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معطيات  نتيجة "أسلوب شلارسة سلطات اإلدارة الرشيدة" بـ اتفق على ترمجتو أو مااحلوكمة مصطلح  ظهر      
العادلي  االقتصادهبا  وضعت األحداث اليت مر   حيث؛ ألزمات ادلاليةانتشار للتدفقات ادلالية و ل جديدة من عودلة

تاريخ األزمة ادلالية  7331سنة  الدولية، فمنذ ادلالية ة اىتمام رلتمع األعمال وادلؤسساتعلى قم   ومفهىذا ادل
كمنهاج   ها أبرزت أمهية احلوكمةكل    3002إىل األزمة ادلالية  وصوالً  ،3002"إنرون"  مرورا بفضيحة شركة اآلسيوية

 زمات.األ من معاجلة والوقايةلل أمثل 
 

ورفع مستوى األداء، وخفض  يف دفع عجلة التنمية ويتفق الكثري من الباحثني وادلهتمني على أمهية احلوكمة      
 نظم الرقابة تفعيل ، وىذا من خاللوادلايل على مستوى الدول وادلؤسسات اإلدارياخاررة ادلتعلقة بالفساد ادل درجة

إىل  جوتت   ادلنظمات الدولية ، ما جعللعالقةاحل األرراف ذات اق التوازن بني مصيقالعمل على حت، و واإلشراف
وغريىا من  ةكاإلفصاح، الشفافية، ادلسؤولية، ادلساءلة، ادلشارك بتطبيق مبادئهاالتزام الشركات  زإصدار معايري تعز  

  .ادلؤسسات ادلالية التعاقدية ندرج ضمنار مؤسساتو تباعتب التأمنيكثر يف قطاع أ دور احلوكمة زويب ، األرر اجلديدة
 

عرف قطاع الت أمني يف عديد من الدول العربية و اإلسالمية، مع هنايات سبعينيات القرن ادلاضي ىذا وقد        
أسس تتعل ق نشأة نوع جديد من شركات التأمني، تتمث ل يف شركات الت أمني الت كافلي واليت تقوم على ثالثة 

االقتصاد اإلسالمي،  دلنظومة باالد خار واالستثمار والت كافل، واليت جاءت كنتيجة حتمية من أجل حتقيق الت كامل
تلجأ لشركات  واليت كانت خاص ة بعد ظهور ادلصارف اإلسالمية يف الفرتة نفسها،لكفاءتو  اسرتاتيجيا ودعما

 حرجا بسب   الذي األمر لألخطار ادلتكررة اليت حتيط هبا، التأمينية التأمني التجاري من أجل احلصول على التغطية

 وانتشار منو أن فيو شك ال اإلسالمية، وشل ا ىذه ادلؤسسات ادلالية دلسرية علميا وهتديدا تنمويا وعائقا شرعيا

ة ختفيف يف الكبري الفضل لو كان التقليدي لنظريه كبديل منافس التكافلي التأمني صناعة  اليت األخطار حد 

 ومنتجاتو. أعمالو نطاق ات ساعأًدى إىل   الذي األمر وعملياهتا، منتجاهتا سلتلف يف اإلسالمية ذلا ادلؤسسات تتعرض

 
 للوفاء ،عليها االىتمام مبالءهتا ادلالية افلي أصبح لزاماً ر والتوسع يف شركات التأمني التككنتيجة ذلذا التطو  و 

ارتفاع حجم ادلاخارر اليت تُواجهها نتيجة الرتكز ادلايل  خاصة مع ،يف آجال استحقاقها هتا اجتاه دائنيهااالتزامب
وأساليب  قتطوير رر من خالل ىذا و ة ادلنافسة بينها وبني شركات التأمني التجاري، د  ح   تزايد ومع والسكاين

الصادرة عن  احلوكمة مبادئ وآليات تبن   ي، على غرارلتكافلمني ات التأشركا يف ادلالية ةأنظمة اإلشراف والرقاب
تفعيل نظم الرقابة الداخلية ألجل  ،رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية اذليآت الدولية إضافة للمعايري الصادرة عن

اليت تتعر ض ذلا لتحافظ على توازن أدائها ادلايل ألخطار حجم ال وتقل  مالءهتا ادلالية استقرار  اليت تدعم واخلارجية
 والقيم ادلهنية. وىذا يف إرار التزامها بضوابط الشريعة اإلسالميةواإلداري 
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زىا ىو انعكاس دورة وأن ما ميي   خاصة أصبح ضرورياً  مبالءهتا ادلالية فليالتأمني التكا شركات اىتمام إن  
اخارر العجز دل ضهايُعر   قد ما التأمني التجاري من ررف شركات واجههااليت تُ  ةادلنافسة احلاد   يف ظل   االنتاج وكذا

وفق أفضل  ادلالية ىاارر سللضبط  مالئمةاختاذ تدابري وإجراءات  ، ولذا سعت ىذه الشركات إىلواإلفالس
 سؤوليةادلو على الشفافية  يقومنظام  ىاباعتبار  احلوكمةومبادئ ت آليا من خالل تبن ،ادلمارسات الدولية

الرقابة وبالتايل زيادة أنظمة اإلشراف و جل أل ،وىذا يف إرار االلتزام بالشرعية اإلسالمية والقيم ادلهنية الستقالليةاو 
 .محاية ادلراكز ادلالية ذلذه الشركات

 من خالل ما سبق ميكن ررح اإلشكالية التالية:

 ؟املالزيية والإماراتية رشاكت التأ مني التاكفيلل  عىل املالءة املاليةاحلومكة  تطبيق أ ثر ما

 وتندرج ضمن ىذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:    

 ؟ما خصوصية احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي 
  ما خصوصية زلد دات ادلالءة ادلالية 

ُ
 ؟يف شركات التأمني التكافلي ادلاليزية واإلماراتيةة عتمد  ادل

  ؟خصائص رللس اإلدارة على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية واإلماراتيةما أثر 
 ؟خصائص جلنة ادلاخارر على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ادلاليزيةأثر  ما 
 ؟واإلماراتيةادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية خصائص جلنة التدقيق على أثر  ما 
 ؟ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية واإلماراتيةخصائص ىيئة الرقابة الشرعية على  أثر ما 
 ؟ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية واإلماراتيةعلى آليات الضبط الداخلي أثر  ما 
  ؟لتأمني التكافلي ادلاليزية واإلماراتيةتركز ادللكية على ادلالءة ادلالية لشركات اما أثر 

 الت الية:واجلزئية  الفرعيةالفرضيات و  الفرضيات الرئيسة لد راسة إىل اختبار صحةا تسعى ىذه

   ؛عّززت آليات الحوكمةشركات التأمين التكافلي خصوصية 
   مالية خاّصة مالءة تطّبق شركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتية محّددات

 ؛راعي خصوصيتهاوت   بها
  شركات التأمين التكافليل على المالءة المالية إيجابا   حوكمةمتغيرات التؤثّر 

 ؛الماليزية
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 :كما يلي  فرضيات فرعية واليت بدورىا تتفرع إىل فرضيات جزئية ة ست  لفرضية الرئيسوتندرج حتت ىذه ا          

  ؛ن التكافلي الماليزيةمديني عمليات التكافل لشركات التأمينسبة على  لبا  س   متغيرات الحوكمةتؤثّر 
  لباً رللس اإلدارة  خصائصتؤث ر  ؛ادلاليزية شركات التأمني التكافلينسبة مدين عمليات التكافل لعلى  س 
  لباً  جلنة ادلاخارر خصائصتؤث ر  ؛ادلاليزية لشركات التأمني التكافليسبة مدين عمليات التكافل على ن س 
  لباً  جلنة التدقيق خصائصتؤث ر  ؛ادلاليزية لشركات التأمني التكافلينسبة مدين عمليات التكافل على  س 
  لباً ىيئة الرقابة الشرعية  خصائصتؤث ر  ؛ادلاليزية لشركات التأمني التكافلينسبة مدين عمليات التكافل على  س 
 لباً ليات الضبط الداخلي تؤث ر آ  ؛ادلاليزية لشركات التأمني التكافلي نسبة مدين عمليات التكافلعلى  س 
  لباً  نكية تركز ادلليؤث ر  .ادلاليزية لشركات التأمني التكافليسبة مدين عمليات التكافل على  س 
  ن شركات التأميلالمتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة على  إيجابا  متغيرات الحوكمة تؤثّر

 ؛التكافلي الماليزية
  ؛ادلاليزيةشركات التأمني التكافلي ي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة لادلتوسط اليومعلى  إجياباً خصائص رللس اإلدارة تؤث ر 
  لشركات التأمني ادلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة على  إجياباً خصائص جلنة ادلاخارر تؤث ر

 التكافلي ادلاليزية؛
  لشركات التأمني ادلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة على  إجياباً خصائص جلنة التدقيق تؤث ر

 ؛ادلاليزيةالتكافلي 
  لشركات التأمني دلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة على ا إجياباً  خصائص ىيئة الرقابة الشرعية تؤث ر

 ؛ادلاليزيةالتكافلي 
  لشركات التأمني دلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة على ا إجياباً  آليات الضبط الداخليتؤث ر

 ؛ادلاليزيةالتكافلي 
 ادلاليزيةلشركات التأمني التكافلي دلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة اعلى  إجياباً ركز ادللكية يؤث ر ت. 
  ؛ن التكافلي الماليزيةشركات التأمينسبة كفاية رأس المال لعلى  إيجابا  متغيرات الحوكمة تؤثّر 
  ؛ادلاليزيةلشركات التأمني التكافلي سبة كفاية رأس ادلال على  إجياباً  نخصائص رللس اإلدارة تؤث ر 
  لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛سبة كفاية رأس ادلال على ن إجياباً خصائص جلنة ادلاخارر تؤث ر 
  لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛نسبة كفاية رأس ادلال على  إجياباً خصائص جلنة التدقيق تؤث ر 
  شركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛لنسبة كفاية رأس ادلال على  إجياباً  ىيئة الرقابة الشرعية خصائصتؤث ر 
  لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛سبة كفاية رأس ادلال على ن إجياباً آليات الضبط الداخلي تؤث ر 
  ادلاليزية.لشركات التأمني التكافلي نسبة كفاية رأس ادلال على  إجياباً تركز ادللكية يؤث ر 
  على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي إيجابا   متغيرات الحوكمةتؤثّر 

 ؛اإلماراتية
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 :كما يلي  وتندرج حتت ىذه الفرضية الرئيسية ست  فرضيات فرعية واليت بدورىا تتفرع إىل فرضيات جزئية          

  ؛فلي اإلماراتيةالتكافل لشركات التأمين التكاعلى نسبة مديني عمليات  لبا  س  متغيرات الحوكمة تؤثّر 
  لباً خصائص رللس اإلدارة تؤث ر  اإلماراتية؛ نسبة مدين عمليات التكافل لشركات التأمني التكافليعلى  س 
  لباً خصائص جلنة التدقيق تؤث ر  نسبة مدين عمليات التكافل لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية؛على  س 
  لبا خصائص ىيئة الرقابة الشرعية تؤث ر  اإلماراتية؛ نسبة مدين عمليات التكافل لشركات التأمني التكافليعلى س 
  لباً آليات الضبط الداخلي تؤث ر  نسبة مدين عمليات التكافل لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية؛على  س 
  لباً كية تركز ادلليؤث ر  لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية.نسبة مدين عمليات التكافل على  س 
  كات التأمين شر ومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لعلى المتوسط الي إيجابا  متغيرات الحوكمة تؤثّر

 اإلماراتية؛التكافلي 
  اإلماراتية؛ادلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي على  إجياباً خصائص رللس اإلدارة تؤث ر 
  ادلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية؛على  إجياباً خصائص جلنة التدقيق تؤث ر 
 ادلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية؛على  إجياباً صائص ىيئة الرقابة الشرعية تؤث ر خ 
  ادلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية؛على  إجياباً آليات الضبط الداخلي تؤث ر 
  اإلماراتية ادلتوسط اليومي إلمجايل التعويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافليعلى  إجياباً ز ادللكية ترك  يؤث ر. 
  متوسط الفترة الدفاعية لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية؛على  إيجابا  متغيرات الحوكمة تؤثّر 
  توسط الفرتة الدفاعية لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية؛معلى  إجياباً خصائص رللس اإلدارة تؤث ر 
  ؛اإلماراتية توسط الفرتة الدفاعية لشركات التأمني التكافليعلى م إجياباً خصائص جلنة التدقيق تؤث ر 
  ؛اإلماراتية متوسط الفرتة الدفاعية لشركات التأمني التكافليعلى  إجياباً خصائص ىيئة الرقابة الشرعية تؤث ر 
  ؛اإلماراتية متوسط الفرتة الدفاعية لشركات التأمني التكافليعلى  إجياباً آليات الضبط الداخلي تؤث ر 
 اإلماراتيةتأمني التكافلي توسط الفرتة الدفاعية لشركات العلى م كية إجياباً ز ادللرك  يؤث ر ت. 

شركات التأمين ل حوكمة على المالءة الماليةالتطبيق "أثر راسة سيتم اختبار من خالل ىذه الد  
وادلتغري التابع ادلالءة ادلالية  احلوكمة القة التأثري بني ادلتغري ادلستقل  ؛ حيث يوض ح عوذج التايلوفق األمن التكافلي"

 :يف شركات التأمني التكافلي
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 راسةالمخطط الفرضي للدّ  :1الشكل
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 المصدر: إعداد الباحثة

  لشركة التأمين التكافلي المالءة المالية

كافل؛نسبة مدين عمليات الت 

 

 مجلس اإلدارة

 هيئة الرقابة الشرعية

 ترّكز الملكية

 لجنة التدقيق 

حجم رللس اإلدارة 
تركيبة رللس اإلدارة 

جلان رللس اإلدارة 

 عدد اجتماعات

حجم ىيئة الرقابة الشرعية 

 الشرعيةخبة ىيئة الرقابة 

 ىيئة الرقابة الشرعيةاجتماعات 

 ىيئة الرقابة الشرعيةمكافآت 

 نسبة كبار ادلسامهني 

 قالتدقيحجم جلنة 
تركيبة جلنة التدقيق 
قالتدقيجلنة  اجتماعات 

 ادلاخاررحجم جلنة 
 جلنة ادلاخاررتركيبة 
ادلاخارر جلنة اجتماعات 

 لجنة المخاطر 

أجرة الوكالة 

أجرة ادلضاربة 

حجم ادلصاريف اإلدارية 

 ادلاخص صات التقنيةحجم 

حجم الفائض ادلاخص ص للتوزيع 

تأمينها حجم االشرتاكات ادلعاد 

 آليات الضبط الداخلي
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  في شركات التأمين التكافلي : الحوكمةالمتغير المستقلّ   .1

 التالية: قياسها من خالل ادلتغرياتومت 

 عن أعمال الشركة؛ ، وىم اجلهة األساسية ادلسؤولة : يُقصد بو عدد ادلديرين يف اجمللسحجم مجلس اإلدارة
واعتماد اخلطط وادليزانيات ومتابعة  اسرتاتيجيات األعماليلتزمون بتقدًن التوجيهات العامة وصياغة  حيث

 ؛السياسة التشغيلية وأداء األعمال والرقابة الداخلية بأنواعها
 :يُقصد بو عدد األعضاء ادلستقلني يف رللس اإلدارة؛ حيث يفرتض أن زيادة عددىم  تركيبة مجلس اإلدارة

تُعز ز مهامهم اإلشرافية  لية األعضاءقالتديرين، كما أن  اسُيسهم يف احلد من تضارب ادلصاحل بني ادلالك وادل
 والرقابية؛

 :خالل السنة دلتابعة  رللس اإلدارةعقدىا يقصد هبا عدد االجتماعات اليت ي اجتماعات مجلس اإلدارة
 أعمال الشركة؛

 :ويقصد بو عدد جلان رللس اإلدارة؛ حيث يفرتض أنو كلما زاد عدد اللجان كلما  لجان مجلس اإلدارة
 ؛الكفاءة اإلدارية وادلالية للشركة التنسيق بينها وىذا ما ينعكس إجيابا على زادت

  إلشراف على نظم ا مهمة كل ذلمالذين تُو  ة ادلاخارريُقصد بو عدد أعضاء جلن :لجنة المخاطرحجم
 االلتزام ضمانو  ،للماخاررة تشاخيص وإدارة فعال ضمانل لشركةجراءات إدارة ادلاخارر يف اوشلارسات وإ

دارة رأس ، إير ادلاليةالتقار حول  قدًن توصياتإضافة إىل ت؛ ة الداخلية وادلتطلبات اخلارجيةبادلبادئ التوجيهي
 ؛ادلال والسيولة

 :اختبار فاعلية الذين ميكنهم و  يُقصد بو عدد األعضاء ادلستقلني يف جلنة ادلاخارر تركيبة لجنة المخاطر
 ؛العليا ورللس اإلدارة إلدارةا دون تأثري من إدارة ادلاخاررأنشطة 

 هبدف االستغالل اجلي د جلنة ادلاخارر  عقدىايقصد هبا عدد االجتماعات اليت ت: اجتماعات لجنة المخاطر
 ؛مبستوى األداء ادلايل واإلداري للشركة لالرتقاءلوقت وخبات األعضاء 

 :مراقبة سالمة البيانات  سوؤلياتمة التدقيق الذين توكل ذلم يُقصد بو عدد أعضاء جلن حجم لجنة التدقيق
دعم ىيآت التدقيق اخلارجي وزيادة استقالليتها؛ إضافة لتأكيدىا على  ؛ادلالية للشركة وتقاريرىا السنوية

 االلتزام مببادئ حوكمة الشركات؛  

 :ض أن زيادة عددىم حيث يفرت  يُقصد بو عدد األعضاء ادلستقلني يف جلنة التدقيق تركيبة لجنة التدقيق
 ،حول الشركة ُيسهم يف موثوقية ودق ة التقارير والبيانات ادلالية ادلنشورة

  :هبدف االستغالل اجلي د جلنة التدقيق  يقصد هبا عدد االجتماعات اليت تعقدىااجتماعات لجنة التدقيق
 ؛لإلرتقاء مبستوى األداء ادلايل واإلداري للشركة لوقت وخبات األعضاء
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  :مجيع توكل ذلم مهام والذين  يئة الرقابة الشرعيةىعضاء و عدد أقصد بويحجم هيئة الرقابة الشرعية
مع أحكام الشريعة اإلسالمية  شركةالتأكد من مطابقة معامالت اليف ق احل م، وذلشركةالنواحي الشرعية يف ال

  اً سواء مرللس اإلدارة بتنفيذ توصياهتتزم ويل ،جدتلى األعمال غري ادلطابقة إن وُ وقواعدىا وحق االعرتاض ع
 ؛كانت باإلمجاع أم باألغلبية ادلطلقة

  والذين  ادلستقلني  يف الشركة يئة الرقابة الشرعيةىعدد األعضاء  قصد هباوي هيئة الرقابة الشرعية:تركيبة
تأثري فتاء دون إلجتهاد وشروط االو ضوابط ايرعية وفق ما تقتضشكام الألحوا ىدار الفتاو إصميكنهم 
 ؛من الناحية الشرعية التادلعام المةسادلصاحل يف  بوأصحاوادلشرتكني ادلسامهني  ىز الثقة لد، ومبا يعز  خارجي

 :هبدف  يئة الرقابة الشرعيةىيقصد هبا عدد االجتماعات اليت تعقدىا  عدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية
 ؛مبستوى األداء ادلايل واإلداري للشركة لالرتقاءاالستغالل اجلي د لوقت وخبات األعضاء 

 :أداء  اليت يتقاضاىا أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية نتيجةادلستحقات ادلالية  مكافآت هيئة الرقابة الشرعية
 ؛نسبة تُقتطع من األرباحذلم شهريا أو سنويا أو كدفع وت اىمهمب

 :مقابل  وثائق( يف إدارة عمليات التأمني،)محلة ال شرتكنيتقوم الشركة بدور الوكيل عن ادل ثيح أجرة الوكالة
  تاالشرتاكانسبة مئوية من 

ُ
 ،بداية كل سنة مالية لبة يتم حتديدىا قبتكتادل

 :حبيث تقوم الشركة بدور ادلضارب  ؛على أساس عقد ادلضاربة ادلتوفر من االشرتاكات رستثميُ  أجرة المضاربة
نسبة مئوية ك  رباح تلك االستثمارات تكونبدور صاحب ادلال مقابل حصة شائعة من أ شرتكونبينما يقوم ادل

 ،حتديدىا قبيل بداية السنة ادلالية مجايل األرباح ادلتحققة يتم  إمن 

 اخلاصة يف الشركة؛ العامة والوظائف باإلدارة ادلتعلقة النفقات والتكاليف رلموع :داريةإلحجم المصاريف ا 

  يدخل يف مملكاً خاصاً هب ني وىوشرتكادل ادلاخص ص لتوزيعو على ادلبلغوىو  التأميني الموزّع:الفائض نسبة ،
 ؛وباحصأاخلاص يف الشركة وال جيوز استثمار شيء منو إال بإذن  محساهب

 :التكافلي  التأمني حتتفظ هبا شركاتاليت  اليةادل بالغادل رلموع عن عبارة ىي حجم المخّصصات التقنية
 ؛االشرتاك عقود من نوادلستفيدي ادلشرتكني محلة اجتاه التزاماهتالتغطية 

 :ركة التأمني التكافلي لصاحل ش الغ الذي تتنازل عنهاادلب رلموع ىو حجم االشتراكات المعاد تأمينها
 لتغطيتها؛ إعادة التكافلكات إعادة التأمني أو شر 

 :حيث يُفرتض أن  فأكثر؛ %5ويقصد هبا نسبة األسهم ادلملوكة من ررف كبار ادلسامهني  تركز الملكية
زيادة تركز ادللكية يؤدي إىل تركز القرار لدى فئة كبار ادلسامهني على حساب صغار ادلسامهني، وىذا ما يؤثر 

 على أداء الشركة؛

  شركات التأمين التكافلي:ءة المالية لالمال: غير التابعتالم  .2

 :من خالل ومت  قياسها
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  :مؤشري المالءة المالية الخاصة بكل من شركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتية 
 :تعطي ىذه النسبة مؤشرا عن مدى قدرة الشركة على إدارة الديون وتوفري  نسبة مدينو عمليات التكافل

 كما يلي:   يتم حساهباو  بالتزاماهتا قصرية األجلالسيولة النقدية للوفاء 
 

 

 اليومية اليت تدفعها  تعويضاتتقيس ىذه النسبة قيمة الالمدفوعة:  تعويضاتالمتوسط اليومي إلجمالي ال
 :كما يلي يتم حساهبا، و مشرتكنيلل التكافلي شركة التأمني

 
 
  خاص بشركات التأمين التكافلي الماليزية:مالية مؤشر مالءة 
 :وأموال ادلسامهني التكافلي كفاية رأس ادلال ادلتاح يف شركة التأمني ىذه النسبة   تقيس نسبة كفاية رأس المال

مؤشر رئيس على قو ة ادلركز ادلايل لشركة التأمني التكافلي وىي لدعم إمجايل رأس ادلال ادلطلوب،  ن الشركةم
دعم أعمال التكافل، ويتم  استاخدامها كمدخل لتحديد ادلستوى ادلناسب لإلشراف وتدخ ل وقدرهتا على 

 ا كما يلي:ويتم حساهبادلركزي ادلاليزي،  البنك

 
 
 خاص بشركات التأمين التكافلي اإلماراتية:مالءة مالية  مؤشر 
 :لفرتة معينة، وحتسب   على دتويل عملياهتا ذاتياً التكافلي تقيس قدرة شركة التأمني  متوسط الفترة الدفاعية

 يلي:كما
 

 

 :من خالل راسةالد   تبز أمهية

  ضرورة اىتمام الدول العربية واإلسالمية بادلؤسسات اليت تستجيب الحتياجات شرحية واسعة من ادلتعاملني
 من خالل استغالل والعمل على تطويرىاالتأمني التكافلي شركات على غرار خارج قطاع التأمني التجاري 

 ؛احلوكمةأبرزىا تطبيق نظام األساليب احلديثة 
  ًا دلعرفة أثر احلوكمة على ادلالءة ادلالية لش اً وتطبيقي اً نظري تعتب الدراسة تأسيسا ركات التأمني التكافلي، كما أهن 

 لربط بني ادلتغريين بالنسبة لشركات التأمني التكافلي؛أو ل دراسة قامت با

 إجمالي األصول /مدينو عمليات التكافل

 365 /إجمالي التعويضات المدفوعة 

 المدفوعة تعويضاتالمتوسط اليومي إلجمالي ال /النقد وما في حكمه

 100 ×رأس المال المطلوب(  /)رأس المال المتاح
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   داخل شركات التأمني التكافلي يؤد ي إىل  بشق يو الشرعي واإلداري التطبيق الس ليم آلليات احلوكمةكما أن
وتقل ل حجم األخطار اليت تتعر ض ذلا لتحافظ  ىااستقرار  تفعيل نظم الرقابة الداخلية واخلارجية اليت تدعم

يف الوفاء بالتزاماهتا ومحاية  ة ىذه الشركاتزة األساسية اليت حتد د استمراريمالءهتا ادلالية باعتبارىا الركيعلى 
 اإلضرار بسوق التأمنيي إىل اهنيار مراكزىا ادلالية يُؤد   ألن  و  وباقي األرراف ذات ادلصاحل؛ رتكنيدلشحقوق ا
 ساتو ادلالية.ا ُمكو ن أساسي دلؤس  باعتبارى واالقتصاد ككل   التكافلي

 :حتاول ىذه الدراسة حتقيق رلموعة من األىداف تتمث ل فيما يلي

  ؛ركات التأمني التكافليشاحلوكمة يف إبراز خصوصية 
   دات ادلالءة ادلالية ادلطب قة يف شركات التأمني التكافلي ادلاليزية واإلماراتية؛إبراز زلد 
 ؛خصائص رللس اإلدارة على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية واإلماراتية أثر إبراز 

 ؛ التكافلي ادلاليزيةأثر خصائص جلنة ادلاخارر على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني إبراز 

 إبراز أثر خصائص جلنة التدقيق على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية واإلماراتية؛ 

  ية واإلماراتية؛إبراز أثر آليات الضبط الداخلي على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ادلاليز 

 إبراز أثر ترك ز ادللكية على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية واإلماراتية. 

 ة أسباب منها:لعد   اختيار ىذا ادلوضوع مت  

  ؛حديث النشأة باعتبارهخاصة تطوير قطاع التأمني التكافلي  اإلسهام يف تقدًن حبوث علمية قًيمة من شأهنا 

 إضافة علمية خاصة يف ظل نقص البحوث العلمية اليت تعاجل ادلوضوع بطريقة مباشرة، إضافة  كما يُعتب
 ؛شركات التأمني التكافليل الءة ادلاليةادل احلوكمة على تطبيق أثر إلبراز

  يف ظل ادلنافسة احلادة اليت  استمراريتهاأمهية ادلوضوع وضرورة تطبيقو بالنسبة لشركات التأمني التكافلي لدعم
 ؛تواجهها من ق بل شركات التأمني التجاري

  اجلانب؛  ىذا والرغبة يف اإلسهام يف ادلوضوعب متاخص صة تتعل قحتليلية عدم وجود دراسة 

 .ارتباط ادلوضوع مبجال ختص ص الباحثة  



الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي تطبيق .أثر............................................المقدمة:  
 

~ X ~ 

 

الوصفي  ا عتماد ادلنهج تم  ف، عد دتادلعتمدة يف ىذه الدراسة تب ، فإن األساليدتاشيا مع متطلبات البحث
من خالل مجع سلتلف ادلعلومات والبيانات ادلرتبطة بادلوضوع، وزلاولة حتليلها ومناقشتها للوصول إىل  التحليلي،

 على حيث مت  االعتماد ؛ستاخدام األسلوب القياسي الكميتم  افأم ا اجلانب التطبيقي  نتائج ميكن تعميمها،
البيانات حول متغريات احلوكمة جلمع ادلاليزية واإلماراتية  ة لشركات التأمني التكافلييقارير والبيانات ادلالتال

اختبار وذلك من خالل  ،لتحليل البيانات " 9Eviewsتوظيف برنامج "و ساب مؤشرات ادلالءة ادلالية وح
"Jarque-Bera "للدراسة، وللمفاضلة بني مناذج البانل مت  االعتماد على  مدى صالحية البيانات للكشف عن

 اختبـار ىوسـمانو الثابتـة النموذج التجميعـي ومنـوذج التـأثريات  لالختيــار بــني "F" ادلقيـد فيشـر إحصـائية اختبــار
"Hausman" بعدىا مت  االعتماد على اختبارات  ،التأثريات العشوائية بـني منـوذج التـأثريات الثابتـة ومنـوذج مفاضلةلل
"LLC ،ADF،PP   اختبار التكامل ادلشرتكو  السل الزمنية" الختبار مدى استقرارية الس "Kaoعالقة" لكشف ال 
 زلل  الدراسة التطبيقية.للشركات  ادلالءة ادلالية ومتغريات احلوكمة بني ادلدى رويلة توازنيةال

شركات التأمني بشكل عام وشركات التأمني  ادلشكالت اليت تعيق تطو ر يعتب تطبيق احلوكمة من أىم  
الباحثني يف آليات تطوير شركات التأمني  واسعا من مل يلق اىتمام ىذا ادلوضوع التكافلي بشكل خاص إال  أن  

فتعتب  "شركات التأمين التكافليل الماليةعلى المالءة  الحوكمة أثر تطبيق" التكافلي، أما فيما يتعلق مبوضوع 
 :صلد ما يليويف حدود ارالع الباحثة حول الدراسات والبحوث اليت ذلا عالقة بادلوضوع  ،قياسية أو ل دراسة حبثية

لـ " -دراسة بعض تجارب عربية–"دور تطبيق مبادئ الحوكمة في دعم نشاط شركات لتأمين التكافلي  .1
 صفيالو  األسلوبام باستاخد االستنباري نهجادل على، وقد اعتمد الباحث (2017محدي معمر )

 حتديد وكذا التعاوين، التأمني مونظا التجاري التأمني ملنظا النظرية لألسستطرق الل خال من والتحليلي،
 كما،  الشركات ذهى أداء على احلوكمة رأث ازبر إ إىل باإلضافة ،التعاوين التأمني شركات حوكمة باتمتطل  

 أداء على وفعاليتها للحوكمة التطبيقي باجلانب تعلقةادل الدراسة إرار يف االستقرائي نهجادل دعتما
 تأثري يةفكي لدراسة والقياس اإلحصاء أداة تاخدمفاس ية،بالعر ول الد لبعض التعاوين التأمني شركات
 أن : وقد توص لت الدراسة إىل ،التعاوين التأمني شركات نشاط دعم على احلوكمة آليات

 للشركة، اليةادل القوائم يف والشفافية اإلفصاح هاأمه   بادئادل من موعةرل على تقوم حوكمة الشركات -
 أداء على رةطالسي إلحكام االفع   ياُ رقاب اماً نظ تعتب كما الشركة على للرقابة الةفع   أداة لث  دت كما

 ؛ادلشرتكني مصاحل ومحاية التعاوين التأمني شركات

 أدائها، ويرطلت الصحيح اإلرار اىباعتبار  احلوكمة مبادئ نتب إىل التعاوين التأمني شركات حتتاج  -
 ساتًيا؛مؤس   رابًعا واكتساهبا رو  طت من التأمني أعمال تشهده ما مع خاصة
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 شركات يف احلوكمة مبادئ طبيقت أجل من اجلهود بذل بل  طيت التعاوين التأمني صناعة وتنمية ويرطت  -
 ا؛ىتعزيز  على والعمل التعاوين التأمني

 جيد بشكل سينعكس التعاوين التأمني شركات على للحوكمة الفكرية اجلوانب طبيقبت االلتزام إن  -
 .اليةوادل التشغيلية بأبعاده أدائها على

حيث (، 2015محدي معمر، بلعزوز بن علي) لـ"متطلبات إرساء الحوكمة في شركات التأمين التعاوني"  .2
ت التأمني اآلليات واليت من خالذلا ميكن إرساء مبادئ احلوكمة يف شركا تطرقت الورقة البحثية إىل أىم  

دائها، وقد اعتمد الباحثان يف الدراسة على ادلنهج االستقرائي واالستنباري مباختلف التعاوين، هبدف حتسني أ
ادلعلومات احملاسبية والقوائم ادلالية اخلاصة اإلفصاح عن  التوصل إىل أن   أداواهتما من وصف وحتليل، ومت  

حوكمة ىيئة الرقابة الشرعية ومعايري ىيئة احملاسبة وادلالية خلية، وااللتزام هبامش ادلالءة و بادلراجعة الدا
كما أوصت  اآلليات اليت ُتسهم يف إرساء مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التعاوين، اإلسالمية؛ تعتب أىم  

ضرورة االلتزام باالعتبارت األخالقية اليت تقرىا الشريعة اإلسالمية يف شلارسة نشارها التأمين، وكذا الدراسة ب
دة للحوكمة اإلسالمية، وتشكيل ىيئة دلراقبة مدى التزام شركات العمل على إجياد مؤسسات  مبعايري موح  

 التأمني التعاوين بتطبيق معايري ىذه ادلؤسسات.   
 مييةاألكاد رللة ،(2014)لـ فالق صليحة  داء شركات التأمين التكافلي"مة في تفعيل أدور آليات الحوك" .3

عاجلت  جامعة الشلف، ،)11(االقتصادية والقانونية، العدد  مللدراسات االجتماعية واإلنسانية، فرع العلو 
التكافلي وضمان  الشركات يف تفعيل أداء شركات التأمني إشكالية مدى مسامهة مبادئ حوكمةالورقة البحثية 

تحقيق ل كاف    مببادئ احلوكمة االلتزاموانطلقت من فرضية أن  ، الشفافية الشرعية يف معامالهتانشر ادلصداقية و 
، وقد زيادة قدرهتا التنافسيةو ترسيخ الشفافية واإلفصاح يف سهم مني التكافلي باعتبارىا تُ فعالية شركات التأ

خلصت الدراسة إىل أن االلتزام مببادئ التحليلي للوصول إىل النتائج و اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي 
احلوكمة غري كاف لتحقيق الفعالية يف شركات التأمني التكافلي؛ بل جيب تفعيل اجلانب القانوين وجهاز 

 .ر الثقافة التأمينية التكافليةونشالرقابة الشرعية، وكذا العمل على تنمية اجلانب التسويقي الفن 
عملية دراسة –"حوكمة الشركات في األسواق الناشئة بالتطبيق على قطاع التأمين التعاوني والتكافلي  .4

باجلامعة األمريكية،  أرروحة دكتوراه غري منشورة ؛(2013) ناصر عبد احلميد عليلـ "على السوق السعودي
على حبث وفحص مشكلة عدم تطبيق مبادئ وأسس حوكمة الشركات بقطاع  راسةالد   زترك   لقاىرة حيث؛ا

شركات التأمني التكافلي للحوكمة  الئمة لعالج عدم تطبيقكما قام الباحث باقرتاح احللول ادل  ،التأمني
إدارة شركة التأمني ها يف ضرورة تشكيل جلنة إلدارة ادلاخارر منبثقة عن رللس تتمثل أمه   ،وااللتزام الشرعي

التعاوين، وتفعيل دور اجلهات الرقابية يف الشركة، كما جيب وضع الئحة داخلية تضمن عمل اذليئة الشرعية 
حول مبادئ  واستقالليتها باإلضافة؛ إىل ضرورة إعداد برامج تدريبية للعاملني بالشركة وألعضاء رللس اإلدارة

 .احلوكمة الشرعية
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، (2012)لـ عبد الرزاق بن زاوي و إميان نعمون  التعاوني"مين رساء مبادئ الحوكمة في شركات التأ"إ .5
-00، رة، اجلزائركسبواإلداري،  ايلساد ادلفحوكمة الشركات كآلية للحد من ال لحو  لتقى الورنادل

يف احملافظة على توازن شركات التأمني  إشكالية مدى مسامهة احلوكمة الورقة البحثية عاجلت 00/00/2012
ىدفت الدراسة إىل إجياد إرار  ، كماادليكانيزمات التسيريية ادلعمول هبا التكافلي يف ظل ىشاشة القوانني و

، شركاتىذه الو  لرسم تصور لتطبيق مبادئ احلوكمة مبا يتالءم  ،م للرقابة على شركات التأمني التكافليعا
مصداقية كافية للمعلومات  من خالل البحث عن اآلليات الالزمة اليت مُيكن تفعيلها من أجل ضمان وىذا

خلصت الدراسة إىل قد و  اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق ذلك مت   ،ادلنشورة والبيانات والقوائم ادلالية
مني التكافلي ومحاية مصاحل محلة التأ حكام السيطرة على أداء شركاتال إلاحلوكمة نظام رقايب فع   اعتبار أن

 .الشركات ىذه آليات احلوكمة يف أىم   تُعتب ادلراجعة الداخلية واخلارجية ل إىل أن  الوثائق، كما توص  

ىدفت ىذه الدراسة إىل البحث ، (2012)النجار  لـتأثير الحوكمة على أداء شركات التأمين في البحرين"  .6
ال، وتصميم ىيكل تنظيمي مناسب لشركات التأمني البحرينية والبحث فع  عن كيفية تقليل التكاليف بشكل 

ال ذلذه الشركات، وىذا من خالل عن آليات احلوكمة اجليدة واليت ُتسهم يف بناء الثقة وجذب االستثمار الفع  
 ، ومت  2010-2005حتليل البيانات اجملمعة من مخس شركات تأمني مدرجة يف سوق البحرين خالل الفرتة 

كبار عدد  )رللس اإلدارة، تركز ادللكية، حجم الشركة، عدد ادلوظفني،  من خاللياس حوكمة الشركات ق
وتوصلت الدراسة إىل أن واألداء من خالل )العائد على حقوق ادللكية(،  ادلسامهني، عدد األسهم ادلتداولة(

اللة إحصائية على أداء أثر ذو د ليات احلوكمة )حجم رللس اإلدارة، حجم ادلؤسسة، عدد كبار ادلسامهني(آل
ر يؤث   ال)تركز ادللكية، عدد ادلوظفني، آداء الصناعة، عدد األسهم(  يف حني أن  مني البحرينية، شركات التأ

 .داء ىذه الشركاتعلى أ

بن زاوي عبد الرزاق  لـ الطيب داودي، ""أهمية الحوكمة في تفعيل الرقابة على شركات التأمين التعاوني .7
قت تطر  وقد ، 3073مارس (، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، 32رللة العلوم االنسانية، العدد )(، 2012)

، وىذا هبدف زيادة الورقة البحثية إىل دور احلوكمة يف محاية شركات التأمني التعاوين واحلفاظ على توازهنا
لتوصل إىل أن ادلراجعة ا ذلك على ادلنهج الوصفي التحليلي، ومت ا يفمعتمدً  ؛تنافسية ىذه الشركات يف السوق

 واحلفاظ على توازهنا. اآلليات اليت ُتسهم يف تفعيل دور احلوكمة يف شركات التأمني التعاوين الداخلية واخلارجية أىم  

 ادللتقى( 2011) زيدان أمحد زلمدلـ  التعاوني التأمين شركات في الحوكمة مبادئ وتعزيز إرساء أهمية  .8
، 3077، ديسمب الرياض اإلسالمي، والتمويل لالقتصاد يةالعادل اإلسالمية يئةاذل التعاوين، للتأمني الثالث
 ادلراجعة راز دوروإب التعاوين، التأمني شركات احلوكمة يف مبادئ وتعزيز إرساء أمهية ازإىل إبر  الدراسة هتدف

 اعمةالد   واذليئات التعاوين التأمني شركات وتطور الدراسة نشأة تناولت وقد احلوكمة، مبادئ تعزيز يف الشرعية
 وىيئة اإلسالمية ادلالية اخلدمات رللس عن الصادرة التعاوين وادلعايري التأمني شركات تناولت حوكمة ث   ا،ذل

 إرساء يف للتأمني القطرية اإلسالمية الشركة جتربة عرضت ث ادلالية اإلسالمية، وادلراجعة للمؤسسات احملاسبة
 ميكنها ال الشركات من كغريىا التعاوين التأمني شركات أن   إىل الدراسة لتتوص  احلوكمة، و  مبادئ وتعزيز
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 رغم الشركات ىذه أن   كما ادلشرتكني، وىيئة ادلسامهني ثقة أرادت كسب إذا مبادئ احلوكمة عن االستغناء
 يف احلوكمة مبادئ لتطبيق آلية الشرعية راجعةادل تعتب أيضا للحوكمة، لوائح أصدرتأهنا  إال حداثتها
 .التعاوين التأمني شركات

 مؤسسات ندوة ،(2011)ىوام مجعة  لـمين التكافلي" كات كنظام للرقابة على شركات التأ"حوكمة الشر  .9
 سطيف، عباس، فرحات جامعة التطبيقية، والتجربة النظرية األسس بني التقليدي والتأمني التكافلي التأمني
 ،عاجلت الورقة البحثية إشكالية دور احلوكمة كنظام رقايب قي شركات التأمني التكافلي ،35-32/02/3077

وقد اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي التحليلي للربط بني اجلوانب ادلاختلفة حلوكمة الشركات وإسقارها 
التأمني التكافلي  شركاتأمهية إرساء مبادئ احلوكمة يف  توصلت الدراسة إىلعلى شركات التامني التكافلي، و 

 .التعارض بني أرراف الوكالة ومحلة الوثائق من جهة وأعضاء ىيئة اإلدارة من جهة أخرى ل  من أجل ح

 مينالتأمين وإعادة التـأ اتمقارنة بين شرك–"بعض مبادئ وآليات الحوكمة في شركات التأمين  .10
ندوة مؤسسات التأمني  (2011)لـ بن فرحات ساعد " -الفرنسية AXAوشركة  La CAARالجزائرية

-35 ،التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس، سطيف
إشكالية مدى دتكن شركة التأمني وإعادة التأمني اجلزائرية من  ت الورقة البحثيةأثار  حيث ،32/02/3077

للتحقق  وقد اعتمد الباحث على ادلنهج ادلقارن ، AXAالفرنسيةتطبيق مبادئ احلوكمة مقارنة بشركة التأمني 
والشفافية  اإلفصاحدرجة لفرنسية خاصة ما تعلق باإىل أن نظام احلوكمة متطور بالشركة  وتوصل من ذلك،

 ق، أما ما تعل  بينما يتم نشر معلومات عامة يف التقارير السنوية للشركة اجلزائرية ،حول نشاط ادلؤسسة
 مبجلس اإلدارة وىيئات الرقابة الداخلية للشركة مل يتم اإلفصاح عنها أصال. بادلعلومات اخلاصة

 د لسابقةالدراسات اعلى  من خالل االرالع رة التزام وتطبيق شركات التأمني التكافلي ا حبثت يف ضرو أهن   ُوج 
خذت مناذج حني أن  ىذه الدراسة قد أ يفمن مستوى أدائها ادلايل واإلداري، فع للر   آلليات ومبادئ احلوكمة

 مالءهتا ادلالية؛مستوى رت على وكيف أهنا أث   من الشركات اليت رب قت ىذه اآلليات وادلبادئ

 شركات التأمني التكافلير واستمرارية تطويرك زت على أىم  جزئية تضمن ز ىذه الدراسة أهنا مُيي   كذلك ما 
يف الرفع من كفاءة الشركة  قت إىل أمهية احلوكمةتطر سات السابقة واليت اخالف الدر على  وىي ادلالءة ادلالية

 ؛ادلايل واإلداري :ككل    أدائها مستوى وحتسني
 ؛شركات التأمني التكافليل ادلالءة ادلاليةعلى احلوكمة  ألثر قياسيةأول دراسة  إضافة إىل أهنا تعتب 

 يف والشرعية التقليدية احلوكمة تامتغري  بني اجلمع خالل من شاملةدراسة  القياسية الدراسة كما تعتب 
  .التكافلي التأمني شركات يف ادلالية ادلالءة مؤشرات أىم   على أثرىا ودراسة التكافلي التأمني شركات
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عن األسئلة ادلطروحة باإلشكالية وحتقيقا ألىداف البحث فقد مت  تقسيم خطة البحث إىل مخسة  لإلجابة
 يلي: كما  ثالثة مطالب ويتفرع عن كل مبحث ينقسم كل فصل إىل ثالثة مباحث، حبيث فصول

  المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي 

من خالل التعريف  نظام التأمني التكافليحيث مت  ختصيص ادلبحث األول إلبراز  ؛تقسيمو إىل ثالثة مباحثومت  
إعادة وتقنية  عقد التأمني التكافلي رريقة إبرام كما سيتم  التطرق فيو إىل  ،بو، مشروعيتو ودوره االقتصادي

ا، إبراز خصائصها التعريف هبمن خالل شركات التأمني التكافلي أم ا ادلبحث الثاين فتم  ختصيصو ل ،التكافل
م فيو نظرة حول  ،الوظيفي ىارار إ حتديد وحتديد أىدافها؛ إضافة إىل اإلرار يف حني أن  ادلبحث الثالث سنقد 

إبراز و ة ادلالءة ادلالية وأمهيفهوم دل التطرق من خاللوىذا  يف شركات التأمني التكافلي ادلفاىيمي للمالءة ادلالية
 . التكافلي اليت يتم اعتمادىا يف تقييم ادلالءة ادلالية لشركات التأمنيقواعد للإضافة  فيها؛ رةالعوامل ادلؤث  

  دراسة تحليلية لنماذج المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي 

ومقارنتهما دلالحظة أىم  التطورات اليت II وI األورويب ادلالءةإىل حتليل منوذج  يف ىذا الفصل وسنتطرق
 األمريكية ادلتحدة الواليات كل من   يف ادلالية ادلالءةررأت على النموذج ادلعد ل كما سيتم  التطرق فيو إىل منوذج 

ار النموذج نماذج مبعايري وقوانني سلتلفة لكنها حتمل رابع العادلية فكل شركة ميكنها اختيوكل ىذه ال وكندا
 التأمني شركات يف ادلالية ادلالءة منوذج، لنستعرض بعدىا شركات التأمني التكافلي على غرار عتمادهاألنسب ال

ها، بعدىا قياسوررق  التكافلي التأمني شركات يف األدىن واحلد   ادلالية ادلالءة متطلباتمن خالل إبراز  التكافلي
 التكافلي وأىم  الشركات ادلسؤولة عن ذلك. التأمني نوض ح ادلعايري اليت يتم على أساسها تصنيف مدى مالءة شركات

  حوكمة شركات التأمين التكافلي 

 التظرياتوالتطرق دلاختلف  شركاتال وكمةحلحتديد اإلرار العام ىذا الفصل  ادلبحث األول منيف  سيتم  و 
الصادرة عن سلتلف اذليآت وادلؤسسات  وكمةاحل وآليات مبادئ لنستعرض بعدىا الشركات حوكمة دلفهوم ادلفسرة

 التأمني شركاتيف  وكمةاحل خصوصيات الدولية ادلسؤولة عن ذلك، يف حني أن  ادلبحث الثاين سنتطرق فيو إىل
 التكافلي التأمني لشركات ادلالية ادلالءة، أم ا ادلبحث الثالث فسنحاول من خاللو الربط بني اجلوكمة و التكافلي

 .نظرياً 
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   المالءة المالية والحوكمة في شركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتيةأنظمة 

 التكافلي التأمني شركات يف واحلوكمة ادلالية ادلالءة نظامإىل  وسيتم  يف ادلبحث األول من ىذا الفصل
 يف ادلالية ادلالءة نظام نبزث   ادلاليزي التكافلي التأمني قطاع حيث نستعرض يف ادلطلب األول مالمح ادلاليزية
  ادلالية ادلالءة نظام ادلاليزية التكافلي التأمني شركات يف احلوكمة نظام بعدىا نوض ح ادلاليزية التكافلي التأمني شركات

 يف ادلالية ادلالءة نظام نبزث   اإلمارايت التكافلي التأمني قطاع اإلماراتية التكافلي التأمني شركات يف واحلوكمة
   .اإلماراتية التكافلي التأمني شركات يف احلوكمة نظامبعدىا نوض ح  اإلماراتية التكافلي التأمني شركات

  قياس أثر الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتية 

 احلوكمة أثر لدراسةادلالئمة  القياسية النماذج ىم  أل التطرق سيتم   ومن خالل ادلبحث األول من ىذا الفصل
 متغريات أثر قياسل توظيف ىذه النماذج ، أم ا ادلبحث الثاين فسيتم  التكافلي التأمني لشركات ادلالية ادلالءة على

أن  ، يف حني ادلاليزية التكافلي التأمني شركاتيف  ادلالية ادلالءةأىم  مؤشرات  علىالتقليدية والشرعية  احلوكمة
ت اؤشر التكافلي اإلمارتية على أىم  م ادلبحث الثالث سيتم  قياس أثر متغريات احلوكمة اخلاصة بشركات التأمني

 ادلالءة ادلالية ادلطب قة يف ىذه الشركات.

 :بعض شركات التأمني و مت  تطبيق الدراسة على شركات التأمني التكافلي ادلاليزية  الحدود المكانية
صدار كل من دولة ماليزيا واإلمارات العربية ادلتحدة معايري مالءة مالية خاصة إل وذلك اإلماراتيةالتكافلي 

ات الدراسة بشركات التأمني التكافلي، وبالتايل توف ر مجيع بيئتني سلتلفتني  ، إضافة إىل أن  اجلمع بنيمتغري 
 .تعمل فيهما شركات التأمني التكافلي جيعل نتائج الدراسة أكثر مصداقية

 :وىي فرتة التطبيق الفعلي  2102 إىل 2102 مت  تطبيق الدراسة على الفرتة ادلمتدة من الحدود الزمانية
 اسة. دلعايري احلوكمة وادلالءة اخلاصة بشركات التأمني التكافلي يف الدولتني زلل  الدر 

اعتمد البحث على مصادر متنوعة باللغة العربية، الفرنسية واالصلليزية مت  احلصول عليها من خالل البحث 
  حيث؛ غري مباشرةمباشرة أو عاجلت ادلوضوع بطريقة واليت ، ادلكتيب والبحث يف شبكة االنرتنيت

 :ومت  االعتماد فيو على: الجانب النظري 
 :أنظمة ادلالءة شركات التأمني التكافلي، واالرار الوظيفي لالشرعىي التأصيل  :واضيعقت دلواليت تطر   الكتب

 .احلوكمة التقليدية والشرعيةمبادئ وآليات ، يف سلتلف الدول ادلالية ادلطبقة
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 :واليت عاجلت  عب دول العاملوالصادرة عن سلتلف اجلامعات وادلراكز البحثية  الدوريات والمجالت
 شراف على قطاع التأمني األمريكيىيئة اإلو  رة عن ادلفوضية األوروبيةبالتحليل قواعد ادلالءة ادلالية الصاد

 :متاخص صة لتطوير نظام احلوكمة وادلالءة يف شركات التأمني  مراكز امت هباواليت ق البحوث والدراسات
 ؛ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية ؛رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية غرارعلى التكافلي 

  .اجمللس العام للبنوك وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية
 ومت  االعتماد فيو على: :الجانب التطبيقي 
 التنظيمية ادلشرفة على قطاع التأمني التكافلي  الصادرة عن سلتلف اذليآت التعليمات:األنظمة و ، القوانين

 يف كل من دولة ماليزيا واإلمارات العربية ادلتحدة على غرار البنك ادلركزي ادلاليزي نيغارا وىيئة التأمني
 اإلمارتية حول نظامي احلوكمة وادلالءة ادلالية يف شركات التأمني التكافلي؛  

 :شركات التأمني التكافلي زلل  الدراسة يف كل من دولة ماليزيا  الصادرة عن سلتلف التقارير السنوية
 للشركات. ، حول احلوكمة والبيانات ادلالية2010إىل  2012وذلك خالل الفرتة ادلمتد ة من  واإلمارات

 واجهتنا رلموعة من الصعوبات أبرزىا:الدراسة صلاز ىذه خالل إ

  حوكمة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بصفة عامة وشركات التأمني التكافلي بصفة حول وادلصادر قل ة ادلراجع
 ؛خاصة

 ت اشركلوالدراسات ادلتاخص صة حول ادلالءة ادلالية يف شركات التأمني وانعدامها بالنسبة  ندرة البحوث
 ؛التأمني التكافلي

  موح دة يف القوائم ادلالية لشركات  صطلحاتللدراسة القياسية وىذا لعدم وجود م صعوبة مجع البيانات
  التأمني التكافلي.
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القطاعات االقتصادية، تندرج مؤسساتو ضمن اؼبؤسسات اؼبالية التعاقدية؛  يُعّد قطاع التأمُت من أىمّ  
كتسبة من تُقّدـ اػبدمات التأمينية لعمبلئ حيث

ُ
ها يف شكل عقود معاوضة من جهة، واستثمار االشًتاكات اؼب

، من خبلؿ تكوين رؤوس األمواؿ التمويلية يف االقتصادأجل الوفاء بالتزاماهتا من جهة أخرى، إضافة للخدمات 
ما ُيسهم يف توفَت خدمات معنوية بتوفَته للبيئة إعادة بناء رأس اؼباؿ اؼبستثمر اؼبنتج وكذلك تشجيع االئتماف، كو 

 .وىذا بالنسبة لؤلفراد واؼبؤسسات اؼبشجعة لبلستثمار، كالشعور باألماف واالستقرار

 مع هنايات سبعينيات القرف اؼباضياإلسبلمية، من الدوؿ العربية و ىذا وقد عرؼ قطاع الَتأمُت يف عديد 

 واليت تقـو على ثبلثة أسس تتعّلقنشأة نوع جديد من شركات التأمُت، تتمّثل يف شركات الّتأمُت الّتكافلي 

 اإلسبلمي،االقتصاد  ؼبنظومة باالّدخار واالستثمار والّتكافل، واليت جاءت كنتيجة حتمية من أجل ربقيق الّتكامل

 تلجأ لشركات واليت كانت بلمية يف الفًتة نفسها،خاّصة بعد ظهور اؼبصارؼ اإلسلكفاءتو  اسًتاتيجيا ودعما

 حرجا بسبّ  الذي األمر لؤلخطار اؼبتكررة اليت ربيط هبا، التأمينية التأمُت التجاري من أجل اغبصوؿ على التغطية

 وانتشار مبو أف فيو شك ال اإلسبلمية، وفبّا ىذه اؼبؤسسات اؼبالية ؼبسَتة علميا وهتديدا تنمويا وعائقا شرعيا

 اليت األخطار حّدة زبفيف يف الكبَت الفضل لو كاف التقليدي لنظَته كبديل منافس التكافلي التأمُت صناعة

 نطاؽ اسًتاتيجيا واّتساع دعما قّدـ الذي األمر وعملياهتا، منتجاهتا ـبتلف يف اإلسبلمية ؽبا اؼبؤسسات تتعرض

 ومنتجاتو. أعمالو

انعكاس دورة ىا ّيز ة وأّف ما يبالتكافلي دببلءهتا اؼبالية أمرا ضروريا خاصّ ذا أصبح اىتماـ شركات التأمُت ول
اإلنتاج؛ حيث تقـو بتحصيل االشًتاكات مث تقـو بدفع التعويضات ما قد يُعرضها ؼبخاطر العجز واإلفبلس نتيجة 

َت لسّ لشركات ضماف لكما أّف اؼببلءة اعبّيدة ؽبذه اارتفاع حجم التعويضات مقارنة حبجم االشًتاكات احملصلة،  
لنشاط  االحًتازي من التنظيم ذل األىداؼ التقليدية اؼبستوحاةإضافة إ للنشاط،والتأطَت األمثل  قطاعللاغبسن 
 واؼبتمثّلة يف ضباية مصاحل العمبلء واغبفاظ على استقرار النظاـ اؼبارل ككّل.البنوؾ 

 مكوناتو و باعتبارىا أحد أىمّ شركاتنظاـ التأمُت التكافلي وخصوصية  ىعل يف ىذا اإلطار سيتم التعرؼو 
، وىذا وشركات التكافل بصفة خاصةعامة شركات التأمُت لؼ على أىّم اؼبعايَت والقواعد اؼبنظمة التعرّ  إضافة إذل

 من خبلؿ التطرؽ للمباحث التالية:

 

 

 

 المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي :ولالفصل األ

 

:نظام التأمين التكافلي المبحث األول. 

:شركات التأمين التكافلي المبحث الثاني 

:المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي المبحث الثالث 
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 االقتصادية اليت يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، فباإلضافة إذل اغبماية ىاـدور بالتأمُت  قـوي        
خطط التنمية أو لبلستثمار يف  زمة لتمويلهم يف ذبميع اؼبدخرات البلّ سيُ تأمُت لكثَت من اؼبشروعات فهو ال رىايوفّ 

مُت جزءًا مكمبًل حيث أصبح التأ ؛شركاتو عامل معع أعمالو والتّ أوعية اقتصادية، وقد ازدادت أنبيتو مع توسّ 
  .للنظاـ اؼبصريف

 شوبويوصل لعقد تأمُت ال بغرض التّ للبحث والتدقيق الفقهي  ونظرًا ألنبية التأمُت فقد أخضعو العلماء        
الذي يعترب كبديل شرعي لنظاـ  "نظاـ التأمُت التكافلي"ظهور عن أشبرت ىذه اعبهود الفقهية  الربا أو الغرر، وقد
ظم التأمينية التجارية مات النظاـ االجتماعي واالقتصادي، خاصة بعد عجز النّ باعتباره أحد مقوّ  التأمُت التجاري،

  .مبدأ التكافل نظراً الذباىها إذل ربقيق مصاغبها وتعظيم أرباحها، واعتبار نشاطها وسيلة للتجارة والربح يف ربقيق

 يقدمها اليت يهدؼ إذل تقدًن اػبدمة -على اختبلؼ األسس اليت يقـو عليها -إف نظاـ التأمُت التكافلي        
والربا وسائر احملظورات،  خالية من الغرر اؼبفسد للعقد ن ؽبم ولكن بطريقة تعاونية مشروعةالتأمُت التجاري للمؤمّ 

تأمينية تدفع منها  كليًا أو جزئيًا لتكوين ؿبفظة  بو اشًتاكات متربعاً  (ن ؽبماؼبؤم  اؼبشًتكُت )وذلك بتقدًن 
واقتطاع االحتياطات  يتحقق من فائض بعد دفع التعويضات واؼبصاريفما  امّ أوقوع الضرر،  التعويضات عند

 .عاوفكافل والتّ ، األمر الذي هبسد لنا معٌت التّ شًتكُت حسب القانوف األساسي للشركةع على اؼبيوزّ ف

أّدى إذل التعارض مع األسس الفنية اليت  –نتيجة الًّتكز اؼبارل والسكاين  -لكن ترّكز قيم وحدات اػبطر 
غبالة اؼبالية لشركة التأمُت التكافلي يقـو عليها اػبطر، حيث أف قبوؿ التأمُت على اؼبشروعات الكربى سُيعّرض ا

فحفاظا على استمرارية ىذه الشركات ظهرت اغباجة إذل أطراؼ تقـو بتوزيع عبء اؼبخاطر معها،  لبلهنيار،
وُتسهم يف ضباية مراكزىا اؼبالية من التعّرض ؼبخاطر العجز واإلفبلس خاصة يف ظل تطبيق قانوف األعداد الكبَتة،  

  .التكافل واليت تُعرؼ بالتكافل لشركات التكافلفظهرت عملية إعادة 

 :التالية طالباؼبالتطرؽ إذل  عرؼ على نظاـ التأمُت التكافلي من خبلؿالتّ  سنحاوؿ بحثومن خبلؿ ىذا اؼب      

 

 

 

 

  نظام التأمين التكافلي  المبحث األول:

 

التأمين التكافلي اإلطار العام لنظاماألول :  المطلب 

عقد التأمين التكافليالثاني:  المطلب 

:إعادة التكافل المطلب الثالث 
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 نظام التأمين التكافلياإلطار العام ل المطلب األول:

 العناصر التالية: تطرؽ إذلوي

 :نشأة وتطور نظام التأمين التكافلي  أوال 
  :تعريف نظام التأمين التكافليثانيا 
 :مشروعية نظام التأمين التكافلي  ثالثا 
 :الدور االقتصادي لنظام التأمين التكافلي رابعا 

  :نظام التأمين التكافلي وتطور نشأة أوال:

 ا يلي:كممراحل  عدة و اؼبؤسسي من خبلؿ مروره بر يف شكلتطوّ  مثّ  بسيطة بصفة تعاونية نظاـ التأمُت ظهر

ىو تعاوف ؾبموعة من األشخاص فَبن يتعرضوف لنوع من اؼبخاطر على تعويض التأمين التعاوني البسيط:   .1
مكتتب منهم  ى منها التعويض أليّ اػبسارة اليت قد ُتصيب أحدىم، عن طريق اكتتاهبم دببالغ نقدية، لُيؤدّ 

ؤمن ضده
ُ
 .(1)عندما يقع اػبطر اؼب

وىذا النوع من التأمُت ُوجد يف صبيع اغبضارات بصور ـبتلفة؛ حيث صدر نظاـ يتعلق باػبسارة العامة يف 
ؽ.ـ يقضي بتوزيع الضرر الناتج عن إلقاء جزء من شحنة السفينة لتخفيف ضبولتها، كما ُعرؼ  619رودس سنة 

لتجار يَتفقوف يف رحلة الشتاء والصيف لدى الروماف، الفينيق، الصُت وحىت لدى العرب يف اعباىلية؛ حيث كاف ا
على تعويض اعبمل الذي يهلك من أرباح القافلة التجارية أو تعويض من كسدت ذبارتو، ويتم توزيع قيمة الضرر 

 على كل شخص حسب نسبة رأس مالو.

 . (2)والتقوى التعاون على البرّ وىو من باب جائز،  وىذا النوع من التأمُت

ويتمثل ىذا النوع يف وجود شركة متخَصصة تقـو بأعماؿ التأمُت التعاوين، ويكوف التأمين التعاوني المرَكب:   .2
ؤَمن عليهم )ضبلة الوثائق( مسانبُت يف ىذه الشركة، وتتكوف اعبمعية العمومية وؾبلس اإلدارة منهم

ُ
، (3)صبيع اؼب

لدوؿ االسكندنافية؛ حيث توجد شركات تأمُت وىذا النوع من التأمُت موجود يف ببلد الغرب خاصة يف ا
تعاوين لكن تتعامل مع بنوؾ ربوية وال تُراعي ضوابط الشريعة اإلسبلمية، وىي تسمى أيضا بالتأمُت التبادرل 

، 1493لوجود معٌت تبادؿ التأمُت بُت أعضاء اؽبيئة التأمينية، وقد أُنشئت أوؿ صبعية تأمُت تبادرل بأؼبانيا سنة 

                                                           
 .19ص: ، 1651، 1ط لبناف، ،مؤسسة الرسالة، بَتوت "،والرأي الشرعي فيو -: حقيقتو "نظام التأمينمصطفى الزرقاء، ( 1)
، ""التأمين التعاونييف ملتقى  حبث مقدـ "،-دراسة فقهية اقتصادية–" التأمين التعاوني ماىيتو وضوابطو ومعوقاتو علي ؿبي الدين القره داغي،  (2)

 .11، ص:99/21/9226-92 السعودية، اؽبيئة اإلسبلمية العاؼبية لبلقتصاد والتمويل، الرياض،
 .942ص:  ،1644، 1ط مصر، دار االعتصاـ، القاىرة، "،التأمين التجاري والبديل االسالمي" غريب اعبماؿ، (3)
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باقي الدوؿ األوروبية بدعم من اغبكومات، من خصائص ىذا النوع من التأمُت أنو ال يوجد رأس  وانتشرت يف
 ماؿ تأسيس، وال يهدؼ لتحقيق الربح بل يهُدؼ لتحقيق التعاوف بُت أعضائو.

 . (1) من حيث اؼببدأ، ما دل تتعامل شركتو أو إدارتو باحملَرماتجائز  وىذا النوع من التأمُت

ذل األفراد ُت إببيع عقود التأم )شركة التأمُت( نحيث يقـو اؼبؤم   ؛يقـو على أساس الربحالتأمين التجاري:   .3
ربديدىا بناء على التعويضات  يتمّ  التأمُت؛ حيثوالشركات واؼبؤسسات مقابل مبالغ نقدية تسمى أقساط 

 أوركة سواء كاف ش ،نامش ربح للمؤم  ، وبناء احتياطيات للمستقبل وربقيق ىاإلداريةاؼبتوقعة واؼبصاريف 
، وقد ظهر والعكس صحيح ربَققت خسارة شركة التأمُت زادت اؼبصاريف عن األقساط فإذا ،مؤسسة أو فرد

. قوطبَ ما تُ نتيجة تطور اغبياة االقتصادية واالجتماعية وىو   أغلب دوؿ العادل اليـو

الغرر والربا ك الشرعية احملظورات العلماء الشتمالو علىبإصباع أغلب ُمحَرم  عترب ىذا النوع من التأمُتويُ 
 ، ىذا ما دفع بالعلماء إذل البحث عن البديل الشرعي فظهر ما يعرؼ بالتأمُت التكافلي.واؼبقامرة

 ؛"1631وقد ظهر بعد اجتماع للمجمع الفقهي اإلسبلمي الذي ُعقد يف دمشق سنة" لتأمين التكافلي:ا  .4
، ويف بديبل عنو وأقروا التأمُت التكافلي توفق معظم الفقهاء على حرمواتّ  التجاري حيث ناقش موضوع التأمُت

شركة "يف السوداف بتأسيس أوؿ شركة تأمُت تكافلي ربت اسم  اإلسبلميقاـ بنك فيصل " 1646 سنة
، دباليزيا أوؿ قانوف خاص بشركات التأمُت التكافلي ُأصدر 1651ويف سنة  ،"السودانية اإلسالمية  التأمين

دولة ودبعَدؿ مبو سنوي  12عة على شركة موزّ  322عددىا  دىا صناعة التأمُت التكافلي ليتجاوزلتنتشر بع
9213حسب إحصائيات  مليار دوالر92وبرأس ماؿ يقّدر بػ  %92ر بػ يقدّ 

فيما يلي أىّم القوانُت اليت  و ،(2)
 :(3)أسهمت يف تطوير صناعة التأمُت التكافلي

 ؛ف "عقد التكافل"اأّوؿ قانوف خاص بشركات التأمُت التكافلي بعنو  ماليزياأصدرت : 1984  -

قانوف التأمينات دبا فيها الشركات اليت تطبق الشريعة اإلسبلمية وقد دخل حّيز  السودافأصدرت : 1992 -
 ؛9213التطبيق يف فيفري 

 ؛تعاونيات التأمُت واليت زبتلف يف بعض القواعد عن شركات التأمُت التكافلي قانوف العربية السعوديةأصدرت : 2224 -

 ؛"قانوف التكافل" باكستاف أصدرت :2225 -

 ؛9213دخل حّيز التطبيق يف فيفري  كتاب قانوف التأمُت يتضّمن قواعد  خاصة بالتكافل  البحرينأصدرت : 2226 -

 ؛9212، ومّت مراجعتو سنة قواعد التكافل اإلمارات العربية اؼبتحدةأصدرت : 2212 -

 ؛"إرشادات أعماؿ التكافل"نيجَتيا أصدرت : 2213 -
                                                           

 .19ص: ، "مرجع سابق"، علي ؿبي الّدين القره داغي( 1)

2) 

)3(
 S.Nazim Ali, Shariq Nisar, "Takaful and Islamic Cooperative Finance: Challenges and Opportunities

  
 "

Edward Elgar , Cheltenham UK  Northampton MA, USA, 2016, p: 06 
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 ؛"إرشادات أعماؿ التكافل" كينياأصدرت   : 2215 -

 ؛9213"قواعد التكافل" دخل حّيز التطبيق يف فيفري  عمافأصدرت : 2215 -

 الفروقات بُت أنظمة التأمُت عرب ـبتلف اؼبراحل من خبلؿ اعبدوؿ اؼبوارل: ويبكن توضيح أىمّ 

 التأمين التكافلي، التعاوني والتجاري وىرية بين كل من نظام:الفروق الج :1الجدول

 نظام التأمين التجاري النظام التعاوني التقليدي النظام التكافلي اإلسالمي الموضوع
 ذباري يقصد منو الربح منفعة متبادلة التعاوفتربع بقصد  العقود المستخدمة

 
مسؤولية المؤّمـن  

 )الشركة(

دفع التعويضات واؼبصاريف من 
صندوؽ التكافل أو من القرض 
 اغبسن يف حالة عجز الصندوؽ.

واؼبصاريف من  دفع التعويضات
صندوؽ االشًتاكات ويف حالة 

 العجز يطلب اشًتاكات
 إضافية من اؼبشاركُت.

دفع التعويضات 
واؼبصاريف من 

الصندوؽ اؼبختلط 
 )أقساط ورأس ماؿ(.

 األساسيةدفع االشًتاكات  دفع االشًتاكات. مسؤولية حملة الوثائق
 .عند اغباجة واإلضافية

 دفع األقساط.

رأس المال المستخدم 
 في دفع التعويضات

رأس ماؿ اؼبسانبُت  سُت.اشًتاكات اؼبؤسَ  اشًتاكات ضبلة وثائق التكافل.
 واألقساط.

 ال يوجد قيود شرعية يوجد قيود شرعية ال اإلسبلميةالشريعة  مقيد بضوابط االستـثـمـار
 

 الحسابات الداخلية
 يوجد حسابُت)صندوقُت(

 حساب ضبلة الوثائق.
 حساب اؼبسانبُت يف الشركة.

فقط ىو  يوجد حساب واحد
 حساب اؼبشاركُت.

يوجد حساب واحد 
فقط ـبتلط لرأس اؼباؿ 

 واألقساط.
الفائض التأميني وعوائد 
 استثمار االشتراكات

عاد توزيعو من حق ضبلة الوثائق ويُ 
 .عليهم

 يعترب ربح للمسانبُت من حق اؼبشاركُت ويوزع عليهم

 إعداد الباحثةالمصدر: 

  مين التكافلي:تعريف نظام التأ ثانيا:

 يلي: لنظاـ التأمُت التكافلي نذكر منها ماوردت عدة تعاريف 

 التأمُت  يلي: التأمُت التكافلي كما ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية عرفت: 1تعريف"
يقـو على تربع اؼبشاركُت فيو بكل أو جزء من االشًتاكات اؼبقدمة، لدفع التعويضات األضرار  التكافلي نظاـ

 .(1)اليت تقع لبعضهم واقتصار دور الشركة على إدارة أعماؿ التأمُت واستثمار أمواؽبا"
 ورات، وذلك اؼبفسد للعقود ولربا وسائر احملظ تقدًن اغبماية بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر" :2تعريف

لتكوين ؿبفظة تأمينية تُدفع منها التعويضات عند وقوع  ،ا أو جزئياهبا كليّ  بتقدًن اؼبؤَمن لو اشًتاكات متربعاً 
                                                           

 . 9223 "،لتأمين اإلسالميا 26المعيار: ، "احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ىيئة (1)
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وما يتحَقق من فائض عد التعويضات واؼبصاريف واقتطاع االحتياطات يُوزع على ضبلة  ،اػبطر اؼبؤَمن عليو
 .(1)ؤَمن عليهم("الوثائق )اؼب

 مُت؛ حبيث يكوف ؽبم الغنم ظة تأمينية لصاحل ضبلة وثائق التأقائم على تكوين ؿبفالتأمُت التكافلي :" 3تعريف
، ويقتصر دور الشركة على اإلدارة بأجر، واستثمار موجودات التأمُت بأجر أو حبصة من الربح  وعليهم الغـر

 .(2)على أساس اؼبضاربة"
 ؾبموعة من األفراد ُمعَرضُت ػبطر معَُت على تفتيت وتوزيع آثار ذلك اػبطر عليهم صبيعا، "تعاوف : 4تعريف

وذلك عن طريق دفع اشًتاكات متساوية تُقَدر وفقا للضرر الفعلي الذي أصاب اؼبتضرر، وذلك بغية تعويضو 
 .(3)عما أصابو من ضرر"

ضُت إلخطار متشاهبة عرَ أشخاص مُ اتفاؽ " أنو:بصورة شاملة على  ويمكن تعريف التأمين التكاف لي         
ة؛ على تبليف األضرار الناشئة عن تلك األخطار، وذلك بدفع اشًتاكات يف صندوؽ تأمُت لو ذمة مالية مستقلَ 

حبيث يتم منو التعويض عن األضرار اليت تلحق اؼبشًتكُت من جراء وقوع األخطار اؼبؤَمن ضدىا، ويتوذل إدارة 
الصندوؽ ىيئة ـبتارة من ضبلة الوثائق أو شركة مستقلة وتأخذ جهة اإلدارة أجرا مقابل إدارهتا أعماؿ التأمُت  

 .(4)بصفتها وكيبل بأجر أو مضاربا" ،ألمواؿ الصندوؽكما تأخذ أجرا أو حصة من األرباح يف مقابل استثمارىا 

 عاريف السابقة يتضح أن:وفقا للتَ 

 ؛التأمُت التكافلي يهدؼ أساسا إذل تعاوف اؼبشًتكُت يف توزيع اػبسارة اليت قد تلحق أحدىم -

 يف قيمة االشًتاؾ بالزيادة يف حالة ب عليو تغََت كوف على أساس اػبطر اؼبتحقق فعبل ما يًتتَ ربديد االشًتاؾ ي -
 ؛عدـ كفاية الشًتاكات لتغطية التعويضات، وبالنقصاف يف اغبالة العكسية

تو واستثمار أموالو وفقا لصيغة ار بإد استقبللية الذمة اؼبالية لصندوؽ اؼبشًتكُت عن الشركة؛ حيث تقـو الشركة -
 ويبكن توضيح آلية التأمُت التكافلي من خبلؿ الشكل اؼبوارل:دة، دّ ؿبُ 

  مشروعية نظام التأمين التكافلي:ة أدلّ  ثالثا:

ة من ىذا استنادا إذل أدلّ و  الفقهاءأغلب التجاري بإصباع التأمُت التكافلي بديبل شرعيا للتأمُت يعترب نظاـ 
   :النبوية، وفيما يلي بعض ما ورد والسنة القرآف

   من القرآن الكريم:   .1

                                                           
 .23ص:  "سبق ذكره"،، ""التأمين التعاونييف ملتقى  حبث مقدـ بيقات وتجارب التأمين التعاوني"،"تقييم تط ناصر عبد اغبميد، (1)
 .23ص: ، "سبق ذكره"، ""التأمين التعاونييف ملتقى  حبث مقدـ "،في شركات التأمين اإلسالمي "الفائض التأمينيىيثم ؿبمد حيدر،  (2)
 .916، ص: 9222مصر، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، االسكندرية، لتأمين اإلسالمي"، "التأمين التجاري وانعمات ؿبمد ـبتار،  (3)
 .21ص:"، "مرجع سابقىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية،  (4)
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 [.9 :اؼبائدة: من اآليةسورة ] َواْلُعْدَواِن {} َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِم يقوؿ تعاذل:  -
يَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّــاِلَحاِت َوتـََواَ ــْوا بِــاْلَحقِّ ويقػػوؿ تعػػاذل:  - ُِ } َواْلَعْصــِر، ِإنَّ اإِلنَســاَن َلِفــي ُخْســرل، ِإال الَّــ

 [.3-1اآليات  :العصرسورة ] َوتـََواَ ْوا بِالصَّْبِر {

 :الػػذي أمرنػػا اا تبػػارؾ وتعػػاذل بػػو،  يػػدخل يف عمػػـو التعػػاوف علػػى الػػربّ  كػػافليالت أمُتتػػال فّ إ وجــو االســتدالل
الػػذي يقػػـو عليػػو التػػأمُت  اسػػم جػػامع ألعمػػاؿ اػبػػَت، وال شػػك أف تبػػادؿ التػػربع بػػُت ضبلػػة الوثػػائق "الػػربّ "ألف 

مػػػن الربػػػا والغػػػرر  تكػػػافليوره. كمػػػا أف خلػػػو التػػػأمُت المػػػن وجػػػوه اػبػػػَت وصػػػورة مػػػن صػػػ ل و جهػػػاً يبثّػػػ تكػػػافليال
 .ت عنهما اآلية الكريبةن هناإلمث والعدواف اللذيواعبهالة ينفي عنو صفة التعاوف على 

  من السنة النبوية: .2

مـن نفَّـع عــن مـؤمن كربـة مــن كـرب الـدنيا نّفــع ان عنـو كربـة مــن كـرب يــوم ”قولػو صػّلى اا عليػو وسػػّلم:  -
 ]رواه مسلم[. .(1)“القيامة

 ] رواه مسلم[. .(2)“وان في عون العبد ما كان العبد في عون أخيو”اا عليو وسّلم:  قولو صّلى -
في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعـوا  ()إن األشعريين إذا أرملوا”و صّلى اا عليو وسّلم: ويف قول -

   .(3)“ما كان عندىم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم
 :التػأمُت  جػواز  دليػل واضػح علػىفهذه صورة مثالية للتكافل والتعاوف، ويف عمػل األشػعريُت وجو االستدالل

  وأنا منهم.اا عليو وسّلم بقولو عنهم إهنم مٍَت ده رسوؿ اا صّلى أيَ  كافليالت

نػػػو، ومشػػػاركتهم يف زبفيػػػف آالمهػػػم هػػػذه النصػػػوص وأمثاؽبػػػا تػػػدعو اؼبسػػػلم إذل التعػػػاوف مػػػع إخواوبالتػػػارل ف          
ت بػو كارثػة أو مصػيبة يف ففيػو عػوف للمسػلم الػذي حلّػ كػافليق يف التػأمُت التاألضرار عػنهم، وكػل ذلػك متحّقػو 

مالػػو أو يف نفػػس غػػَته أو مالػػو، وذلػػك مػػن خػػبلؿ مشػػاركتو يف تغطيػػة مػػا يًتتػػب عػػن ذلػػك مػػن تبعػػات نفسػػو أو 
 .مها لو إخوانو اؼبشًتكوف معو يف التأمُت كتربع منهممالية يقدّ 

وجبهػا األصػلي وخبلصػتو أنػو إذا جنػا أحػد جنايػة قتػل غػَت عمػد، حبيػث يكػوف مُ  نظام العواقـل الثابـب بالسـنة النبويـة:  .3
وزع عػػادة علػػى أفػػراد عاقلتػػو )عشػػَتتو( الػػذي وبصػػل بينػػو وبيػػنهم التناصػػر عػػادة، وىػػم ة الػػنفس تُػػف ديّػػإولػػيس القصػػاص، فػػ يػةالدّ 

 .(4)ثبلث سنُتية عليو يف يعترب ىو واحد منهم، فتقسط الدّ م هبالرجاؿ البالغوف من أىلو وعشَتتو وكل من يتناصر 

                                                           
 .168، ص: 4ج"سبل السالم"، الصنعاين:  (1)
 .و"المرجع نفس "( 2)
()

 .أرملوا: فٍت طعامهم أو قارب 

 .370، ص: 5. شرح النووي على مسلم، ج55، ص: 6، ج"فتح الباري"ابن حجر،  ( 3)
كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة طاىري   االقتصادية،ؾبلة البشائر "التأمين التعاوني اإلسالمي بصيغة الوقف"، ، ماؿآمرزوؽ ( 4)

 .50، ص: 2016، 06ع ؿبمد، بشار، اعبزائر،
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 :بيػنهم وبػإلزاـ الشػرع الشػريف علػى تػرميم آثػار الضػرر النػاتج  أف أفراد العاقلة يتعاونوف فيما وجو االستدالل
عن جناية القتل اػبطأ وبأقساط متساوية، ولكػل مػنهم صػفة اؼبػؤمن واؼبسػتأمن. فهػم حبكػم الشػرع متعػاونوف 
فيما بينهم ضػد خطػر القتػل اػبطػأ، فػالفكرة الػيت يقػـو عليهػا نظػاـ العواقػل ىػي توزيػع االلتػزاـ اؼبػارل يف كارثػة 

، وىػػػي ل اػبطػػػأ عػػػن طريػػػق القتػػػ  الػػػيت تقػػػـو علػػػى أسػػػاس التعػػػاوف كػػػافليفكػػػرة التػػػأمُت التجػػػوىر التػػػربع اؼبلػػػـز
  ـ.طريق التربع اؼبلز ًتميم آثار الكوارث واألخطار عن ل والتكافل

دؼ إذل ربقيػػق مصػػاحل العبػػاد نلػػب اؼبنػػافع ؽبػػم هتػػ إف مقاصػػد الشػػريعة اإلسػػبلميةمقا ــد الشــريعة اإلســالمية:  .4
ق وال شػػك أف التعػػاوف بػػُت اؼبشػػًتكُت يف التػػأمُت القػػائم علػػى أسػػاس التػػربع اؼبلػػـز بيػػنهم وبّقػػ ،اؼبفاسػػد عػػنهمودرء 

ينسػجم مػع مػدلوالت النصػوص  وتكػافلي مصلحتهم ألنو يدفع ويرفع الضرر عن اؼبتضررين منهم بشػكل تعػاوين
مصػػلحة ومنفعػػة ظػػاىرة عبميػػع اؼبشػػًتكُت فيػػو، وذلػػك مػػن  كػػافليلتػػأمُت التلأف  اؼبتعّلقػػة بػػو؛ إضػػافة إذل الشػػرعية

 .(1)خبلؿ التغطية اؼبالية آلثار الكوار ث واغبوادث اليت تصيبهم

  الدور االقتصادي لنظام التأمين التكافلي: رابعا:

تُػَعدُّ ضرورة حتمية ضمن ىيكل النظاـ االقتصادي اغبػديث، بػل إهنػا تعتػرب مػن أبػرز  التكافلي صناعة التأمُت
صػػوؿ واؼبمتلكػػات واؼبشػػاريع يف ضبايػػة الصػػناعات اؼباليػػة واأل اسػػًتاتيجيةر بصػػفة الصػػناعات اؼباليػػة اؼبعاصػػرة والػػيت تػػؤثّ 

 :(2)من خبلؿوذلك ككَل   بل واالقتصاد اجملتمع أواؼبؤسسات سواء  ىالكرب 

تقـو شركة التأمُت التكافلي بدور مزدوج، وذلك من خبلؿ ذبميع اؼبدخرات  تعبئة المدخرات المالية:  .1
تأتية من ربصيل االشًتاكات 

ُ
 مث إعادة استثمارىا يف ـبتلف اجملاالت وفق ضوابط الشريعة اإلسبلمية؛واؼبوارد اؼبالية اؼب

قد  بدور فعاؿ يف إدارة األخطار اإلنتاجية اليتتقـو شركات التأمُت التكافلي  حماية االقتصاد الوطني:  .2
على  من خبلؿ حفاظها وضبايتو تقوية االقتصاد تلحق باؼبؤسسات االقتصادية، هبذا تكوف قد أسهمت يف

وبالتارل اغبفاظ على رؤوس أمواؿ  اإلنتاجمن ـبتلف اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا وسائل  اإلنتاجيةالوحدة 
 اؼبؤسسات االقتصادية من خبلؿ العمل على إعادة تشكيلها؛

جل ربقيق التنمية االقتصادية وتطوير القطاعات مُت يف منح االئتماف من أيسهم التأ تشجيع االئتمان:  .3
خل الوطٍت تكوين الدّ هم يف سوبالتارل يُ  بتسهيل اكتساب القرض بفضل الضمانات اليت يُقدمها للموردين

عن طريق الطمأنينة يف اسًتداد والتسهيبلت من خبلؿ  بتوليد قيمة مضافة لبلقتصاد بفضل تشجيع االستثمار
 .الضماف الذي يغطيو

: حيث يعترب التأمُت بند من ميزاف اؼبدفوعات وبالتحديد يف حركة رؤوس ميزان المدفوعاتالتأثير على   .4
ؽبا الشركات الوطنية دبوجب االتفاقيات وَ اليت يتم ربُ  إعادة التكافل حيث يتم تسجيل اشًتاكات ؛األمواؿ

                                                           
: أبعاده وآفاقو وموقف مقّدـ ي مؤسبر "التأمُت التعاوينحبث "، الوضع االقتصادي والمهني لصناعة التأمين في العالم العربي"أضبد ؿبمد الصباغ،  (1)

 .06، ص: 12/04/2010-11منو"، اعبامعة األردنية، األردف،  الشريعة
 .35-33، ص: 1996الكويت، "تنمية مهارات العاملين في شركات التأمين"، حسنُت عوض،  (2)
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ُ
، وكذا العمليات اؼبرتبطة باستثمارات مباشرة تقـو هبا شركات إعادة التكافل يف ربمة مع الشركات األجنبيةاؼب

الذي يُبثل الفرؽ األمواؿ الواردة التأمينية وتأثَت التأمُت على ميزاف اؼبدفوعات يرتبط برصيد العمليات ، اػبارج
 وبالتارل يتناسب حجم التدفق الطبيعي لؤلمواؿ إذل اػبارج تناسبا عكسيا مع درجة مبو صناعة التأمُت احمللية؛والَصادرة، 

يف اغبَد من الضغوط التضخمية اليت تسببها زيادة كمية  التأمُت بدور مهمّ  ـيقو  التضخم: االتضبط ح  .5
حيث يؤدي الطلب على التأمُت إذل حجز األمواؿ اليت كانت ستوجو لئلنفاؽ وتوجيهها باؼبقابل إذل ؛ النقد اؼبتداولة

  ؛العرض والطلبتجة واليت تزيد يف اؼبعروض من السلع واػبدمات وبالتارل ربقيق التوازف بُت ناالستثمار يف اؼبشاريع اؼب
كونو يوجد ؾباال   يعترب بعض البلداف التأمُت مصدرا الستقطاب العملة الصعبة مصدر العملة الصعبة:  .6

للمعامبلت التجارية واؼبالية مع اػبارج، وقد يكوف رصيد العمليات موجبا أو سالبا حسب السنوات وحسب 
 العملة الصعبة والعكس إذا كاف سالبا؛ىيكل قطاع التأمُت للبلد ، فإذا كاف إهبابيا أدى إذل جلب 

قتصاد يف البلد ال بَد من معرفة اشًتاؾ التأمُت للفرد الواحد التأمُت يف اؼبعرفة أنبية  التأمين والدخل الوطني:  .7
ُيسهم التأمُت يف وعبلقتو مع الناتج الوطٍت اػباـ، وكلما كانت العبلقة مهَمة فهو دليل على تطور البلد، كما 

وتُقاس ىذه األخَتة بالفرؽ بُت رقم أعماؿ قطاع التأمُت أي ؾبموع  ربقيق قيمة مضافةو تكوين الدخل الوطٍت 
      .ادرة وؾبموع اؼببالغ اؼبدفوعة للغَتاالشًتاكات الصَ 

االستثمار ة كبَتة من اؼبدخرات القومية عن حصَ  صناعة التأمُت التكافلي حجبلقد استطاعت          
لمستوى لتصحيحا  ىذا لديها بتمويبلت إسبلمية، و مارل زوعية التجارية ومعاعبة أية عجوالتوظيف يف األ

 .يا وإقليميا وعاؼبيان اؼبسَتة الواعدة لنمو اؼبنظومة االقتصادية اإلسبلمية ؿبلَ ؤمَ االقتصادي كوهنا ربمي وتُ 

 عقد التأمين التكافلي المطلب الثاني:

 العناصر التالية: ويتطرؽ إذل

  :تعريف عقد التأمين التكافليأوال 
  :مبادئ عقد التأمين التكافليثانيا 
 :أركان وإجراءات عقد التأمين التكافلي ثالثا 
  :خصائص عقد التأمين التكافليرابعا 

  :التأمين التكافليعقد تعريف  أوال:

 :وردت عدة تعاريف لعقد التأمُت التكافلي نذكر منها

 اتفاؽ بُت شركة التأمُت اإلسبلمي باعتبارىا فبثلة ؽبيئة اؼبشًتكُت، وشخص عفد التأمُت التكافلي ىو ":1تعريف
طبيعي أو قانوين على قبولو عضوًا يف ىيئة اؼبشًتكُت، والتزامو بدفع مبلغ معلـو "قسط" على سبيل التربع منو 

نيابة عن ىذه اؽبيئة من أمواؿ التأمُت اليت ومن عوائد استثماره ألعضاء ىذه اؽبيئة، على أف تدفع لو الشركة 
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ذبمع منو ومن غَته من اؼبشًتكُت، التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابو من جراء وقوع خطر معُت يف 
النحو الذي ربدده وثيقة التأمُت على األشياء، أو مبلغ التأمُت يف التأمُت التكافلي على األشخاص، على 

 .(1)"النظاـ األساسي للشركةويبُت أسسو  التأمُت،
 يقـو اؼبشًتؾ بالتربع بناء على قبولو أف يكوف عضوا يف ىيئة اؼبشًتكُت، وتقـو الشركة ىو عقد تربع ": 2تعريف

بإدارة التأمُت التكافلي عند توقيع العقد بقبوؿ عضويتو باعتبارىا نائبة عن "ىيئة اؼبشًتكُت" اليت سبلك األقساط 
 .(2)لصاحل أعضائها"

 عقد تربع بُت ؾبموعة من اؼبشًتكُت يلتقوف من خبلؿ نظاـ الشركة واليت تقـو بتعويض اؼبشًتؾ عن 3تعريف" :
ؤَمن عليو، وذلك وفق الضوابط واللوائح اليت ينص عليها نظاـ الشركة"اإلضرار الفعلية الناذبة 

ُ
 .(3)عن وقوع اػبطر اؼب

 أصالة التعاوف على تفتيت األخطار واالشًتاؾ يف ربمل "ىو عقد من عقود التربع الذي يُقصد بو : 4تعريف
 .(4)وذلك عن طريق إسهاـ أشخاص دببالغ نقدية زبصص لتعويض من ُيصيبو الضرر" ،اؼبسؤولية عند نزوؿ الكوارث

يهدؼ إذل ربقيق التعاوف بُت  اتفاؽ أو تعَهد :"يبكن تعريف عقد التأمُت التكافلي بأنو :من خالل ما سبق        
حيث يقـو كّل منهم بدفع مبلغ مارل على سبيل  ؛ؾبموعة من اؼبشًتكُت يتعّرضوف ػبطر واحد أو أخطار معينة

يتّم من خبللو دفع « صندوؽ اؼبشًتكُت»دبا يؤّدي إذل تكوين صندوؽ يسّمى « االشًتاؾ»دعى التربع يُ 
ـّ عن حسابات مؤسسة التأمُت التكافلي الذي التعويض ؼبن يستحقو ويكوف ىذا الصندوؽ من فصبل بشكل تا

 ".«حساب اؼبسانبُت»سمى يُ 

  مبادئ عقد التأمين التكافلي: ثانيا:

 :(5)يليتتمثل فيما يقـو عقد التأمُت التكافلي على ؾبموعة من اؼببادئ؛ تتأسس من خبلؽبا تطبيقاتو القانونية والفنية

أو اؼبستفيد،  يقـو عقد التأمُت على ضباية مصلحة اؼبشًتؾ :"  Intérêt assurable"مبدأ المصلحة التأمينية  .1
  .دبعٌت أف يكوف ذا قيمة اقتصاديةيف الشيء اؼبؤَمن عليو  مادية تعود عليو ف يكوف للمشًتؾ منفعةال بَد أومن مث 

                                                           
البنك  ،"منتدى التكافل السعودي األول"حبث مقدـ يف ، "ةيعة اإلسالميالتعاوني في ضوء الشر أسع التكافل " حامد حساف، ُتحس( 1)

 .22: ص ،99/26/9221-91 السعودية، ،جدة، اإلسبلمي للتنمية وبنك اعبزيرة
 .45ص:  ،9212مركز الكتاب للنشر، القاىرة، مصر، "، -التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي: التحديات والمواجهة–"التأمين التكافلي ناصر عبد اغبميد،  (2)
 .23ص:  "مرجع سابق"،، ىيثم ؿبمد حيدر (3)

ؾبلة الدراسات اؼبالية واؼبصرفية، األكاديبية العربية للعلـو اؼبالية واؼبصرفية،  "،: واقع وآفاقاإلسالمي"التأمين التكافلي حسُت عبد اؼبطلب األسرج،  (4)
 ص:.، 9213، 9مركز البحوث اؼبالية واؼبصرفية، عماف، األردف، ع 

 راجع: (5)
 .93، ص: 9221مصر، دار اعبامعة اعبديدة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، "أحكام التأمين"، ؿبمد حسُت منصور،  -

، 1، دار الكتب األكاديبية للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، ط"مبادئ إدارة الخطر والتأمين"ؿبمد توفيق البلقيٍت، صباؿ عبد الباقي واصف،   -
 .136، ص: 9221

- Michel Badoc, Bertrand Lavayssiére, "Emmanuel copin:Marceting de la banque et de l’assirance", 

éditions d’organisation, Paris, France, 2000, p : 17. 
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شًتؾ لتـز  وفق ىذا اؼببدأ ت : "Toute bonne foi" حسن النيةمنتهى مبدأ   .2
ُ
باإلفصاح كل من شركة التأمُت واؼب

اليت تتعلق بالعقد واليت تُؤثر على قرارات الطرفُت يف قبوؿ أو رفض التعاقد  عن اغبقائق والبيانات اعبوىرية
مة من طرؼ اؼبقدَ ة البيانات د شركة التأمُت من صحَ ، ولتأكَ والتدليس عن الغش واالحتياؿ بعيداوذلك 

 .، ويف حالة إثبات حالة الغش تلجأ الشركة إللغاء العقد مباشرةاتالتحريَ ب عليها القياـ ودقتها هببالعمبلء 
دبعٌت أف شركة التأمُت تدفع التعويض فقط يف حالة كوف اػبطر : "La cause proche" مبدأ السبب القريب  .3

ؤمن ضَده ىو السبب اؼبباشر يف ربَقق خسارة اؼبشًتؾ
َ
أو ىو السبب الفعاؿ الذي بدأت بو سلسلة اغبوادث  اؼب

 .دوف تدَخل أي مؤثر خارجي واليت أدت يف النهاية إذل وقوع اػبسارة
يعترب ىذا اؼببدأ من اؼببادئ القانونية اؽبامة ويقضي بأنو إذا وجد ساريا : "Contribution" مبدأ المشاركة  .4

لنفس اػبطر اؼبؤمن ضَده ونفس اؼبصلحة التأمينية، فبل وقت ربقق اػبطر وثيقة أو عدة وثائق أخرى ضامنة 
تلتـز كل شركة )وثيقة( من شركات التأمُت بتعويض اؼبشًتؾ أكثر نسبة اؼببلغ اؼبؤَمن بو لديها إذل ؾبموع مبالغ 

وبصل على تعويض من كل شركة على حدى دبا  ال التأمُت اؼبؤَمن هبا لدى صبيع الشركات، دبعٌت أف اؼبشًتؾ
 اوز قيمة التعويضات قيمة اػبسارة احملققة.إذل ذب

تقـو شركة وىذا اؼببدأ ينطبق على التأمينات العامة فقط، ويقضي أف  :"éIndemnit" مبدأ التعويض  .5
 ع اػبطرو ه إذل اغبالة اؼبالية اليت كاف عليها قبل وقعلى اػبسائر اليت وقعت لو ودبا يردَ  التأمُت بتعويض اؼبشًتؾ

 .إذل إثرائو على حساب صندوؽ اؼبشًتكُت يؤدي التعويض ، والهاؼبؤمن ضدَ 
ؤَمن لودبعٌت أف ربل شركة التأ  : "Subrogation"مبدأ الحلول  .6

ُ
عنها يف حالة ربقق خسارة ترَتب  مُت ؿبَل اؼب

ؤَمن لو
ُ
بواسطة شركة التأمُت وكاف ىناؾ طرؼ ثالث تسبب يف وقوع تلك اػبسارة، فيحق  دبوجب العقد دفع تعويض اؼب

ؤَمن لودبوجب ىذا اؼببدأ 
ُ
 .(1)بالتعويض يف مطالبة الطرؼ الثالث اؼبتسبب يف اػبسارة أف ربل شركة التأمُت ؿبَل اؼب

، وال دبعٌت أف الشركة ربل ؿبل اؼبشًتؾ يف مقاضاة اؼبعتدي "عقد وكالة"ىو والتكييف الفقهي ؼببدأ اغبلوؿ          
   .(2)هبوز للشركة أف تقبض أكثر من التعويض الذي دفعتو للمشًتؾ

 عقد التأمين التكافلي:وإجراءات أركان  ثالثا:

 :(3)تتمثل أركاف عقد التأمُت التكافلي فيما يلي عقد التأمين التكافلي: أركان  .1

                                                           
 .253، ص:11/03/1987-07، أعماؿ الندوة الفقهية األوذل لبيت التمويل الكوييت، "التكامل اإلسالمي والتأمين المعا ر"عبد اللطيف جناحي، ( 1)
 .10، ص:20/02/2006-19 ،الكويت، "وثاق للتأمين التكافلي"، حبث مقدـ يف مؤسبر "-دراسة مقارنة–حق الحلول  ، "مبدأدعيج اؼبطَتي (2)
 راجع:(3)

، "للتأمين التعاوني"حبث مقدـ يف اؼبلتقى الرابع  "المتطلبات الشرعية لصياغة وثائق التامين وعقوده"،علي ؿبي الدين القره داغي،   -
 .25 ، ص:18/04/2013-17الكويت،

دراسة فقهية للتأمين التجاري  -معالم التأمين اإلسالمي مع تطبيقات عملية لشركات التأمين اإلسالمية صاحل العلي، ظبيح اغبسن، "  -
 .217، ص:  2010 ،1سوريا، ط دار النوادر، دمشق، "،-واإلسالمي
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وىي اؽبيئة اليت تقـو نمع االشًتكات ودفع  ن فبثبل يف شركة التأمُت التكافليونبا اؼبؤمَ  المتعاقدان:  -
و اؼبؤَمن لو أي اؼبشًتؾ  التعويضات واستثمار أمواؿ صندوؽ اؼبشًتكُت وفق ضوابط الشريعة اإلسبلمية،

 .قق اػبطر اؼبؤمن ضّدهوالذي يدفع االشًتاكات على سبيل التربع ليحصل على تعويض يف حالة رب التأمُتطالب 
حيث يقـو اؼبشًتؾ بإقرار التربع دببلغ االشًتاؾ لصاحل صندوؽ  ؛ عن اإلهباب والقبوؿعرَب وىي تُ  الصيغة:  -

، و دبوجب الصيغة يقـو اؼبشًتؾ بتوكيل الشركة بإدارة العمليات -هبذا ينتفي عنصر اؼبعاوضة –اؼبشًتكُت 
كما ربدد الصيغة العبلقة التأمينية؛ استثمار أمواؿ الصندوؽ؛ دفع التعويضات؛ توزيع الفائض على اؼبشًتكُت، 

 ؽ واليت دبوجبها يتم اإلثبات عن طريق العقد.بُت اؼبشًتؾ وكل من الشركة وىيئة اؼبشًتكُت، كما تربز االلتزامات واغبقو 
وىو قيمة االشًتاؾ اؼبتربع بو من طرؼ اؼبشًتؾ، ومبلغ التعويض الذي وبصل عليو نتيجة  العقد: موضوع  -

 ئلي.ربقق اػبطر اؼبؤَمن ضده وفق القاعدة النسبية يف تأمينات األضرار، واؼببلغ اؼبتفق عليو يف تأمينات التكافل العا
  :(1)سبهيدية ىي مُت التكافلي هبب أف يبر بعَدة مراحلحىت ينعقد عقد التأ عقد التأمين التكافلي:إجراءات  .2
ؤَمنةوىو طلب مطبوع تُ  طلب التأمين:  -

ُ
ويقدمو الوسيط لطالب التأمُت، يتضمن بيانات تتعلق  عَده الشركة اؼب

االستحقاقات وغَت ذلك من اؼبعلومات ؛ قيمة االشًتاؾ؛ مبلغ التأمُت؛ أوقات دفع باػبطر اؼبؤَمن عليو
اؼبطلوبة واؼبزايا اؼبشجعة، ليتم مؤل وتوقع الطلب من طرؼ طالب التأمُت وتسليمو للوسيط، والذي بدوره 

، وبعد قبوؿ الشركة اشًتاؾ طالب التأمُت يوقع معها العقد بقيمة يدفعو إذل الشركة لدراستو واؼبوافقة عليو
     ؛االشًتاؾ اؼبطلوب منو

ُكرة التغطية المؤقتة:  - شًتؾ يتسلم ىذا األخَت وثيقة التأمُت  م
ُ
بعد توقيع العقد بُت شركة التأمُت واؼب

 النهائية، وذلك عن طريق مذكرة هنائية يُوقعها الطرفاف ولو حالتاف:
 تعترب فيها اؼبذكرة دليبل مؤقتا على العقد النهائي، وربل ؿبلو خبلؿ الفًتة وعند تسليم الوثيقة ينتهي دور اؼبذكرة؛ حالة 

  حالة تتضَمن اؼبذكرة اتفاقا مؤقتا ؼبدة ؿبددة مقابل اشًتاؾ معَُت ساري اؼبفعوؿ لغاية صدور قرار الشركة
هنائي بُت الطرفُت ولكن بعد توقيع الوثيقة يعترب قرار ويف ىذه اغبالة ال يوجد قرار بشأف طلب التأمُت، 

 هنائيا يسري من يـو تسليمها للمشًتؾ وليس من يـو توقيع اؼبذكرة.
 بعد ربقق اإلهباب والقبوؿ بُت شركة التأمُت واؼبشًتؾ يتم ربرير وثيقة التأمُت وتوقيعها؛ وثيقة التأمين:  -
توقع عيها شركة التأمُت واؼبشًتؾ، وتتضَمن أي تعديل أو إضافة ىو عبارة عن وثيقة  ملحق وثيقة التأمين:  -

وثيقة التأمُت األصلية، ويسري على اؼبلحق أحكاـ الوثيقة األصلية من حيث الشكل واؼبوضوع، وحىت  يف
 يًتتب آثار على اؼبلحق هبب تواؼ الشروط التالية:

 وجود عقد تأمُت سبق إبرامو؛ 
 ين رغبة اؼبتعاقدالتأمُت واؼبشًتؾ شركة كتعديل األخطار يف تعديل أو إضافة على الوثيقة األصلية ،

 ؛اؼبتضَمنة؛ تغَت اؼبستفيد؛ زيادة مبلغ التأمُت؛ سبديد العقد...

                                                           
 .52-45ص: مرجع سابق"، ""المتطلبات الشرعية لصياغة وثائق التامين وعقوده"، علي ؿبي الدين القره داغي،  ( 1)
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 .اتفاؽ طريف العقد على التعديل، أما إذا كاف حبكم القانوف فبل يعترب ملحقا للوثيقة األصلية  

  :عقد التأمين التكافلي خصائص رابعا:

مع خصائص عقد التأمن  العامة واليت يتفق فيها مُت التكافلي دبجموعة من اػبصائصعقد التأ يتميز
 .اللتزامو بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية وينفرد خبصائص أخرى التجاري

يَتفق عقد التأمُت التكافلي مع عقد التأمُت التجاري يف اػبصائص  :الخصائص العامة لعقد التأمين التكافلي .1
 :(1)التالية

ا جوىريا فيو؛ حيث أف يعترب عقد التأمُت التكافلي عقدا مستمرا وذلك أف الزمن يشكل عنصر عقد مستمر:  -
العائلي(، وال تتم بصورة فورية بل تستغرؽ مدة معينة قد تصل إذل سنوات )التكافل  مدة تنفيذ العقد ال

 ؛تنتهي إال بالطرؽ القانونية
إثباتو دبجَرد توافق القبوؿ واإلهباب بُت اؼبشًتؾ وشركة التكافل، والقبوؿ يتم العقد حيث ينعقد  عقد رضائي: -

 و ال يتحمل اػبطر إال بعد السداد؛، وقد يعلق قياـ العقد بشرط دفع قيمة االشًتاؾ مسبقا بوثيقة يُوقع عليها الطرفاف
فاؼبشًتؾ ال يبكن أف يعرؼ عدد حيث ىناؾ احتماؿ الربح واػبسارة لكبل اؼبتعاقدين،  عقد احتمالي: -

 ؛وشركة التكافل ال تعرؼ وقت ومبلغ التعويض بل يبقى ُمعَلق بتحقق اػبطر اؼبؤمن ضدهاالشًتاكات اليت يدفعها، 
  .دبعٌت أف اؼبشرع ينظم عقد التكافل يف نصوص وأحكاـ قانونية يعمل هبا يف حالة نزاع أو خبلؼ قائم :ىعقد ُمسمَ  -
ينفرد عقد التأمُت التكافلي خبصائص وذلك اللتزامو بتطبيق  عقد التأمين التكافلي:الخصائص الخا ة ب .2

  : (2)ضوابط الشريعة اإلسبلمية نوجزىا فيما يلي
، ألف قيمة االشًتاكات اليت يدفعا اؼبشًتكُت هتُدؼ التأمُت التكافلي من عقود التربععقد  يُعتربعقد تبرع:  -

 بح؛إذل تعويض من يصيبو الضرر من ؾبموع األعضاء، وال يقصد بو الرَ 
ؤَمن، باعتبار أف شركة التأمُت التكافلي  :اجتماع  فة المؤمِّن والمؤمَّن لو -

ُ
دبعٌت أف اؼبؤم ن لو ىو نفسو اؼب

اؼبشًتكوف، خببلؼ التأمُت التجاري اليت سبيز بُت شخصية اؼبؤّمن وىو مؤسس الشركة، وصاحب رأس ينشئها 
اؼباؿ وبُت شخصية اؼبؤم ن ؽبم وىم ضبلة الوثائق، واجتماع صفة اؼبؤمن واؼبؤمن لو يف كل عضو األعضاء 

  .بلؿ اؼبؤّمن للمؤم ن لواؼبشًتكُت يف شركات التأمُت التكافلي، يراعي مصاحل صبيع األطراؼ ويبنع استغ
بعكس شركات التأمُت التجاري اليت تتميز بثبات القسط فيها، فإف االشًتاؾ يف  شركات  ر:االشتراك متغيّ  -

التأمُت التكافلي متغَت، وذلك أنو يف حالة اػبسارة فإف اؼبشًتكُت ىم من يتحمل فائض اػبسارة عن طريق 

                                                           
 .49ص:  ،"مرجع سابقنعمات ؿبمد ـبتار، " (1)
 راجع:  (2)

 .203، ص: 2003، 1منشورات اغبليب اغبقوقية، لبناف، ط "،-حقيقتو ومشروعيتو-عقد التأمين عبد اؽبادي السيد ؿبمد تقي اغبكيم، " -
 .55، ص 1991، 1، دوف دار نشر، اعبزائر، طالتأمين في الشريعة اإلسالميةبن منصور،  حسن  -
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قيمة ىذه االشًتاكات يف حاؿ ربقيق فائض، يف حُت أف  دفع اشًتاكات إضافية، كما يبكن أف تنخفض
 شركة التأمُت التجاري ىي من تتحمل عبء اػبسارة ومن تغنم يف حاؿ ربقيق ربح. 

ترتبط ىذه اػبصائص دبمَيزات نظاـ التأمُت التكافلي باعتباره يقـو و  :خصائص أخرى لعقد التأمين التكافلي .3
 :(1)كما يليعلى التكافل والتعاوف، وىي  

يف التأمُت التكافلي على اؼبشروعات الرحبية؛ حبيث يبتد نطاؽ عقد التأمُت  اإلنسانيةيغلب طابع اؼبشروعات  -
 التكافلي إذل من تشتد حاجتهم للتأمُت من أصحاب الدخوؿ الضعيفة؛

التأمُت التكافلي بالبعد االجتماعي يف استثمار األمواؿ الفائضة منو، وال وبتكر اؼبشاريع بل يوازف  يهتم -
 ، كونو ال يهدؼ إذل ربقيق الربح أساسا؛االستثمارات يف اؼبصاحل العامة واػباصة لؤلفراد

تكوف قيمة االشًتاؾ  تقـو فكرة عقد التأمُت التكافلي على تويف اػبدمة التأمينية بأقل تكلفة فبكنة؛ حيث -
 منخفضة مقارنة بقيمة القسط يف التأمُت التجاري؛

يقـو عقد التأمُت التكافلي على أساس التضامن بُت صبيع أعضائو لتغطية اؼبخاطر اليت قد تصيب أحدىم؛  -
 حيث ويف حالة عدـ كفاية االشًتاؾ يطالب اؼبشًتكوف بزيادة حجم االشًتاؾ. 

 لـافـادة التكـإع المطلب الثالث:

 تية:ويستعرض العناصر اآل

 :عام إلعادة التكافل مدخل  أَوال                   
 :عقود إعادة التكافل  ثانيا                          
 :طرق إعادة التكافل  ثالثا                        

 :ين إعادة التكافل وإعادة التأمينمقارنة ب  رابعا 

 افلمدخل عام إلعادة التك أوال:

 وردت عدة تعاريف إلعادة التكافل نذكر منها:تعريف إعادة التكافل :  .1
 اؼبالية اإلسبلمية على أهنا :" اتفاؽ شركات تأمُت نيابية عن  عرفتها ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للهيآت: 1تعريف

صناديق التأمُت )التكافل( اليت تديرىا واليت قد تتعرض ألخطار معينة على تبليف جزء من األضرار الناشئة 
عن ىذه األخطار، وذلك بدفع حصة من اشًتاكات التأمُت اؼبدفوعة من اؼبستأمنُت على أساس االلتزاـ 

، يتم ة )صندوؽ(مستقلّ ويتكوف من ذلك صندوؽ إعادة التأمُت لو حكم الشخصية االعتبارية ولو ذمة مالية  بالتربع،
 .(2)منو التغطية عن اعبزء اؼبؤمن عليو من األضرار اليت تلحق شركة التأمُت من جراء األخطار اؼبؤ م ن ضدىا "

                                                           
 .919، 912، ص ص: 9224، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، "نظريات التأمين المشكالت العملية والحلول اإلسالمية"أضبد ؿبمد لطفي أضبد،  (1)

. 465 :، ص 0202 البحرين، ، اؼبنامة ، "المعايير الشرعية": اؼبالية اإلسبلمية  ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للهيآت ( 2( 
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 بتغطيتها إذل تعهدت اليت األخطار من جزء التكافلي بنقل  التأمُت شركات دبوجبو تقـو عقد ىي :2تعريف 

 من اؼبدفوعةو  ؽبا؛ اشًتاكات التأمُت اؼبستحقة من حصة بدفع دبقتضاه تلتـزو  إعادة التكافل، شركة

 التعويضات من ةحصّ  بتحمل التزامها مقابل التكافل، إعادة لشركة بالتربع االلتزاـ أساس على اؼبستأمنُت

 ناؼبؤمّ  اعبزء عن التغطية منو  يتمّ  التكافل، إعادة صندوؽ ذلك من فيتكوّ  و بينهما، اؼبوقعة االتفاقية وفق
 .(1)اؼبؤمن ضدىا األخطار اءجرّ  من التأمُت التكافلي شركة تلحق اليت األضرار من عليو

 ىي عبارة عن عملية تقنية دبوجبها تقـو شركة التكافل بتأمُت جزء من األخطار اليت تعهدت 3تعريف :
 .(2)بتغطيتها، عند مؤم ن آخر، وذلك خوفا من عدـ القدرة على مواجهة خطر ارتفاع حجم التعويضات

تغطية  "ىي تقنية للمشاركة يف يبكن إهباد تعريف شامل إلعادة التكافل كما يلي:من خالل ما سبق             
( ؽبيئة قابلة إلعادة عملية التنازلحيث تتنازؿ شركة التأمُت التكافلي نيابة عن صندوؽ اؼبشًتكُت ) ؛األخطار

ْكَتَتب هبا واليت ذُباوز الطاقة االحتفاظية لصندوؽ اؼبشًتكُت )القبول عمليةالتكافل )
ُ
 حدّ ( عن جزء األخطار اؼب

د ىيئة إعادة التكافل بدفع التعويض ابل تعهَ ر متفق عليها مسّبقا، مقبنسبة من ىذه األخطا ( أواالحتفاظ
اػباص هبا، نتيجة ربقق األخطار اؼبعاد تأمينها، وفقا للطريقة اؼبَتفق عليها بُت الطرفُت ووفقا للعبلقة التعاقدية اليت 

، تحقيق التكافل لشركات التكافل"تربط ىيئة إعادة التكافل بشركة التكافل أو صندوؽ اؼبشًتكُت، وىذا بغرض 
 وضيح ذلك من خبلؿ الشكل اؼبوارل:يبكن تو 

 تقنية إعـادة الّتكـافل :2الشكل         
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شركات التأمين التقليدي "العلمية حوؿ  ندوةورقة حبث مقدمة يف ال "المعايير الشرعية والمحاسبية لتامين اإلسالمي وإعادة التامين"،صباؿ آيت حدداف،  (1)

 .27: ، ص0200 /25/ 06-04اعبزائر،  الدكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف،  ، مدارس"النظرية والتجربة التطبيقية ومؤسسات التأمين التكافلي بين األسع
)2(

 Ahmed Salem Mulhim, Ahmed Mohammed Sabbagh, "The Islamic Insurance- Theory and pactice-

"Jordon, 2005, p:106.  
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 : تنتاج عناصر عملية إعادة التكافلمن خبلؿ التعاريف السابقة يبكن اس :عنا ر تقنية إعادة التكافل  .2
ىو عبارة عن صندوؽ لو شخصية اعتبارية، يتكوف من ؾبموع ) ندوق التكافل(:   ندوق المشتركين  -

 ؛مار أموالو بالنيابة عنهمتتوذل شركة التأمُت التكافلي إدارتو واستثهبدؼ التعاوف و  دفعها اؼبشًتكُت االشًتاكات اليت
ْكَتَتب هبا، ؼبعيد أو شركة التأمين التكافلي:  -

ُ
معيدي  وىي اؽبيئة اليت تقـو بالتنازؿ عن جزء من األخطار اؼب

 ؛التكافل نيابة عن صندوؽ اؼبشًتكُت

ىو اؽبيئة اليت تقبل ما مَت الَتنازؿ بو من طرؼ شركة الَتأمُت التكافلي، قد تكوف ىيئة  :شركة إعادة التكافل  -
    ؛إعادة تكافل متخصصة أو ـبتلطة

: ىو اؼببلغ األقصى الذي يبكن أف يتحملو صندوؽ (La retention :المبلغ المحتفظ بو )االحتفاظ  -
 :(1)منها المبلغ المحتفظ بويف  عوامل تؤثراؼبشًتكُت دوف أف يتعرض الختبلؿ، وىناؾ عدة 

 قوة المركز المالي: فهناؾ عبلقة طردية بُت المركز المالي لصندوق المشتركين()  لصندوؽ اؼبشًتكُت
 ؛واعبزء احملتفظ بو من كل عملي تأمينية

  َ؛: ىناؾ عبلقة عكسية بُت درجة اػبطر اؼبؤمن ضده، وبُت اعبزء احملتفظ بوهدرجة الخطر المؤمن ضد  
 فكلما قل عدد ىذه العمليات زادت اغباجة إذل إعادة التكافل، عدد العمليات المكتتب فيها سنويا :

ألف ىذا العدد لن وبقق قانوف األعداد الكبَتة، وبالتارل سيؤدي إذل اختبلؼ معدؿ اػبسارة اؼبتوقع عن 
معدؿ اػبسارة الفعلي، وحىت ال يتعرض صندوؽ اؼبشًتكُت ػبطر العجز واإلفبلس، تلجأ شركات التأمُت 

 عدد العمليات اؼبكتتب فيها سنويا؛ياد ىذا اغبد بزيادة التكافلي لز 

 :كقاعدة عامة هبب أف ال يزيد اؼببلغ احملتفظ بو من أي عملية، عن متوسط مبلغ   متوسط مبلغ التأمين
 .  التأمُت للعمليات من نفس النوع

ىو اؼببلغ الذي تتنازؿ عنو شركة التأمُت  :La somme de cession( المبلغ المعاد تأمينو )المتنازل عنو -
 لتغطيتو؛ التكافلي لصاحل ىيئة إعادة التكافل

ىو الوثيقة اليت تضبط العبلقة بُت كل من وشركات  : Le contrat de re-Takafulعقد إعادة التكافل  -
               ؛التكافل وصندوؽ اؼبشًتكُت مع  شركات إعادة التكافل

اؼببلغ الذي تتقاضاه شركة التأمُت  ىو :La commission de re-Takafulافل عمولة إعادة التك   -
 التكافلي من طرؼ شركة إعادة التكافل، لتغطية اؼبصاريف اليت تتحملها خبلؿ عملية التنازؿ.

كعمولة تكوف ىناؾ عموالت أخرى تستفيد منها شركة التأمُت األصلية حسب االتفاؽ بينها وبُت اؽبيئة اؼبعيدة،  وقد         
وذلك  تقدـ على أساس مكافأة لشركات التأمُت التكافلي ؼبهارهتا يف تقدًن اػبدمة للمشًتكُت المشاركة في األرباح،

 جزء من أرباح شركات التكافل االستثمارية.باقتطاع 
                                                           

 مصر، اعبامعية، اإلسكندرية، الدار ،"–مع التطبيق على تأمينات الحياة وإعادة التأمين  –التأمين ورياضياتو "اِبراىيم عليِ اِبراىيم عبد ربو،  (1)
  .802-828: ، ص0220

() السياسة االستثمارية .فاءة نتيجة زيادة قيمة رأس اؼباؿ وقيمة االحتياطات التقنية بأنواعها، وكذلك زيادة دخل صندوؽ اؼبشًتكُت من االشًتاكات اؼبدفوعة سنويا وك  
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وذلك على مستوى احمليط الداخلي واػبارجي لشركات  تقـو إعادة التكافل بدور ُمهمَ  افل:أىمية إعادة التك  .3
 :(1)التأمُت التكافلي، ويبكن إبراز ذلك من خبلؿ النقاط التالية

 ُتسهم إعادة التكافل يف: على مستوى المحيط الداخلي لشركة التأمين التكافلي:    - أ
، عوض عبوء ل شركات اإلعادة قسطا من األخطار: وىذا لتحمُّ تكلفة رأس مال شركات التكافل خفض -

  ؛شركات التكافل لبلقًتاض ؼبواجهة ارتفاع حجم التعويضات

دبا أف إعادة التكافل ىي تكافل للتكافل فإف توزيع  حماية الوضعية المالية لشركات التأمين التكافلي: -
يف صندوؽ ع معدل الكارثيةاػبطر بُت صندوؽ اؼبشًتكُت ومعيد التكافل يسمح بالتقليل من ارتفا

  ؛اؼبشًتكُت، وبالتارل ضباية دخل شركات التكافل وقوة مركزىا اؼبارل

غبصوؿ على عموالت إعادة التأمُت، وىذا من خبلؿ ا لشركات التكافل: زيادة ىامش الربح بالنسبة -
باإلضافة إذل العموالت األخرى اليت يبكن أف ربصل عليها كمكافأة من طرؼ شركات إعادة التكافل،  

 ؛كعمولة اؼبشاركة يف األرباح االستثمارية

تقـو ىيئات اإلشراؼ والرقابة لشركات التأمُت التكافلي بفرض  :()تعديل مستوى ىامش المالءة األدنى -
 افي االشتراكات ال يزيد عن نسبة معينة من قيمة رأس حبيث ) ؛أدىن ؽبامش اؼببلءة احملتفظ بو حد

سوؼ ىبفض من جزء من االشًتاكات إذل معيد التكافل  فإف إسناديف ىذه اغبالة  ،(المال واالحتياطات
قيمة رأس  اغباجة لرفعصايف االشًتاكات، وبالتارل تتمكن شركة التأمُت التكافلي من توسيع احملفظة دوف 

  اؼباؿ وكذلك اغباؿ بالنسبة لؤلخطار السارية؛ حيث تلـز الشركة بتكوين ـبَصص كنسبة من صايف االشًتاكات؛

 تسهم إعادة التكافل يف: على مستوى المحيط الخارجي لشركة التأمين التكافلي: - ب
يُؤدي إذل مبو شركات التكافل  : إف مبو شركات إعادة التكافل بالّضرورةخفض تكاليف منتجات التكافل  -

صة من خبلؿ توفَت اغبماية ؽبا، وىذا ما يوفر ؽبذه الشركات البيئة التنافسية اليت تسمح بإهباد شركات متخصَ 
 تسعى لكسب اغبصة السوقية من خبلؿ خفض تكاليف منتجات التكافل؛

ُت التكافلي، وىذا ما يؤدي : وذلك بتحفيز الطلب على منتجات التأمزيادة حجم سوق التأمين التكافلي  -
 إذل زيادة حجم ؿبافظ التأمُت التكافلي وابتكار منتجات جديدة تعمل على تطوير سوؽ التأمُت التكافلي؛

                                                           
 راجع: (1)

، حلب، سوري، "-أسسو ومحاسبتو -التأمين اإلسالمي"، سامر مظهر القنطقجي  -  .60 :، ص0228، اشعاع للنشر والعلـو

 .062:ص، 0229، 0ط، عماف، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،  "إدارة الخطر والتأمين"يفو، أبو بكرعبد أضبد، وليد إظباعيل السّ   -

 .60: ، ص"مرجع سابق"، سامر مظهر القنطقجي  -
-   El Kammouri , "L’expet comptable face particularités d’analyse financière de compagnies d’assurance -

proposition d’une approche d’analyse adaptée ", mémoire présenté pour l’obtention du diplôme nationale d’expertise 

comptable, Institut supérieure de commerce et d’administration des entreprises, Maroc  1996 p: 21-23 . 
()

مصاحل اؼبشًتكُت  غبماية مبلءهتا التكافلي بضماف  التأمُت لشركة يسمح التزامات، والذي أية من اػبالية اؼبالية اإلضافية  اؼبوارد من بلغ اؼبعُتؼبا 
 .مجموع األموال الخاّ ة/ىامش المالءة=حجم االشتراكات المحصلةفإف  حيث؛ وحسب قواننُت اؼببلءة 
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ألماف : نتيجة انتشار شركات التأمُت و اليت من ىدفها األساسي توفَت ارواج  ناعة األمان في االقتصاد  -
جم األخطار با على اِقتصاد الدولة وُيسهم يف تنميتو نتيجة البفاض حوىذا ما ينعكس إهبا للمؤسسات االقتصادية،

 . احمليطة بو وتكاليفها

   عقود إعادة التكافل ثانيا:

من خبلؿ ىذا العقد تقـو شركة إعادة التكافل بإدارة صندوؽ إعادة التكافل من : ()عقد الوكالة الخالصة  .1
أجرة يتم ربديدىا مسبقا، كم تقـو باستثمار أمواؿ ىذا حيث دفع التعويضات ومتابعة اؼبطالبات مقابل 

 .(1)الصندوؽ وتستحق أجرة الوكالة باالستثمار، والشكل اؼبوارل يوضح ىذه العبلقة التعاقدية

 تكافل على أساس الوكالة الخالصةإعادة ال: 3الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ungku Rabiah  Others, Essential guide to takaful  (Islamic Insurance), CERT publication, 2
nd

 

Bhd, Kuala lampur, 2008, p:123. 

من خبلؿ ىذا العقد تقـو شركة إعادة التكافل بإدارة صندوؽ إعادة التكافل من حيث لة: عقد الوكالة المعدّ  .2
اشًتاؾ شركة إعادة التكافل مع ذل دفع التعويضات ومتابعة اؼبطالبات مقابل أجرة يتم ربديدىا مسبقا، إضافة إ

    .(2)"مكافأة األداءالتكافل يف الفائض التأميٍت ىو على أساس اغبافز أما يعرؼ بػ"  شركات
 
 
 

                                                           
( )ىو الذي  الوكيل:ىو الذي يفوض غَته؛  الموكل:وأركاهنا ) فيو تفويض شخص ماَلُو فعلو فبا يقبل النيابة إذل غَته ليفعلو يف حياتو عقد يتمّ  :الوكالة

 اإلهباب من اؼبوكل والقبوؿ من الوكيل(. الصيغة:كل ما جاز التصرؼ فيو للموكل والوكيل؛   الموكل فيو:أسند إليو التفويض؛ 
)1(

 Tobias Frenz, Younes Soualhi, "Takaful  Retakaful –Advenced principles practices", second edition, 

IBFIM  Munich Re, Kuala lumpur,Malaysia, 2010., p  : 137. 
.26:، ص"المرجع السابق" ( 2(  

 المشتركون

اشتراكات شركات 
 التكافل

 شركة إعادة التكافل أجرة الوكالة

  ندوق إعادة التكافل

 االحتياطي التعويضات واالحتياطات

 االستثمار

 رسوم السمسرة والضرائب أرباح شركة إعادة التكافل

فائض إعادة التكافل 

 أجرة الوكالة
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 تكافل على أساس الوكالة المعَدلةإعادة ال: 4الشكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ibid, p :124. 

تقتطع من الوكالة  ةأجر وفق ىذه العبلقة التعاقدية فإف شركة إعادة التكافل تأخذ : ()الوكالة والمضاربةعقد   .3
أمواؿ اشًتاكات صندوؽ إعادة التكافل نتيجة قيامها بإدارة األنشطة التأمينية، كما تقـو بدور اؼبضارب باستثمارىا عبزء من 

 والشكل اؼبوارل يوضح ىذه العبلقة.، (1)يتم ربديدا مسبقا مع شركة التكافلإعادة التكافل وىذا مقابل نسبة من األرباح 

 على أساس الوكالة والمضاربةإعادة التكافل : 5الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Ibid, p:125. 

                                                           
() أف تكوف أركاهنا رأس اؼباؿ؛ العمل؛ الربح؛ الصيغة؛ العاقداف، ويبكن شركة يف الربح دباؿ من جانب وعمل من جانب آخر، و  عقد :المضاربة

 أو "مقَيدة" فيفرض رب اؼباؿ شروطو على اؼبضارب. حرية التصرؼ يف رأس اؼباؿ اؼبضاربة "مطلقة" فللمضارب
)1( 

Tobias Frenz, Younes Soualhi, "Op.Cit", p: 148. 

 المشتركون

اشتراكات شركات 
 التكافل

 شركة إعادة التكافل أجرة الوكالة

  ندوق إعادة التكافل

 االحتياطي التعويضات واالحتياطات

 االستثمار

 رسوم السمسرة والضرائب أرباح شركة إعادة التكافل

 فائض إعادة التكافل

أجرة 

 المشتركون

اشتراكات شركات 
 التكافل

 شركة إعادة التكافل أجرة الوكالة

  ندوق إعادة التكافل

 االحتياطي التعويضات واالحتياطات

 االستثمار

 رسوم السمسرة والضرائب أرباح شركة إعادة التكافل

 مكافأة األداء فائض إعادة التكافل

فائض إعادة التكافل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF
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من خبلؿ عقد الوديعة تعترب شركة إعادة التكافل وكيلة إلدارة صندوؽ إعادة التكافل : ()عقد الوديعة  .4
تُعترب اشًتاكاتو وديعة يد ضماف وذلك مقابل أجرة، كما تقـو باستثمار أمواؿ الوديعة وتكوف صبيع والذي 

االتفاؽ مع شركة اإلعادة على  العوائد ملك ؽبا، أما الفائض فهو من حق شركات التامُت التكافلي إال إذا متَ 
    إبقاء جزء منو لبلحتياطات أو إعادة إعادة التكافل.

 ة التكافل على أساس الوديعةإعاد: 6الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 

أبعاده وآفاقو وموقف الشريعة اإلسالمية  التأمين التعاوني:"مؤسبر حبث مقدـ يف ، "إعادة التكافل على أساس الوديعة":سعيد بوىراوة، ، المصدر
 19:، ص21/9212/ 13-11لبحوث والتدريب، بالتعاوف بُت اعبامعة األردنية، ؾبمع الفقو اإلسبلمي الدورل، ايسيسكو، اؼبعهد اإلسبلمي ل "منو

 ويبكن تلخيص مصادر الدخل  لشركة إعادة التكافل حسب العقود اؼبذكورة سابقا كما يلي.
 .الدخل لشركة إعادة التكافل حسب عقود إعادة التكافل مصادر :2الجدول       

 أجـر الوكالة عقـود إعادة التكافل
المشاركة في األرباح 

 االستثمارية
المشاركة في فائض 

 االكتتاب
   Χ Χ الوكـالة الخـالصة
    Χ  الوكـالة المعدلـة
     Χ الوكـالة والمضـاربة

     Χ الوديـعـة
 .إعداد الباحثةالمصدر:                                                             

                                                           
() :العاقدان:: اإلهباب والقبوؿ؛ صيغةالوأركانو )، ع لديو دفع تعويض اؼبودِعاؼباؿ اؼبوضوع عند الغَت ليحفظو، فإذا ىلكت يستلـز على اؼبودَ  الوديعة 

 ..وىي العُت اؼبودعة( المحل:اؼبودع واؼبودع عنده؛ 

                                                                                                 

 شركات التكافل

 االستثمار 

 االحتياطي

 التعويضات

 إعاد إعادة التكافل
 الفائض

 عائد االستثمار
 شركة إعادة التكافل

 أجرة الوكالة

اشتراكات شركات 
 التكافل )الوديعة(

1 

2 

3 

4 

5 



في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 22 ~ 
 

  :طرق إعـادة التكـافل ثالثا:

 يبكن سبييز صورتُت إلعادة التكافل من الناحية القانونية. طرق إعادة التكافل حسب المعيار القانوني :  .1
كل خطر على معيد التكافل دبوجب ىذه االتفاقية تقـو شركة التأمُت التكافلي بعرض  : إعادة التكافل االختياري  - أ

 .(1)غطية، مع عرض عبميع الظروؼ احمليطة هبذا اػبطر، يف حُت يكوف اغبرية للمعيد يف قبوؿ أو رفض االتَ على ِحدى
 التأمُت التكافلي لتغطية األخطار : تعترب إعادة التكافل االختياري األسلوب الوحيد بالنسبة لشركة إيجابياتها

يتم قبوؽبا تلقائيا، وىذا  الكبَتة واالستثنائية، أما بالنسبة ؼبعيد التكافل ىي فرصة ؼبعاينة األخطار اليت ال
 تُرافق ربليل العملية. للدراسة الّتقنية اؼبفص لة اليتنتيجة 

 :خطر خبطر " تتمّ  سلبياتهاRisque par Risqueبئا إداريا خبلؿ عملية التفاوض " وىذا ما سيكوف ع
تقبل من طالب  كما أَف شركة التأمُت التكافلي بصفتها تدير صندوؽ اؼبشًتكُت الصفقة ال واحملاسبة ...،

 . (2)االشًتاؾ، إال بعد موافقة اؼبعيد بشروط االكتتاب

االتفاقية حيث تتعهد شركة التأمُت التكافلي دبوجب ىذه "االتفاقي":  اإلجباريإعادة التكافل   - ب
بالّتنازؿ عن أخطار معينة يف حدود مبالغ معينة أو بنسب ؿبددة، وعلى معيد التكافل قبوؿ إعادة تأمُت كل 

الذي تتحملو شركة إعادة  نسبة الخطر؛ حصة معيد التكافل  حدود االتفاقية، كما يتم ربديدما أسند إليو يف
من صدارىا ة التكافل لكل وثيقة يتم إيات إعادعمل آلية تجديدو مدة التعويضالتكافل وشركة التكافل؛ 

 .(3)أَف التسيَت اإلداري يكوف أبسط منو يف اتفاقية إعادة التكافل االختياري إيجابياتها
يبكن تقسيم إعادة التكافل حسب اؼبعيار التقٍت إذل إعادة طرق إعادة التكافل حسب المعيار التقني:   .2

 : كما يليالتكافل النسيب و إعادة التكافل غَت النسيب ونبا بدورنبا ينقسماف إذل صور أخرى  
  

 Ré-Takaful de"وُتسمى إعادة تكافل اؼببالغ  «:RéTakaful proportionnelleإعادة التكافل النسبية " - أ

sommes"حبيث تتعهد دبوجبها شركة التأمُت التكافلي بإسناد أخطار معينة يف حدود مبالغ معينة ؼبعيد  ؛
أف تكوف بصورة  ، ويبكن إلعادة التكافل النسبية(4)التكافل، ويتعهد ىذا األخَت قبوؽبا على أساس اؼببالغ

 كما يبكن أف تكوف اختيارية.  إجبارية

                                                           
، معة نايف العربية للعلـو األمنية، جاعربية للدراسات األمنية والتدريب، اجمللة ال"إعادة التأمين والبديل اإلسالمي"بن علي عبد العزيز الغامدي،  (1)

  . 56 :، ص0508، رجب  55ع،  00اجمللد الرياض، السعودية، 
)2( Jean Fançois walhim , "la réassurance ",  Larcier édition, Bruxelle, Belgique, 2007, p: 29  02- . 

 راجع: (3)
 .56 :ص"مرجع سابق"،  بن علي عبد العزيز الغامدي ،  -

رسالة اإلسالمي"،  التأمين التكافلي في ضوء الفكر المحاسبي"إطار مقترح لنظام محاسبي لعمليات شركات  عامر حسن عفانة،  -
 .65: ص ، 0202 فلسطُت، ستَت غَت منشورة، اعبامعة اإلسبلمية ، كلية التجارة ، غزة،ماج

 
)4( 

Swiss Re , "Introduction à la réassurnce", 7
éme

 édition, 2003, p: 20 . 
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  ور إعادة التكافل النسبية: -

  إعادة التكافل النسبية االتفاقية " proportionnelle par Traité : دبوجب ىذه االتفاقية تقـو شركة
معينة من األخطار اؼبكتتب فيها وخبلؿ مدة زمنية ؿبددة ؼبعيد التكافل،  نسبةالتأمُت التكافلي بالتنازؿ عن 

أف يكوف  ايجابياتهامن  ،(1)التنازؿ ؽبا بو يف حدود االتفاقية على قبوؿ ما متَ  ربةؾبُ  وتكوف الشركة اؼبعيدة
للمؤمن اؼبباشر اغبق يف قبوؿ تأمُت اػبطر إذا كاف يف حدود االتفاقية دوف عرضو على اؼبعيد لطلب موافقتو، 

ا يف بصورة تلقائية حىت يف حالة األخطار اليت يبكن لشركة التأمُت االحتفاظ هب فاإلعادة تتمَ سلبياتها أَما 
بو من  على شركة التأمُت التكافلي ؼبا تتطلَ  شكل عبئا إدارياً صندوؽ اؼبشًتكُت و يف نطاؽ طاقتو االستيعابية، تُ 

االشًتاكات  ؛التعويضات ؛، بصورة دورية ومنتظمة سبثل حركة اإلصدارات"Bordereaux"كشوؼ تفصيلية 
 .(2)واإللغاءات اليت تقـو هبا

 :(3)إعادة التكافل النسبية االتفاقية بصورتُت نبا تتمّ  أنواعها : 

   إعادة التكافل بفائض الحد"Exédent de plein" :تربمها شركة التأمُت التكافلي مع معيد  حيث
فاظ ػبطر معُت التكافل مسبقا، دبوجبها يقبل معيد التكافل تغطية األخطار اليت تعادؿ مضاعفات االحت

حيث يسمى اعبزء من اؼببالغ  الذي ربتفظ بو شركة التأمُت التكافلي يف صندوؽ  لدى صندوؽ التكافل؛
أما اعبزء اآلخر من اؼببالغ الذي يتم التنازؿ بو  "Plein de conservation"بحد االحتفاظ اؼبشًتكُت 

 ريق؛)حبالنسبة لتأمينات األضرار  هاتطبيق، ويبكن "plein de cessionحد التنازل"ىسمَ لصاحل اؼبعيد فيُ 
تأمينات األشخاص)التكافل العائلي(، أي بالنسبة لفروع التأمُت اليت يبكن  ،ىياكل وسلع حبرية(؛ ىندسة

أمُت تستعمل بالنسبة حملافظ شركات الت اػبطر على إحصائيات الكوارث، كمافيها ربديد أثر حجم 
عند االكتتاب، يف حُت ال يبكن ستعمل عندما تكوف تكلفة اػبطر معروفة تُ  التكافلي اؼبتوسطة والكبَتة،

يقبل معيد التكافل كل  أن إيجابياتهااؼبسؤولية اؼبدنية، من ؿبدود كماف البلَ تطبيقها يف تأمينات الضَ 
 األخطار اؼبسندة إليو بصورة تلقائية، دوف التدخل يف تفاصيل اكتتاب ىذه األخطار. 

   إعادة التكافل بالحصص"Quote-part" : َاألكثر بساطة دبوجبها تتنازؿ شركة التأمُت يغة تعترب الص
التكافلي عن نسبة ؿبددة من كل اؼبخاطر اؼبكتتب هبا خبلؿ السنة )االشًتاكات احملصلة( يف مقابل أف 

أهنا تضمن تغطية شركة التأمُت  إيجابياتهامن  ،يتحمل اؼبعيد نفس النسبة، يف حاؿ ربّقق الضرر
ستعمل بالنسبة للمخاطر العشوائية  ليست لو اػبربة يف إدارهتا، كما تالتكافلي لبعض الفروع اجملهولة واليت

 . اغبجم صغَتةالتكافلي  افظ شركات التأمُتويف ؿب

                                                           
56 :ص "،مرجع سابق" ،بن علي عبد العزيز الغامدي ( 1(

 

 . 47: ص، "نفسوالمرجع " (2)
 راجع: (3)

 .98 ،94ص:  ، ص 0228 األردف، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف،"إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق" ،هباء هبيج شكري  -
- Jean Fançois walhim, "Op.Cit", pp : 5858. 
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  إعادة التكافل النسبية االختيارية facultative Proportionnelle :تلجأ إليها شركة التأمُت  حيث
حيث  ؛تكوف ضمن اتفافية اإلعادة التكافلي لتغطية بعض األخطار تفوؽ طاقتها االستيعابية، أو اليت ال

تقـو شركة التأمُت التكافلي بعرض التغطية على معيد )معيدي( التكافل، قبل ازباذ القرار النهائي بقبوؿ 
  .(1)صبالحصتغطية خطر طالب االشًتاؾ، وتتم عادة 

وتسمى أيضا إعادة تكافل  «RéTakaful nom proportionnelleإعادة التكافل غير النسبية: " - ب
وفق ىذه الصيغة ال تكوف نسبة األخطار ثابتة أو ؿبددة مسبقا،  "،Ré Takaful de dommagesاألضرار"

ربتفظ بو  (Priorité) معُت من اػبسائر يسمى باالحتفاظ بل تتفق شركة التكافل ومعيد التكافل، على حد
جاوز ىذا اغبد من اػبسائر يتدخل معيد التكافل إذل عتبة معينة اؼبشًتكُت، وما  ؽشركة التكافل يف صندو 

  .(2)(Plafondتسمى السقف )
يتدخل معيد التكافل  ىذه االتفاقية ال : دبوجب"Excédent de sinistre(:"الخسارة )الكوارث فائض -

دد شركة التأمُت التكافلي اؼببلغ األقصى الذي يبكن أف حيث ربُ  اػبسائر؛ من حجم عَُت إال بعد حد مُ 
 Laأو نسبة التحمل ) ( Rétention .Priorité "االحتفاظ"بو  يسمى اؼببلغ احملتفظو تتحَملو من اػبسائر 

franchise) التـز  ، ويسمى اؼببلغ الذياػبسائر الذي يفوؽ ىذا اؼببلغ، يف حُت أف معيد التكافل يتحمل جزء
 .la  portée"(3)"بو معيد التكافل

 

وتسمى أيضا اتفاقية  :"Excédent de perte annuelle"إعادة التكافل بفائض الخسارة السنوي -
ْكَتَتب هبا يف (Le taux de sinistralité)معدل الكارثية 

ُ
، وىي اتفاقية شاملة كوهنا تتعلق دبجموع الوثائق اؼب

دبوجب ىذه االتفاقية يتدّخل معيد التكافل يف النطاؽ الذي  ،(par branche ou événement)فرع معُت 
 تتجاوز فيو إصبارل خسائر السنة نسبة ؿبَددة من االشًتاكات اؼبتعلقة بنفس السنة.

من االشًتاكات اؼبكتسبة يف شركة التكافل نسبة التحمل اػباصة بصندوؽ اؼبشًتكُت، كنسبة مئوية  ددَ وربُ       
كَتَسبة يف نفس السنة  الفرع وسُبث ل ىذه النسبة

ُ
 (S / P)نسبة الكوارث احملققة يف السنة إذل االشًتاكات اؼب

"rapport sinistre a prime"(4).  
 
 
 

                                                           
(1)

 .508 :، ص0226 لبناف، دار البشائر اإلسبلمية، بَتوت، ،"-دراسة فقهية تأ يلية–التأمين اإلسالمي "قرة داغي، ال ؿبي الدين علي 
 .058 :، صرجع سابق"م"صاحل العلي، ظبيح اغبسن،  (2)
 .048 :، ص0974 القاىرة، مصر، ، دار االرباد العريب للطباعة،"التأمين في الشريعة اإلسالمية والقانون"، غريب اعبّماؿ (3)

)4( Jean Fançois walhim, "Op.Cit", p: 82.   

Plafond = Franchise + Portée 
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 :بين إعادة التكافل وإعادة التأمين مقارنة رابعا:
تشًتؾ إعادة التكافل مع إعادة التأمُت يف ؾبموعة من و بين إعادة التكافل وإعادة التأمين: أوجو التشاب .1

 :(1)العناصر أنبها

 ؛طرفا العقد يف كل منهما نبا شركة التأمُت )التكافل( وشركة إعادة التأمُت )إعادة التكافل( -

د مراكزىا دَ كل من إعادة التأمُت وإعادة التكافل ىي ضباية شركات التأمُت من األخطار الكبَتة اليت هتُ   ىدؼ -
 ؛اؼبالية

ة من صَ عقد إعادة التأمُت )إعادة التكافل( ىو عبارة عن عقد مارل، دبوجبو تتنازؿ شركة التأمُت عن حِ  -
ْكَتَتبة،

ُ
 ؛التنازؿ عنو ا متَ ة اإلعادة ميف مقابل ربمُّل شرك األقساط )االشًتاكات( اؼب

 ؛طرؽ إعادة التأمُت وإعادة التكافل ىي نفسها يف الواقع العملي -

  ؛سبنح شركات اإلعادة عموالت لشركات التأمُت سواء عمولة إعادة أو عمولة أرباح -

 ؛ربمة يف العقدطريقة التعويض زبضع للشروط اؼبت فق عليها واؼبٌ  -
 ؛وشركة اإلعادة دبجرد دفع التعويض وانتهاء العقد تنتهي العبلقة بُت شركة التأمُت -

 .() غبماية شركات اإلعادة تلجأ إذل تقنية إعادة إعادة التأمُت )إعادة إعادة التكافل( -

من  بُت إعادة التكافل وإعادة التأمُت جويبكن توضيح أىم أو  :أوجو بين إعادة التكافل وإعادة التأمين  .2
 خبلؿ اعبدوؿ اؼبوارل:

 أوجو االختالف بين إعادة التكافل وإعادة التأمين :3الجدول

                                                           
)1(

 Ahmed Salem Mulhim, Ahmed Mohammed Sabbagh, "Op.Cit", p: 112.  

() .ىي عبارة عن تقنية تلجأ إليها شركات إعادة التكافل )إعادة التأمُت(، من أجل ضباية نفسها من خطر العجز واإلفبلس  

 إعـادة  التـأمين إعـادة  التكـافل المقـارنةعنا ـر 
 الرأظبالية مبادئ وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية مبادئ الشركة مبادئ

 ىدؼ رحبي ذباري ىدؼ تعاوين ىدف شركة اإلعادة
 اؽبيآت التابعة للدولة فقط. الرقابة الشرعية اؽبيآت التابعة للدولة وىيآت ىيآت االشراف والرقابة

:حساب الشركة، حساب حسابين منفصلين حسابات شركة اإلعادة
 صندوؽ إعادة التكافل

 خاص بالشركة حساب واحد

 طرف العقد
شركة التكافل باعتبارىا وكيلة بإدارة صندوؽ 

 اؼبشًتكُت.
شركة التأمُت طرؼ أصيل باعتبارىا 

 سبثل نفسها.

تقـو الشركة بتحويل عبء  االشًتاؾ مع شركة التكافل يف تغطية األخطار األخطار المتنازل عنها
 األخطار

 حسب تقديرات الشركة زبضع لرقابة ىيئة شرعية عموالت اإلعادة
 ربح بالنسبة لشركة اإلعادة يعاد لصندوؽ اؼبشًتكُت كلو أو جزء منو الفائض
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 باالعتماد على : إعداد الباحثة المصدر:

 Ahmed Salem Mulhim, Ahmed Mohammed Sabbagh, "The Islamic Insurance- Theory and pactice- 

Jordon, p:112.  

 Mohd ma’sum Billah, "Re-Takaful (Islamic reinsurance(", p  : 04-05. 

 Société Africaine de réassurance, "Le réassureure Africain ", 22
éme

 édition, Juin 2008, p:10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتحملو الشركة اؼبعيدة االشًتاكات، أو قرض حسن زيادة إدارة  العجـز

االحتياطات الُمحَتفظ بها في 
 شركات التأمين )التكافل(

ربتفظ هبا على أساس وديعة ، أو ُتسَتثَمر على 
أساس اؼبضاربة، باعتبار شركة التكافل 

 اؼبضارب وشركة اإلعادة صاحب رأس اؼباؿ

 ربتفظ هبا مقابل فوائد ربوية

وفق صيغ االستثمار اإلسبلمي اؼبضاربة أو  االستثمار طريقة
 الوكالة باالستثمار مع صندوؽ اؼبشًتكُت.

تستثمر باعتبارىا صاحب رأس 
 وتتحمل الربح واػبسارة

 األخطار لتحويل تقنية يف األخطار للمشاركة تقنية طبيعة العملية

 الضمان

توجد ضمانات، يف اؼبقابل عليو أف يدفع  ال
 اشًتاؾ يكوف كايف لتغطية اػبطر

وثائق إعادة التأمُت مرفقة 
بضمانات وىذا للتأكد من أف 

اغبصة اليت مت دفعها من قبل اؼبعيد  
كافية وتغطي كامل نفقات اػبطر 

 اؼبتنازؿ عنو.
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تعترب شركات التأمُت التكافلي حديثة النشأة مقارنة بشركات التأمُت التجاري ووجودىا ىو قضية إجرائية 
يرجع ظهورىا إذل سبعينيات القرف و دعت إليها ظروؼ عدـ وجود إطار قانوين يستوعب مفهـو التأمُت التعاوين، 

اؼباضي تزامنا مع ظهور اؼبصارؼ اإلسبلمية يف الفًتة نفسها؛ حيث بادر بنك فيصل اإلسبلمي السوداين بإنشاء 
، تلتها الشركة العربية بغرض تأمُت البضائع اليت ُتشحن إليها حبرا 1646أوؿ شركة تأمُت تكافلي وذلك سنة 

اإلسبلمية)إياؾ( يف نفس السنة مث امتدت التجربة لتشمل باقي الدوؿ العربية واإلسبلمية، إذل أف وصل عدد 
دولة، وما يبيز ىذه الشركات ىو  12ركة يف أكثر من ش 325حوارل  9214الشركات حسب إحصائيات سنة  

د حسابُت منفصلُت حساب الشركة وحساب ضبلة وثائق التأمُت ووجو  بضوابط وأحكاـ الشريعة اإلسبلميةااللتزاـ 
اإلطار و اىيمي يث اإلطار اؼبف)اؼبشًتكُت(، وىذا ما هبعلها زبتلف عن شركات التأمُت التجاري سواء من ح

  :طالب التالية، ويبكن توضيح ذلك من خبلؿ التطرؽ إذل اؼبوالتقٍت الوظيفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شركات التأمين التكافلي   :ثانيالمبحث ال

التأمين التكافليمدخل عام لشركات األول :  المطلب 

شركات التأمين التكافلي اإلطار الوظيفيالثاني:  المطلب 

:شركات التأمين التكافلي الفائض والعجز المطلب الثالث 
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 شركات التأمين التكافليل ملعاااإلطار  المطلب األول:
 من خبللو العناصر التالية:    ونتطرؽ  

 :شركات التأمين التكافلي تعريف أوال 
  :خصائص شركات التأمين التكافليثانيا 
  :أىداف شركات التأمين التكافليثالثا 
  :عالقة شركات التأمين التكافلي بشركات التأمين وإعادة التأمين التجاريرابعا  

 تعريف شركات التأمين التكافلي: :أوال

دل تظهر شركات التأمُت التكافلي إال بعد صدور الفتاوى اجملمعية اليت قَدمت صيغة التأمُت التعاوين بديبل      
  ة تعاريف لشركات التأمُت التكافلي نذكر منها:وردت عدّ فىت بتحريبو، وقد التأمُت التجاري اؼبعن 

 الوكالة للتأمُت واستثمار أمواؽبا،  ىي عبارة عن شركة مسانبة من أغراضهاشركة التأمُت التكافلي  :1تعريف
إضافة غبساب  ؛حيث تقـو بإنشاء صندوقا أو حسابا تعًتؼ بأف يكوف لو الشخصية معنوية مستقلة سباما

 .(1)الشركة، وتدير الشركة أمواؿ ىذا الصندوؽ ؾبانا أو مقابل جزء من اؼباؿ
 إدارة األخطار وأعماؿ االستثمار لصاحل صندوؽ شركة التأمُت التكافلي ىي عبارة عن ىيئة مسؤولة عن : 2تعريف

 .(2)اؼبشًتكُت، ربت إشراؼ ورقابة ىيئة شرعية إسبلمية، وذلك مقابل أجرة معلومة أو عن طريق اؼبشاركة يف األرباح احملققة
 كات كما ىو اغباؿ يف شر   شركة التأمُت التكافلي ىي شركة وظيفتها إدارة األمواؿ وليس الضماف :3تعريف

كتوراية اغبسابات اإل اري؛ حيث تقـو بتصميم احملافظ التأمينية وربدد طبيعة األخطار وتقـو بالتأمُت التج
على يتم زبصيص جزء منها لدفع  ، مث تقـو نمع االشًتاكاتية اؼبناسبةربامج التعويضال اؼبناسبة لتصميم

ؤَمن ضدىا قَ التعويضات يف حالة رب
ُ
، يف األوجو اؼبشروعة لصاحل أصحاهبا اآلخرواستثمار اعبزء  ق األخطار اؼب

 .(3)وتتحَدد العبلقة بُت الشركة واحملفظة على أساس الوكالة أو اؼبضاربة

 ستثمار موجودات صندوؽ التأمُت )غالبا تأخذ الشكل تقـو بإدارة أعماؿ التأمُت واىي شركة " :4تعريف
وتقـو باغبسابات اإلكتوراية اؼبناسبة  طبيعة اػبطرد حدَ القانوين مسانبة( من خبلؿ تصميم ؿبافظ التأمُت فتُ 

ستثمارىا لصاحل لتأمُت لسداد األقساط وذبميعها وااؼبشًتكُت حبساب ا وتصميم برامج التعويض وتدعو
حسابات ختامية عنها وفق العبلقة  مث ذبري تصفية احملفظة سنويا وإصدار ،الصندوؽ وتعويض اؼبتضررين منهم

                                                           
 .9221دار البشائر اإلسبلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت، لبناف،  المعامالت المالية المعا رة"،، "بحوث في فقو علي ؿبي الدين قرة داغي( 1)

)2( 
Tobias Frenz, Younes Soualhi, "Op.Cit", p:127. 

 .26ص:  ،"سبق ذكره""، التأمين التعاوني" يف ملتقى حبث مقدـ "تقييم تطبيقات وتجارب اتأمين التعاوني"،عبد الباري مشعل،  (3)
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على أساس  أوالشائع  مع صندوؽ التأمُت وىو باالتفاقيةمقطوع  كالة مقابل أجرالشرعية على أساس الو 
   . (1)"االستثماراؼبضاربة مقابل جزء مقطوع من الربح احملقق من 

خدمية مؤسسات مالية ىي " يبكن استنتاج تعريف شامل لشركات التأمُت كما يلي: من خالل ما سبق         
مبدأ قانوف األعداد الكبَتة، من خبلؿ زيادة عدد اؼبشًتكُت، وتقـو بإدارة العمليات التأمينبة  تسعى لتحقيق

وفق ضوابط  ستثمار جزء من أمواؿ ىذا الصندوؽوا، اؼبضاربة لصندوؽ اؼبشًتكُت وفقا لصيغة الوكالة أو
 اؼبشًتكُت، ويف حاؿ ربقيقا من طرؼ الشريعة اإلسبلمية، وبصيغة ؿبددة لتغطية اؼبطالبات اؼبرتقب مواجهته

قرض بتغطيتو من خبلؿ ال، أما يف حالة العجز تقـو الشركة فائض يتم توزيعو حبسب القانوف األساسي للشركة
 ."لصندوؽ اؼبشًتكُت اؼبقَدـ سناغب

 خصائص شركات التأمين التكافلي: :ثانيا

 : (2)جموعة من اػبصائص منهادبز شركات التأمُت التكافلي عن شركات التأمُت التجاري ميَ تت    

بل تسعى إذل توفَت اػبدمة  غير ربحي: إف اؽبدؼ األساسي لشركات التأمُت التكافلي، مؤسسة غير ربحية  .1
التأمينية للمشًتكُت بأقل تكلفة ألف الفائض ىو من حق اؼبشًتكُت واستفادة شركات التأمُت التكافلي منو 

 ؛تكوف حبسب االتفاؽ
ؤَمن عٌت أفدب :المؤمِّن والمؤمَّن لواجتماع  فة   .2

ُ
ار أف شركة التأمُت اعتبوىذا ب  اؼبؤم ن لو ىو نفسو اؼب

ها اؼبشًتكوف، خببلؼ التأمُت التجاري اليت سبيز بُت شخصية اؼبؤّمن وىو مؤسس الشركة، التكافلي ينشئ
ؼبؤمن واؼبؤمن لو يف كل عضو وصاحب رأس اؼباؿ وبُت شخصية اؼبؤم ن ؽبم وىم ضبلة الوثائق، واجتماع صفة ا

  ؛األعضاء اؼبشًتكُت يف شركات التأمُت التكافلي، يراعي مصاحل صبيع األطراؼ ويبنع استغبلؿ اؼبؤّمن للمؤم ن لو
قانون تعتمد شركات التأمُت التكافلي على ربقيق  عدم اشتراط وجود رأس مال للشركة عند إنشائها:  .3

اؿ اؼبكّوف لصندوؽ التكافل ىو من ذبميع اشًتاكات اؼبشًتكُت الذين ، وبالتارل رأس اؼباألعداد الكبيرة
يتعاونوف فيما بينهم لتعويض من غبق هبم الّضرر، لكن تفاديا لعجز الشركة أو تأخرىا عن سداد التعويضات 

 ؛نّصت القوانُت على تسجيلها كشركة مسانبة، وىذا ما يبكنها من منافسة الشركات التقليدية

                                                           
 ، متوفر عرب اؼبوقع:"البرامج التطبيقية الستراتيجية إدارة المخاطر في شركات التأمين التكافلي اإلسالمي"ؿبمد فوزي،  (1

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2014/05/ 
 راجع: (2 )

 923 :، ص9223، 1منشورات اغبليب اغبقوقية، لبناف، ط ،"-حقيقتو ومشروعيتو-عقد التأمين "تقي اغبكيم،  عبد اؽبادي السيد -
 .15، 14ص ص:  ،، "مرجع سابق"نةعامر حسن عفا -

اؽبيئة الملتقى الثاني للتأمين التعاوني"، حبث مقدـ يف " مين التعاوني والتأمين التجاري"،"الفروق المؤثرة بين التأعبلء الدين زعًتي،  -    
 .24، ص: 5/12/9212-4، والتمويل، الرياضاؼبية لبلقتصاد اإلسبلمية الع

-Marcel Omar Papp, "Overview of Takaful", AIMA Vll conference, Kuala Lampur, Malaysia, 12
st
 to31

rd 

October 2009. 

 



في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 30 ~ 
 

ؤسّ  ساب اؼبسانبُتباستقبللية الذمة اؼبالية غب ميز شركات التأمُت التكافليتت: حسابين منفصلين وجود  .4
ُ
س واؼب

كَوف من ؾبموع االشًتاكات اليت يدفعا اؼبشًتكُت اؼبشًتكُت وحساب من أمواؿ اؼبسانبُت
ُ
 ؛اؼب

فإف االشًتاؾ يف شركات بعكس شركات التأمُت التجاري اليت تتميز بثبات القسط فيها،  االشتراك متغير:  .5
التأمُت التكافلي متغَت، وذلك أنو يف حالة اػبسارة فإف اؼبشًتكُت ىم من يتحمل فائض اػبسارة عن طريق 

ف شركة قيق فائض، يف حُت أدفع اشًتاكات إضافية، كما يبكن أف تنخفض قيمة ىذه االشًتاكات يف حاؿ رب
  ؛تغنم يف حاؿ ربقيق ربحالتأمُت التجاري ىي من تتحمل عبء اػبسارة ومن 

يف حاؿ الفائض فإف شركة التأمُت التكافلي تقـو بتوزيعو على اؼبشًتكُت أو  المشاركة في الربح والخسارة:  .6
 ا يف حالة العجز فيم تغطيتو دبطالبةيتم يوجو لتكوين االحتياطات أو يتم توزيعو يف أوجو الرب واإلحساف...، أمَ 

االشًتاكات، أو عن طريق القرض اغبسن الذي  بة اشًتاكو، أو برفع قيمةحسب نس اؼبشًتكُت بالزيادة كل
 ؛سبنحو ىيئة اؼبسانبُت لصندوؽ التكافل

وبصل فبثلوف عن ىيئة اؼبشًتكُت على مقاعد يف ؾبلس اإلدارة للشركة وىذا  مشاركة المشتركين في اإلدارة:  .7
 ؛حفاضا على مصاغبهم

وضع رباء وتقنيي الشركة يف ة ىيئة شرعية تشًتؾ مع خزبضع شركات التأمُت التكافلي لرقاب :وجود ىيئة رقابة شرعية  .8
 للتأكد من مطابقتها لضوابط الشريعة اإلسبلمية. ،ليات اإلدارية واالستثماريةمتقـو دبراجعة العمباذج وثائق التأمُت كما 

 :حيث عناصر جذب وتسويق ؼبنتجاهتا فليوتعترب ىذه اػبصائص االسًتاتيجية لشركات التأمُت التكا       

  زبصيص نسبة من أرباح الشركات والفائض التأميٍت دبوافقة ىيئة الرقابة الشرعية للدراسات والبحوث يتم
 ؛لتطوير اؼبنتجات التكافلية

  لنشر الفكر االقتصادي اإلسبلمي والتوعية باغببلؿ ولرفع اغبرج  مطلوبة شرعا منتجات التكافلتُعترب
 ؛الشرعي مقارنة بالتأمُت التجاري

 ؛التكافل يشكل عنصرا رئيسيا يف النظاـ اؼبارل اإلسبلمي ومقوماتو ومصادره 

   ّدارة اؼبخاطر ( والتزويد بآليات إعاؼبياً  – ياً كافل يلعب دورا يف ربريك اؼبوارد اؼبالية طويلة األجل )ؿبلّ الت
ألف معظم أسواؽ التكافلي اعبديدة واحملتملة تتميز  ،اؼببنية على اؼبشاركة ودوره يف النظاـ اؼبارل العاؼبي

 .الشًتاكاتاحجم زيادة  وبالتارلخوؿ بارتفاع معدالت الد

 ؛فرص جاذبة لصناعة التكافل يف أسواؽ الدوؿ اإلسبلمية والعربية الواسعة وجود 

  التكافلي يف توزيع اؼبخاطر بُت اؼبسانبُت من خبلؿ اإلدارة اعبيدة للمؤسسات التكافليةقباح التأمُت.  
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  أىداف شركات التأمين التكافلي: ثالثا:

 :(1)تسعى شركات التأمُت التكافلي إذل ربقيق  ؾبموعة من األىداؼ من بينها

: تقـو شركة التأمُت مشتركين جددتأسيع  ندوق التكافل وإدارة عملياتو التأمينية، ومحاولة جُب   .1
التكافلي بطرح وثائق االشًتاؾ لبلكتتاب لتكوين احملفظة التأمينية باستعماؿ األساليب التسويقية اؼبختلفة، ويتم 

 تكوف وفق صيغة الوكالة؛ إدارة ىذه احملفظة وفق الصيغة اؼبتفق عليها مع حاملي وثائق االشًتاؾ عادة ما

 :لتكافل لصالح الصندوق وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية وبالطرق المشروعةاستثمار أموال  ندوق ا  .2
قـو إدارة شركة التأمُت التكافلي باستثمار جزء من أمواؿ التكافل وفق ضوابط الشريعة اإلسبلمية وبالطرؽ ت

بالصيغة اؼبتفق عليها مع ضبلة الوثائق عادة تكوف وفق صيغة اؼبضاربة، وىذا من أجل  اؼبشروعة قانونيا وذالك
   ربقيق ىامش ربح ؼبسانبي الشركة؛الوفاء بتعهداهتا اذباه ضبلة وثائق االشًتاؾ، والسعي إذل

دبا أف شركة  :إدارة واستثمار أموال المساىمين في المجاالت الموافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية  .3
التأمُت التكافلي أُّسست على مبادئ الشريعة اإلسبلمية وزبضع لرقابة ىيئة شرعية، فبالضرورة أف تكوف صبيع 
اؼبعامبلت زبضع لرقابة ىذه اؽبيئة حىت ما يتعلق بطريقة االستثمار واإلدارة ألمواؿ اؼبسانبُت، حىت ال تبتعد 

 بضوابط وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية؛ـ شركة التكافل عن ىدفها األساسي وىو االلتزا

هتدؼ شركات التكافل إذل تطبيق معايَت اغبوكمة الصادرة عن آليات الحوكمة: و  مبادئ االلتزام بتطبيق  .4
 اؼبالية واإلدارية؛للرفع من كفاءهتا أثناء فبارسة نشاطها  اؽبيآت اؼبالية اإلسبلمية واؽبيآت الدولية

الرقابة  يئةت الصادرة عن ىابتطبيق القرار  يلتـز ؾبلس اإلدارة الرقابة الشرعية:ىيئة  قراراتااللتزام بتطبيق   .5
 على شركات التأمُت التكافلي. عن اؽبيئة العليا للرقابة الشرعية الصادرة وكذا القرارات ،الشرعية اػباصة بالشركة

  اري:أمين التجإعادة التتأمين التكافلي بشركات عالقة شركات الرابعا: 

 ،ةبصفة خاصّ التأمُت التكافلي وضبايتها من ـبتلف اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا شركات ية الستمرار  دعماً 
أجازت بعض اؽبيآت الشرعية أف تتعامل شركات التكافل مع شركات إعادة  ،صناعة التأمُت التكافلي بصفة عامةو 

تفاديا الختبلط أمواؿ اغببلؿ ة و ز العديد من اؼبخالفات الشرعيتأمُت تقليدية بضوابط، لكن ىذا التعامل أفر 
باغبراـ أصدر ؾَبَْمع الفقو اإلسبلمي توصية بإقامة شركات إعادة تكافل، ىدفها األساسي غَت رحبي تعمل على 

سهم واالقتصاد بصفة عامة، كما مت طرح بدائل أخرى من شأهنا أف تُ  قطاع التأمُت التكافلي بصفة خاصةتطوير 
 .حكاـ الشريعة اإلسبلميةوموافقة ألكات التأمُت التكافلي يف زبفيف عبء اؼبخاطر عن شر 

                                                           
  .24، ص: "سبق ذكره"، التعاوني"التأمين "،  حبث مقدـ  يف ملتقى ،" تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي اإلسالمي"رياض منصور اػبليفي ( 1)
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لقد اختلفت آراء الفقهاء يف : لَتأمين التجاريإعادة ا التأمين التكافلي وشركات حكم العالقة بين شركات .1
بُت ؾبيز ومعارض  يالتكافل التأمُت اغبكم الذي بضبط العبلقة بُت شركات إعادة التأمُت التجاري وشركات

 :يلي وأدلتهم يف ذلك ما
 :(1)عارض بعض الفقهاء تعامل شركات التأمُت التكافلي مع شركات إعادة الَتأمُت الَتجاري وذلكأدلة المعارضين:   - أ

، كما : واليت تقـو على الغرر والرباأساس العقود في شركات إعادة الَتأمين الَتجاري ىي عقود معاوضات -
 فهي تندرج ضمن اؼبقامرة احملرمة؛ احتماليةأف ىذه العقود 

مع شركات إعادة التأمين الَتجاري يعيق نمو وتطور شركات إعادة  يالَتكافلالتأمين تعامل شركات  -
ما أفرزه الواقع العملي وكنتيجة لتعامل شركات التأمُت التكافلي مع شركات إعادة تأمُت ذبارية،  :التكافل

 أنشئت الزالت تعاين من ضعف رؤوس األمواؿ حيث يقدر عدد شركات فإف شركات إعادة التكافل اليت
شركة إعادة تأمُت ذبارية، وىذا نتيحة عدـ  422شركة مقابل أكثر من  40إعادة التكافل يف العادل حوارل 

من نسبة  % 65، فإف  9214حيث وحسب تقرير جمللة التأمُت العريب سنة  ؛تعامل شركات التكافل معها
 تأمُت ذبارية. اإلعادة لشركات التكافل، تتم مع شركات إعادة

 :(2)أجاز بعض الفقهاء تعامل شركات التأمُت التكافلي مع شركات إعادة التأمُت على أساس: أدلة المجيزين  - ب
طر الذي : تعد إعادة التأمُت حاجة ماسة بالنسبة لشركات التكافل وىذا لنقل عبء اػب معيار الحاجة -

 ارل احملافظة على مركزىا اؼبارل؛وبالت يفوؽ طاقتها االستيعابية،

: بعض القوانُت والتشريعات ال سبنح الًَتخيص ؼبزاولة نشاط التأمُت الحصول على االعتماد لمزاولة النشاط -
 إذا كانت ؽبذه الَشركات عقود مع شركات إعادة تأمُت عاؼبية من أجل ضباية حقوؽ اؼبشًتكُت.      الَتكافلي، إالّ 

أمُت لدى شركات إعادة تأمُت إعادة التَ  األردن قابة لشركات التأمُت التكافلي يفوقد أجازت ىيئة الرَ      
  :ذبارية وفق الضوابط التالية

  ؛" الحاجة تُقدر بقْدرىا "حد فبكن عمبل بالقاعدة الشرعية أف تقَلل حصة معيد الَتأمُت إذل أدىن   

 إعادة التأمُت ألف ذلك هبعلها وكأهنا ىي اؼبنتجة لبلشًتاكات، تتقاضى شركات الَتكافل عمولة  أف ال
  لكن هبوز أف تُنفق يف وجوه اػبَت؛كعمولة األرباح،   أو أي عمولة أخرى

 األخطار الساريةبأي احتياطات عن  يالَتكافل التأمُت أف ال رَبتفظ شركات() اليت تعود ملكيتها و
با لدفع فائدة ربوية؛  ُُ  لشركات إعادة التامُت التقليدية ذَبَن

                                                           
 156، ص2005، 1ط الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، األردف دار، إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالمي" أضبد سادل ملحم،" (1)
 راجع:(  2)

 .156ص:  مرجع سابق"،"، ليباؿبمد  -
 .10-09ص: ، "سبق ذكره""التأمين التعاوني"،  مؤسبر حبث مقدـ يف ، ،" إعادة التأمين"ؿبمود علي السرطاوي -
( ) .األخطار اليت مازالت سارية اؼبفعوؿ بعد انتهاء السنة اؼبالية 
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  َتَػَناَزؿ هبا؛ يالَتكافلالتأمُت ل شركات عدـ تدخ
ُ
 يف طريقة استثمار شركات إعادة التأمُت ألقساط إعادة الَتأمُت اؼب

  بنصيب من عائد استثمارات شركات إعادة التأمُت وال تتحمل  يالتكافلالتأمُت ال تطالب شركات
 معها اؼبسؤولية عند خسارهتا )ال ُتشارؾ ال يف الربح وال اػبسارة(؛ 

 ؛ تفاقية بُت شركات التكافل وشركات إعادة التأمُت تكوف ألقصر مدة فبكنةأف تكوف اال 

 التفاقيات الشرعية الرقابة ىيئات اعتماد و موافقة التكافلي على التأمُت شركات ربصل أف هبب 

 إبرامها. قبل التأمُت إعادة

لقد مَت اقًتاح عَدة بدائل تتوافق مع ضوابط الَشريعة اإلسبلمية  الحلول اإلسالمية المقترحة إلعادة التأمين:  .2
 :(1)إلعادة الَتأمُت يبكن إهبازىا فيما يلي

حيث تتضامن شركات التأمُت التكافلي فيما بينها على اقتساـ اؼبخاطر  أ:الُمجزَ  باالكتتابطريقة التأمين   - أ
ل بذلك كل شركة جزء من اػبطر حسب طاقتها االستيعابية، ، فَتَتحمَ تعجز عن تغطيتها كل شركة دبفردىااليت 

 د إليها. سنِ وتكوف ملزمة بتعويض ما أُ 

تأسيس ارَباد عاـ لشركات الَتأمُت الَتكافلي، حيث يتم  طريقة الَتأمين الُمشَترك أو االكتتاب الُمجمَّع: - ب
وتعيُت شركة واحدة )فُبَثّلة( للَتعاقد مع اؼبشًتكُت مقابل ربمل كل شركة جزء من اػبطر الذي مت االتفاؽ عليو 
 يف العقد؛ حبيث تكوف لكل شركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويتم ذبميع ىذه الذمم اؼبالية، من أجل

والتكييف الفقهي  ،تعمل على تغطية األخطار كبَتة اغبجم ،ظة تأمينية ذات طاقة استيعابية مرتفعةتكوين ؿبف
 ."نظام العواقل" ؽبذا التعاوف ىو

من خبلؽبا يتم تعاوف  تعاون شركات الَتكافل والمصارف اإلسالمية إلنشاء شركات إعادة تكافل: -ج
ح قبا  باعتبار أفَ  ،شركات إعادة تكافل برأس ماؿ كبَتواؼبصارؼ على إنشاء الَتأمُت الَتكافلي شركات 

اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية بصفة عامة ترتبط فعالية األداء فيها ومبو اؼبصارؼ اإلسبلمية بصفة خاصة و 
سواء الداخلية أو  ،نشاطها دبدى توفر التغطية البلزمة للمخاطر اليت يبكن أف تتعرض ؽبا ىذه اؼبؤسسات

مُت على القروض يف اؼبصارؼ اإلسبلمية ضرورة بالنسبة ؽبذه اؼبؤسسات سبيل اؼبثاؿ أصبح التأفعلى  ،اػبارجية
 .سًتجاعها ؽبذه القروض، وذلك مقابل ضماف اوالتعامل مع صبيع أنواع العمبلء لتوسيع نشاطها

دببلغ يتناسب مع ع كل شركة تأمُت تكافلي تترَب  حيث الطريقة التعاونية المبسطة إلعادة التأمين اإلسالمي: -د
ويتم دفع اؼببالغ مسبقا يتم ذبميعها يف يد  )تناسب القسط مع الخطر(، دة اليت تريد تغطيتهااألخطار احملدَ 

                                                           
 راجع: (1)

 .40، ص: 1986، دار الوفاء للنشر والطباعة والتوزيع، اؼبنصورة، مصر، "الزكاة وترشيد التأمين المعا ر" يوسف كماؿ،  -
 .14ص:  ،1995دار السبلـ، بَتوت، لبناف، ، "إلى إعادة التأمين مدخل"، عبد اللطيف عبود  -
   . 157، ص: "مرجع سابق"ضبد سادل ملحم، أ  -
 .26، ص: "سبق ذكره"، "التأمين التعاوني" مؤسبر يف حبث مقدـ، "إعادة التأمين التعاوني" عجيل جاسم النشيمي،  -
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إدارة ُمسَتأجرة من أجل تغطية اػبسائر، كما يبكن أف ال يتم دفع اؼببالغ مسبقا بل تنوب عنها شركة أخرى مث 
ودبوجب  نة ومعيدة تكافل يف الوقت نفسو،تكوف كل شركة ىي ُمؤمّ ه الطريقة ىذ قبينهما، وف قاصَ التَ  يتمّ 

ت التجمع ىذه الطريقة تلتـز كل شركة داخلة يف ىذا التعاوف دبقدار معُت من اؼبخاطرة وتتوذل إدارة شركا
، مث تقـو بقبوؿ طلبات إعادة التأمُت ويتم توزيع األخطار حسب مبالغ التأمُت اليت إحصاء اؼببالغ اجملّمعة

ع التزمت كل شركة بدفعها من أجل اغبصوؿ على تعويض يف حاؿ ربقق اػبطر، أما يف حالة الفائض فإنو يوزّ 
 على ىذه الشركات وفق نسب اشًتاكها. 

ة شركات مسانبة برؤوس أمواؿ بصف يتم تأسيس ىذه الشركات :تأسيع شركات إعادة تأمين تكافلي -ىـ
من أجل احتواء األخطار  الَتكافلي أصحاب رؤوس األمواؿ الكبَتة، يساىم باإلضافة لشركات الَتأمُت ضخمة

 يف ةالشريعة اإلسبلمي بأحكاـحيث تلتـز ؼبالية لشركات التأمُت التكافلي؛ الكبَتة والنادرة اليت هتدد اؼبراكز ا
 تشرؼ ةشرعي رقابة ىيئة نمن تكوي على شركات التأمُت التكافلي نطبقي ما يهاعل نطبقي و هتامعامبل عصبي

ىذه قد بدأت ، و ؽباأعما عن شرعي رتقري تقدًنو  هافبارست مراقبة و هاوثائق و ىاعقود تبيتث و ستأسي على
 .شركة 26رلاحو  عدد شركات اإلعادةحيث وصل  ؛رواجا يف عديد من الدوؿ العربية واإلسبلمية تعرؼالتجربة 

 الحلول اإلسالمية المقترحة إلعادة التأمين :7الشكل
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 ؛العالقات المالية في نظام شركات التأمين التكافليالحسابات و  :أوال 
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 مستقَلة

إنشاء شركة إعادة برأس مال 
مشترك بين شركات التكافل 
 والمصارف اإلسالمية
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 العالقات المالية في نظام شركات التأمين التكافلي:الحسابات و  أوال:

يندرج العقد اُلمرـب يف شركات التأمُت التكافلي ربت ما يّسميو  شركات التأمين التكافلي:في حسابات ال  .1
اؼبشًتؾ مترّبع مع غَته من اؼبشًتكُت يف تكوين الوعاء التأميٍت،  "عقود الترّبعات"؛ أي أفَ  قهاء بػالف

يعرؼ بوعاء ىيئة اؼبشًتكُت؛   .حسابُت منفصلُت عن بعضهماوجود  ىو شركات التأمُت التكافلي ما يُبَيز وعليو والذي ُ
على يطلق مصطلح )ىيئة اؼبسانبُت/مبّلؾ الشركة/ ضبلة األسهم( (: حساب المساىمين )حملة األسهم - أ

 ظباؽبا، إّمارأوأسهموا يف  أو اؼبعنويُت الذين سبّلكوا أسهم شركة التأمُت التكافلي ؾبموعة األشخاص الطبيعيُت
، أَما (1)طرفهمذلك، ويتوذّل اؼبسانبوف إدارة الشركة من خبلؿ ؾبلس إدارة مّعُت من ِ  بالتأسيس أو الشراء بعد

التأمُت  شركة والّنظاـ األساسي، ويقع عليهم عبء إنشاءهم الذين يوقّعوف على عقد التأسيس فسوف اؼبؤسَ 
 .ومتابعة اإلجراءات البلزمة إلشهارىا، ومزاولة أعماؽبا

االشًتاكات  يقـو اؼبسانبوف يف الشركة بإدارة نشاط التأمُت )صندوؽ اؼبشًتكُت( من إعداد الوثائق وصبع         
 "اإلدارة عمولة"ػ األخرى، يف مقابل أجرة معلومة أو ما يّسمى بودفع التعويضات وغَتىا من األعماؿ الفّنية 

كما يقـو اؼبسانبوف نانب استثمار أمواؽبم )رأس ماؿ الشركة( باستثمار أمواؿ حساب ،  بصفتهم مديرا بأجر
 أموالو،اؼبساىم يف هناية السنة اؼبالية نصيبو من عوائد استثمار  قَ دمة من اؼبشًتكُت، على أف يستحاؼبقّ  التأمُت

 :يتّكوف حساب اؼبسانبُت من، و صتو من عوائد استثمار أمواؿ التأمُت بصفتو مضاربامضافا إليها ح

 س اؼباؿ اؼبتمّثل يف قيمة األسهم اؼبدفوعة؛رأ -
 عائد استثمار اؼباؿ اؼبتبّقي من أرس اؼباؿ؛ -
 .اؼبشًتكُت اؼبستثمرة اشًتاكاتصة الشركة من ربح ح -
 طلق مصطلح )ىيئة اؼبشًتكُت/ ضبلة وثائق التأمُت( على ؾبموعةيُ (: المشتركين )حملة الوثائق حساب - ب

 سات( من حاملي وثائق التأمُت التكافلي؛ الذين يتمّتعوفأو اؼبعنويُت )مؤسَ ( األشخاص الطبيعيُت )أفراد
 .االشًتاكات التكافلية لصاحل صندوؽ اؼبشًتكُت أداءدبوجبها ب لزمُتبالتغطية التأمينية، واؼب

 صبيعتتجَمع فيو هو أساس العمل التأميٍت؛ حيث ف التكافل صندوؽبأو ما يسَمى  اؼبشًتكُت سابأَما ح        
 ضبلة الوثائق ()مبالغ اشًتاكات: (2)من هتتّكون مواردو ، شًتكُتؼباصرؼ منو التعويضات وتُ  اكاتاالشًت 

عوائد استثمار الصندوؽ للفًتة ؛ ةاحتياطات اغبساب اؼبًتاكمة خبلؿ السنوات السابق ؛ي(اؼبصدر األساس)
                                                           

ؾبلة الشريعة والقانوف،  ، "المالية بشركات التأمين التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معا رة"التكييف الفقهي للعالقات رياض منصور اػبليفي،  (1)
 .31، ص: 2008، 33عكلية القانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، 

(2)
فاقو وموقف الشريعة "التأمين التعاوني أبعاده وآ مؤسبر، حبث مقدـ يف ""الفائض التأميني معايير احتسابو وأحكاموؿبمد علي القري بن عيد،  

 04ص: ، اعبامعة األردنية، 12/04/2010-11اإلسالمية منو"، 

() الِعوض اؼبارل اؼبدفوع" يىأو  "على وثيقة التأمُت وسبّتعو باغبماية التأمينية ممقابل حصوؽب إذل شركة التأمُت ُت"القيمة اؼبالية اليت يدفعها اؼبشًتك 
 ".التأمُت يف مقابل تعّهدىا بدفع مبلغ التأمُتلشركة 
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االحتياطات الّنظامية اؼبفروضة من قبل السلطات ؛ لعموالت الواردة من معيد التأمُتالتعويضات وا اغبالية؛
 .عجز يف اغبسابالقرض اغبسن من الشركة يف حالة وجود  التعويضات اؼبسًتّدة؛ القائمة على القطاع؛

 ؛(اعبزء األساس للمصاريف)مبالغ التعويض اليت تُدفع غبملة الوثائق : (1)فتتضَمن سابمصاريف اغبأَما         
رسـو االستثمار اليت  ؛(ؾاقتطاعها مباشرة بعد استبلـ االشًت يّتم ا )أحيانا رسـو اإلدارة اليت تتقاضاىا الشركة

اؼبصاريف اؼبباشرة اؼبتعّلقة بالصندوؽ مثل مصاريف  إعادة التأمُت؛ اشًتاكات يتقاضاىا مدير االستثمار؛
 .نصيب الوكيل من أرباح االستثمار يف حالة وجوده الفائض اؼبّوزع والقرض اغبسن اُلمسًتد إفُ وجدا؛ مراجعة اغبسابات؛

 لمَ يتحف ()خاصة بواتفق خرباء التأمُت على استقبللية صندوؽ التكافل من حيث سبّتعو بّذمة مالية          
 الصندوؽ ال يتمّتع بالكياف القانوين اؼبستقلأَف دبوجبها االلتزامات ويبتلك اغبقوؽ، وال يؤثّر على ىذه الصفة 

  .على صفة حساب لدى الشركة اؼبديرةوإمَبا يدار  عن الشركة،

خببلؼ شركات التأمُت التجاري اليت تتضمن حساب  العالقات المالية في نظام شركات التأمين التكافلي: .2
مشًتؾ بُت اؼبسانبُت واؼبؤّمن ؽبم، فإف شركات التأمُت التكافلي تقـو على مبدأ الفصل بُت حقوؽ الرحبية 

حساب المساىمين واغبقوؽ التكافلية داخل اؼبنظومة اؼبالية، ىذا ما أفرز عن وجود حسابُت منفصلُت، 
هما ثبلث عبلقات أساسية تتفرع عنها عبلقات مالية وقانونية أخرى تبعا لنظاـ  تضبط وحساب المشتركين،
ىيئة  وعبلقة بُتن، المساىمين وىيئة المساىمي عبلقة بُت: قبدالعالقة المالية  كل شركة، فحسب

 :(2)كما يلي بين المشتركين و ندوق المشتركين إضافة للعبلقةالمساىمين و ندوق المشتركين، 
عالقة إف العبلقة اليت تربط اؼبسانبُت وىيئة اؼبسانبُت ىي  ىيئة المساىمين:المساىمين و  العالقة بين -

ؾبموعة أشخاص طبيعيُت أو معنويُت تنعقد ىم  أف اؼبسانبُت يف الفقو اإلسبلمي، وذلك باعتبارشركة 
ربديد رأس ماؿ إرادهتم على تكوين شركة رحبية تدور أغراضها على فبارسة أنشطة التأمُت التكافلي، يتم 

 .الشركة مقسما على حصص وأسهم بعدد الشركاء
تعترب العبلقة القانونية بُت ىيئة اؼبسانبُت وصندوؽ  العالقة بين ىيئة المساىمين و ندوق المشتركين: -

تكافلية من جهة، و عالقة تجارية ربحيةفهي  مزدوجةوذات طبيعة  عالقة مركبةاؼبشًتكُت التكافل(، 
 خرى.من جهة أتعاونية 

 :ىو ما تستحقو ىيئة اؼبسانبُت من أجور وأتعاب وعوائد مالية نتيجة قيامها  العالقة التجارية الربحية
 .اإلجارةأو  الوكالة بأجرأو المضاربة  بأعباء اإلدارة واالستثمار لصاحل صندوؽ اؼبشًتكُت، وفق أحد صيغ الشرعية

                                                           
 .05ص: "المرجع السابق"،   (1)
()

 ـ بالتعويض مضموف برأس ماؿ الشركةزاّذمة الشركة، وااللتضمن  ئيسة للنظاـ التكافلي، أّما يف التأمُت التجاري فّذمة الصندوؽر يّعد استقبلؿ الصندوؽ من اؼبعادل ال 

 راجع: ( 2)
 .22: ص"مرجع سابق"، حدداف،  صباؿ آيت  -

 26، 24، ص ص: "سابق"مرجع  ،رياض منصور اػبليفي  -



في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 37 ~ 
 

 :دوف ربقيق  مو اؼبسانبوف لصندوؽ اؼبشًتكُتيقدّ الذي القرض الحسن  ىو العالقة التكافلية التعاونية
 .عقد القرضتعاوف، وبالتارل تندرج ىذه العبلقة يف الفقو اإلسبلمي ربت بغرض التكافل والوىذا  فوائد،

تشاركية إف العبلقة بُت اؼبشًتكُت وصندوؽ اؼبشًتكُت ىي  :العالقة بين المشتركين و ندوق المشتركين -
يف الفقو اإلسبلمي حبيث؛ يقـو اؼبشًتؾ بدفع اشًتاكات  الملزم عقد التبرعمن ، تندرج ضتكافلية تعاونية

هبم الضرر من باقي اؼبشًتكُت، ودبا أف االشًتاؾ  لصاحل الصندوؽ ذو بالشخصية االعتبارية لتعويض من غبق
يف ىذه اغبالة تندرج  فإف العبلقة اؼباليةينتقل من ذمة اؼبشًتؾ إذل ملكية الصندوؽ ؼبصلحة صبيع اؼبشًتكُت، 

  .يف الفقو اإلسبلمي عقد ىبة الزمربت 

  التكافلي: وظائف شركات التأمين :ثانيا

 أربعة وظائف أساسية ىي:   ب التكافلي شركات التأمُتتقـو 

 :(1)تقـو شركات التأمُت التكافلي بإدارة صندوؽ التكافل وذلك من خبلؿ :إدارة عمليات  ندوق التكافل  .1
من خبلؿ ىذه الوظيفة يتم ربديد معايَت وؾباالت قبوؿ أداء اػبدمة التأمينية وتعيُت قيم  :االكتتاب وظيفة -

 االشًتاكات الواجب دفعها، واليت هبب أف تكوف متطابقة مع فرص )احتماالت( التعرض للخسائر.
تبة عن تقـو شركة التأمُت خبفض التكاليف والنفقات اؼبًت تحصيل االشتراكات: خفض التكاليف و  -

العمليات واألنشطة اليت سبارسها، وىذا باستخداـ ـبتلف التقنيات التكنولوجية كأجهزة اإلعبلـ اآلرل، 
باإلضافة إذل االستعانة خبرباء رياضيات التأمُت )اإلكتواريُت(، قصد تسهيل التعامل مع ـبتلف األطراؼ، 

 لتحويل اؼبباشر االشًتاكات إذل حسابات الشركة...كتسريع ربصيل االشًتاكات من اؼبشًتكُت مثل استعماؿ أسالب ا

تقـو شركات التأمُت التكافلي بتسعَت منتجات التكافل؛ حيث هبب أف يكوف السعر متناسب مع  التسعير:  .2
درجة واحتماؿ ربَقق اػبطر؛ مبلغ التأمُت؛ الظروؼ احمليطة باػبطر اؼبؤَمن ضده، وىذا باالعتماد على مبادئ 

والذي يضم ؾبموعة التقنيات الرياضية، خاصة منها حسابات االحتماالت واإلحصاء لتحديد علم االكتواريا، 
قيمة االشًتاكات و النفقات والضرائب وىامش األرباح؛ باإلضافة إذل ربديد قيمة القرض اغبسن يف حاؿ 

  حاجة صندوؽ التكافل إليو.

                                                           
 راجع: (1)

، كلية العلـو غَت منشورة،رسالة ماجستَت "–la Caarدراسة ميدانية في شركة  -، "إدارة المخاطر في شركات التأمينعصماين عبد القادر  -
 .52 ، ص:9223جامعة فرحات عباس، سطيف، اعبزائر،  االقتصادية،

التأمين "، ورقة حبث مقدمة يف مؤسبر االلتزام بالتبرع وتوزيع الربح وتحمل الخسارة في شركات التأمين التعاونيعجيل جاسم النشيمي، " -
 .21ص:  "سبق ذكره"،"، –أبعاده وآفاقو وموقف الشريعة اإلسالمية منو  –التعاوني

- Michel Badoc et Emmanual Copin et Bertrand Lavayssiére, "E-marketing de la Banque et de 

L’Assurance", Édition d’oganisation, 1998, p135. 

- Tobias Frenz, Younes Soualhi, "Op.Cit," p :250. 
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تقـو شركة التأمُت التكافلي باستثمار جزء من أمواؿ صندوؽ التكافل وفق صيغ االستثمار  ستثمار:الا  .3
اإلسبلمية كاؼبضاربة أو الوكالة، وىذا من أجل الوفاء بتعهداهتا اذباه اؼبشًتكُت وربقيق فائض، يتم توزيعو وفق 

 .ما ينص عليو النظاـ األساسي للشركة

ت التأمُت التكافلي على ىذه اإلدارة لتسويق خدمات التأمُت تعتمد شركا إدارة النشاط التسويقي:  .4
لقديبة أو اؼببتكرة، من أجل لوثائق ابشكل فّعاؿ وناجح سواء بالنسبة ل -وثائق التأمين التكافلي –التكافلي 

واليت ضماف وصوؽبا إذل العمبلء اؼبرتقبُت بأقل تكلفة فبكنة، وذلك بالتحكم يف تكاليف وسطاء التأمُت، 
 :(1)مُت التكافلي وذلك باالعتماد علىر على أسعار منتجات التأتؤث

من خبلؿ ىذه القناة يكوف االتصاؿ مباشرا بُت طالب التأمُت الشركة اؼبعنية، ونظرا  :التسويق المباشرة قناة -
يف العمبلت تشجع الشركة على منح خصم اؼبشًتؾ الذي يصل إليها من  الوفورات لعدـ وجود وسطاء، فإفَ 

  ؛خبلؿ ىذه القناة
توفَت منتجات التأمُت وخدمات اؼبصارؼ من خبلؿ قنوات توزيع مشًتكة ذبمع بُت عمبلء  يرفة التأمين:  -

 ؛فبكنة شركات التأمُت واؼبصارؼ وتسويقها عرب البنوؾ، للوصوؿ إذل العمبلء احملتملُت بأقل تكلفة
ض اؼبباشر ة، يبارس مهنتو باعتباره اؼبفوَ ىو عبارة عن شخص طبيعي أو معنوي يبارس مهن حرَ  :الوكيل العام -

 حبيث ال ؛، يبكنو تسوية ؾبموعة من  األخطاربعد حصولو على اعتمادلشركة أو عدة شركات تكافل 
بعض اغباالت يبكنو شراء عقود لصاحل تتجاوز حدا معينا، يبثل شركة التكافل يف منطقة جغرافية ؿبددة، يف 

  ؛الشركة اليت يعمل غبساهبا
 عبارة عن تاجر، يبكن أف يكوف شخص طبيعي أو معنوي، متعاقد مع شركة أو عدة شركات ىو: ارسمسَ ال -

يعمل غبساب العمبلء، ىبضع للمسؤولية اؼبهنية يف حاؿ اػبطأ، وىو ؾبرب على التأمُت ضد تأمُت تكافلي 
، وعادة تكوف عمولة ظبسار شركات اؼبدنية اؼبهنية، وتقدًن ضماف لدى البنك أو شركة التأمُتاؼبسؤولية 

 ..%92 -%2التكافل من 

  التكافلي:في شركات التأمين  إلدارية واالستثماريةيغ اصّ ال ثالثا:
واستثمار اؼبتوفر  ة اؼبعتمدة إلدارة أعماؿ التأمُتيغة الشرعيمن حيث الصّ  تكافليمُت الأشركات التزبتلف 

 أىمّ  ومن ،وفقًا لتوجيهات ىيئة الرقابة الشرعية اػباصة بكل شركة ةشركة طريقتها اػباص ، فلكلَ االشًتاكاتمن 
  قبد:قة اؼبطبّ ية يغ التأمينلصّ ا
ودبوجب  :التأمُت على أساس عقد اؼبضاربة اشًتاكاتإدارة العمليات التأمينية واستثمار  نموذج المضاربة:  .1

)ضبلة الوثائق( بدور صاحب اؼباؿ، ويقتسم  شًتكوفالشركة بدور اؼبضارب بينما يقـو اؼب تقـو الصيغة ىذه
، والفائض الناتج من عمليات التأمُت حسب بلشًتاكاتالطرفاف األرباح اؼبتحققة من االستثمارات اؼبشروعة ل

                                                           
 راجع: (1)

 .99-91، ص: 9213رسالة ماجيستَت غَت منشورة، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر، اعبزائر، عقد التأمين على الحياة"، حوحو يبينة، " -

 .912-911ص:  "مرجع سابق"،أسامة عزمي سبلـ، شقَتي موسى،  -



في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 39 ~ 
 

 ـ الشركة قروضًا حسنةقابل أف تقدَ اػبسائر م شًتكوفويف حالة اػبسارة يتحمل اؼب ،النسبة احملددة بينهما
 :(2)أفَ  أف تكوف اؼبضاربة مطلقة أو مقيدة حيث ويبكن، (1)يف حالة وجود عجز مارل فيو كافليلصندوؽ التأمُت الت

ية االستثمار دوف شرط أو قيد من التكافلي حرَ التأمُت لشركة وفق ىذه الصيغة تكوف  :مطلقةالمضاربة ال -
 ربديد زماف ومكاف وطريقة االستثمار.  اؼبشًتكُت، وال يتمّ 

التكافلي مقيدة من طرؼ اؼبشًتكُت فيما يتعلق التأمُت شركة وفق ىذه الصيغة تكوف  :دةالمضاربة المقيَ  -
  بزماف ومكاف وطريقة االستثمار.

دل يف حُت  ،دباليزيا "شركة التكافل اؼباليزية، والشركة الوطنية للتكافل"يغة يف كل من وسبارس ىذه الصّ          
، الشًتاكاتة أعماؿ التأمُت واستثمار اعلى عقد اؼبضاربة كأساس إلدار  الرقابة الشرعية ىيآتبعض  توافق

)ضبلة شًتكُت سبثل اؼبسانبُت وبُت اؼب بُت الشركة اليت التأميٍت ألنو يقـو على أساس توزيع األرباح والفائض
 .شًتكُتحق خالص للم التأميٍت ائضالوثائق( ويف ذلك ـبالفة شرعية ألف الف

 :إدارة العمليات التأمينية، واستثمار أقساط التأمُت على أساس الوكالة بأجر معلـو :()نموذج الوكالة بأجر .2
)ضبلة الوثائق( يف إدارة عمليات التأمُت، واستثمار  شًتكُتتقـو الشركة بدور الوكيل عن اؼبدبوجب ىذه الصيغة 

وؽبذه الصيغة صورتاف تطبيقيتاف من حيث طريقة احتساب وأخذ األجر  ،(3)أجر معلـومقابل شًتاكات اال
 :(4)كما يلي  اؼبعلـو للوكالة

 وىذه التأميٍت ضوالفائ الستثمار،ح ابصورة نسبة مئوية معينة من أربا يؤخذ فيها األجر اؼبعلـو الصورة األولى:  -
  دباليزيا. "شركة اإلخبلص وشركة ما يباف"الصورة مطبقة يف 

 حيث ؛التابعة لبنك اعبزيرة يف اؼبملكة العربية السعودية "شركة التكافل التعاوين"اؼبطبقة يف  الصورة الثانية: -
حسب ما ىو مذكور يف تقسيم  –تتقاضى الشركة أجرة الوكالة بنسبة معينة من خبلؿ ثبلث ؿبافظ رئيسة 

  وىي: –أعماؿ الشركة 
 للشخص الواحد  %04كأف تستقطع الشركة   اؼبشًتكُت، أقساط ؾبموع من وكالة كأجر معينة نسبة

 .بالنسبة لربنامج التكافل التعاوين اعبماعي للشركات %42اؼبشًتؾ يف برنامج التكافل التعاوين للفرد، و
  األتعاب: من أنواع ثبلثة يف وتتمثل االستثمار، أرباح صندوؽ من معينة نسبة   

 ؛معينة من الرسـو مقابل اإلدارةنسبة  -
 ؛نسبة معينة من الرسـو مقابل اغبفظ -

                                                           
 10، ص: 2008، األردفعماف،  ،"، دار أسامة للنشر والتوزيعالتأمين مبادئو وأنواعو، "بلحين فعز الدّ ( 1)

  .96، ص: ذكره" "سبق"، التأمين التعاونيحبث مقَدـ يف ملتقى " "،–تحليل وتقييم  -إدارة مخاطر واستثمار أقساط األمين التعاوني  يغ "حامد حسن ؿبمد،(2)

 
(3)

 .58، ص:2015، 44، اعبزائر، اجمللد أ، ع1، ؾبلة العلـو اإلنسانية، جامعة قسنطينةبعض الدول"تجارب "التأمين التكافلي: عرض سامية معزوز،  

دمشق، سوريا،  "للمؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية االسالمية"،  حبث مقدـأسع و يغ التأمين االسالمي"،  أضبد ؿبمد صباغ، " (4)
 06، ص: 2008/ 10-11/03
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 ؛نسبة معينة من الرسـو مقابل األداء -
وىناؾ نوع رابع وىو رسـو إضافية، باعتبار أف الشركة تقـو باستثمار األمواؿ يف صناديق  -

  االستثمار اإلسبلمي، وتتحمل الشركة صبيع اإلجراءات البلزمة بذلك.
 بعد  رةعبزيا ببنك التعاوين التكافل شركة تبذؿ ما على أتعاب كأجر التأميٍت، الفائص من معينة نسبة

  بالبنك. الشرعية الرقابة ىيئة موافقة
إدارة  حيث يتمنموذج الوكالة بأجر والمضاربة؛  ويبكن سبييز صيغتُت ؽبا: نموذج الوكالة والمضاربة: .3

، واستثمار اؼبتوفر من  على  االشًتاكاتالعمليات التأمينية من قبل الشركة على أساس الوكالة بأجر معلـو
 شًتكُتللمإدارة العمليات التأمينية ؛ حيث يتم نموذج الوكالة دون أجر والمضاربة، وأساس عقد اؼبضاربة

 .(1)غَت أجر واستثمار األمواؿ على أساس اؼبضاربةقبل شركة التأمُت اؼبملوكة للمسانبُت على أساس الوكالة ب من
إدارة العمليات التأمينية نيابة عن اؼبشًتكُت وفق ىذه الصيغة تقـو الشركة بنموذج الوكالة بأجر والمضاربة:  - أ

  شًتكاتمقابل نسبة مئوية من اال
ُ
اؼبتوفر  تقـو باستثمار، يف حُت بداية كل سنة مالية لبة يتم ربديدىا قبتكتاؼب

بدور  شًتكوفحبيث تقـو الشركة بدور اؼبضارب بينما يقـو اؼب ؛على أساس عقد اؼبضاربة من االشًتاكات
صاحب اؼباؿ مقابل حصة شائعة من أرباح تلك االستثمارات تكوف بصورة نسبة مئوية من أصبارل األرباح 

من  جر اؼبعلـو للوكالة، وال يبكن أخذ األاؼبتحققة يتم ربديدىا قبيل بداية السنة اؼبالية
حق خاص  التأميٍت ، ألف الفائضشًتكُتاػباص باؼب كافلياؼبتحصل يف صندوؽ التأمُت الت التأميٍت الفائض

 .(2)يف األردف "شركة التأمُت اإلسبلمية"وتطبق ىذه الصيغة يف ، هبم

   :(3)وؽبا صورتاف :نموذج الوكالة دون أجر والمضاربة - ب
حيث تتوذل الشركة إدارة العمليات التأمينية نيابة عن اؼبشًتكُت، ولكنها ال ربصل على  الصورة األولى: -

، شًتكُتو غبقوؽ اؼبالذي يرجع كلَ  التأميٍت وال تستحق شيئًا من الفائض ،مقابل مارل إلدارة أعماؿ التأمُت
   :كما يلي  استثمار األمواؿُت يف طريقت تعتمدو 

   التأمُت اليت يبلكوىا، وكذلك لرأس ماؿ اؼبسانبُت  اشًتكات ؼبا يزيد من للمشًتكُتأف يقـو باالستثمار
حبيث يكوف الربح بينهم وبُت اؼبسانبُت حصة شائعة ربدد بصورة نسبة مئوية عند  ؛على أساس اؼبضاربة

  ؛ربقق األرباح واقتسامها
  ؽبم، وكذلك ما يزيد من وؾ أف يقـو باالستثمار اؼبسانبوف للجزء اؼبخصص لذلك من رأس اؼباؿ اؼبمل

على أساس اؼبضاربة واقتساـ األرباح على النحو  شًتكُتاػباصة باؼب تقنيةال واالحتياطيات شًتاكاتاال
اليت كانت و سوداف يف دولة اليف بعض شركات التأمُت  ىذه الصورةتُطَبق و   اؼببُت يف الطريقة األوذل.

                                                           
"مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين األسع النظرية ، حبث مقدـ يف مؤسبر فلي"كا"حقيقة التأمين التصطفى القضاة، موسى م (1)

 .11، ص: 26/04/2011-25اعبزائر، ، جامعة فرحات عباس، سطيف، مدارس الدكتوراه، والتجربة التطبيقية"
على اؼبوقع:  15/08/2017، مّت االطبلع عليو: "التأمين اإلسالمي"علي ؿبي الدين قرة داغي،  (2)

http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=107 
 .07، ص: "مرجع سابق" أضبد ؿبمد صباغ، (3)
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خضعت لتعمل دبقتضى مث أُ  0988اري حىت عاـ لة يف سوؽ التأمُت السوداين كشركات تأمُت ذبمسجَ 
  .شياً مع أسلمة صبيع شركات التأمُت يف السودافاالتأمُت التعاوين سب

حيث تقـو الشركة بإدارة العمليات التأمينية نيابة عن ىيئة اؼبشًتكُت على أساس الوكالة، وال  :الصورة الثانية -
اؼبشًتكُت لدفع نفقات أعماؿ التأمُت  صندوؽ من تأخذ على الوكالة أجراً، وإمبا تقـو باستقطاع جزء معُّت 

، ومكافآت أعضاء بالشركة اصةيف اػبصار اؼبباإلضافة إذل التعويضات، أما  ؛ة هبااػباصّ  والرسـو والضرائب
تستثمر الشركة أمواؿ ىيئة اؼبشًتكُت على أساس ، يف حُت اؼبسانبُت صندوؽؾبلس اإلدارة فإهنا تدفع من 

  ."الشركة القطرية اإلسبلمية للتأمُت"قة يف طبّ ، وىي مقةقّ لشركة نسبة مئوية من األرباح احملة ااؼبضاربة حبيث تكوف حصّ 

، ويتوذل إدارة أعماؿ التأمُت واستثمار األمواؿ شًتكُتالشركة فبلوكة يف األصل للم البحب:النموذج التعاوني  .4
 الشًتاكات أرباح استثمار ا لك اؼبشًتكوفىذه الصيغة يب قوف :فئة منهم

ُ
ع التأميٍت، بعد دف والفائضحَصلة اؼب

أيضًا بدور اؼبضارب بأمواؿ غَتىم من أصحاب صكوؾ اؼبقارضة اليت تصدرىا  شًتكوفويقـو اؼب اؼبطالبات،
ست لتعمل دبقتضى التأمُت سَ يف صبيع شركات التأمُت اإلسبلمية اليت أُ  ُمطَبقة صيغةالوىذه ، اؼبؤسسة التعاونية

ويطلق األمُت العاـ للهيئة العليا للرقابة الشرعية عليها مصطلح ، 0988 سنةالتعاوين يف صبهورية السوداف بعد 
 .(1)إلدارة شركات التأمُت اإلسبلمية اليت تظهر العملية التعاونية بصورة واضحة "الصورة المثلى"

لو وجود قانوين  ت صندوقا وقفياً نوب إفريقيا، فأنشأن "شركة تكافلطّبقت ىذه الصيغة يف " نموذج الوقف: .5
ومن شروط ىذا الوقف أنو  وف تربّعاهتم للصندوؽاؼبشًتك يُقّدـو  ،(ال سبلكو الشركة وال اؼبشًتكوف) مستقلّ 

 مقابلربعات ن التّ م 10%ما نسبتو الشركة اؼبنشئة للوقف تأخذ لوائحو و  ض أضرار اؼبشًتكُت حسبيعوّ 
 هديسديتّم تلصندوؽ ل )قرض حسن( الشركة قرضًا ببل فائدة عجز تقّدـ ؿ حدوثايف حو ، إدارهتا للصندوؽ

ع يوزّ  %75و وجوه الربّ  دفع إذلتُ نو م 10%نسبة أما إذا حصل الفائض فإف  ل،يف اؼبستقب احملّقق الفائضمن 
التجربة لتشمل ىذه توّسعت قد و  ،احتياطييحتفظ بو يف الصندوؽ على أساس فالباقي أّما على اؼبشًتكُت، 

 .(2)يف باكستاف يتكافلشركات تأمُت 
  :المخاطر في شركات التأمين التكافلي رابعا:
الداخلية ونتيجة التغيَت يف  اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا شركات التأمُت التكافلي ؽبا تأثَت مباشر على ميزانيتها إفَ      

ىي شركات ىذه ال تتعرض ؽبااؼبخاطر اليت و ، وىذا ما ينعكس على نتيجة الشركة ودرجة مبلءهتا األصوؿ واػبصـو
بتطبيق  نتيجة التزامها وىذا زبتلف عنها يف البعض اآلخرإال أهنا  ،شركات التأمُت التجاري تواجههااليت نفسها 

 .ووجود حسابُت نبا حساب اؼبسانبُت وحساب للمشًتكُت مبادئ الشريعة اإلسبلمية

 

                                                           
(1)

 ، "مرجع سابق"."التأمين اإلسالمي"علي ؿبي الدين قرة داغي،  

(2)
 .12ص:  "مرجع سابق"،القضاة،  مصطفى موسى 
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خاطر كباقي اؼبؤسسات لعديد من اؼبل شركات التأمُت التكافلي تتعرض :مخاطر العامة في شركات التأمين التكافليال  .1
  :(1)كما يلي  السوقيةخاطر اؼب؛ ـباطر السيولة و ، ـباطر ائتمانيةستثمارية، ـباطر العجزالخاطر انذكر منها: اؼباؼبالية 

االستثمار يف األدوات اؼبالية اإلسبلمية أو اجملازة شرعا، مثل:  الناذبة عن خاطراؼبىي  مخاطر االستثمار:  - أ
كذلك اؼبيادين األخرى مثل: االستثمار يف العقارات والعمبلت و  األسهم العادية والصكوؾ اإلسبلمية بأنواعها،

  كما يلي:  األجنبية واؼبعادف النفيسة
عن أنصبة من رأس اؼباؿ، فيغنم حاملها يف حالة  األسهم عبارة مخاطر االستثمار في األسهم العادية: -

، أو ىي صكوؾ ملكية ؽبا قيمة إظبية وأخرى دفًتية باإلضافة إذل قيمة سوقية الربح، ويغـر يف حاؿ اػبسارة،
أو  التغَتات يف قيمة عوائد األسهمنتيجة  ية واليت ربدثخاطر السوقكاؼب تتعرض لعدة ـباطريبكن أف و 

بيع أو شراء الّسهم يف يف صعوبة  ، كما يبكن أف تكوفاألسهم نتيجة إفبلس الشركةفقداف قيمة  ـباطر
  ؛ما يؤدي إذل ـباطر السيولة السوؽ الثانوي

شائعة يف ملكية  صصاً الصكوؾ عبارة عن وثائق متساوية القيمة سبثل حِ  مخاطر االستثمار في الصكوك: -
ويبكن أف  ،أعياف أو منافع أو خدمات أو يف ملكية موجودات مشروع معُت أو نشاط استثماري خاص

بُت اؼبخاطر  ومن ،...(صكوؾ اؼبراحبة، صكوؾ اؼبشاركة ،صكوؾ إجارةعدة أشكاؿ )تكوف الصكوؾ يف 
( أو سوء عميل رديءلعميل)ناذبة عن عدـ كفاءة ا وىي ،ـباطر االئتماف الصكوؾاليت يبكن أف تتعرض 

ؼبتذبذبة ألسعار اػبسائر الناذبة عن اغبركة اوىي  يةوقسّ خاطر الاؼب وكذاداد، ظبعتو أو عدـ رغبتو يف السّ 
سوؽ األصوؿ اغبقيقية  كاؼبخاطر يف  دية أو اجتماعية أو سياسيةعوامل اقتصاالصكوؾ يف السوؽ بسبب 
سوؽ يف  خاطر واؼب وؽ األخرىالعرض والطلب وعوامل السّ  ب يف قيمتها بفعلأي أف الصكوؾ تتعرض للتقلّ 

سعر الفائدة كسعر  ، أو اعتمادتقلبات سعر صرؼ العمبلت يف اؼبعامبلت اآلجلة نتيجةوالذي وبدث  اؼباؿ
 ؛مرجعي يف التمويل باؼبراحبة

                                                           
 راجع: (1)

مكتب التوزيع يف العادل العريب، بَتوت،  "،-دراسة فقهية تأ يلية–نظرية المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي عدناف عبد اا ؿبمد عويضة، " -
 .943، ص: 9212، 1لبناف، ط

 .49، ص: 9223، دار النشر للجامعات ، مصر، أسواق األوراق المالية )البور ة( في ميزان الفقو اإلسالمي"عصاـ أبو النصر، " -

 .23، ص: 9213، ديسمرب دارة المخاطر في شركات التكافل"إ 14: "المعيارؾبلس اػبدمات اؼبالَية االسبلمية،   -

رسالة دكتوراه غَت منشورة،   "،-دراسة حالة االقتصاد الحزائري–دور الخو صة وبور ة األوراق المالية في تمويل االقتصاد خبابة حساف، " -
 .122ص: اعبزائر، كلية العلـو االقتصادية، جامعة سطيف، 

، "التأمين التعاوني"، حبث مقدـ يف مؤسبر المصرفية وأنموذج تأمين ائتمان الصادرات"تأمين الدين أنموذج تأمين الودائع عادؿ عوض بابكر،"  -
 15ص: . "سبق ذكره"،

، األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالميةحبث مقدـ يف اؼبلتقى الدورل "إدارة المخاطر في مصارف المشاركة"، نواؿ بن عمارة،  -
 .611، ص: 91/12/9226-92رائر، جامعة فرحات عباس، سطيف، اعب
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التأمُت التكافلي رية يف شركات يوجد ثبلثة أنواع من االستثمارت العقا مخاطر االستثمار في العقارات:  -
فبيزات  ، إال أفَ (استثمارات عقارية طويلة األجل،  استثمارات عقارية للمتاجرة، استثمارات عقارية ثابتة)

 لبفاضاإذل الشركة  أف االستثمار يف ىذا اجملاؿ يُعرض ـباطر؛ حيث سوؽ العقار يبكن أف تكوف ىي ذاهتا
عدـ  كما أف  خاصة إذا دل يتمتع باإلعفاءات الضريبية ؛السيولة وارتفاع تكاليف عملية البيع والشراء درجة يف

  ؛عليها وحساب معدالت العائد ،يمهايتتعلق بتقصعوبات  يواجو التجانس بُت أشكاؿ العقارات هبعل اؼبستثمر
 ناتجإف ـباطر االستثمار يف سوؽ العمبلت  :والمعادن النفيسة مخاطر االستثمار في العمالت األجنبية  -

 بسبب تغَتوعند حلوؿ آجاؿ االستحقاؽ فًتة منح القروض أو االقًتاض  بُت قيمة األوراؽ اؼبالية تدىور عن
أساسا  سعرىا رتباطا فتكوف نتيجةاؼبعادف النفيسة  ، أما ـباطرتقنيةسياسية وأخرى ال االقتصادية أولعوامل ا

 . قيمتوفتتغَت بتغََت  ر الدوالربسع
حجم االشًتاكات، وىي اغبالة اليت تكوف فيها التزامات صندوؽ اؼبشًتكُت أكثر من  خاطر العجز:م - ب

وبتفاقم اغبالة ستقود إذل ـباطر أخرى جديدة ومنها ـباطر السمعة  ،دبعٌت أف يكوف الصندوؽ رصيد مدين
 .التجارية واؼبنافسة السوقية إضافة إذل ـباطر التصفية

وىي ـباطر تعثر الطرؼ اآلخر يف الوفاء بالتزاماتو وفقا للشروط اؼبتفق عليها، وتنشأ يف مخاطر االئتمان:  -ج
 ص بالصناديق.اشركات التأمُت التكافلي من خبلؿ القياـ باألنشطة التشغيلية والتمويلية واالستثمار اػب

نتيجة عدـ قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا أو وىي اػبسائر احملتملة لشركة التأمُت التكافلي  مخاطر السيولة: -د
 كبَتة.رفع قيمة االشًتاكات عند استحقاقها دوف ربمل تكاليف أو خسائر   عجزىا

ؿ يف او يف قيمة األصوؿ القابلة للتد عن ربركات السوؽ، أي التقَلباتوىي اػبسائر الناذبة  مخاطر السوق: -ىـ
فإف نسبة  2016، وحسب إحصائيات التسويق والتأجَت، واكبراؼ معدؿ العائد الفعلي عن اؼبعدؿ اؼبتوقع

 .تتعّرض ؼبخاطر السوؽ يالتكافل التأمُت من شركات 47.5%

ػبصـو إذل ـباطر تتعلق باألصوؿ واوقد صَنفت عبنة بازؿ اؼبخاطر يف شركات التأمُت بصفة عامة    
 حسب ما ىو موضع يف الشكل اؼبوارل: باعبانب التشغيلي واؼبارل للمؤسسة،وـباطر تتعلق 
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 اطر شركات التأمين حسب لجنة بازلمخ: 8الشكل

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Source: Paul Embrechts "Insurance risk  management in the light of Basel  " ETH Zurich and London 

school of economic Nccessed in August 2004 p:08. 

يبكن تقسيم ـباطر شركات التأمُت  :التعاقدية مين التكافلي حسب نوع العالقةأالمخاطر في شركات الت .2
شركات التأمُت التكافلي وصندوؽ اؼبشًتكُت ذو الشخصية االعتبارية اليت ربكم  التكافلي حسب نوع العبلقة

 .اإلجارة أو الوكالة أو عقد المضاربةإذل ـباطر 

ق حبجم االشًتاكات ـباطر عقد اؼبضاربة ناذبة عن عدة اختبلالت سواء ما تعلّ  إفّ  :عقد المضاربة مخاطر -أ
 :(1)يلي نتيجة لعوائد االستثمار اؼبتذبذبة من بُت نتائج ىذه اؼبخاطر ما اؼبكتتبة، أو

يفقد ضبلة األسهم األرباح وبالتارل تأثرىم  حيث؛ سارة يف أعماؿ اؼبضاربةفقداف رأس اؼباؿ: نتيجة اػب -
 ؛ن االستثمار يف شركات التأمُت التكافلية واغبد مباػبسار 

 ؛ضبلة األسهمر على عوائد فبا يؤثّ ة األرباح قلّ  -

 ؛عائد مناسباألمواؿ اؼبراد استثمارىا بحجم ل قلّ يُ  ،اؼبكتتبةاالشًتاكات ؿبدودية  -
                                                           

 :راجع ( 1)

المؤسسات المالية اإلسالمية ، ورقة حبث مقدمة يف مؤسبر ""التمويل بالمشاركة في المؤسسات اإلسالمية"عاشور عبد اعبواد عبد اغبميد،   -
 .131، ص: 17/25/2225-15جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، "، -معالم الواقع وآفاق المستقبل–

األزمة المالية ، حبث مقدـ يف اؼبلتقى الدورل "سياسة التأمين التكافلي كبديل لسياسة التأمين التقليدي"بعلوج بلعيد، معزوز سامية، " -
 .314، ص: "سبق ذكره"، واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية"

 .32"، ص: "مرجع سابق حامد حسن ؿبمد،  -

 .913ص:  ابق"،مرجع سعدناف عبد اا ؿبمد عويضة، "  -

 مخاطر شركات التأمين

 مباشرة مخاطر متعلقة بالمنتجات مخاطر غير متعلقة بالمنتجات

مخاطر إدارة  الخصوم مخاطر مخاطر األ ول
 األ ول

مخاطر متعلقة 
 باألحداث

 التشغيليةالمخاطر 

 مخاطر السوق؛

 .طر القرضمخا 

مخاطر ارتفاع حجم 

التعويضات؛ مخاطر  

 تقدير المخصصات.

مخاطر السوق؛ 

السيولة تثبيت 

 األسعار

مخاطر )قانونية؛ 

سياسية؛ نظامية؛ 

 السمعة(.

 المخاطر المالية

مخاطر ثابتة 

)السوق؛ القرض؛ 

 السيولة(.
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ىذا ما يؤثر  ،اؼبستقبليةاالشًتاكات يتم إطفاؤىا من  -دينا معدوما–مستقببل االشًتاكات يعترب جزءا من  -
 ؛اؼبستقبليةاالشًتاكات على استثمار إصبارل 

على نحو  التحصيل يتمَ ) ة اؼبوارد اؼبوجهة لبلستثمار نظرا لضعف حجم االشًتاكات يف تاريخ التحصيلقلّ  -
 ؛وبالتارل قلة العوائد احملققة شهري أو فصلي أو سداسي أو سنوي.(

 ؛التكافلي مشكل االنسحاب أو إلغاء عقود التأمُت -

 ـباطر حوالة األسواؽ، دبعٌت البفاض الطلب كنتيجة الرتفاع األسعار، أو عدـ مبلءمة اؼبنتجات ألذواؽ طاليب االشًتاؾ. -

 عن  الوكالة واإلجارةعقدي  تنتج ـباطرواإلجارة في شركات التأمين التكافلي:  الوكالة عقديخاطر م -ب
اعبانب االستثماري والرقايب للتعهدات التقنية يف  دوف مراعاةاىتماـ اؼبؤسسُت بزيادة يف حجم األعماؿ 

تتميزاف بارتفاع  الصيغتاف كما أفركة بالتزاماهتا اذباه اؼبشًتكُت،  العمليات التأمينية، فبا يؤدي إذل عدـ وفاء الش
 .(1)لةالتكاليف اإلدارية، وىذا ما يؤثر على قيمة االشًتاكات احملصَ 

تُقسم اؼبخاطر يف شركات التأمُت التكافلي من حيث  :في شركات التأمين التكافلي مخاطر األعمال. 3
 األعماؿ إذل ـباطر تشغيلية وـباطر اسًتاتيجية.

ية أو البفاض العمليات الداخلية : ويقصد هبا ـباطر التعرض للخسائر الناذبة عن عدـ كفاالمخاطر التشغيلية -أ
 :(3)يلي اؼبخاطر التشغيلية يف شركات التأمُت التكافلي فيما أىم وتتمثل ،(2)و األشخاص أو األنظمةأ

عدـ ربقيق توازف بُت ل النتيجة التقنية للمؤسسة، وىي ناذبة عن اختبلؿمخاطر انخفاض أرباح االكتتاب:  -
 ؛االشًتاكات احملصلة والتعويضات اؼبدفوعة، وىذا للتسعَت غَت اعبيد لؤلخطار نتيجة سوء التقدير

ادرة من طرؼ ـبتلف اؽبيآت الرقابية واإلشرافية اختبلؼ الفتاوى الصّ  وىي ناذبة عن شرعية:مخاطر  -
فمنهم من يعتربىا  التأمُت (أقساطاشًتاكات ) ، فمثبل االختبلفات الفقهية حوؿالتكافليلشركات التأمُت 

لشركة اف ل اؼبشًتكو يف صندوؽ الوديعة مث يوكّ  شًتاكاتحيث تقـو الشركة بإيداع اال "؛يد ضمانةوديعة "
تثمار( اس -ر )ـباط :م صندوؽ الوديعة لقسمُتجر ويقسّ مقابل أ أمواؿ الوديعة إدارة واستثماربويسمح ؽبا 

الشركة  كوديعة لدى  (القسطاالشًتاؾ )حيث يقـو اؼبشًتؾ بدفع  "؛يد أمانةوديعة يعتربىا "واألسلوب اآلخر 
ويوكل اؼبشًتكوف الشركة باستعماؿ الوديعة مقابل أجر  -بضماف ؿ قرضاً ال ربوّ و -دوف السماح باالستعماؿ 

                                                           
 .  121، ص: 9212، ديسمرب 21عاجمللد األوؿ،  ماليزيا، ؾبلة إسرا الدولية للمالية اإلسبلمية، "منتجات  كوك اإلجارة"،سامي السويلم،  ( 1)
 .50 :، ص9221 ، صندوؽ النقد العريب، أبوظيب،إدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتطلبات الرأسمالية لها"جاسم اؼبناعي، " ( 2)
 راجع:  (3)

 .926ص: ، 9225لتسويق والتوريدات، القاىرة، مصر، ، الشركة العربية اؼبتحدة ل"إدارة مخاطر االئتمان" زياد رمضاف، ؿبفوظ جودة،   -
- Ernst  Young, "The world Takaful" 2010, p: 40. 
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اؼبخالفات  أّما، الوديعة إف دل تنتو أو سبلك وتقـو الشركة بردّ  -حسب الشروط-لئلدارة أو االستثمار 
 من خبلؿ اعبدوؿ اؼبوارل:التكافلي فيمكن تلخيصها  الشرعية يف شركات التأمُت

 محتملة في شركات التأمين التكافليالشرعية المخاطر المخالفات  :4الجدول

 الرقابة الشرعية. ؾبازة من ىيئةغَت  وجود وثائق واتفاقيات مدرجة يف النظاـ  .1

 وجود وثائق واتفاقيات ؾبازة من ىيئة الرقابة الشرعية غَت مدرجة يف النظاـ.  .2

 عدـ وجود قائمة معتمدة باألغراض احملرمة.   .3

 حسابات اؼبشًتكُت )ضبلة الوثائق( عن حسابات الشركة. عدـ فصل  .4

 وجود إجراءات تسمح أف ربصل الشركة على حصة من الفائض.  .5

 ـ.ق دبحرّ أو تتعلّ  ق بإرادة اؼبشًتؾأو تتعلّ  دة الوقوعوجود إجراءات تسمح بالتأمُت على أخطار مؤكّ   .6

اؼبشًتكُت )ضبلة الوثػائق( علػى أسػاس عقػد الوكالػة فيمػا يتعلػق عدـ وجود إجراءات لتنظيم العبلقة بُت الشركة وبُت   .7
 بإدارة عمليات التأمُت.

عػػدـ وجػػود إجػػراءات لتنظػػيم العبلقػػة بػػُت الشػػركة وبػػُت اؼبشػػًتكُت )ضبلػػة الوثػػائق( علػػى أسػػاس عقػػد الوكالػػة أو عقػػد   .8
 اؼبضاربة فيما يتعلق باستثمار أمواؿ اؼبشًتكُت )ضبلة الوثائق(.

الشػػركة تتحمػػل اؼبصػػروفات اػباصػػة بتأسػػيس الشػػركة، وصبيػػع اؼبصػػروفات الػػيت د مػػن أف إجػػراءات للتأّكػػعػػدـ وجػػود   .9
 زبصها، أو زبص استثمار أمواؽبا.

يقتطػػع مػػن أمػػواؿ اؼبسػػانبُت ويكػػوف مػػن  االحتيػػاطي القػػانوين للشػػركة اؼبسػػانبةد مػػن أف عػػدـ وجػػود إجػػراءات للتأّكػػ  .12
 .يتعلق برأس اؼباؿ حقوقهم، وكذلك كل ما هبب اقتطاعو فبا

 نية احملتجزة.صات التقعن اؼبخصّ  د لشركات إعادة التأمُت التجاريعدـ وجود إجراءات للتأكد من أف الشركة ال تقـو بدفع فوائ  .11

 د من أف أقساط إعادة التأمُت والتعويضات من شركة اإلعادة ىبتص هبا حساب اؼبشًتكُت عدـ وجود إجراءات للتأكّ   .12

 ىيئة الرقابة الشرعية للشركة على اتفاقيات إعادة التأمُت. موافقةعدـ   .13

 د دور ىيئة الرقابة الشرعية يف ضباية مصاحل اؼبشًتكُت، وسبثيلهم أماـ شركة اإلدارة. عدـ وجود إجراءات ربدّ   .14

 عدـ وجود إجراءات ؿبددة لئلفصاح يف التقرير السنوي عن العناصر السابقة.   .15

 الملتقى الرابع للتأمين"حبث مقدـ يف ، "برنامج التدقيق الشرعي على شركات التأمين اإلسالمي" عبد الباري مشعل، عامر حجل،  :المصدر
 .11ص: ، 15/21/9213-14، الكويت، "التكافلي
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وىي ناذبة عن عدـ وجود بيئة تشريعية مبلئمة لتطوير شركات التأمُت التكافلي  :خاطر التشريعاتم -
القرض ءىا وتراعي خصوصيتها، فنجد من بُت اؼبخاطر التشريعية ىو: اعتبار مرونة يف أدابإهباد تسمح و 

وليس دين  ،قة يف الصندوؽؿبقّ كخسارة  لصاحل صندوؽ اؼبشًتكُت اؼبمنوح من طرؼ ىيئة اؼبسانبُت الحسن
يف القوائم اؼبالية ما يؤثر سلبا على اؼبركز اؼبارل للشركة. وعلى األقل كحل مبدئي ىو إصدار تشريعات توافق 

  ؛وتراعي خصوصية ىذه الشركات يف صبيع اعبوانب التسيَتية وذبعل ىناؾ معايَت لفرص عادلة للتواجد يف سوؽ التأمُت
 ؛نقص اػبربة يف تسعَت وتسيَت األخطار الصناعية الكربى ونادرة اغبدوث وىي ربدث نتيجة :مخاطر الخبرة -

 لتأمُتا اعتبار موظفيمارسة النشاط التأميٍت، و العلمي ؼباعبانب الشرعي و ؤىبلت باإلضافة إذل غياب م
 .كنشاط خدمي إداري مغلق يف إطار قوانُت  التكافلي

اإلطارات إذل شركات منافسة  هبب وقف ىروب تشغيليةـباطر إذل تفادي اؼبشاكل اليت قد تؤدي لو          
 ؛منهاالتسويقية و كتواريةاإل جلب وتكوين خرباء يف ـبتلف اؼبيادين خاصة  ؛وذلك يف صبيع التخصصات

 ...خلق نظاـ إلدارة الكفاءات اؼبتواجدة يف الشركة

تُؤثر سلبا على نشاط الشركة، أو وتكوف نتيجة إصدار قرارات خاطئة  المخاطر االستراتيجية )المالية(: -ب
ازباذ القرارات يف أوقات غَت مناسبة تؤدي تضييع الفرص، ويبكن إهباز أىم اؼبخاطر االسًتاتيجية اليت تتعرض 

 :(1)شركات التأمُت التكافلي فيما يلي ؽبا

استثمار التأمُت، تطبيق صيغة اؼبضاربة يف إدارة ـباطر ؿبفظة ل : وىي نتيجةمخاطر المحفظة االستثمارية -
 ؛وخاصة اؼبطلقة من أجل ربقيق مرونة واسعة يف العمليات االستثمارية

اؼبخاطر الناذبة عن عدـ وجود مرونة يف زيادة رأس ماؿ الشركة أو وهي  :انخفاض المرونة المالية مخاطر -
 ؛االحتياطات أو اؼبخصصات اؼبالية ؼبواجهة ـباطر ارتفاع حجم التعويضات

وىي اؼبخاطر الناذبة عن اؼبنافسة غَت اؼبشروعة اليت تلجأ إليها شركات التأمُت التجاري، مخاطر المنافسة:  -
العمل على خفض ة من سوؽ التأمُت وباستعماؿ الطرؽ غَت اؼبشروعة كواليت تسعى لكسب أكرب حصّ 

هنا يف بداية نشاطها ربتاج إذل خاصة وأ رىا، ىذا ما يعيق مبو شركات التأمُت التكافلي وتطوّ تسعَتة التأمُت
 9213، وحسب إحصائيات لتحقيق فائض يدعم استمرارية يف نشاطها قيمة اشًتاؾ تكوف مرتفعة نسبياً 

 .من شركات التأمُت التكافلي تتعّرض ؼبخاطر اؼبنافسة %2922فإف 

                                                           
 راجع: (1)

، اجمللد ب، جامعة منتوري، قسنطينة، جواف 31، ؾبلة العلـو اإلنسانية، العددالتأمين""تحليل مالءة ومردودية شركات موساوي عبد النور،   -
 .946، ص: 9226

- Ernst  Young, "Op. Cit", p: 43. 



في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 48 ~ 
 

 في شركات التأمين التكافلي التأميني : الفائض والعجزالمطلب الثالث

 إذل العناصر التالية: ونتطرؽ فيو

 :الفائض شركات التأمين التكافلي أوال 
  :العجز شركات التأمين التكافليثانيا     

  الفائض في شركات التأمين التكافلي: أَوال:

وحصولو تبع ال  يف شركات التأمُت التجاري، ت التأمُت التكافلي يُقابل الربحالفائض التأميٍت يف شركا إفّ 
من الركائز األساسية يف شركات  وىو ،قاعدة "يغتفر يف التوابع ما ال يُغتفر يف غَتىا"فقهيا حسب  زبرهبومَت و قصد 

 . عرَب عن الفرؽ اإلهبايب بُت ما مَت صبعو من اشًتاكات )أقساط( وبُت ما مَت دفعو من تعويضاتيُ  التأمُت التكافلي؛ حيث

 وردت عدة تعاريف للفائض التأميٍت نذكر منها:: تعريف الفائض في شركات التأمين التكافلي  .1
 يقصد بالفائض التأميٍت: "الرصيد اؼبارل اؼبتبقي من أقساط اؼبشًتكُت واستثماراهتا، بعد سداد : 1تعريف

التعويضات واقتطاع رصيد االحتياطات التقنية وتغطية صبيع اؼبصاريف والنفقات، وىو مللك مطلق غبملة 
وُبَدده نظاـ التأمُت اؼبقر من قبل ضبلة الوثائق، وليس للمسانبُت يف شركة التأمُت  الوثائق يتقاظبونو حسب ما

 .(1)التكافلي أي حق فيو"
 من ؾبموع األقساط اليت قدموىا  )ضبلة الوثائق (حساب اؼبشًتكُت  الرصيد اؼبارل اؼبتبقي يف":2تعريف

، وتغطية صبيع اؼبصاريف نيةات التقاالحتياط اؼبطالبات ورصدبعد تسديد  استثماراهتا وعوائد إعادة التأمُت،و 
 .(2)والنفقات"

 ض ىو: "الفرؽ بُت اإليرادات واؼبصاريف يف صندوؽ التكافل عند هناية السنة اؼبالية، ئؿباسبيا الفا :3تعريف
 .(3)ض سلبيا"ئض إهبابيا، إذا كاف عكس ذلك كاف الفائفإف زادت اإليرادات عن اؼبصروفات كاف الفا

"الفرؽ اإلهبايب بُت حجم االشًتاكات : يبكن تعريف الفائض التأميٍت على أنو :خالل ما سبق  من        
حَصلة والتعويضات اؼبدفوعة يف صندوؽ التأمُت التكافلي، وىذا بعد اقتطاع االحتياطات واؼبخصّ 

ُ
صات اؼب

 مارية للصندوؽ". ثح االستة بعملية التأمُت وخصم مصروفات إعادة التأمُت وإضافة قيمة األربا التقنية اػباصّ 
 ويبكن توضيح ذلك من خبلؿ الشكل اؼبوارل:         

 
 

                                                           
 معالدورة العشروف ؼبؤسبر ؾبْ "، -مع نظام أساسي لشركة تأمين تكافلي–"مشروع قانون نموذجي في التأمين التكافلي عبد الستار اػبويلدي،  (1)

 .21، ص: 9219الفقو اإلسبلمي الدورل، اعبزائر، 
الصناعة التأمينية في العالم حبث مقدـ يف مؤسبر ""، العنا ر المؤثرة في الفائض التأميني وطرق توزيعو"، سراج الدين ؿبمد اؽبادي قريب اا ( 2)

 ، ص: 2001، جامعة األزىر، "اإلسالمي
 . 05ص:  "سبق ذكره"،"، "التأمين التعاوني ، حبث مقَدـ يف ملتقى"الفائض التأميني"ؿبمد علي القَري،  ( 3)
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 الفائض التأميني في شركات التأمين التكافليحساب  :9الشكل

 
 إعداد الباحثةالمصدر: 

واالستخدامات، ويقابلو يف  القيمة اؼبوجبة بُت اؼبواردالفائض التأميٍت ىو  من خالل ماسبق يتضح أَن:       
 .يف التأمُت التجاري اػبسارة عجز، ويقابلو يحدثا إذا كانت النتيجة سالبة ف، أمَ التأمُت التجاري الربح

 :(1)يتأثّر الفائض التأميٍت بالعناصر التالية العنا ر المؤثرة في الفائض التأميني: .2
 ؛التأمُت وعدد اؼبشًتكُتاشًتاكات  -
الذي  "مبلغ التأمين"، وىذه التعويضات يطلق عليها اؼبشًتكُترين من التعويضات اؼبدفوعة للمتضرّ حجم  -

حساب اؼببلغ الذي تدفعو شركة التأمُت نيابة عن " :ويُعّرف بأنو، تكافليو أحد أركاف عقد التأمُت الى
؛ حدود الضرر يفمع مراعاة أف يكوف التعويض ضّده، عند ربقق اػبطر اؼبؤمن شًتؾ التأمُت من أموالو للم

 .ي إذل اإلثراءسو حىت ال يؤدّ على أسا شًتاؾيزيد عن اؼببلغ الذي ُحّدد اال ال حيث
 ما يلي:يف منح التعويض  ىويراع

  ؛من قيمة الضرر ومبلغ التأمُت حسبما ينص عليو يف اللوائح قلّ أيعطى للمشًتؾ 
 ؛وما استحق للمشًتؾ يف ذمة الغَت بسبب الضرر عدـ اعبمع بُت التعويض 
 ؛اعبمع بُت تعويضُت أو أكثر من شركات التأمُت عن الضرر نفسو عدـ 
 حسبما ىو منصوص عليو يف  ضرارب اؼبشًتؾ يف التأمُت على األيقتصر التعويض على اػبسائر اليت تصي

 ، ويشمل التعويض اػبسائر التبعية اليت يبكن تقديرىا تقديراً سليماً حبسب الضرر الفعلي.اللوائح
 التكافلي؛ونشاط دوائر التسويق يف شركات التأمُت  خربة -
 ؛ستثماراؼببالغ اؼبالية اؼبتوفرة من االشًتاكات اؼبخصصة لبل -

                                                           
، أطروحة ماجستَت غَت منشورة،  "توزيع الفائض التأميني وأثره على التوسع في الخدمات التأمينية اإلسالمية"حناف الربهباوي اغبمصي،  ( 1)

 .31-30ص:  ،2008األكاديبية العربية للعلـو اؼبالية واؼبصرفية، دمشق، سوريا، 
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 ؛اختيارىا من بُت تلك االستثماراتخربة إدارة الشركة يف االستثمارات اؼبشروعة وُحسن  -
وسعر  اختيار نسبة اإلعادةؿ ، من خبلشركات اإلعادةإدارة الشركة االختيار  أحسنت: فإذا إعادة التأمين -

 ؛ف حجم الفائض كبَتاً اإلعادة كا
  ؛مقدار األجر اؼبعلـو للوكالة اليت تدير على أساسها الشركة العمليات التأمينية -
 ؛تكوين االحتياطيات الفنية -
 .هم للمسؤوليةومدى ربملّ  اؼبشًتكُتسلوؾ  -
 :(1)مايلي على التكافلي ىُا و يجب أن ينص النظام األساسي لشركة التأمين  
 شًتكُت؛تبع يف توزيع االستثمار بُت اؼبسانبُت واؼباألساس الذي ي -
 أواحتياطي ك زبصيص الباقيا بتوزيع جزء عليهم و إمّ  شًتكُتيف صايف الفائض الذي ىبص اؼبكيفية التصرؼ  -

 التأمُت اؼبدفوعة؛ اشًتاكاتالعمومية ووفق نسب  اعبمعيةحسب ما تقّرره وذلك  ربويلو كلو إذل ذلك االحتياطي
يف حالة انتهاء الشركة أو تصفيتها يف وجوه  -إف بقي-يصرؼ خبلؿ سنوات فاؼبًتاكم و ي الفائض اؼبتبقّ أّما     

 .مسانبُتال للألنو ليس ملكا للشركة و اػبَت 

بطريقتُت إما باعتبار كل منتجات التأمُت يف  يتم حساب الفائض التأميٍتقواعد حساب الفائض التأميني:  .3
قسم واحد زُبَصص ؽبا ؿبفظة واحدة ىُبصم منها كل اؼبصاريف وااللتزامات؛ حيث يعامل الفائض على أساس 

اعتبار كل منتج تأميٍت قسم زُبصص لو ؿبفظة قائمة زُبصم منها اؼبصاريف أو  أنو فائض لكل األقساـ،
ارل يف حاؿ ربقيق فائض يف قسم ما يكوف منفصبل عن النتائج احملَققة يف باقي وااللتزامات على حدًى، وبالت

 :(2)أنصبة اؼبشًتكُت منو كما يليو قواعد لتحديد قيمة الفائض التأميٍتاألقساـ، وتستخدـ عدة 

 :يتم حسابو من خبلؿ القاعدة التاليةالصافي:  قاعدة حساب الفائض التأميني  -

 ؛حيث      

  التعويضات + النفقات اإلدارية والتشغيلية + الّضرائب +اشًتاكات إعادة التأمُت + نفقات أخرى(؛ -الفائض اإلصبارّل= االشًتاكات( 
  =(حّصة الشركة اؼبسانبة منها –عوائد االستثمار كاملة )صايف عوائد االستثمار. 

من الفائض  سب نصيب كل مشًتؾوب قاعدة حساب نصيب المشترك أثناء توزيع الفائض التأميني: -
خصص للتوزيع وفق اؼبعادلة التالية:

ُ
 اؼب

                                                           
دار البشائر اإلسبلمية، ، "مين التجاري مع التطبيقات العمليةأدراسة فقهية تأ يلية مقارنة بالت :مين اإلسالميأالت"، علي ؿبي الدين القره داغي  (1)

 . 332-331 :ص، 2004، 1ط
 راجع:( 2)

المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية "حبث مقَدـ يف في شركات لتأمين اإلسالمي"،  "الفائض التأميني، أضبد ؿبمد صّباغ  -
 .12، ص: 02/06/2009-01 سوريا، دمشق،"، اإلسالمية

 .18-16ص:   "التأمين التعاوني أبعاده وآفاقو وموقف الشريعة منو"، "سبق ذكره"،"، حبث مقدـ يف مؤسبر "الفائض التأميني أحكامو ومعايير احتسابوعدناف ؿبمود العَساؼ،  -

 الفائض اإلصبارل + صايف عوائد االستثمار= الفائض التأميني الصافي
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تشبُو قاعدُة التخارِج يف اؼبَتاِث، وىي انسحاُب اؼبشًتِؾ  قاعدُة خصِم نصيِب المتنازلِيَن عن ِحّصِتهم:  -
 وطرُح نصيِبو من أصِل اؼبسألِة؛ أي ِمن ؾبموع اغِبَصص.

 

وفق صيغة اؼبضاربة أو الوكالة بأجر معلـو وىذا بعد استثمار الفائض التأميٍت يتَم  استثمار الفائض التأميني:  .3
 :(1)كما يليعدة أشكاؿ  وفق رصده 

نية على أساس أو يف حساب االحتياطيات التقشًتكُت يف صندوؽ اؼب احملَقق استثمار الفائض التأميٍت  -
 :حيث اؼبشًتكُتوينص على ذلك يف وثائق التأمُت ليصبح معلوماً من قبل ، اؼبضاربة أو الوكالة بأجر معلـو

 الذي يقـو بالعمل واؼبشًتكُت  تكوف الشركة اؼبديرة ىي الطرؼاف االستثمار على أساس اؼبضاربة إذا ك
 ؛قوحصة شائعة تقدر بنسبة مئوية معلومة يف حالة ربقّ فيكوف الربح  أَما اؼباؿ، الطرؼ صاحب ىم

 تنمية يف  اؼبشًتكُتلشركة تكوف وكيلة عن فإف ا ،الستثمار على أساس الوكالة بأجر معلـوإذا كاف ا
كاألجر اؼبعلـو مقابل ة مئوية من الربح احملَقق  مقابل نسب ،(ار جزء من أمواؽبم )الفائض احملَققواستثم

ة اؼبشًتكُت أما حصَ  ،إذل حساب اؼبسانبُتة الشركة من األرباح وتضاؼ حصَ  إدارة العمليات التأمينية
 تقنية اػباص هبم.أو حساب االحتياطيات ال يف صندوؽ اؼبشًتكُت م اؼبرصدةأمواؽب فتضاؼ إذل ؾبموع

استثمار الفائض التأميٍت اؼبرصد يف حساب وجوه اػبَت قبل توزيعو على أساس اؼبضاربة أو الوكالة بأجر   -
، وتتمَيز ىذه الصيغة عن نيةساب االحتياطيات التقر الفائض اؼبرصد يف صندوؽ اؼبشًتكُت وحمعلـو كاستثما

ساب نفسو وال يبلكها اؼبشًتكوف، ضاؼ إذل اغبقبلها أف األرباح اؼبتحققة اػباصة حبساب وجوه اػبَت تُ ما 
فتكوف الغاية من االستثمار بالنسبة ؽبذا اغبساب ىي تنمية وزيادة أمواؿ وجوه اػبَت، ويزداد تبعًا لذلك 

 للمشًتكُت.األجر والثواب بالنسبة 
خاصًا بو، يدخل يف حسابو فإف نصيب كل  مشًتؾ يصبح ملكًا  أما الفائض التأميٍت اؼبخصص للتوزيع -

القيمة اؼبالية غبصة كل  اللبفاض ونظرًا صاحبو، منو إال بإذف  ءشركة وال هبوز استثمار شياػباص يف ال
ارَبد عدد كبَت من اؼبشًتكُت إال إذا فبكنا، مشًتؾ من الفائض التأميٍت فإف مثل ىذا االستثمار ال يكوف 

 .اؼبديرة للقياـ بذلك وفق أحد األوجو االستثمارية السابقة الشركةوتوكيل ستثمار ـبصصاهتم من الفائض ال

 من خبلؿ الشكل اؼبوارل:عرب ـبتلف اغباالت األساليب االستثمارية للفائض التأميٍت ويبكن توضيح           

 

                                                           
 .35ص: ،"مرجع سابق"، حناف الربهباوي اغبمصي ( 1)

 

نصيب المشترك من الفائض 
= 

  أقساط التأمُت لكل مشًتؾ 

 إصبارل أقساط التأمُت الفائض اؼبخصص للتوزيع × 

 نصيب المنسحب المتبرع –= حصص الفائض الصافي  نصيِب المتنازلِينَ  خصمِ الفائض بعد
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 شركات التأمين التكافليفي طرق استثمار الفائض التأميني  :10الشكل

 

 

 

 

 

 .إعداد الباحثةالمصدر: 

 توزيع الفائض التأميني:  .4
العمل دببدأ توزيع الفائض التأميٍت وُبقق العديد من اؼبكاسب  إف أىمية العمل بمبدأ توزيع الفائض التأميني:  - أ

 :(1)للقطاع التأميٍت بصفة عامة لشركات التأمُت التكافلي بصفة خاصة نوجزىا فيما يلي
يُدَعم اؼبركز اؼبارل لشركات التأمُت من خبلؿ توجيو  توزيع الفائض التأميٍتتقوية المركز المالي لصندوق المشتركين:  -

جزء منو لرفع حجم االحتياطات واليت تعترب مهمة ؼببلءة صندوؽ اؼبشًتكُت خاصة يف بداية نشاط الشركة، كما يُؤدي 
 دد؛إذل زيادة ثقة الناس بالتأمُت التكافلي وبالتارل تشجيع وربفيز اؼبشًتكُت اؼبنظَمُت للصندوؽ وكسب عمبلء ج

إف العمل دببدأ توزيع الفائض التأميٍت ُيسهم يف خفض القيمة الفعلية تخفيض قيمة االشتراكات:  -
لبلشًتاكات اؼبقَدمة من طرؼ اؼبشًتكُت، فهم يدفعوف االشًتاكات عند انعقاد العقد ويف هناية السنة اؼبالية 

 يٍت.يسًتجعوف جزءا فبا دفعوا من خبلؿ حصوؽبم على نسبة من الفائض التأم
التأمُت التجاري باالحتكار؛ حيث يسيطر على قطاع التأمُت  مّيزيتإلغاء مبدأ االحتكار في قطاع التأمين:  -

فئة خاصة من شركات التأمُت تَتخذ من التأمُت وسيلة لتحقيق أكرب قدر من األرباح على حساب اؼبؤَمن 
فية وتأخذ أقساطا مبالغا فيها، وتقـو باستغبلؿ واستثمار تلك األقساط بأسلوب  ُُ ؽبم، فتفرض شروطا تعَس

 لتحقيق مصاحل خاصة ألصحاب شركات التأمُت. احتكاري يهدؼ 
التوصل مؤخراً إذل وضع صبلة من اؼبعايَت لتوزيع الفائض التأميٍت يف  لقد متّ  طرق توزيع الفائض التأميني: - ب

من قبل ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية يف البحرين؛ حبيث يًتؾ إلدارة  شركات التأمُت اإلسبلمية، 
 :(2)شركة حرية اختيار اؼبعيار الذي تراه مناسباً، يف حُت مَت اعتماد اؼبعيار األوؿ والثاين والثالث من قبل اؽبيئة كما يلي كل  

                                                           
 .24، ص: 14/29/9224-12الكويت،  "وثاق الثاني"،، حبث مقَدـ يف مؤسبر "الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمي"ؿبمد عثماف شبَت،  (1)
 راجع: (2)

، اؽبيئة اإلسبلمية العاؼبية "الملتقى الثالث للتأمين التعاوني"، حبث مقدـ يف "تطبيقات التصرف في الفائض التأميني"أضبد ضبد السعد،   -
 .92، ص: 25/19/9211-24لبلقتصاد والتمويل، الرياض، 

 .14ص:  ، "سبق ذكره"، "التأمين التعاوني" مؤسبر حبث مقدـ يف "الفائض التأميني في شركات التامين اإلسالمي"،ىيثم ؿبمد حيدر،  -

 طرق استثمار الفائض التأميني

على  الفائضتوزيع 
 المشتركين 

 ندوق  ر د الفائض في
 المشتركين

 بعد ر ده يتَم استثماره وفق: المضاربة أو الوكالة بأجر معلوم

حساب  ر د الفائض في
 وجوه الخير

حساب  ر د الفائض في
 االحتياطات التقنية
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عبميع ضبلة الوثائق دوف تفريق بُت من حصل على تعويضات ومن دل وبصل  مشوؿ توزيع الفائض التأميٍت -
بنسبة اشًتاؾ كل  منهم ألف كل مشًتؾ متربع لآلخرين دبا يدفع ؽبم من تعويضات وما بقي من اشًتاكو 

هبب أف يرد  إليو بعد خصم ما تتطلبو العمليات التأمينية من مصاريف ونفقات وتكوين االحتياطيات،  
الطريقة تغّلب مراعاة جانب اؼبعٌت التعاوين الذي يشعر بو اؼبكتتب حىت لو حصل على تعويضات وىذه 

مستغرقة الشًتاكاتو أو أقل منها وهبري العمل هبذا اؼبعيار يف "شركة التأمُت اإلسبلمية" يف األردف وكلٍّ من 
 شركة "التأمُت اإلسبلمية" و"شركة الربكة للتأمُت" يف السوداف؛

ا الذين حصلوا على زيع الفائض التأميٍت غبملة الوثائق الذين دل وبصلوا على تعويضات، أمّ مشوؿ تو  -
ىذه الطريقة تراعي استفادة اغباصلُت على مزايا التعاوف حقوف شيئًا من الفائض التأميٍت و تعويضات فبل يست

 مهما قل ت فتعترب ذلك استفادة تعفي من مشوؿ التوزيع ؽبم؛
من  حصل على تعويضات استغرقت صبيع اشًتاكاتو وبُت َمْن حصل على تعويضات أقلّ التفريق بُت َمْن  -

اشًتاكاتو فالذين حصلوا على تعويضات استغرقت صبيع اشًتاكاتو ال يستحقوف شيئًا من الفائض التأميٍت، 
هم أما الذين حصلوا على تعويضات دل تستغرؽ صبيع اشًتاكاهتم فيعطوف من الفائض التأميٍت ويكوف حظ

 منو حصتهم من الفائض كاملة ـبصوماً منها اعبزء من التعويض الذي حصلوا عليو؛
 ص للتوزيع على اؼبشًتكُت )ضبلة الوثائق( واالحتفاظ بالباقي يف الشركة؛توزيع نسبة مئوية ثابتة من الفائض التأميٍت اؼبخصّ  -
فعت ؽبم تعويضات روف الذين دُ حبيث يُعطي اؼبتضرّ  ص للتوزيع بُت اؼبشًتكُتتقسيم الفائض التأميٍت اؼبخصّ  -

 نصف ما يُعطي لغَت اؼبتضررين؛
 التوزيع بأي طريقة أخرى تقرىا ىيئة الرقابة الشرعية للشركة. -

وبناءًا على ما سبق فإف اختيار أي معيار من اؼبعايَت السابقة يُعترب من السياسات الداخلية واليت تتبَنها      
، ويبكن اهنص عليو اللوائح التنظيمية ودبا وُبقق مصاغبها ومصاحل األطراؼ اؼبتعاملة معالشركة، حسب ما ت

 تلخيص طرؽ توزيع الفائض التأميٍت من خبلؿ الشكل اؼبوارل:
 أميني في شركات التأمين التكافليالفائض الت توزيعطرق  :11الشكل

 

 

 

 

 

 .إعداد الباحثةالمصدر: 

 طرق توزيع الفائض التأميني

نسبة للمشتركين والباقي 
 يحصل عليو المساىمون

التوزيع على جميع 
 في الصندوق المشتركين

غير المستفيدين من  التوزيع  على
التعويض أّما المستفيدين من 
التعويض فيحصلون على  أقّل 

 نصف اشتراكاتهم

على غير  التوزيع فقط
 المستفيدين من التعويض

 المستفيدون من التعويض
يحصلون على نصف حصة 

 غير المستفيدين
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اليت  الدوؿيف بعض  التوزيعآليات إبراز إمكانية حصوؿ اؼبسانبُت على نصيب من الفائض حسب ويبكن  
 تبّنت صناعة التأمُت التكافلي من خبلؿ اعبدوؿ اؼبوارل:

 آليات توزيع الفائض في بعض الدولالمساىمين و : 5الجدول

 

 

 

 

 

 

 

أنو ورغم أف ىيئة احملاسبة اؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية االسبلمية قد أصدرت  يبكن إبراز من خالل ما سبق:
 معيارا وبرـّ حصوؿ اؼبسانبُت على الفائض التأميٍت إال أّف بعض الدوؿ دل تلتـز هبذا القانوف.

كافلي وبُت الربح يف شركات التأمُت بُت الفائض يف شركات التأمُت الت يبكن إبراز الفروؽ اعبوىريةو
  التجاري من خبلؿ اعبدوؿ اؼبوارل:

 الفرق بين الفائض التأميني والربح :6الجدول

 الربـح الفـائض التأميني عنا ر المقارنة

 المفهوم
 ما فاض من االشًتاكات وأرباحها بعد أداء

 التعويضات واؼبصاريف ودفع مبالغ إعادة التأمُت

 وخصم االحتياطات واؼبخصصات

 تنميتو بالتجارة يف رأس اؼباؿ بعد ةالزياد
 التعويضات اؼبستحّقة بعد خصمو واالستثمار، 

 .للمتّضررين

 تبع ال قصد، فليس مقصودًا أصالة، إذ التأمُت ()طبيعتو حقيقتو

 ـالتكافلي قائم على عقد التربع اؼبنظم واؼبلز 
عناصر قسط  مقصود أصالة ويدخل يف حساب

 .عقد اؼبعاوضة القانوين اؼبارلعلى  التأمُت إذ التأمُت قائم

الضرر  التعاوف يف تفتيت اػبطر والتكافل يف ربمل الهدف
 وتعويضو والتربع بو ابتداء

 شركة التأمُت فقط اؼبعاوضة ومصلحة اؼبسانبُت أي

 التأمُتلشركة  تعود ملكيتومن حق اؼبسانبُت وحدىم و  اؼبشًتكُت من حق ضبلة الوثائق وحدىم وفبلوؾ ؽبيئة الملكية

 ره نظاـ الشركة وؾبلس اإلدارة حسبوفقًا ؼبا يقرَ  التوزيع
 .مصلحة ضبلة الوثائق وىيئة اؼبشًتكُت وبَقق ما

اؼبسانبُت يف  القانوف ومصلحة تطَلبوما ي حسب
 .شركة التأمُت

 .23/05/2017: بتاريخ االطبلع عليو متَ  www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/D206.zipمتوفر على الرابط:  المصدر:

 طريقة التوزيع الدولة
 على اؼبشًتكُت %22على اؼبسانبُت كحد أقصى و %22 ماليزيا
 من قانوف التأمُت التكافلي 92ال يوزّع الفائض على اؼبسانبُت حسب اؼبادة  اإلمارات
 اؼبشًتكُتعلى  %12على اؼبسانبُت كحد أقصى و %62 السعودية
 يوزّع الفائض على اؼبسانبُت واؼبشًتكُت حسب قانوف التأمُت القطري قطر
 ال يوزّع الفائض على اؼبسانبُت البحرين
 ال يوزّع الفائض على اؼبسانبُت األردن
 ال يوزّع الفائض على اؼبسانبُت السودان
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  في شركات التأمين التكافلي: التأميني العجز ثانيا:

 .رى تغطية مستحقات من غبق هبم الضر يظهر العجز يف صندوؽ اؼبشًتكُت، إذا كاف ىذا الصندوؽ غَت قادر عل

 :ما يلي منهاوردت عدة تعاريف للعجز يف شركات التأمُت التكافلي نذكر  في  ندوق المشتركين: العجز تعربف  .1
 ؛(1)"َققةصيل قيمة التعويضات واػبسائر احملذباوز ؾبموع االشًتاكات احملَصلة أو احملتملة التح" :1تعريف 
 وازف بُت ما يتم صبعو من اشًتاكات وبُت ما يتم دفعو من تعويضات، فبا ينتج عنو "اختبلؿ التّ  :2تعريف

  ؛(2)عدـ القدرة على تغطية األخطار اليت ربدث للمشًتكُت"
 ليب الذي وبصل من إصبارل االشًتاكات اؼبقدمة من ضبلة الوثائق، خبلؿ الفًتة اؼبالية الفرؽ السّ " :3تعريف

واقتطاع  ُت ،بعد دفع إصبارل التعويضات للمتضَررين منهم خبلؿ الفًتة اؼبالية نفسها، ودفع مبالغ إعادة التأم
 .(3)اؼبصروفات مع مراعاة التغَتات يف اؼبخَصصات التقنية"

شركات صندوؽ عدـ قدرة يبكن تعريف العجز يف شركات التأمُت التكافلي كما يلي: "  من خالل ما سبق     
من  أقلّ على أداء التزاماتو التقنية )التعهدات التأمينية( أي مصادر الصندوؽ )االشًتاكات(  التأمُت التكافلي

 ".االستخدامات )التعويضات(

 :(4)يبكن أف تنتج ـباطر العجز يف صندوؽ اؼبشًتكُت عن عدة أسبابفي  ندوق المشتركين:  أسباب العجز  .2
حبيث ال تعتمد شركات التأمُت التكافلي على التنويع بل  الفشل في االستثمار وتنويع األ ول المالية: -

تركز قطاع تأميٍت معُت كقطاع السيارات وقطاع ذبارة البضائع...، أو تركز استثماراهتا يف قطاع مارل معُت 
 ؛ر سلبا على صندوؽ اؼبشًتكُتكودائع مصرفية يف البنوؾ اإلسبلمية وبالتارل الًتكيز يف اؼبخاطرة فبا يؤثر قد يؤثّ 

وذلك نتيجة الختبلؼ التكلفة الكلية للمخاطر عن التكلفة اؼبقدرة  الخلل في نسبة كفاية رأس المال: -
 ؛ألف ربقق اؼبخاطر يكوف عشوائي وىذا ما يؤدي إذل االختبلؿ بُت نسبة السيولة وحجم التعويضات

ناذبة عن عدـ التقدير اعبيد لبلحتياطات واؼبخصصات التقنية لضماف مواجهة ـباطر  المخاطر التشغلية: -
 ؛ارتفاع حجم التعويضات أو تقدًن تعويضات أكرب من قيمة اػبطر...

ناذبة عن التقلبات يف عوائد االستثمارات فبا يؤثر سلبا على عوائد االستثمار لصندوؽ  مخاطر السوق : -
 اطر أخرى الفشل اإلداري، ـباطر التحصيل...اؼبشًتكُت، باإلضافة إذل ـب

                                                           
 .923، ص: "مرجع سابق"عبد اؽبادي السَيد تقي اغبكيم،  (1)
، 9225، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، "عقد التأمين التعاوني في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي"ىيثم حامد اؼبصاورة،  (2)

 .35ص: 
أطروحة دكتوراه غَت منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، "، -تجارب عربية- "متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي فبلؽ صليحة، (3)

 .196، ص: 9212اعبزائر، 
"المشاركة المتزايدة نموذجا إلدارة التأمين اإلسالمي والتحوط ضد مخاطر الخسارة حال رائد نصري أبو مؤنس، عبد اا علي الصيفي،  (4)

 .11 ، ص:سبق ذكره"" ،"التأمين التعاوني"يف مؤسبر ، حبث مقدـ "التصفية النهائية
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 :(1): من بُت الطرؽ اليت تلجأ إليها شركات التأمُت التكافلي للتخلص من ـباطر العجز ما يليالتأميني إدارة العجز آليات  .3
لصندوؽ التكافل من  مُت التكافلييف شركة التأ مو اؼبسانبُتقرض خارل من الفائدة يقدَ  :()القرض الحسن -

مقابل اسًتجاعو من الفوائض احملَققة يف ؛ أجل تغطية العجز يف الصندوؽ نتيجة ارتفاع حجم التعويضات
قبلة

ُ
 ؛، وىذا طبقا لضوابط اؽبيئة الشرعية ذبنبا للمخالفات الشرعيةالسنوات اؼب

 البد منالتكافلي اؼبالية عموما والعجز خصوصا يف شركة التأمُت  اكلؼبواجهة اؼبش ة:االحتياطات اإلجباري -
اؽبيآت اؼبشرفة  تقَدر قيمة ىذه االحتياطاتالشركة اذباه دائنيها، و التزامات  قيمةوجود احتياطات تعادؿ 
وجود  شركات التأمُت التكافلي يف حاؿ ُتلـزف ؛القوانُت واألنظمة واللوائحـبتلف  على القطاع من خبلؿ

 :يةباإلجراءات التالالقياـ اؼبشًتكُت  عجز مارل يف حساب ىيئة
  االختيارية  االستعانة باالحتياطات اؼبالية اليت يف حساب ىيئة اؼبسانبُت سواء االحتياطات القانونية أو

  اليت قامت الشركة بتأسيسها من الفوائض اؼبالية احملّققة يف السنوات السابقة؛
   االحتياطات اؼبالية بتغطية العجز اؼبارل اغباصل، يقـو حساب اؼبسانبُت بإقراضيف حالة عدـ كفاية 

 .حساب اؼبشًتكُت قرضا حسنا على أف يّتم سداده من الفوائض التأمينية احملّققة الحقا

من  لتمكينها ؛ وذلكاس لنجاح شركات التأمُت التكافليصصات واالحتياطات مطلب أستكوين اؼبخ فَ إ    
 .د االحتياطات لتكوف إجبارية يفرضها القانوف أو اختياريةدَ زاماهتا ويف الوقت اؼبناسب، وتتعبالتالوفاء 

واليت  تقـو شركات التأمُت التكافلي برفع نسبة االحتياطات االختيارية  :نسبة االحتياطات االختيارية رفع -
وؼبواجهة العجز  يولةعالية من السّ للحفاظ على نسبة وىذا  ،ىي عبارة عن أرباح ؿبتجزة من سنوات سابقة

ومن أّىم مصادر ، الذي قد يطرأ على الشركة يف أي غبظة؛ خاصة وأهنا تتمَيز بانعكاس دورة اإلنتاج
 :ما يلي االحتياطات االختيارية

  اؼبسانبُت،  قتطع االحتياطي من عوائد استثمار أمواؿيُ ئض اؼبارل من السنوات اؼباضية، فاالستعانة بالفا
 اقتطاع جزء من أمواؿ ضبلة الوثائق أو أرباحها لصاحل اؼبسانبُت؛ هبوزوال 

 للمسانبُت،  الستعانة باقتطاع جزء من أمواؿ ضبلة الوثائق أو أرباحها دبقتضى اؼبصلحة على أال تؤوؿا
يعترب واحد منهم ُ  لَ ك  احها لصاحل اؼبسانبُت(؛ ألفَ )ال هبوز اقتطاع جزء من أمواؿ ضبلة الوثائق أو أرب

                                                           
 راجع:( 1)

 .92، ص: سبق ذكره"" ،"التأمين التعاوني"يف مؤسبر  ،  حبث مقدـ،" العجز في  ندوق المشتركين"سلماف دريع العازمي -

 .996، ص: 9211، عماف، األردف،1ط، دار أسامة للنشر التوزيع، "التأمين اإلسالمي التنمية االقتصادية االجتماعيةكريبة عيد عمراف،  -

"المتقى حبث مقدـ يف "، ة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاونيبوالبدائل المناس "العجز في  ندوق التأمين ووسائل عالجو علي ؿبي الدين القره داغي، -
  . 45، ص:8/23/3122-7ل، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، كز البحوث للهيئة اإلسبلمية العاؼبية لبلقتصاد والتمويمر ،الثالث للتأمين التعاوني"

()
يف حالة عجز موجودات التأمُت عن سداد التعويضات اؼبطلوبة، : "01/8بند  الاؼبعيار الشرعي اػباص بالتأمُت اإلسبلمي حسب ما جاء يف  

من سبويل مشروع أو قرض حسن، على حساب صندوؽ التأمُت، وتغطى االلتزامات وعدـ كفاية تعويضات شركات إعادة التأمُت فإنو هبوز للشركة أف تسد العجز 
  " يف وثيقة التأمُت الناشئة عن العجز اغبادث يف سنة ما من فائض السنوات التالية ، كما هبوز للشركة مطالبة ضبلة الوثائق دبا يسد العجز إذا التزموا ذلك
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شركات التأمُت تلجأ يف حالة العجز إذل أمواؽبا االحتياطية  فَ ومن جهة أخرى فإ، طرفا مستقبل بذاتو
  :ما يليتتمّثل في االختيارية اليت

 األصوؿ اليت سبلكها الشركة كاألصوؿ العقارية االستثمارية؛ 
  التأمُت التكافلياالستعانة بالودائع البنكية واحملافظ االستثمارية اليت سبلكها شركة. 

ارتفعت ا من اإلفبلس أو العجز، وكلما وىذه األمواؿ اليت تضعها شركات التأمُت التكافلي، تُعترب ضباية ؽب      
 كلما زادت القدرة على الوفاء بالتزاماهتا. احتياطات الشركة اؼبالية  نسبة 

قد تلجأ شركات التأمُت التكافلي من أجل تغطية العجز إذل رفع قيمة االشًتاكات  :رفع قيمة االشتراكات -
تحَمل لعبء اػبسارة الناذبة؛

ُ
 للسنوات القادمة كل بنسبة اشًتاكو، وهبذا يكوف اؼبشًتؾ ىو اؼب

 )سبويل تقـو الشركة بتمويل صندوؽ اؼبشًتكُت باؼببلغ اؼبطلوب عن طريق اؼبراحبة :()التمويل بالمرابحة -
 تتفادى ىذه الطريقة حىت ال تزيد يف أعباء  لتأمُت التكافلي يف الوقع العمليإدارات شركات ا إال أفَ مشروع(، 

  وتكاليف صندوؽ اؼبشًتكُت؛
حيث ومن خبلؿ تقنية إعادة التكافل ربتفظ شركة التأمُت التكافلي نزء من اؼبخاطر وتتنازؿ عن إعادة التكافل:  -

 ، لشركة إعادة التكافل بطريقة ؿبددة يتم االتفاؽ عليها بُت الطرفُت؛االستعابيةاعبزء اآلخر والذي يفوؽ طاقتها 
التأمُت التكافلي أكرب نسبة من : توَجو شركات االستثمار في المجاالت التي تتميز بارتفاع السيولة -

  .استثماراهتا إذل األسهم وىذا لتمتعها بدرجة سيولة عالية مقارنة بالصكوؾ والعقارات

 ويبكن تلخيص طرؽ إدارة العجز يف شركات التأمُت التكافلي من خبلؿ الشكل اؼبوارل: 
 العجز في شركات التأمين التكافليإدارة  آليات :12الشكل

 

 

 

 

 

 إعداد الباحثةالمصدر: 

        

                                                           
()  :وأركاهنا )العاقداف؛ الصيغة؛ اؼبعقود عليو(. معلـو زيادة ربح، أو ىي بيع برأس اؼباؿ وربحبيع دبثل الثمن األوؿ مع المرابحة  

 إدارة العجز التأميني آليات

 آليات داخلية آليات خارجية

القرض 
 الحسن

االحتياطات 
 االجبارية

االحتياطات 
 االختيارية

رفع قيمة 
 االشتراكات

إعادة 
 التكافل

التمويل 
 بالمرابحة



في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 58 ~ 
 

 

 

 

ز بانعكاس دورة اإلنتاج؛ ة وأهنا تتميّ يُعترب اىتماـ شركات التأمُت التكافلي دببلءهتا اؼبالية أمرا ضروريا خاصّ 
حيث تقـو بتحصيل االشًتاكات مث تقـو بدفع التعويضات ما قد يُعرضها ؼبخاطر العجز واإلفبلس نتيجة ارتفاع 

اؼبشرفة على القطاع  واؼبؤسساتحجم التعويضات مقارنة حبجم االشًتاكات احملصلة، ولذا سعت ىذه الشركات 
وىذا يف إطار االلتزاـ ولية، مبلءهتا اؼبالية وفق أفضل اؼبمارسات الدّ  إذل ازباذ تدابَت وإجراءات مبلئمة لضبط

 اؼبالية تحديد مبلءهتاقامت بف ،الرقابة عليهانية، ألجل زيادة أنظمة اإلشراؼ و بالشرعية اإلسبلمية والقيم اؼبه
 وأخَتا صات،اؼبخصّ  ىذه تغطية مث التقنية، صاتاؼبخصّ  تقييم ؛ حبيث يتمّ أساسية قواعد ةثبلث إذل استناداً 
 .اؼببلءة ىامش تكوين

مّث نتطرؽ شركات التأمُت التكافلي  اؼببلءة اؼبالية وأنبيتو يفىذا اؼببحث نسعى إذل إبراز مفهـو من خبلؿ و 
من خبلؿ التطرؽ القواعد اػباصة بتقييمها وىذا  ّددكباؼبكّونة، وبعدىا  اؼببلءة اؼبالية إذل العوامل اليت تؤثّر يف حجم

  :للعناصر التالية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  التأمين التكافلي ي شركات المالءة المالية ف :الثالثالمبحث 

 

التكافلي التأمين شركات في المالية المالءةوأىمية  مفهوم األول :  المطلب 

المالية المالءةالعوامل المؤثرة في  الثاني:  المطلب   

:التكافلي التأمين شركاتفي  المالية المالءة قواعد  المطلب الثالث 



في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 59 ~ 
 

 التأمين التكافلي شركات في المالية المالءة وأىمية مفهوم األول :  المطلب
 ونستعرض فيو العناصر اآلتية:

 :في شركات التأمين التكافلي  المالءة الماليةمفهوم  أوال  
 :بعض المفاىيم المرتبطة بالمالءة المالية  ثانيا 
  :التكافلي  أىمية المالءة المالية في شركات التأمينثالثا 

  :التكافلي مينفي شركات التأ مفهوم المالءة المالية أوال:  
ا يف شركات التأمُت ، أمّ القدرة على السداد أو الوفاء بااللتزامات بشكل عاـ (Solvency) قصد باؼببلءةيُ 

 فقد وردت العديد من التعاريف نذكر منها:
 مبالغ  لدفع الشركة تلك ومدى استعدادهبا،  عند اؼبطالبة كاملة بالتزاماهتا الوفاء على الشركة قدرة :1تعريف

 .(1)إذل تعَثرىا أو إفبلسها   السداد الكبَتة فورا، دوف أف تؤدي عملية التعويضات
 ات قدرة شركة التأمُت أو إعادة التأمُت على ضماف مواردىا اػباصة بشكل دائم، لدفع االلتزام :2تعريف

 .(2)مُت أو إعادة التأمُت"الناشئة عن أعماؿ التأ
 كافية ؼبواجهة االلتزامات اؼبالية دبوجب قوانُت اإلشراؼ والرقابة يف العديد من الدوؿ توافر أصوؿ   :3تعريف

حبيث؛ يعكس قدرة تلك النسب يف التعبَت عن الوضع اؼبارل لشركات التأمُت، فتكوف صناعة التأمُت 
يس فقط يف اؼبدى القصَت كما يف ل مستقبلية اػبدمة يزيد من االىتماـ بتوافر اؼببلءة اؼبالية لشركاهتا

 .(3)الصناعات األخرى بل ويف اؼبدى الطويل أيضا
 قادرة تكوف عندما مليئة تكوف شركة أي أف ()(IAIS)ؼبراقيب التأمُت  الدولية اعبمعية نتبيَ  وقد        

 .(4)الظروؼ( معظم يف األقل )على كاف أو وقت أي ويف كلها العقود إذل بالنسبة بالتزاماهتا الوفاء على
 تعٍت والقانونية التقنية التأمُت من الناحية لشركات اؼبالية اؼببلءة :4تعريف: 
 مصروفات ـبتلف ومقابلة اؼبتوقعة، اػبسائر لتسوية تكفي أف اؼبتوقع من احملَصلة األقساط أَف ؾبموع -

 والعمليات؛ التشغيل
 "safety margin"أماف ىامش وجود مع اؼبطلوبة، تزاماتاالل لتغطية تكفي هبا معًتؼ بأصوؿ االحتفاظ -

 . (1)القانونية لصايف الثروة اؼبتطلبات األقل على يساوي
                                                           

(1)
 .64 :، ص1669، 33ؾبلة التأمُت العريب، ع"، -مفهوم ومسؤولية–"المالءة المالية لشركات التامين ميقايت، سامي وحوا،   

)2(
 Jarmila Šlechtov, Silesian , "Companies after 1991", University in Opava Administration  , School of 

Business, Department of Finance, Universiti namesti, 1934/3 733 40 Karvina Czech, 2010, p: 699. 
 .21، ص: 1661، 3اؼبنوفية، مصر، ع، ؾبلة آفاؽ جديدة، كلية التجارة، جامعة "خريطة مراقبة المالءة المالية لشركات التأمين"القاضي عبد اغبليم،  (3)
() على الرقابة ىيئات مع التعاوف وكذلك التأمُت، قطاع على والرقابة اإلشراؼ ؾباؿ يف خاصة اعبمعية أعضاء بُت التعاوف تفعيل :ىدفها 

 .األخرى اؼبالية القطاعات
، والقانونية االقتصادية للعلـو دمشق جامعة ؾبلة ،"-مقارنةدراسة – السورية التأمين  ناعة في المالءة ىامش قياس" حسن، ىاشم عيسى (4)

 .7، ص: 3122، 5، ع38، سوريا، اجمللد دمشق جامعة
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 قدرة شركات التأمُت" :بأهنا التكافلي يبكن تعريف اؼببلءة اؼبالية لشركات التأمُت من خالل ما سبق         
 .يف اؼبدى القصَت والطويل، دوف أف تُعرض مركزىا اؼبارل للخطر" على مواجهة التزاماهتا اذباه دائنيها التكافلي

 : المالية بالمالءة المرتبطة المفاىيم بعض ثانيا:
 .اؼبارل والعسر اؼبارل اليسر أنبها اؼبالية باؼببلءة اؼبرتبطة اؼبفاىيم بعض ىناؾ

 الوفاء على التكافلي التأمُت شركات قدرة ويعٍت اؼبالية، اؼببلءة اؼبارل عن اليسر يُعرَب  المالي: اليسر  .1
 :(3)إذل وينقسم ،(2)بالتزاماهتا

 اذباه الغَت، صبيع التزاماهتا سداد على التكافلي التأمُت شركات قدرة يعٍت وىو المالي القانوني: اليسر -
 فعلية؛ تصفية أصوؽبا بتصفية قامت إذا فيما وذلك

 .أصوؽبا السائلة خبلؿ من األجل قصَتة بالتزاماهتا الوفاء على التأمُت شركات قدرة يعٍت وىو التقني: المالي اليسر -
 وىو الطويل، اؼبدى على التكافلي التأمُت شركات مبلءةاليسر اؼبارل القانوين يُعرَب عن  وبالتارل فإَف:       

 يتعلقاليسر اؼبارل القانوين فهو  بينما األعماؿ، ميداف يف وبقاءىا الشركاترارية استم مبدأ مع يتعارض
 .النشاط استمرارية ؼببدأ مبلئمة األكثر ويعترب القصَت، اؼبدى على التكافلي التأمُت شركات دببلءة

 ويف ألصوؽبا، اغبقيقية القيمة عن الشركة التزامات عندىا تزيد اليت اغبالة ىو اؼبارل العسر المالي: العسر  .2
 العسر أف قبد التكافل شركات وفي األجل، وطويلة قصَتة التزاماهتا سداد الشركة تستطيع ال اغبالة ىذه
 .(4)ضده اؼبؤمن اػبطر وقوع اؼبستحقة نتيجة التعويضات على دفع الشركات ىذه قدرة عدـ يُقصد بو اؼبارل

 :(5)يلي كما نوعُت إذل بدوره وينقسم اؼبارل لليسر عكسية كحالة اؼبارل العسر ويستخدـ         
 ذباه التزاماهتا نميع الوفاء على التكافلي التأمُت شركات قدرة عدـ يعٍت والذي القانوني: المالي العسر -

 أصوؿ عندىا تكوف اليت النقطة بأهنا اغبالة ىذه وتتحدد األجل، طويلة أو قصَتة كانت سواء الغَت
 اؼبيزانية؛ يف الواردة الشركة خصـو من أقل قيمة ذات الشركة

 وربدد األجل، قصَتة بالتزاماهتا الوفاء على التأمُت شركات قدرة عدـ يعٍت والذيالتقني:  المالي العسر -
 األجل يف واؼبستقبلية اغبالية التزاماهتا سداد إيرادات الشركة تستطيع ال عندىا اليت النقطة بأهنا اغبالة ىذه

 القصَت.
                                                                                                                                                                                     

 .  42، ص: :311 األردف،، عماف العربية، الطبعة اليازوري، دار ،"والتأمين الخطر إدارة" السيفو، إظباعيل وليد ،بكر أبو أضبد عيد( 1)
 .43، ص: 3122 ،2األردف، ط صفاء، عماف، دار ،"-االستثمار أخطار االكتتاب، أخطار - التأمين شركات أخطار "إدارة بكر، أبو أضبد عيد (2)
 راجع: (3)

 .126، ص: 1651 مصر، القاىرة، دار النهضة العربية،"التمويل واإلدارة المالية"، شوقي حسُت عبد اا،  -

 القاىرة،  ،مكتبة عُت مشس"، -منهج تحليل كمي–"الفشل المالي للمشروعات: التشخيص، التنبؤ، اللعالج نبيل شاكر عبد السبلـ،  -
 .13-19، ص: 1663، 9مصر، ط

، 2ط عماف، األردف، دار اغبامد، "،-وإسالمي كمي إداري منظور -والتأمين الخطر إدارة" عكور، ؿبمد سامر إرتيمو، ىاين جراع (4) 
 .  215، ص: 3121

 .33ص:  ، "مرجع سابق"، أضبد أبو بكرعيد  (  5)
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 التكافلي شركات التأمينالوضعيات المالية في : 13الشكل                       
 

                             أ ول غير كافية

                            أ ول كافية )مالءة مالية جيدة(

 التزامات قصيرة األجل              لالتزامات طويلة األج                        
 .إعداد الباحثةالمصدر: 

وقانوين فهي ذات مبلءة مالية  تقٍت مارل يسر ذات التأمُت شركة إذا كانت :من خالل الشكل يتضح أنَه 
، أَما إذا كانت تعاين من عسر مارل تصفيتها عندو  قصَتة وطويلة األجل ماهتازاالت مواجهة على قادرة جيدة، ألهنا
 دة دبخاطر العجز واإلفبلس وبالتارل تصفيتها وخروجها من السوؽ.فهي مهدّ  تقٍت وقانوين

   :التكافلي أىمية المالءة المالية في شركات التأمين ثالثا:
دبا فيها شركات  تقـو اؽبيآت اؼبشرفة على قطاع التأمُت بتعزيز الرقابة على اؼببلءة اؼبالية لشركات التأمُت

   :(1)ضباية حقوؽ األطراؼ ذات العبلقة وأصحاب اؼبصلحة كما يلي، من أجل التأمُت التكافلي
بلءة اؼبالية ىي ضماف فإف اؼب )غَت ملموسة(، معنوية دبا أف التأمُت سلعة :)المؤَمن لهم( المشتركون -

 يف الوفاء بالتزاماهتا اذباىهم ويف أي وقت؛ حيث؛ تعكس قدرة الشركة للمشًتكُت
زيادة قيمتها نتيجة اؼببلءة اعبيدة للشركة واليت  أو بقيمتها األسهم أف احتفاظ حيث أو المساىمون: المستثمرون -

 حصوؽبم على أرباح؛ تنعكس مباشرة على ظبعتها يف السوؽ يعترب أمرا إهبابيا بالنسبة للمسانبُت، وىذا مع إمكانية
 العامبلف وىذاف رواتبهم على اغبصوؿ مع العمل يف االستمرار يهمهم الذين الشركة: في الموظفون -

 مالية؛ صعوبات واجهتها أو التكافلي التأمُت شركة أفلست إذا كبلنبا أو أحدنبا يتأثر أف يبكن
ظبعة اؼبديرين لبلستمرار يف ىذه  على يؤثر إهبابا التكافلي التأمُت لشركة اؼبارل اؼبركز قوة اإلدارة العليا: -

 خرى؛أ شركات عمل أفضل لدى فرصالشركة أو يُبَكنهم من اغبصوؿ على 
وبالتارل زيادة  التأمينية لدى الشركة باالشًتاكاتيف زيادة نسبة االحتفاظ  ُتسهم اؼببلءة اعبيدةشركة التأمين:  -

 قوة مركزىا اؼبارل؛
 أف يبكن دبا لتنبؤل : تعترب اؼببلءة اؼبالية أداء رقابية بالنسبة ؽبيآت الرقابة واإلشراؼوالرقابة اإلشراف ىيئات -

 بالسوؽ؛ العاملةالتكافلي   التأمُت شركاتل إفبلس عجر أو من وبدث
 سوؽ على وأثره إفبلس من الشركات إلحدى وبدث دبا تتأثر أف يبكن اليت :األخرى التأمين شركات -

الشركات اؼبستمرة يف  على لديها كانت اليت الوثائق توزيع يتم الشركة إفبلس فبعد عامة، بصفة التأمُت
 .النشاط

                                                           
 راجع: (1)

 .298، ص: 2002مصر،  القاىرة، والتوزيع، والنشر للطباعة ايًتاؾ التأمين"، شركات "محاسبة ، ؿبمد طعيمة ثناء  -
 .45 - 44ص ص: ،سابق مرجع بكر، أبو أضبد عيد -

 سر مالي تقنيع سر مالي قانونيع
 يسر مالي تقني يسر مالي قانوني



في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 62 ~ 
 

 التكافلي أىمية المالءة المالية في شركات التأمين: 14الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد الباحثةالمصدر:                                                                 

 العوامل المؤثرة في المالءة الماليةالمطلب الثاني: 
 ويتطرؽ إذل العناصر التالية: 

 :ضعف المالءة المالية )العسر المالي( أسباب أوال 
 :المخاطر المؤثرة في المالءة المالية ثانيا 
 :إدارة مخاطر انخفاض المالءة المالية ثالثا  

 أسباب ضعف المالءة المالية في شركات التأمين: :أَوال
 :(1)منها عامة أثبتت العديد من الدراسات أنو توجد أسباب عديدة لضعف اؼببلءة يف شركات التأمُت

الًتاكم اؼبستمر لؤلخطار الكبَتة )تركز األخطار(؛ التسعَت غَت اعبيد؛ البفاض أسعار منتجات التأمُت نتيجة  -
تشبع السوؽ وعدـ التخصيص الصحيح للعمليات السابقة مع نقص الكفاءة يف التسيَت؛ أعماؿ الغش؛ 

 النمو السريع وعَت اؼبراقب للعمليات اعبديدة ؛
إضافة لضعف التسيَت ونقص اػبربة اليت كانت من أىم األسباب لعدـ  ؛حيح لؤلصوؿالصّ  الَتقدير غَت  -

 مبلءة شركات التأمُت صغَتة اغبجم؛
 عدـ كفاية اؼبخصصات أو األقساط لتغطية االلتزامات؛ -
 عجز معيدي التأمُت وعدـ مبلءمة براؾبهم؛ -
 اػبربة يف تسيَت  وثائق االكتتاب؛خطر االكتتاب وخطر التشغيل نتيجة التسعَت غَت اعبيد، ونقص  -
 اؽبيآت اؼبشرفة على القطاع  للتدخل يف ؾباؿ الرقابة اؼبالية.  نقص خربة وكفاءة -

                                                           
 : راجع (1)

  .952-946، ص: 9226، جواف 91، ؾبلة العلـو اإلنسانية، ع ومردودية شركات التأمين""تحليل مالءة موساوي عبد النور، بن ؿبمد ىدى،  -
- George, E.Regda, "Principles of risk management and insurance", 6

th
, New York: Addison-Weslley 

Longman, Inc, 1998, p: 560. 
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  :رة في المالءة الماليةالمخاطر المؤثّ  ثانيا:
على ؾبموعة من  -دبا فيها شركات التأمُت التكافلي– شركة من شركات التأمُت أليّ  وبتوي اؼبركز اؼبارل

اؼبخاطر واليت يبكن أف تؤدي إذل عجز ىذه الشركات عن الوفاء بالتزاماهتا أو إفبلسها وخروجها من سوؽ 
 خاطر االستثمارية من أكثر اؼبخاطر تأثَتا على اؼببلءة اؼبالية ؽبذه الشركات.اؼبالتأمُت، وتعترب ـباطر االكتتاب ر 

البفاض قيمة أرباح االكتتاب الختبلؿ النتيجة التقنية ة عن وىي اؼبخاطر الناذب :()مخاطر االكتتاب  .1
باع شركة التأمُت تَ ال وذلكللمؤسسة أو عدـ ربقيق توازف بُت االشًتاكات احملصلة والتعويضات اؼبدفوعة، 

؛ عدـ مصداقية البيانات واؼبعلومات الواردة يف استمارة طلب التأمُتبسب  سياسة خاطئة يف قبوؿ األخطار
 ؛ االلتزاـ بسياسة االكتتاب اليت تعتمدىا الشركةعدـ 

ُ
تقييم اػبطر بشكل خاطئ ؛ بكتتِ ضعف خربة اؼب

 .(1)باالستناد إذل معلومات خاطئة و غَت كاملة

وتربز أنبية االكتتاب من خبلؿ دورىا يف ضباية حقوؽ اؼبؤَمن ؽبم ورفع قيمة الفائض احملققة دبعٌت أَف ىناؾ        
 حجم األقساط اؼبكتتب هبا واؼببلءة اؼبالية لشركات التأمُت.عبلقة طردية بُت 

جَمعة لديها من أقساط اؼبؤَمن ؽبم واألصوؿ : تعترب طريقة استثمار مخاطر االستثمار  .2
ُ
شركة التأمُت لؤلمواؿ اؼب

وَتسمى أيضا اؼبكَونة للمحفظة االستثمارية، ثاين أىم العوامل اليت تُؤثر على قوة ومتانة اؼبركز اؼبارل للشركة، 
 ـباطر األصوؿ لكوهنا تعكس ـباطر احملفظة االستثمارية والعوائد احمُلَققة فيها.

وهبب على شركة التأمُت ربقيق أىدافها يف مزيج من األصوؿ االستثمارية واليت ؽبا تأثَت مباشر على مبلءة        
ديد سياستها االستثمارية، كما هبب أف شركات التأمُت باتباع مبدأ الضماف؛ الرحبية؛ السيولة؛ التنويع لتح

 ()عديدة مثل: نظرية احملفظة اغبديثةتأخذ يف عُت االعتبار ربليل وقياس ـباطر االستثمار باتباع مباذج 
(Modern portfolio theory) تسعَت األصوؿ الرأظبالية مبوذج؛ 

() (Capital assest pricing model ؛)

  .(2)وغَت ذلك من النماذج اإلحصائية والرياضية ومباذج حبوث العمليات ()(Markwitz model) مبوذج ماركويتز

                                                           
()

خطار يف شركات التأمُت بغرض قبوؿ أو رفض طلبات التأمُت، وتصنيف األخطار اؼبقبولة سبهيدا لتحديد ألدراسة وفحص ا عملية ىو االكتتاب: 
 أعماؿ مرحبة.السعر اػباص هبا وكذا ربديد مدى التغطية اليت يبكن قبوؽبا دوف تعريض اؼبركز اؼبارل للشركة للخطر، وىذا هبدؼ الوصوؿ إذل حجم ؿبفظة 

 . 35:ص، 9213، 16، عالعاؼبية ؾبلة االقتصاد اإلسبلمي"إدارة مخاطر شركات التأمين التعاوني اإلسالمي"، ، اضية، سليماف بر عديلة خنوسة (1)

()
للوصوؿ إذل العائد اؼبتوقع  (la diversification التنويع بُت العائد اؼبتوقع لبلستثمار وبُت مستوى اؼبخاطرة، وكيفية استخداـ العبلقةمبوذج يدرس  

 .األمثل ضمن مستوى ـباطر معُت
() السوؽيف قارنة خبطر ىذا األصل العائد اؼبتوقع لؤلصل الرأس مارل ميقيس  مبوذج. 

() .مبوذج يربط بُت العائد واؼبخاطرة عند بناء احملفظة االستثمارية 
 .32، ص: "مرجع سابق"عيد أضبد أبو بكر،  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9


في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 64 ~ 
 

لت العديد من الدراسات أف شركة التأمُت إذا استطاعت التحَكم يف مستوى مقبوؿ ؼبخاطر وقد توصَ 
الوفاء بالتزاماهتا اذباه  على مبلءهتا اؼبالية وبالتارل قدرهتا على فإف ذلك ينعكس إهبابا االكتتاب واالستثمار، 

" 638"  على حوارل" A.M BESTأكدت ذلك دراسة قامت هبا شركة " ، و (1)دائنيها يف آجاؿ استحقاقها
حوؿ أسباب البفاض  1998و  1969سنيت  شركة تأمُت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يف الفًتة اؼبمتدة بُت

تليها ـباطر االستثمار  %41؛ تبَُت أف ـباطر االكتتاب ىي السبب الرئيس بنسبة تقدر بػ حجم اؼببلءة اؼبالية
 فيما تتفاوت نسب بقية اؼبخاطر كما ىو ُموضح يف اعبدوؿ اؼبوارل:  %13 بنسبة تُقدر بػ

  1998و1969في شركات التأمين األمريكية بين  أسباب انخفاض حجم المالية: 7الجدول
 الخطر الرئيع النسبة عدد حاالت العسر المالي انخفاض حجم المالءة أسباب

 ـباطر %41 %22 143 عدـ كفاية االحتياطات / األقساط
 %13 86 النمو السريع االكتتاب 

 %6 36 اػبسائر اؼبرَكزة
 ـباطر %13 %6 44 اؼبغاالة يف تقدير األصوؿ

 األصوؿ 
 )االستثمار(

 %3 22 فشل معيدي التأمُت
 %4 26 عوامل مساعد )إضافية(

  %4 28 التغَت يف النشاط األساسي للمؤسسة
 %7 44 الغش

 %7 44 ـباطر أخرى متنوعة
 %26 169 غَت معروفة
 %144 638 اإلصبارل

Source:  Swiss Re Solvensy of non-life insurance balancing security and profitability expectation Sigma  

Switzerland: Swiss Reinsurance Company Ltd No 1/2000  p: 06.  

ـباطر االكتتاب فبثَلة يف عدـ كفاية االحتياطات؛ النمو السريع واػبسائر  من خالل الجدول السابق يتضح أن:    
تليها اؼبخاطر  %44اؼبرَكزة ىي الَسبب الرئيس يف حاالت العسر اؼبارل يف شركات التأمُت األمريكية بنسبة تتجاوز 

فيما تأيت ، %13دة بنسبة االستثمارية فبثلة يف اؼبغاالة يف تقدير األوؿ؛ فشل معيدي التأمُت وعوامل أخرى مساع
 باقي اؼبخاطر بنسب متفاوتة، يف حُت تبقى نسبة ىامة من اؼبخاطر اؼبتسَببة يف حاالت الفشل غَت معروفة.

 
 
 
 
 

                                                           
اجمللة العلمية لكلية التجارة، جامعة ، "االنحدار المتعَدد كوسيلة للحكم على المالءة المالية لشركات التأمين"عادؿ منَت عبد اغبميد وآخروف،  (1)

 .13، ص: 1663، 16أسيوط، مصر، ع
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 إدارة مخاطر انخفاض المالءة المالية ثالثا:
الفرؽ بُت اػبسائر " :بأنّويف شركات التأمُت التكافلي يعرؼ اػبطر  مخاطر المالءة المالية:تعريف إدارة   .1

مُت الصايف واػبسائر الفعلية اليت تلتـز الشركة بتعويضها غبملة أكن على أساسها يتم حساب قسط التاؼبتوقعة واليت يب
 :(2)أّما اؼبخاطر اؼبالية فقد وردت عدة تعاريف نذكر منها ،(1)"الوثائق التأمُت اللذين غبقت هبم األخطار اؼبؤمن ضدىا

 وقياسهاشركة اليت تتعرض ؽبا الاؼبالية د اؼبخاطر ن القياـ باألنشطة اػباصة بتحديتتضمّ  ىي عملية":1تعريف 
 ."ر وربقيق أىدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءةمن التطوّ  شركةسبكُت ال ، هبدؼوالتعامل مع مسبباهتا واآلثار اؼبًتتبة عليها

 اػباصة بالعائد واػبطر اؼبرتبطُت  القرارات اليت تستهدؼ تغيَت شكل العبلقة ؾبموعة"ىي  :2تعريف
 ".بالتدفقات النقدية اؼبستقبلية

اؼبعلومات وبعد  توّفريبكن زبفيضو بالعمليات اغبسابية، و  اػبطر يف حد ذاتو الوقد أّكد أحد الباحثُت أّف       
 .اطر اؼباليةـبوىرية يف عملية إدارة اعبعناصر ىي الالنظر 
 وسيلة ىيو  باؼبخاطر احملسوبة، األخذ عملية عن عبارة المالية:المالءة اطر مخإدارة بناء استراتيجية   .2

 الوقاية من كبل نحيث تتضمّ  ها؛من للتقليل االسًتاتيجيات تطبيقو  أولوياهتا ترتيبو  اؼبخاطر لتحديد نظامية
 اؼبوارد فيهاتشًتؾ  مستمرة هي عمليةوبالتارل فللمشاكل الفعلية،  راؼببكّ  واالكتشاؼ اؼبخاطر احملتملة من

 .شركةمستويات ال صبيع يف البشرية

 : (3)كما يلي  ؼبخاطر يف الشركةرة اداإلبناء اسًتاتيجية  ساسيةأوات ططبس خيبكن حصر و 

بل كيفية التعامل معو من قِ وضع قاعدة لكيفية النظر للخطر و : ب(Establish The Context)تقييم البيئة  -
 ؛حيث يضمن ذلك ربديد فلسفة إدارة اؼبخاطر شركة؛يف ال وظّفُتاؼب

كن أف كيف يبالسؤالُت: ماذا يبكن أف وبدث؟ و  ذلك باإلجابة علىو  :(Identify Risks)األخطار  مييزت -
 ؛الفرصو  َأف سبيز اإلدارة بُت األخطار هبب، و شركةالاػبارجية تؤثر على إقباز أىداؼ اخلية و وبدث؟ فاألحداث الدّ 

ودرجة تأثَته على  ىذا التحليل بأخذ إمكانية حدوث اػبطر : يتمّ (Analyses Risks)تحليل األخطار  -
  ؛مةبعُت االعتبار، حىت يتم ربديد قاعدة واضحة للكيفية اليت هبب أف تدار هبا األخطار اؼبقيّ  شركةأىداؼ ال

ذبنب، زبتار ردود فعل للخطر: احملتملة اغبدوث و دارة اؼبخاطر ر اإل: تقدّ (Evaluate Risks)تقييم األخطار  -
 ؛ر اإلدارة بعد ذلك ؾبموعة نشاطات لًتتيب اؼبخاطر حسب أولويتهاتطوّ وؿ، أو زبفيض اآلثار اؼبًتتبة، و قب

                                                           
، متوفر على الرابط:  02، ص: ، "البرامج التطبيقية الستراتيجية إدارة المخاطر في شركات التأمين التكافلي اإلسالمي"ؿبمد فوزي (1)

http://www.al-sharq.com/news/details/236862  :21/08/2017مّت االطبلع عليو بتاريخ. 
(2)

 03 :، ص2005 لتجارة، جامعة القاىرة، مصر،، كلية اغَت منشورةدكتوراه أطروحة  ،"إدارة المخاطر المالية"ؿبمد علي،  

المخاطر المالية وأثرىا على دول إدارة ، حبث مقدـ يف ملتقى ""مدخل استراتيجي إلدارة المخاطر المالية"عبد القادر شبلرل، عبلؿ قاشي،  ( 3)
 .13، ص: 2627/11/2013، أوغباج، البويرة، اعبزائر، جامعة آكلي ؿبند العالم"

http://www.al-sharq.com/news/details/236862
http://www.al-sharq.com/news/details/236862
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تيجية اؼبمكنة للسيطرة على ربديد البدائل االسًتا يف ىذه اؼبرحلة يتمّ  :(Treat Risks)مناقشة األخطار  -
 .اػبطرر خطط ؼبعاعبة تطوّ  أساسوالذي على يجي األمثل منها، و اختيار البديل االسًتات مثّ  اػبطر

قنيات تقييمها، فإف صبيع التّ و  اؼبالية اؼبخاطر ربديدبعد أف تتم عملية  إدارة مخاطر المالءة المالية: .3
 :(1)التاليةاؼبستخدمة للتعػامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من األربع ؾبموعات الرئيسية 

الوقاية  عادة ما تكوف عن طريقطر من قبل طرؼ آخر، و تساعد على قبوؿ اػبأدوات وىي  تحويل الخطر: -
سعة اكتتابية إضافية، مُت لشركات التأمُت عمليات إعادة التأ توّفر إعادة التأمُت؛ حيثكالعقود  أو  اؼبالية

 ؛دوف اللجوء لزيادة رأظباؽباب كتتاال ازيادة حجم ماح ؽبا بقبوؿ اؼبزيد من األخطار و من خبلؿ السّ وىذا 
 ؛در التمويل لشركة التأمُتحيث إف معيدي التأمُت يعترب أحد مصا

ب يبدو التجنّ و ، سائري إذل حدوث خاليت تؤدّ  الستثمار يف األصوؿب اتعٍت ؿباولة ذبنّ : و الخطر بتجنّ  -
الفوائد واألرباح اليت كاف من اؼبمكن -البديلة تكلفة الفرصة ضياع ي إذل ولكنو يف الوقت ذاتو قد يؤدّ  حبلّ 

  ؛-ذبنبو اغبصوؿ عليها من النشاط الذي متّ 
تخفيض نسب االستثمار ك،  وقيةسّ ال خاطرن حدة اؼبم قليلللتّ  اؼبستخدمة رؽطّ التشمل و  تخفيض الخطر: -

 ؛أو اؼبخاطر التأمينية عن طريق إعادة التأمُت ةيف األسهم مع رفع نسب التغطي
 مقبولة يف حالة اؼبخاطر اسًتاتيجيةتعٍت قبوؿ اػبسائر عند حدوثها، فهذه الطريقة تعترب و  الخطر: قبول -

اؼبالية إدارة التوازف بُت األصوؿ واػبصـو ، كأكرب من إصبارل اػبسائر الربح احملّققكوف فيها ياليت ، و الصغَتة
 .مع ربقيق العائد اؼبستهدؼ إذل ـباطر السعر شركةتقليل فرصة تعرض الألجل 

 كلُت اؼبواليُت:من خبلؿ الشّ  التكافلي ويبكن تلخيص طرؽ إدارة اؼبخاطر يف شركات التأمُت      
 التكافلي في شركات التأمين المالءة طرق إدارة المخاطر :15الشكل

 
 
 
 

       
 
 
 

 .إعداد الباحثةالمصدر: 

                                                           
 .14ص:  "،رجع السابقم"ال ( 1)

 بطريقة تخفيض المخاطر المالية

: 

 مباشرة

 المشاركة في األرباح

 تحويل الخطر
 للمؤمن

 غير مباشرة

 تخفيض العائد المالي

تخفيض نسب االستثمار في األسهم مع 
 رفع نسب التغطية

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©
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بطريقة لؤلوراؽ اؼبالية شركات التأمُت التكافلي يبكنها زبفيض اؼبخاطر السوقية  أن:من خالل الشكل يتضح         
لكن ىذا سيؤدي إذل مشاركة ىذه الشركات يف  )معيد التأمُت( مباشرة من خبلؿ ربويل اػبطر إذل معيد التكافل

األمر  ()ة التغطيةمع رفع نسب األرباح، أو بطريقة غَت مباشرة من خبلؿ زبفيض نسب االستثمار يف األسهم
 الذي ينعكس سلبا على العائد اؼبارل احملّقق. 

يبك ن اإلدارة من معرفة اػبطر وربليلو باستخداـ  اؼبالية د السًتاتيجية إدارة اؼبخاطراإلعداد اعبيّ  إفّ وبالتارل ف       
من آثاره، فهذه االسًتاتيجية تزيد  لأو يقلّ  اؼبارل اػبطر اؼبناسب الذي يزيل ذلك إهباد اغبلّ  مث الطريقة اؼبناسبة،

ىبتلف من وضع آلخر، اؼبالية  التعامل مع اؼبخاطر لذلك فإفّ و  ،وقتأقصر تكلفة و بأقّل  اؼبارل اؼبشروعقباح  من
 اؼبالية. إلدارة للمخاطر لؤلسلوب اؼبناسبالفعلية  ما وجدت البيانات الكافية كلما سه ل ذلك من اؼبعرفةفكلّ 

 التأمين في شركات المالية المالءة واعدق المطلب الثالث:
 اؼبخصصات تقييم؛ حبيث يتم أساسية قواعد ةثبلث يستند إذل التأمُت شركاتل اؼبالية بلءةإف ربديد اؼب     

 .، سيتم تفصيلها من خبلؿ ىذا اؼبطلباؼببلءة ىامش تكوين وأخَتا اؼبخصصات، ىذه تغطية مث التقنية،
  :صاتقواعد تقييم المخصّ أوال 
  :صاتقواعد تغطية المخصّ ثانيا 
  :المالءة الماليةقواعد قياس ىامش ثالثا 

 : صات التقنيةتقييم المخصَّ القواعد الخا ة ب أوال:
باالحتفاظ نزء من أمواؽبا ؼبواجهة التزاماهتا اذباه  -يدبا فيها شركات التأمُت التكافل- التأمُت شركات تُلـز

 بكفاءة تقييمها مت إذا إال وظيفتها تؤدي ال صاتاؼبخصّ  ىذه أفّ  إال صات التقنية،دائنيها تُعرؼ باؼبخصّ 
 .تقييمها وكيف يتم التقنية صاتباؼبخصّ  فماذا نقصد عالية،

 :التقنية صاتالمخصّ  تعريف  .1

 التقنية  اؼبخَصصات تسمى :1تعريف(Technical provision) التأمينية ) باؼبخَصصاتprovision 

Insurance)، واػبصائص التأمُت عمليات بطبيعة يرتبط الذي اؼبخصصات من النوع ذلك هبا ويقصد 
 عمليات تزاوؿ اليت الشركات على اؼبخصصات من النوع ىذا تكوين يقتصر وبالتارل سبيزىا اليت التقنية
 .(1)األخرى الشركات من غَتىا دوف التأمُت

 اذباه لتغطية التزاماهتا التأمُت شركاتربتفظ هبا  مالية مبالغ عن عبارة ىي التقنية صاتاؼبخصّ  :2تعريف 
 .(2)العقود من نواؼبستفيدي الوثائق ضبلة

                                                           
( ) التغطية: أسلوب غبماية قيمة أصل معُّت، يبلكو اؼبستثمر إذل أف تتّم تصفيتو. 
 .48، ص: 3114 مصر، اإلسكندرية، اعبامعية، الدار ،"التأمين شركات محاسبة" عطية، صبلح ضبدأ (1)

)2 
François Couilbault et Constant Elishberg, "Les Grandes Principes de l’Assurance", Edition l’Argus, 9

éme
 

édition, Paris,France, 2009,p: 085. 
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 اػبسائر ؼبقابلة الدورة، آخر يف اإليرادات من احتجازىا يتم اليت اؼبالية اؼببالغ عن عبارة ىي :3تعريف 

 .(1)التقٍت للشركة بالنشاط اؼبتعلقة اؼبستقبلية وااللتزامات

شركة التأمين  مجموع المبالغ التي تقوم"بأهنا:  التقنية صاتاؼبخصّ يُبكن تعريف  من خالل ما سبق         
 دائنيها في آجال استحقاقها" اتجاه هالمواجهة التزامات (،)االشتراكات من رأس المالسنويا  باقتطاعها

ويتم تسجيلها كنفقة يف  عند تكوينها يف هناية الفًتة اؼبالية،ؿباسبيا إثبات صبيع اؼبخصصات التقنية  يتمّ و        
 .شركةالىي تكو ف معظم اػبصـو يف ميزانية و  (2)قائمة اإليرادات واؼبصاريف غبملة الوثائق

 يتم حساسية، وأكثرىا اػبصـو عناصر أىم من التقنية اؼبخصصات تعترب تقييم المخصصات التقنية:  .2

 كبَتة درجة تتطلب ؿبددة من طرؼ اؼبشرَع، وأساليب لطرؽ وفقا ()ـبتصُت "االكتواريوف" طرؼ من تقييمها
كما أنو ال هبب  جهة، من ؽبم اؼبؤمن اذباه الشركة بالتزامات للوفاء كوهنا توجو يف حساهبا والدقة اغبذر من

 حىت ال يكوف ىناؾ هترب ضرييب من طرؼ ىذه الشركات. قيمتها عند تقديرىا تضخيم

 ((Pr.RECالسارية   األخطار تقييم مخصص  - أ
 مخصص األقساط غير المكتسبةيسمى أيضا و  :1تعريف ( La Provision des primes nom acquise 

 ىذه انتهاء تاريخ من التالية الفًتة وىبص السنة اؼبصدرة خبلؿ أمُتالت أقساط من اعبزء ذلك بو يقصدو 
 .(3)التالية اؼبالية السنة يف تدخل واليت الباقية اؼبدة يف التأمُت لعقود السارية األخطار ؼبواجهة السنة

 كتسبة واليت تنشأ يف الفًتة أو ويضات اؼبتعلقة باألقساط غَت اؼبىو مبلغ يتم تكوينو لتغطية التع: 2تعريف
 .(4)الفًتات اؼبالية اؼبستقبلية

 اشتراكاتمن المحتجز  المبلغ" :يُبكن تعريف ـبصص األخطار السارية بأنومن خالل ماسبق          
 ."التأمين وثيقةي قد تحدث خالل فترة سريان الت االلتزاماتواجهة التأمين لم

 مصاريف منناقصا  الصايف التجاري القسط أساس على السارية األخطار ـبصص حساب يتمو         
 :التالية للعبلقة وفقا التحصيل،

 

                                                           
 .84، ص: 0992، 80احملاسب القانوين العريب، الكويت، ع ؾبلة ،"التأمين شركات في التقنية المخصصات لمعالجة مقترح محاسبي نهج"م لوندي، صاحل فهيم (1)
 .131 ص: "مرجع سابق"،سامر مظهر  قنطقجي،   (2)

() ويستخدم  ،من يجمع بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات واالحصاءات واالقتصاد والعلوم المالية "ىو: االكتواري
ؾباالت التقاعد  :م يفهس، ويبكن لبلكتواري أف يُ "المخاطر المستقبلية ومن ثم اقتراح الحلول لما ينتج عنها من مشكالت ذلك في قياس

ربليل اؼبصاريف  ؛ربليل تطور اؼبخاطر ؛تحليل عوائد االستثماركؾباالت تطوير أعماؿ الشركات واؼبؤسسات   يفو  والتأمُت بأنواعو وتغطياتو اؼبختلفة،
تسعَت التغطيات التأمينية ومعدالت االحتفاظ يف  ؛ربقيق التوازف بُت األصوؿ وااللتزامات وتوزيع األرباح العامة للمؤسسات والشركات والعمل على

 .اتفاقيات إعادة التأمُت وكذا اؼبسانبة يف العديد من اؼبهاـ ذات الطبيعة اؼبالية واحملاسبية
 .435، ص: 3118عماف، األردف،  ،2ط اغبامد، دار ،والتأمين" الخطر إدارة موسى،" نوري بلـ، شيقريس عزمي أسامة  (3)
 .133، ص: مرجع سابق""سامر مظهر قنطقجي، ( 4)

Pr. REC  = { Prime Nette (commerciale) – chargement d’acquisition } x N/12 
                      = { Prime Pure + chargement de gestion } x N/12  
                     = P* x N/12 
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 .باألشهر دةؿبدَ  التأمُت وثيقة لسرياف الباقية اؼبدة: N ؛حيث  
 P*: التحصيل. مصاريفناقص من  الصايف التجاري القسط 

 األخطار ـبصص حساب عند تدخل ال والرسـو اإلضافية اؼبصاريف و التحصيل مصارؼ فإف وبالتارل       
-مصاريفها ضُبٍّلت ألهنا وىذا العقد، ـراإلب التالية اؼبالية السنة إذل هبا اػباص اعبزء ربويل يبكن ال إذ السارية،
 .(1)العقد إبراـ أثناء فعبل -ُصرفت
دقتها وأنبيتها حسب نوع  تلفزبو السارية األخطار ـبصص حساب يف تخدمةمس طرؽوىناؾ عدة       

 :يلي ماك ةالتأمُت وحجم العمليات التأمين
 صـبصَ  تكوين ويتم ، Dossier par dossier دبلف ملف طريقة كذلك وتسمى االنفرادية: الطريقة -

 انتهاء وتاريخ التعاقد تاريخ وبدد ؛حيث حدا على عقد لكل الطريقة ؽبذه وفقا السارية األخطار
 يف تقع اليت اؼبدة إذلة اؼبالي السنة نهايةل الباقية اؼبدة بنسبة قسمُت إذل يقسم القسط مث ومن الوثيقة
 :يلي كما وذلك ،(2)الوثيقة ؽبذه صخصَ كمُ  منها مبلغ جزووبُ  اليةاؼبو  السنة

 
 

  .i قدبالعَ  اػباص القسط :P*i   .باألياـ العقد إلبراـ اؼبوالية للسنة الباقية اؼبدة :N ؛حيث
 ال واليت الصغَتة التأمُت شركات يف إال تصلح ال أهنا إال بالدقة تتسم االنفرادية الطريقة أف من بالرغم    

 .حدا على وثيقة لكل السارية األخطار ـبصص تقييم عليها يسهل وبالتارل كبَتة تأمُت عقود تكتتب
 العاـ، منتصف ىو واحد يـو يف إبرامها يتم السنوية العقود أف الطريقة ىذه تفًتض سنوية: نصف الطريقة -

سنة ال ىبص والنصف اآلخر ،N السنة ىبص نصفها ويُعترب الوثائق عبميع الصافية األقساط ذبمع لذلك
N+1 للتعاقداؼبوالية 

(3)
 األخطار السارية كما يلي: ـبَصص وُبدد وبالتارل، 

 

اإلصبارل السنوي القسط : P*   حيث؛

 .عليو القائمة الفرض ربقق عدـ حالة يف دقيقة نتائج تعطي ال أهنا إال إجراءات مطَولة، تتطلب وال سهلة الطريقة ىذه تُعترب
 ويُفًتض شهور، ثبلث ربوي فًتة كل متساوية فًتات أربعة إذل اؼبالية السنة تقسيم يتم الثمانية: طريقة -

 :يلي كما األساس ىذا على اؼبخَصص تكوين ويتم ،(4)الفًتة منتصف يف متَ  التعاقد قد أف

                                                           
)1( François Couilbault et Constant Elishberg,"Op.cit", p :084. 

 .49، ص: مرجع سابق، طعيمة ؿبمد ثناء ( 2)

  .952، ص: 3117 السعودية، ،الرياض اؼبريخ، دار ،"والتأمين الخطر إدارة مبادئ" رهبدا، جورج ( 3)
 51 : ص ،"سابق مرجع" طعيمة، ؿبمد ثناء (4)

Pr.RECi  = P*i  x  N/365 

Pr.RECi  = 0.5 x P* 
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 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني األول الربع العقود
Pr.RECi P*₁ x 1/8 P*₂ x 3/8 P*₃ x 5/8 P*₄ x 7/8 

 يف تكوينها يتم اليت اؼبخصصات صبع طريق عن الطريقة ىذه بإتباع اإلصبارل اؼبخصص تكوين يتم وبذلك
 :يلي كما األربعةات الفًت 

 
 

 
 *P: القسط اإلصبارل السنوي

 يف الشهر آخر يف أو الشهر أوؿ يف سبت العقود أف يُفًتض الطريقة ؽبذه وفقار: عشاإلثني  طريقة -
 :كما يلي  السارية األخطار صـبصَ  تكوين ويتم ،(1)سنة كل
 شهر كل آخر في تتم العقود شهر كل أول في تتم العقود قيمة ال
Pr.REC شهر  لكلi Pr.RECi = P*i x (i – 1)/ 12 Pr.RECi = P*i x i / 12 

Pr.REC اإلصبارل 
Pr.REC  =    ∑           

    
  = ∑      –          

    
Pr.REC =   ∑           

    

                =   ∑               
    

  

 يف تتم شهر أي يف تتم اليت السنوية العقود أف يفًتض الطريقة ىذه يف والعشرينية: األربعة الطريقة -
 ويتم ،(2)السنة هناية حىت وىكذا جانفي شهر منتصف يف تتم جانفي شهر عقود أف أي منتصفو،
 :يلي كما شهر كل لعقود األخطار السارية ـبَصص زبصيص

Pr.REC  قيمة المخصص 
Pr.REC شهر  لكلi Pr.RECi = P*i x [1/2 + (i – 1)] x 1/12 

Pr.REC اإلصبارل 
Pr.REC  =   ∑           

    
  = ∑        

 

 
    –              

     

P*i :قسط العقد i 

 اليت الفًتة قلت كلماحيث؛   ديةرااالنف الطريقة بعد وذلك رؽالطَ  أدؽ والعشرينية األربعة الطريقة تعترب      
 .أفضل نتائج وتعطي أدؽ الطريقة كانت كلما األقساط ربصيل خبلؽبا من يتم

  Pr.SAP)     )    التسوية( تحب التعويضات )مخَصص التسديد تقييم مخصص الكوارث قيد  - ب
 وذلك األشخاص، تأمينات يف األضرار أو تأمينات يف تكوينو سواء ـبصص الكوارث قيد التسديد يتم :1تعريف 

 .(1)بعد سدادىا يتم دل أنو اؼبالية اؼبنتهية، غَت الفًتة للمؤَمن ؽبم عن التعويضات بدفع الشركة بالتزامات للوفاء

                                                           
 .:5ص:  ،"السابق المرجع" (1)
 .22، ص: "المرجع نفسو"  (2)

Pr.REC = )P*₁ x 1/8 (+ )P*₂ x 3/8 (+ )P*₃ x 5/8 (+ )P*₄ x 7/8( 

                 = ∑ 𝑃𝑟 𝑅𝐸𝐶𝑖𝟒
𝒊 𝟏   

              =∑ 𝑷   𝒙  𝟏 𝟐    𝒊 –  𝟏   𝒙 𝟏 𝟒𝟒
𝒊 𝟏  
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 ىا خبلؿ ص لتعويض اؼبؤمن ؽبم أو اؼبستفيدين، عند ربقق األخطار اؼبؤمن ضدّ ىو اؼببلغ اؼبخصّ  :2تعريف
 .(2)السنة اؼبالية لكنها دل ُتدفع بعد لعدـ انتهاء اإلجراءات

 لكن دل  بليغ عنها يف نفس الفًتةمطالبات اليت حدثت يف الفًتة اغبالية ومت التّ لل ىو اؼببلغ اؼبخّصص :3تعريف
 .(3)تدفع بعد حىت تاريخ بياف اؼبركز اؼبارل

"اؼببلغ اؼبخصص ؼبواجهة قيمة يُبكن تعريف ـبَصص الكوارث قيد التسديد على أنو:  من خالل ماسبق         
التعويضات اؼبستحقة من أخطار ربَققت فعبل خبلؿ السنة اؼبالية لكن؛ قيمتها دل تُدفع حىَت إعداد 

 اغبسابات اػبتامية، لعدـ اكتماؿ اإلجراءات التقنية أو القانونية، ودفعها يتم خبلؿ السنة اؼبالية اؼبوالية". 
 من بالتعويض واؼبطالبة اػبطر ربقق تاريخ بُت الزمني الفا ل وجودل صاؼبخصّ  ىذا ويتم تكوين        

 تقـو ذلك وعلى آخر، جانب من التأمُت مبلغ وأداء اؼبطالبة تسوية فيو يتم الذي والتاريخ جانب،
 سبت اليت تلك أو بعد ىسوَ تُ  دل اليت اغبوادث خسائر لتسوية داترااإلي من مبالغ حبجز التأمُت شركات
  ،  IBNR : Incured but not reported) .) بعد عنها يبلغ دل اليت تلك أو بعد تسدد ودل تسويتها

 :( 4) منها نذكر التسديد قيد الكوارث صـبصّ  غبساب طرؽ عدة وجدوت

 اؼبناسب اؼببلغ وتقدير داحٍ  على حالة كلراسة  د تتم الطريقة ىذه : وفقبملف ملف طريقة -
 ذبميع يتم مث مُتالتأ شركة جانب من اؼببدئية واؼبعاينة لو ناؼبؤمَ  مطالبة على بناء وذلك للتعويض،

 :يلي كمااإلصبارل   اؼبخصص لينتج مطالبة بكل اػباص التعويضات ـبصص
 
 

 اؼبطالبات اؼبعَلقة عدد :n حيث؛
 ؛وخاصة التأمُت شركات يف تطبيقا واألكثر العملية الطريقة ىي ولذلك بالدقة تتميز الطريقة وىذه     

 .صغَتا اؼبطالبات حجم  كاف إذا
اػبربة( يف إهباد  فًتة) السابقة السنوات بيانات على الطريقة ىذه تعتمد :المتوسطة التكلفة طريقة -

 :اآلتية باؼبعادلة الواحدةعن اغبالة  التعويض قيمة متوسط
 

 :اآلتية باؼبعادلة التسديد قيد الكوارث صـبصَ  حساب تموي

 
                                                                                                                                                                                     

(1)
 .:4، ص: مرجع سابق عطية، صبلح ضبدأ 

 .114، ص:9225، اؼبملكة العربية السعودية، "المحاسبة في شركات التأمين"اؼبؤسسة العامة للتدريب التقٍت واؼبهٍت،  (2)
 445 ص:  ، اؼبنامة، البحرين،2010، "المحاسبة المالية :12ريامع"، ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية  (3)

 .439 -438ص:  ،"سابق مرجع" موسى، نوري سبلـ، شيقري عزمي أسامة (4)

Pr.SAP = ∑ 𝑷𝒓 𝑺𝑨𝑷𝒊𝒏
𝒏 𝟏  

 فترة خالل المطالبات عدد الخبرة  فترة خالل التعويضات = مجموع (CM)الواحدة  الحالة عن التعويض متوسط
 الخبرة

Pr.SAP   = n x CM 
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 متوسط التعويض عن اغبالة الواحدة: CM           عدد اؼبطالبات اؼبعَلقة :n        حيث؛

 على اؼبطالبات قيمة يف تقارب وجود معn اؼبطالبات  عدد كثرة حالة يف الطريقة ىذه وتستعمل      
 .حدا على التأمُت فروع من فرع لكل بالنسبة استخدامهاويُراعى  اختبلفها

 راجباستخ تقـو ؛حيث اػبربة على تعتمد الطريقة ىذه ;(Cadence de Règlement) التسديد وتيرة طريقة -
 باستخراج تسمح حدوث سنة كلت  تسديدا على اؼبطبقة اؼبعامبلتو ، سنة nبعد  اؼبسددة اؼببالغ نسبة
 التارل: اعبدوؿ يف مبُت ىو كما التسديد قيد الكوارث مبلغ

 التسديد فق طريقة وتيرة التسديد قيد الكوارث مخصص لحساب طرق: 8جدولال

 السنوات
 نسبة وتيرة التسديد

التعويض غَت 
 دةالمسدّ 

(S*) 

 قيمة
التعويض 
 ةالمسددّ 

قيمة 
التعويض 
اإلجمالية 
 المتوقعة

 
Pr.SAP 

 N N+1 N+2 N+3 

N 34% 35% 25% 14% 4% 15444 154444 4 
N+1 - 34% 35% 25% 14% 64444 244444 24444 
N+2 - - 34% 35% 35% 74244 212444 74244 
N+3 - - - 34% 74% 78444 264444 182444 

 
 
 

 
 

 .439، ص: 3118عماف، األردف،  ،2ط اغبامد، دار ،"والتأمين الخطر إدارة "موسى، نوري شيقريسبلـ،  عزمي أسامة المصدر:
 (La Provision Mathématique)  )الحسابي أو االحتياطي( الرياضي المخصص  -ج

 األجل، طويلة العقود وىي من )التكافل العائلي( األشخاص تأمينات ىبص الرياضي اؼبخصص :1تعريف 
 يتم تقييمو ألف بالرياضي وظبي ،راراألض تأمينات يف السارية األخطار ـبصص يقابل اؼبخصص وىذا
 اؼبؤمن عمر التأمُت، مبلغ :تشمل ؾبتمعة عوامل عدة باالعتبار يأخذ الذي اإلكتواري خربة أساس على

 .(1)إخل...الفائدة ومعدؿ األقساط، سداد كيفية ونوعو، التأمُت، مدة الوثيقة، إصدار عند )اؼبشًتؾ( لو
 مؤكدة ويقـو اػببَت  ىو الفائض من األقساط احملصلة يف السنوات األوذل واليت ال يُقابلها أخطار: 2تعريف

باحتساب ىذا اؼبخصص اغبسايب كل فًتة دورية ولكل وثيقة  ،بناء على جداوؿ رياضية معينة اإلكتواري
 .(2) ؿبَددة كل على ِحدى ووفق شروط تأمُت

                                                           
 .35، ص: "مرجع سابق" أضبد صبلح عطية،( 1)
 .113، ص: "مرجع سابق، "العامة للتدريب التقٍت واؼبهٍت اؼبؤسسة  (2)

= Pr.SAP اؼبتوقعة اإلصبالية التعويض قيمة  S* 𝐱  

          =S* 𝐱 
ضاتالسنويةاؼبسددةالتعوي  قيمة 

𝑺𝒊
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واػبارل من ()"الفائض من األقساط احملصلةيُبكن تعريف اؼبخَصص الرياضي بأنو:  من خالل ماسبق         
  ."()االلتزامات واؼبوَجو لبلدخار، ويتم احتسابو كل سنة من قبل خرباء اكتواريُت بناء على جداوؿ رياضية معينة

يظهر ويقـو اػببَت اإلكتواري بتقدير اؼبخصص الكايف ؼبواجهة التزامات الشركة من قبل اؼبؤمن ؽبم, و          
ويظهر يف جانب اػبصـو بقائمة اؼبركز  ،اؼبخصص يف اعبانب اؼبدين من حساب اإليراد واؼبصروفاتىذا 

 .(1)ويعاد تكوينو سنويا اؼبارل يف هناية السنة اؼبالية
 

 

 يدفعو الذي القسط كوف)التكافل العائلي( األشخاص تأمينات يف اؼبخصص ىذا تكوين أنبية تأيتو         
  (P) الوفاة خطر معو يزيد العمر يف تقدمو ولكن التعاقد مدة طواؿ  (`P)متساوي قسط ىو لو اؼبؤمن

 :(2)يلي كما حاالت ثبلث ما يفرض وجود 
 الزيادة بوضع مقدار التأمُت شركات تقـو حيث؛  (P`>P)الخطر قسط عن يزيد المتساوي القسط -
 لمخصص"ا ُيسمى: خاص حساب يف األوذل السنوات يف اػبطر قسط عن اؼبتساوي القسط يف

 القانوف؛ وبددىا معينة ؾباالت يف اؼبخصص ىذا أمواؿ وتستثمر الرياضي"
 مع اؼبتساوي القسط بتساوي عنها ويُعرَب  :(P`=P)  بين الخطر والقسط المتساوي التعادل نقطة -

 سنة اػبطر قسط عن اؼبتساوي القسط لزيادة التدرهبي التناقص بسبب النقطة ىذه وتنتج اػبطر، قسط
 لو؛ اؼبؤمن عمر تقدـ مع اػبطر زيادة إذل جعرا التناقص وىذا أخرى بعد
 القسط يصبح التعادؿ نقطة بعدحيث؛   (P`<P)المتساوي القسط عن يزيد الخطر قسط -

 الرياضي باؼبخصص معاعبتو يتم النقص وىذا األخَتة، السنوات يف اػبطر لتغطية يكفي ال اؼبتساوي
 اؼبخصص. ىذا أمواؿ استثمار عوائد إذل باإلضافة؛ األوذل السنوات يف اؼبشكل

 ويُبكن إبراز العبلقة بُت اػبطر والقسط اؼبتساوي من خبلؿ الشكل اؼبوارل:       
 
 
 
 

                                                           
( ) ة.دفوعمجموع التعويضات الم  -ط المحصلة الفائض التقني = مجموع األقسا 

 
() وىي اعبداوؿ اليت يبكن هبا قياس احتماؿ اغبياة والوفاة عند أعمار ـبتلفة. 
 .112، ص: 9224اؼبكتبة العصرية، مصر،  "،والبنوك التجارية "المحاسبة في شركات التأمين السجاعي، ؿبمود ؿبمود  (1)
 .12، ص: "مرجع سابق"ثناء ؿبمد طعيمة،  (2)

  المؤمن اللتزامات الحالية القيمة – التأمين شركة اللتزامات المحتملة الحالية لقيمة= م.حسابي 

 األقساط لمجموع المحتملة الحالية القيمة - المستقبلية التعويضات لمجموع المحتملة الحالية القيمة=        



في شركـات التـأمين التكـافليالفصـل األول:.......................................................المالءة المالية   
 

~ 74 ~ 
 

 العالقة بين القسط المتساوي والخطر: 61الشكل
 

 

 

 

 

  .56، ص: 3113ر، مص ،3 ط ؾ،اإيًت  ،"التأمين شركات محاسبة "طعيمة، ؿبمد ثناء : المصدر 

 اؼبتساوية للسنوات األقساط قيمة يف الزيادة حبجز تقـو التأمُت شركات ضح أَن:من خالل الشكل يتَ       
 اليت التأمُت مبالغ أو التعويضات قيمة دفع من تتمكن ؛حىت رىااستثماقـو بوت تُقابلها التزامات ال اليتو  األوذل

 .الرياضي" ص"المخصَ ػب احملتجز اعبزء ىذا سمىويُ  الوثيقة، عمر من األخَتة السنوات يف تستحق
تُلـز بعض التشريعات  (:P. pour participation aux bénéfices ) :المشاركة في األرباح مخصص -د

دبشاركة اؼبؤمن ؽبم يف األرباح احملققة، فإذا دل تتم عملية توزيع األرباح حىت تاريخ  شركات التأمُت على اغبياة
 .(1)ص بالقيمة اؼبستحقة للمستفيدين من العقودإقفاؿ الدورة توجب على شركة التأمُت تكوين ـبصّ 

 على اغبياة مُتىي اؼببالغ اليت تدفعها شركة التأو  (:Provision  de rachat) االسترداداتمخصص  -ىـ 
إذل اؼبؤمن ؽبم الذين ال يرغبوف يف استمرار العقد أو أهنم عجزوا عن تسديد األقساط اؼبتبقية وؼبواجهة خطر 

 اؼببالغ اليت يتمّ ا اؼبخصص يف هناية السنة اؼبالية، أو ىي تصفية وثائق التأمُت تقـو الشركة يف تكوين ىذ
اؼبسًتدات اػباصة  باإلضافة إذل إعادة التأمُت اؼبربمة، وجب عقوداسًتدادىا من شركات إعادة التأمُت دب

 .(2)بالقيمة اؼبتبقية واؼبطالبات اؼبسًتدة األخرى
 كتواريةالقيمة اإل  : التقنية ربوي عوامل مستقبلية وأخرى متعلقة باؼباضي مثل وبشكل عاـ فاؼبخصصات    

كتوارية ة اإل اؼبقدرة لتعهدات الشركة واؼبسانبة يف األرباح اؼبخصصة مسبقا واالستنتاجات اؼبنجزة للقيم
وعة ؼبواجهة كبَتة ومتن  تباحتياطيا كةشر الربتفظ  يف حالة عدـ كفاية اؼبخَصصاتو  ،لؤلقساط اؼبستقبلية

 .اؼبالية غَت اؼبتوقعة اػبسائر أو التعويضات

                                                           
)1( 

J.M Rousseau et autres, "Introduction à la théorie de l’assurance", Dunod, Paris, France, 2001, p: 156. 

"، التكافلي "الملتقى الرابع للتأمين، حبث مقدـ يف "برنامج التدقيق الشرعي على شركات التأمين اإلسالمي"عبد الباري مشعل، عامر حجل،   (2)
 09ص:  ،15/21/9213-14الكويت، 

 معدل الوفيات

 

 األعمار

   (P`>P) نقطة التعادل

 تكوين مخَصص 

(P`)  القسط  :
 الخطر    (P)  المتساوي

P`=P   P` 
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 جانب يف تظهر واليت التقنية اؼبخصصات تكوين بعدة: القواعد الخا ة بتغطية المخَصصات التقني ثانيا:
مع  اؼبناسبة باألصوؿ اؼبخصصات ىذه (سبثيل) بتغطيةالتأمُت التكافلي  شركات تقـو نية،ااؼبيز  من اػبصـو
 .تغطيتهال اػباصة بالقواعد التزامها

ويُقصد هبا الكيفية اليت يتم من خبلؽبا اختيار األصوؿ اؼبناسبة ؼبقابلة  التقني: المخصصات (تمثيلتغطية ) .1
 ، وتتم ىذه التغطية دبا يلي:(1)اؼبخصصات التقنية

 الرئيس اؼبركز خبزائن تتواجد اليت النقدية األرصدة البند ىذا يتضمنو  :البنوك ولدى بالصندوق النقدية -

، دبعٌت ىي ؾبموع بالبنوؾ اعبارية حساباهتا أرصدة وكذا ؽبا التابعة والوحدات اؼبناطق وصبيع فروعها، للشركة
 واؼبوجهة ؼبقابلة التزامات الشرؾ اذباه دائنيها يف أي وقت. األصوؿ السائلة غَت اؼبستثمرة

 مع ،عوائد ربقيق بغرض التكافلي التأمُت لشركة اؼبتاحة األمواؿ وتوظيف صيصدبعٌت زباالستثمارات:  -

يف ؾباالت متعَددة مثل )الودائع؛ القيم اؼبنقولة؛ القروض...(  ، وىذافبكن حد أدىن إذل اؼبخاطر حجم تقليل
   (La rentabilité). واؼبردودية  (La garantie) الضماف ؛(La liquidité)وىذا مع مراعاة عامل السيولة 

 :(2)التقنية وفق قواعد أساسية كما يلي صاتتغطية اؼبخصّ تتم  :القواعد الخا ة بتغطية المخصصات التقنية  .2
 يف التقنية اؼبخصصات تكوف أف هبب قاعدةال وفق ىذه:  (La Règle d’équivalence) التكافؤ قاعدة -

 ؛اؼبخصصات ىذه لقيمة ساويةمُ  األقل علىتكوف  األصوؿ قيمة أف معادلة دبعٌت بأصوؿ فبثلة غبظةأَي 

 بو يف اؼبعموؿ التنظيم يسمح عندما القاعدة ىذه تطبق (La Règle de Congruence):  التوافق قاعدة -
 التقنية للمخصصات اؼبمثلة التأمُت شركات أصوؿ تكوف أف ؛ هببحيث األجنبية بالعمبلت االستثمار

 الصرؼ؛ من التقلبات يف أسعار التأمُت شركات ضباية إذل القاعدة ىذه وهتدؼ صات،اؼبخصّ  ىذه عملة بنفس

 التقنية اؼبخصصات تكوف أف التشريعات بعض تُوِجب (La Règle de Localisation): المحلية قاعدة -
 لفرنسيا لتشريعل شركات التأمُت التجاري وبالنسبة ففي مات،زاااللت ىذه مكاف يف تتمركز بأصوؿ فبثلة
 دوف باقي الدوؿ. األورويب االرباد دوؿ إحدى يف التقنيةزامات االلت ثيلسب يوجب أنو :قبد مثبل

 سائلة بأصوؿ فبثلة تكوف أف بدّ  ال التقنية صاتاؼبخصّ  أفالتأكيد على  يبكن سبق من خالل ما         
 القيمة حيث من اؼبخصصات ىذه معادلة ذلك يف عىرايُ  أف هبب كما ـبتلفة،استثمارية  ؾباالتو 

 :ذالكاؼبوارل يوضح  والشكل األصوؿ، ىذه تواجد ؿبل وكذلك والعملة
 
 
 

                                                           
، ؾبلة العلـو االقتصادية، جامعة اؼبلك السعودية""ىامش المالءة المالية في شركات التأمين وإعادة التامين خالد السهبلوي، عبد الكرًن قندوز، (1)

 .  34، ص 9219، 12،ع5اجمللد  السعودية،  فيصل،
)2( Franck Le Vallois et autres, "Gestion actif passif en assurance vie: réglementation, outils, méthodes", 

Economica, Paris, France 2003 p : 94. 
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 القواعد الخاَ ة بتغطية المخَصصات التقنية: 17الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد الباحثةالمصدر: 
 : ىامش المالءة المالية القواعد الخا ة بتغطية ا:ثالث

–مُت تنظيمي االحًتازي، ضرورة حيازة شركات التأاليف إطارىا  تفرض اؽبيآت اؼبشرفة على قطاع التأمُت
 اؼبشًتكُت لة للمخصصات التقنية وىذا ضمانا ؼبصاحلكمَ ألمواؿ إضافية مُ  -دبافيها شركات التأمُت التكافلي

 تُعرؼ بػ"ىامش اؼببلءة اؼبالية". ( اؼبؤمن ؽبم)
 :La marge de solvabilité   تعريف ىامش المالءة المالية .1
 اعبمعية الدولية ؼبشريف التأمُت  وُتسميو: 6تعريف

IAIS "فائض " بأنو: فتوعرَ و  "رأس المال اإلضافي
 .(1)العامة أو قواعد اإلشراؼ اػباصة" األصوؿ على االلتزامات مقَيمة حبسب أنظمة احملاسبة

 مقدار رأس اؼباؿ الواجب امتبلكو من قبل شركات التأمُت حىت تكوف قادرة على الوفاء بالتزاماهتا : 2تعريف"
 . (2)اذباه ضبلة وثائق التأمُت يف اؼبستقبل مع احتماؿ ربقق خطر عاؿ"

 حداث غَت األجل التعامل مع امتبلكو ألشركات التأمُت الذي هبب على رأس اؼباؿ اإلضايف " :3تعريف
  .(3)يفوؽ التوقعات أو اضعف عوائد االستثمارات" توقعة، مثل مستوى اػبسائراؼب

 الذي يسمح باستيعاب االكبرافات السلبية للخسائر اؼبتوقعة. « tampon» يُعترب ىامش اؼببلءة العازؿ        
صات التقنية بالنسبة صَ للمخ لكمَ "احتياطي مُ  يُبكن تعريف ىامش اؼببلءة اؼبالية بأنو: :من خالل ما سبق       
في حالة وجود عسر أو عجز في تسديد التعويضات  ،كة وىامش أمان بالنسبة للمشتركينللشر 

 المستحقة أو مواجهة األحداث الفجائية".
                                                           

)(
 International Association of Insurance Supervisors. 

 االقتصادية ـللعلو  دمشق ؾبلة جامعة "،-مقارنة دراسة -السورية التأمين  ناعة ىامش المالءة في "قياس ،، صاحل فلوححسن عيسى ىاشم  (1)
  .368، ص: 2011، 4، ع27اجمللد القانونية،و 

)2(
 Martin  Eling,  Ines  Holzmuller, "An    Overview  and  Comparison  of  Risk-Based  Capital Standards", 

Risk Management and Insurance N
O
. 57 , Hato Schmeiser ,Chair for  Risk , Management  and  

Insurance.Institute  of  Insurance  Economics.  University  of St.Galler, 2008. 
)3( 

Eva Alvarez, 2006,p: 08. 

تغطية المخصصات 
 التقنية

 األوراق المالية

 ةالرىون العقاري

 الودائع ألجل

 نقدية بالصندوق ولدى البنوك

 القروض

 قاعدة التوافق

 قاعدة التكافؤ  

 قاعدة المحلية
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 :(1)ؼبواجهة اؼبخاطر التاليةاؿ إضايف تكوين رأظبب شركة التأمُتتقـو أسباب تكوين ىامش المالءة المالية:   .2
  عدـ التقييم الصحيح أو التمثيل اعبيد للمخصصات؛ـباطر 
  احملققة؛ واألخطار التقلبات العشوائية غبجم اػبسائرـباطر 
  ؛)يف السوؽ اؼبارل مثبل( البفاض قيم األصوؿ وعوائدىا نتيجة األزمات اؼباليةـباطر 
 زيادة تكاليف استغبلؽبا...التسعَت غَت اعبيد ؼبنتجاهتا ية للشركة نتيجةتيجة الصافاػبلل يف الن ، 

ىامش القدرة على األداء الواقعي  ()تتم اؼبراقبة عن طريق مقارنةمراقبة وتقييم ىامش المالءة المالية:   .3
واؽبامش القانوين )ُيستخرج بطريقة ؿباسبية( لشركة التأمُت و عليها أف تأخذ العوامل التالية يف تقييم ىامش 

 :(2)اؼببلءة اؼبالية
  تقييم اؼبخَصصات التقنية وأصوؿ الشركة على أسس موضوعية ؿبَددة؛ 
  ربقيق ىامش السيولة اؼبالية اؼبطلوب؛ 
   كفاية العمليات الداخلية وطرؽ إدارة اػبطر؛ 
  برامج إدارة اػبطر يف الشركة. 

 كما يف اعبدوؿ اؼبوارل: اؼببلءة ىامش حساب يتم حساب ىامش المالءة المالية:  .4
 طريقة حساب ىامش المالءة المالية :9جدولال

 أساسا وتتمثل الغَت، اذباه وحقوقها الشركة فبتلكات )ؾبموع الحقيقية األ ول
 االستثمارات(. من

Actif Réel 
(placements) 

 وتتمثل الغَت، ذباه الشركة ديوف ؾبموع من تتكوف الحقيقية: الخصوم -
 .التقنية اؼبخصصات من أساسا

Passif Réel 
(Pro Tech) - 

 

 (SNC) الصافية المحاسبية الوضعية =

 .خصومها( -التأمُت ألصوؿ شركة احملاسبية =)القيم

Situation Nette 
Comptable = 

 (3 )(PVL) لأل ول الكامنة المضافة القيم +
 الصافية(. احملاسبية القيم -األصوؿ السوقية  = )اقيم

Plus-values 
Latentes + 

 االقتصادي اؼباؿ الرأس أو (MS) المالءة ىامش =
 لبللتزامات(. السوقية القيمة - لؤلصوؿ السوقية )القيمة = 

Marge de 
Solvabilité = 

Source :  Allain Tosetti et autres, Assurance: Comptabilité-Réglementation-Actuariat, Economica Edition, 

France_paris_ , 2000 ; réimpression 2011, pp :89-90. 

                                                           
 .  34 :، صمرجع سابق""خالد السهبلوي، عبد الكرًن قندوز،  ( 1)
( ) تتم اؼبقارنة انطبلقا من وثيقة ؿباسبية خاصة ترسلها اؽبيئة إذل السلطة اؼبكلفة بالرقابة مع بياناهتا اؼبالية السنوية. 

.2005، 94ع مصر، ،، الشركة اؼبصرية إلعادة التأمُتاغبارسؾبلة ، "كفاية رأس المال في شركات التأمين"، جعفر ؿبمد أنور(  2( 

() إضافة إف  PVLالتأمُت شركات تُلـز كربيطانيا التنظيمات بعض فأل ،التارىبية بالقيم أصوؽبا تسجل اليت التأمُت شركات يف إال يكوف 
   .افيةالصّ  احملاسبية الوضعية يف نةمتضمَ  ىي الكامنة اؼبضافة فالقيم وبالتارل  (market to market) وقيةالسّ  بالقيم األصوؿ بتسجيل
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كونة ؽبامش اؼببلءة باختبلؼ   عنا ر ىامش المالءة المالية:  .5
ُ
التنظيمات والقوانُت زبتلف العناصر اؼب

 اؼبنظمة للقطاع يف كل دولة، إاَل أهنا ذبتمع يف العناصر التالية:
 الشركات يف fond d'etablissement التأسيس أمواؿب عرؼويُ  ر:المحرّ  االجتماعي المال رأس -

 البشرية العناصر على اغبصوؿ خبللو من يبكن الشركة تأسيس عند احملددة البلزمة األمواؿ قيمة ىو التعاونية

 يقبل كما اعبديد، االكتتاب أو اتاالحتياط ضمَ  طريق عن للزيادة قابل وىو العمل، ؼبباشرة واؼبادية

 .مثبل األسهم استدعاء سياسة تباعكا االلبفاض
 بعد؛ تدفع دل اليت التأسيس أمواؿ أو: المساىمين طرف من المحرر غير االجتماعي المال رأس -
اؼببالغ اليت تقتطعها شركة التأمُت من الفائض، بعد توزيعو على ضبلة الوثائق وذلك لتلبية "وىي  االحتياطات: -

 .(1)االلتزامات اليت قد تنشأ مستقببل"
 االحتياطيات من جزء بتكوين ويلزمها كلية األرباح توزيع الشركات يبنع اؼبشرع إف قانوني: احتياطي 

 العجز سدَ  إذل يهدؼ الذي" الضمان احتياطي" ىو القانونية االحتياطيات ىذه أىم ولعل القانونية،

  .التقنية الديوف مستوى على احملتمل

 (2)منها نذكر االحتياطيات ىذه من عديدة أنواع توجد حيث :اختياري احتياطي: 

 ؛مداخيلها وكذا اؼبنقولة القيم تدين حاالت لتغطية موجو سملة:الرَ  احتياطي 

 هبابيةإ نتائج ربقق اليت للسنوات التقنية األرباح من االحتياطي ىذا يقتطع حيث الموازنة: احتياطي 

 ؛سلبية نتائج ربقق اليت للسنوات العرضية الكوارث لتغطية

 سيولة مستوى يف النقص حاالت ؼبواجهة يستعمل :التقنية االلتزامات استحقاق خطر احتياطي 

 ؛ؽبا وقيةالسّ  والقيمة االستثمارات ؽبذه احملاسبية القيمة بُت بالفرؽ وبسب حيث ؛االستثمارات

 المرَحلة والنتائج رىن التخصيص األرباح. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .132، ص: "مرجع سابق"سامر مظهر قنطقجي،  ( 1)

)2( FFSA,  "Rapport sur l’assurance française", 2002, p  : 43. 
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 إذل ما يلي: ية يف شركات التأمُت التكافلي" مّت التوّصلوضوع "اؼببلءة اؼبالمن خبلؿ دراسة م

التجاري، وينفرد عنو يف البعض  التأمُت فق يف بعضها مع عقدز بعدة خصائص يتّ عقد التأمُت التكافلي يتميّ   .1
 "عقود الترّبعات" أي أفَ  ما يّسميو الفقهاء بػضمن يندرج ؛ حيث اللتزامو بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية اآلخر

 ؛اؼبشًتؾ مترّبع مع غَته من اؼبشًتكُت يف تكوين الوعاء التأميٍت
ىو االلتزاـ بضوابط وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ووجود حسابُت منفصلُت  التأمُت التكافلي ز شركاتيّ ما يبُ   .2

حساب الشركة وحساب ضبلة وثائق التأمُت )اؼبشًتكُت(، وىذا ما هبعلها زبتلف عن شركات التأمُت التجاري 
 ؛اإلطار الوظيفي والتقٍتمن حيث  وأمن حيث اإلطار اؼبفاىيمي  اً سواء

ر من من حيث الصيغة الشرعية اؼبعتمدة إلدارة أعماؿ التأمُت واستثمار اؼبتوفّ  تكافليمُت الأشركات التزبتلف   .3
 أىمّ  ومن ،وفقًا لتوجيهات ىيئة الرقابة الشرعية اػباصة بكل شركة ةشركة طريقتها اػباص ، فلكلَ االشًتاكات

يغة التعاونية ية تطبيق الصّ ُت معا، إضافة إلمكانتيغية اؼبطّبقة قبد اؼبضاربة، الوكالة أو دمج الصّ يغ التأمينلصّ ا
 ؛البحتة أو صيغة الوقف

؛ حيث ىو زيادة يف التحصيل فالفائضتأميٍت يف شركات التأمُت التكافلي  عجز أو يبكن أف وبدث فائض  .4
 ستثمر ويُوزّع وفقًا للقانوف األساسي لكل شركة،وىو ملكية خاّصة للمشًتكُت، يُ تبعًا ال قصداً  يكوف حصولو

صندوؽ اؼبشًتكُت عن تغطية أّما العجز فيكوف نتيجة عجز لربح يف شركات التأمُت التجاري، ا يُقابلىو و 
من أو ويغّطى من خبلؿ القرض اغبسن الذي يبنحو اؼبسانبُت للصندوؽ  رر مستحقات من غبق هبم الضّ 

 .أو برفع نسبة االشًتاكات خبلؿ االحتياطات
العبلقة بُت شركات إعادة التأمُت التجاري وشركات التأمُت اختلفت آراء الفقهاء يف اغبكم الذي بضبط   .5

 واليت تُعرؼ بػ "التكافل لشركات التكافل" فظهرت بذلك شركات إعادة التكافل ،التكافلي بُت ؾبيز ومعارض
ربمة مع شركات التأمُت؛واليت تتّ 

ُ
 فق طرؽ اإلعادة فيها مع إعادة التأمُت التجاري وزبتلف معها يف العقود اؼب

 أساسية؛ حبيث يتم تقييم قواعد ثبلثة يستند إذل التكافلي التأمُت لشركات إف ربديد اؼببلءة اؼبالية .6
 .اؼببلءة ىامش تكوين صات، وأخَتااؼبخصّ  ىذه مث تغطية التقنية، صاتاؼبخصّ 
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حقق من مستوى ؛ بوضع ادلؤشرات وادلقاييس للت  ادلشرفة على قطاع التأمُت العادلي سع اىتماـ اذليآتت  ا

حلماية مصاحل محلة الوثائق واألطراؼ ذات العالقة وحلماية ادلراكز ادلالية  ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت وذلك دعماً 
دة من الفائض باإلضافة إىل قيود أخرى أدىن لرأس ادلاؿ، ونسبة زلد   لشركات التأمُت، وذلك من خالؿ فرض حد  

 الية من دولة إىل أخرىماذج واإلجراءات ادلق دبحفظة االستثمارات واعتماد ظلاذج مالية، ولكن زبتلف ىذه الن  تتعل  
يف سلتلف شركات واالستفادة منها وتشًتؾ يف كوهنا ربمل طابع العادلية رغم اختالؼ تطبيقاهتا، فيمكن اعتمادىا 

؛ حيث األمر الذي جعلنا نتطرؽ ذلذه النماذج بالدراسة والتحليل التأمُت ومنها شركات التأمُت التكافلي،
 :ية بالتفصيلالنماذج التال يف ىذا الفصلنستعرض 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: دراسة تحليلية لنماذج المالءة المالية في شركات التأمين

 نماذج المالءة المالية في االتحاد األوروبي األول : المبحث 

 نماذج المالءة المالية في الواليات المتحدة األمريكية وكندا الثاني: المبحث 

 نموذج المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي    الثالث:  المبحث 
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ة، وذلك نتيجة عودلة اخلدمات رات مهم  دبا فيها شركات التأمُت تطو   عرؼ نظاـ ادلالءة للمؤسسات ادلالية
ر نظريات وأساليب إدارة اخلطر وانتقاؿ معظم االقتصاديات الرئيسة من لتطو  ؛ إضافة ادلالية وتكاملها عرب العامل

رأس ادلاؿ الثابت ادلستند إىل القواعد احملاسبية لقياس مالءهتا إىل رأس ادلاؿ ادلستند إىل ادلخاطر ويُعترب معايَت 
  األوروبية ادلفوضية سعتماذج لقياس ادلالءة؛ حيث الن   النموذج األورويب من أىم  


 (CE)الواحد القرف بداية يف 

 رأس معايَت على يرتكز للمالءة نظاما الغرض ذلذا رتوطو   بلداهنا، عربادلالءة معايَت تطبيق توحيد ىلإوالعشرين 
 موذجىذا الن   تبن توقد ، (IIوادلالءة )إطار ادلالءة دبرحلتُت النظاـ ىذا تطبيق ومر   ادلخاطر، على ادلبٍت ادلاؿ

 .كل من دولة السعودية والبحرينالتابعة لالتكافلي  التأمُت شركات
 من خالؿ التطرؽ إىل العتاصر التالية:سلتلف مراحلو وتطوراتو و  ىذا النموذج إىلؽ ويف ىذا ادلبحث نتطر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
() 

Commission Européenne:  من مهامها اقًتاح التشريعات واإلشراؼ االرباد األورويب تنتمي إىل ولةد 82 ضوا منع 82أعضائها عدد ،
   على تنفيذىا يف االرباد األورويب.

 المالءة المالية في االتحاد األوروبي نماذجلمبحث األول: ا

 إطار المالءة األول :  المطلب 

 إطار المالءة الثاني:  المطلب 
 :مقارنة بين إطار المالءة  المطلب الثالث  وإطار المالءة 
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 I إطار المالءة : المطلب األول
وكذا التوجيهات ادلتعلقة  3791تُعترب التوجيهات األوروبية ادلتعلقة بالتأمُت على ادلمتلكات والص ادرة يف       

 .Iأساس ظهور إطار ادلالءة  3797بالتأمُت على احلياة الص ادرة يف 
  :إطار المالءة  تعريف  أوال 
  :إطار المالءة مبادئ  ثانيا 
  :إطار المالءة  نقائص ثالثا 

 :Iالمالءةإطار تعريف  ال:أو  
ا: "رلموعI تُعر ؼ ادلالءة ادلالية واليت  األوروبية التأمُت شركات مالءة حاليا ربكم اليت القواعد على أهن 

حيث ومن خالذلا مت  ربديد احلد األدىن دلستوى ىامش ادلالءة ادلالية  ؛50/50/2552 يف التطبيق زحي   دخلت
 اإلمكانية للدوؿ ادلختلفة بوضع حدود أكثر صرامة لشركاهتا".لشركات التأمُت مع ترؾ 

 : (1)على ثالثة مفاىيم أساسية Iويرتكز إطار ادلالءة 
 اخلالية من مجيع االلتزامات؛ ىامش ادلالءة ادلتكوف من أصوؿ الشركة -
على شركة متطلبات ىامش ادلالءة )ىامش ادلالءة القانوين(: وىو احلد األدىن من رأس ادلاؿ الذي غلب  -

 التأمُت امتالكو؛
 للض ماف)صندوؽ الضماف(: ىو احلد الثاين الذي غلب على شركة التأمُت امتالكو.  احلد األدىنمتطلبات  -

  I: المالءة مبادئ ثانيا:
 :(2)يلي كما شركات التأمُت االلتزاـ بثالث قواعد أساسية Iيُلـز إطار ادلالءة 

عر ضة وجود مخصصات تقنية كافية:   .3
ُ
غلب أف تكوف قيمة ادلخصصات التقنية أعلى من تكلفة ادلخاطر ادل

ذلا، ألنو يف حالة عدـ احتفاظ شركة التأمُت بأمواؿ كافية دلواجهة خطر ارتفاع حجم التعويضات فتتعرض 
 الشركة دلخاطر العجز واإلفالس. 

التأمُت  شركات على غلب تحىت تكوف األصوؿ قادرة على تغطية االلتزاماأصول كافية وذات جودة:   .2
 ا يلي:االلتزاـ دب

 بنسبة األقل التوافق )على مبدأ التكافؤ، مبدأ(باألصوؿ ادلناسبة وذلك وفق:  التقنية ادلخصصات تغطية -
 ؛)احمللية ومبدأ (05%

 مع والودائع(، القروض العقارات، السندات، األسهم، زلد دة باالستثمار يف رلاالت تغطية التزاماهتا -
كما ىو مبُت  يف الشكل أدناه، وىذا للحد من أخطار   (La Limitation) احًتاـ النسب القصوى لذلك
                                                           

الواقع العملي -"الصناعة التأمينية يف ادللتقى الدويل السابع حوؿ  حبث مقدـ االحترازي لنشاط التأمين"،"عناصر التنظيم عبد الرزاؽ جبار،  (1)
 .23ص: ، 30/30/1321جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، اجلزائر،  ،"-وآفاق التطوير

)2( 
Gilles Dupin, "Solvabilité II : Une réforme inutile et dangereuse" ,Société de Calcul Mathématiqفue SA, 

Paris,  2016, p : 18. 
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القيم ادلصدرة  من األصوؿ يف %0السيولة وأخطار السوؽ، وال ؽلكن لشركات التأمُت توظيف أكثر من 
 la Dispersion) ، وىذا ربقيقا دلبدأ االنتشار الكايف(1)من شركة واحدة أو منح قروض لشركة واحدة

 النسب االستثمارية لألصول في شركات التأمين وفق إطار المالءة المجاالت و : 81الشكل

 
 
 

 

 

 

 إعداد الباحثةالمصدر: 

ز على االستثمار يف رك   اعتمد على مبدأ احليطة واحلذر؛ حيث قد  إطار ادلالءة من خالل الشكل يتضح أن:        
حىت تكوف شركة التأمُت قادرة على الوفاء بالتزاماهتا وىذا  %،04ويف رلاؿ العقارات بنسبة  %56األسهم بنسبة 

ولة، خاصة السيوىذا للحفاظ على نسبة % 04ػ ػػػبقصَتة وطويلة األجل، يف حُت أف نسبة القروض حددىا 
 مُت انعكاس دورة اإلنتاج.وأف ما ؽُليز شركة التأ

غلب على شركات التأمُت االحتفاظ هبامش إضايف أعلى من مستوى ىامش ادلالءة متطلبات رأس المال:   .1
 اإللزامي واحلد األدىن للضماف وذلك دلواجهة ادلخاطر غَت متوقعة احلدوث.

 كما يلي: وفق إطار ادلالءة  للضمان األدنى الحدو اإللزامي المالءة هامش تحديدوقد مت      

 هامشويسمى أيضا   (l’Exigence de Marge de Solvabilité :EMS): المالءة هامشمتطلبات  -
 ينخفض أف ؽلكن ال الذي ادلبلغ عن ويُعرب La Marge de Solvabilité  Réglementaire القانوني المالءة

 ىذا ػلسب إذ التأمُت، لنوع تبعا اإللزامي ادلالءة ىامش ربديد وؼلتلف ()األدىنادلالءة ىامش عن
 P ذلا بػ نرمزالسابقة  الدورة أقساط أساس إم ا على التأمُت على األضرار دبؤشرين،  شركات يف اذلامش

يف  مبُت ىو كما Sا بػ ذل نرمزالسابقة  الثالث للسنوات للكوارث ادلتوسطة  أو على أساس التكلفة
 :اجلدوؿ ادلوايل

 (EMS)    طريقة حساب هامش المالءة اإللزامي :01الجدول
(EMS)  أساس على 

 األقساط
P ≤ 64 millions € P 64 millions € 

01 × %P ×   05 معدل االحتفاظ × %P ×  معدل االحتفاظ 

                                                           
)1( Daniel Zadjenweber, "Economie et Gestion de l’Assurance", Economica Edition, Paris, France, 2006, 

p :128. 
() وم ن ذلم.مصاحل ادل حلماية مالءهتا بضماف  التأمُت لشركة يسمح التزامات، والذي أية من اخلالية ادلالية اإلضافية  ادلوارد من ادلبلغ ادلعُت

 

 

 

 

 
 %04القروض  %44العقارات 

 السندات

تغطية المخَصصات 
 ءة وفق إطار المال

 %65األسهم 
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(EMS)  أساس على 

 الكوارث
S ≤ 36 millions € S  36 millions € 

65 × %S ×   63 معدل االحتفاظ× % S ×  معدل االحتفاظ 
Source : Laure Leger, "Quel avenir pour les captives d’assurance et de réassurance européennes sous 

solvabilité II", mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de l’Enass-Programme Master, 2010.p :39. 

 أَن؛ حيث
  اإلجمالية الكوارث  /طرف شركة التأمين من التسديد الملزمة = الكوارث ()االحتفاظ معدل      

 :(1) يلي كمازامي  اإلل ادلالءة ىامش حساب فيتم احلياة تأمينات يف اأم  

 
 

 

 

 أَن؛  حيث

  ادلخصصات الرياضية الصافية من إعادة التأمُت =الرياضية بالمخصصات الخاص االحتفاظ معدل -
                                                    ادلخصصات الرياضية االمجالية

 رأس ادلاؿ ربت اخلطر الصايف من إعادة التأمُت =  الخطر تحت برأس المال الخاص االحتفاظ معدل -
   رأس ادلاؿ ربت اخلطر اإلمجايل

، فعند تعرض أو ما ُيسمى بصندوؽ محاية ادلؤم ن ذلم:    (Fonds de garantie FG)لضمانا صندوق -
 لنشاطها، التأمُت شركات شلارسة عند بدايةشركة التأمُت لعسر مايل قد يتعرض ادلؤمن ذلم خلسارة مالية، لذا 

  ثلث األقل على يساوي والذي الضماف يف صندوؽ األمواؿ من مبلغ غلب عليها حيازة
 
 ىامش 

 :(2)يلي كما التأمُت نوع حسب وزبتلف قيمتو اإللزامي، ادلالءة
 

 ؛  حيث أنَ 
      FG Minimum : أورو  مليون 6 ػ ب احلياة غَت على التأمُت يف رقد  يُ  إذ التأمُت، نوع حسب ؼلتلف

 لعقوبات تتعرض احلدهبذا  التأمُت شركات تزاـال عدـ حالة يفاحلياة، و  تأمينات يف أورو مليون 3 ويصل إىل
 د مثال.االعتما كسحب القصَت األجل يف

 األدىن احلد من أكربو  لزامياإل ادلالءة ىامش من أكرب ادلالءة ىامش يكوف أف بد ال وبالتايل 
 بوضع التأمُت شركة الرقابية اذليئات لـزتُ  لزامي؛اإل ادلالءة ىامش من أقل ادلالءة ىامش كاف فإذا للضماف،

                                                           
)1 ( 

Olga Gornouchkina, "Application des normes Solvency II en assurance-vie", mémoire présenté pour 

l’obtention du diplôme d’Actuaire « DUAS », université Louis Pasteur Strasbourg, France, 2007, p:10. 
)2( Eva Benros, "Solvabilité II : Calibrage des MCR/SCR dans le contexte QIS4", mémoire présenté pour 

l’obtention du diplôme d’Actuaire « DUAS », université Louis Pasteur Strasbourg, France, 2008, p:15. 

(EMS)   =0% × 16 األقل على(الرياضية  بادلخصصات اخلاص االحتفاظ معدؿ× الرياضية  ادلخصصات%) + 
 على(ادلاؿ ربت اخلطر  برأس اخلاص االحتفاظ معدؿ ×( (Capital Sous Risqueاخلطر ربت ادلاؿ رأس 4.3%
 (%16 األقل

FG = Max (FG Minimum ; 33,3% de EMS) 
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 التأمُت شركة فعلى للضماف األدىن احلد من أقل ادلالءة ىامش كاف إذا أما شهر، ظرؼ يف تصحيحي سلطط
 .شهر من أقل ظرؼ يف وذلك الرقابة اذليئات لدى األجل قصَت سبويلي سلطط وضع
 نقائص المالءة المالية ثالثا:

إال أف لو نقائص جعلت ىذه القوانُت  بالرغم من التوجيهات التنظيمية اجلديدة اليت جاء هبا نظاـ ادلالءة
تُعترب غَت كافية يف قطاع التأمُت نظرا لطبيعة نشاط شركات التأمُت وادلخاطر اليت تُواجهها، وفيما يلي نلخص أىم 

 : (1)ىذه النقائص

 نظاـ فإف االكتتاب، خطر عن النظر حبيث وبغض معايير أولية لم تأخذ كل المخاطر بعين االعتبار:  .3
 ملالذي  االستثمار كخطر جزئية بصفة عليها ركز أو األخطار باقي االعتبار بعُت يأخذ مل ادلالءة

 ادلخصصات بتغطية اخلاصة القواعد يف االعتبار تأثَتُه بعُت أُخذ ولكن ادلالءة ىامش حساب يف تضمنيُ 
 التقنية؛

 على ولكن السوقية القيم أساس على يتم ال واخلصـو األصوؿ حيث أف  تقييم وجود أخطاء في التقدير:  .2
 جيد مرجع يعترب ادلاضي أف على القائم االفًتاض على ادلالءة  نظاـ احملاسبية، كما اعتمد القيم أساس
؛ إضافة لعدـ وجود ىامش للمخاطر جيدة إدارة لتحقيق جدا االقًتاض ضعيف وىذا ادلستقبل، لتقدير

د على الرغم من تعر ضهما زامي موح  مالءة إلزامي خاص بكل شركة، فيمكن أف ُتكو ف شركتُت ىامش مالءة إل
 ؛دلخاطر سلتلفة

 شركات هبا تقـو اليت الداخلية الرقابة على شلارسة رقابة وجود وذلك نتيجة عدـ ضعف األطر الرقابية:  .1
 معاقبة ادلالءة؛ كما أن و يتم نظاـ يف النوعي للجانب كلي إعلاؿ وبالتايل) طرؽ التسيَت... مدققُت،(التأمُت

 التخصيص أو دوف تكوف اليت الشركات الالـز يف حُت أف   من أكثر تقنية سلصصات ُتكوِّف اليت الشركات
 معاقبتها؛ يتم الالـز ال من األخطار أقل بتسعَت تقـو اليت

يات التأمينية اخلاصة بكل من بُت العمل االختالؼ يدرس حيث مل عدم مراعاة خصوصية الشركات:  .4
 يضمن التجانس بُت أنشطة شركات التأمُت األوروبية؛التأمُت، كما أنو ال  وإعادة التأمُت شركات

 احملاسبة دلتطلبات التأمُت غَت مالئمة شركات تصدرىا اليت ادلالية وذلك أف التقارير ضعف التقارير المالية:  .5
  IAS-IFRS.الدولية 

 يغطي سلاطر التسيَت واليت تعترب السبب الرئيسي يف إفالس الشركات. ال ف إطار ادلالءةوبالتايل فإ       

 

 

                                                           
)1( 

Voir: - Eva Benros, "Op.Cit", p: 15-16. 
- Gilles Dupin" ,Op.Cit", p: 19.
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 إطار المالءة  المطلب الثاني:

 ونتطرؽ فيو إىل العناصر التالية:
 :مدخل عام إلطار المالءة   أوال 
 :مراحل تطبيق إطار المالءة   ثانيا لجهات الفاعلة في اإلشراف عليهوا 
 :ركائز إطار المالءة   ثالثا 
 أساليب مواجهة تحديات تطبيق توجيهات إطار المالءة  : رابعا 

 : مدخل عام إلطار المالءة  أوال:
من خالؿ صاحل محلة وثائق التأمُت رغبة ادلفوضية األوروبية يف محاية م II لقد عكس إصالح إطار ادلالءة

، فشركة التأمُت يف آجاؿ استحقاقهاا قادرة على الوفاء بالتزاماهت تعاقدة معهمت التأمُت ادلضماف أف تكوف شركا
 .غلب أف يكوف لديها رأس ماؿ كاؼ للتعامل مع احلاالت غَت ادلرغوب فيها

 :تعريف المالءة   .3

 تعرب  ادلالءة :1تعريف   عن رلموعة التوجيهات اليت مت  إصدارىا من قبل االرباد األورويب، وادلتعلقة جبميع
شركات التأمُت وإعادة التأمُت يف دوؿ االرباد، وتقـو ىذه التوجيهات بتحديد متطلبات جديدة لرأس ادلاؿ 

 .(1)لتغطية مجيع ادلخاطر اليت تواجو ىذه الشركات دبعٌت أهنا تشج ع على اتباع هنج شامل إلدارة ادلخاطر

 عرفت ىيئة اخلدمات ادلالية الربيطانية إطار ادلالءة 2تعريف : " :ربديد لكفاية رأس ادلاؿ لصناعة بأنه
التأمُت األوروبية وهتدؼ إىل تأسيس رلموعة متطلبات رأس ادلاؿ وادلعايَت ادلتعلقة بإدارة ادلخاطر على مستوى 

 .  (2)االرباد األورويب لتحل زلل متطلبات ادلالءة التقليدية ادلطب قة

ادلالءة ادلطبق لشركات التأمُت،  إىل ربسُت نظاـىناؾ عدة أسباب دعت  :أسباب ظهور إطار المالءة   .2
 :(3)منها واعتماد نظاـ أكثر كفاءة شلثال يف نظاـ ادلالءة 

 ،إىل ضرورة إجراء إصالح يف نظاـ ادلالءة أد ى األمر الذي :اإلطار االقتصادي والتقني في تغيراتظهور  -
 لى فروع جديدة( طرح إشكالية عدـاحلصوؿ عطور ادلنافسة وعودلة شركات التأمُت )من خالؿ إنشاء أو فت
 ما دفع ىذه ،جود تنسيق بُت ىذه الشركات، وساعلت زيادة ىذه ادلنافسة يف زبفيض أرباح شركات التأمُتو 

 ؛األخَتة إىل ادلساس دبستوى رأس ادلايل احلقيقي الضروري، والضغط على رحبية ادلساعلُت

                                                           
)1( 

Carine Sauser, "Analyse et contrôle des scénarios financiers dans le cadre d’un modèle interne -

Application au stress pour l’étude des facteurs de risques "- , Mémoire présenté devant l’Institut de Science 

Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire, Université Claude Bernard, Lyon 1, 2010, 

 p: 06. 
، "تطبيقها على قطاع التامين في الجزائر على شركات التأمين لدول االتحاد األوروبي وإمكانية 2أثر تطبيق توجيهات المالءة" شنايف كفية، ( 2)

 .45، ص: 2016اجلزائر، وعلـو التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف،  والتجارية أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية
)3(  Karel Van Hulle, "solvabilité II: une approche « risquée » ?", revue d’économie financière, N

0
80, Paris, 

France, 2005, p: 03. 
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 مُت االستثمار فيها، وتطورت كذلككن لشركات التأحيث اتسع نطاؽ ادلنتجات اليت ؽلُ  :االبتكار المالي -
  ؛(مثال ادلنتجات ادلشتقة، إعادة التأمُت ادلايلكنقل ادلخاطر ) أنظمة

وتطورىا بشكل غَت متوقع )متعلق بادلناخ، …( )البيئة، والبيولوجية  خاطرادلك :مخاطر جديدة ظهور -
 ؛ى إىل إحداث اختالؿ يف التوازف ادلايل لشركات التأمُتواإلرىاب(، وىذا ما أد  

إىل فتح إمكانيات جديدة ؽلكن استخدامها يف علم  األمر الذي أد ى: تطور التقنيات الرياضية والحسابية  -
 .استخداـ النماذج العشوائية على نطاؽ واسعكادلتعلق بنشاط التأمُت   االكتوارية

تالـز ىذه التطورات االقتصادية اجلديدة، ادلالية والتقنية والفكرية خلق فرصا لتحسُت نظاـ لقياس  عدويُ         
 .ادلالءة ادلالية للشركة التأمُت

اإلطار األورويب دلراقبة مالءة شركات  تطوير إىل للمالءة ادلالية النظاـ اجلديد يهدؼ: هداف إطار المالءةأ  .1
ؿ الذاتية واألخطار اليت تواجهها او مالتأمُت وتوفَت مستوى ضماف كايف للمؤمن ذلم بتحقيق التوافق بُت األ

 :(1)ما يليشركة التأمُت وذلك من خالؿ 
  : دبعٌت أنوالتأمُتلشركات  ”للمالءة العامة“للتقييم الصحيح تزويد السلطات الرقابية باألدوات الضرورية  -

ال غلب االكتفاء بوضع ادلؤشرات وادلعدالت الكمية ولكن غلب ضماف تغطية اجلوانب النوعية ادلؤثرة على 
 (؛…لية للمخاطر، الوضع التنافسي تعرض شركات التأمُت للمخاطر )التسيَت، الرقابة الداخ

تطلبات الكمية ذلامش ادلالءة تغطي قياس وإدارة أفضل دلخاطرىا، وجعل ادلعلى شركات التأمُت  تشجيع -
 ؛أىم ادلخاطر اليت تتعرض ذلا شركات التأمُت

 دعم احلماية للُمؤم ن ذلم؛ -

التكامل بُت أسواؽ التأمُت األوروبية للسماح لكل شركة تأمُت أوروبية باالستفادة من امتيازات السوؽ ربقيق  -
 .طادلوحدة وخفض تكاليف التحو  

 :والجهات الفاعلة في اإلشراف عليه المالءة إطار مراحل تطبيق  ثانيا:
 جويلية يف األوروبية ادلفوضية طرؼ من IIادلالءة  نظاـ اقًتاح مت لقد  :المالءة إطار مراحل تطبيق   .3

 النظاـ هبذا العمل يتم   أف على األورويب، الربدلاف طرؼ من، 2552يف نوفمرب  عليو ادلصادقة ، ومت  2557
 سبديد مت ادلشروع هبذا اخلاصة القانونية النصوص اصلاز استكماؿ عدـ وبسبب أنو إال ،2502 من بداية

 Quantitative) األثر الكمي بدراسات يتُس   دراسات وقد زبللتها، 2500إىل بداية II ادلالءة نظاـ تطبيق

Impact Studies)، تطبيقها، وتكلفت ًتحة ضمن نظاـ ادلالءة قبل بداية ىدفها اختبار قواعد احلساب ادلق

                                                           
)1( Voir : - Philippe  Jurgensen, "les perspectives du contrôle prudentiel", revue d’économie financière,  

N 
0
80, 3-2005, Paris, pp: 05-06. 

-  Michel Piermay,"Les limites de la conception du risque selon Solvabilité II", article dans le livre de 

Christian Walter,Nouvelles normes financières -S'organiser fixe àla rise-, Springer,2010, p: 80. 

 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Michel+Piermay%22
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-2-8178-0070-7_5
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-2-8178-0070-7_5
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Christian+Walter%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Christian+Walter%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Christian+Walter%22
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EIOPSاذليئة األوروبية لإلشراؼ على قطاع التأمُت 
() ادلراحل اليت مر  هبا بإصلازىا، وؽلكن تلخيص أىم

 :(1)تطبيق نظاـ ادلالءة كما يلي
  :تطوير ادلبادئ التوجيهية للقوانُت ادلستقبلية، وىذا بتعاوف بُت الربدلاف األورويب واللجنة المرحلة األولى

 األوروبية؛
 :تطوير ادلقاييس التطبيقية فيما يتعلق باجلانب التقٍت؛ المرحلة الثانية 
 إطار احًتاـ حقوؽ  ادلنظمُت، من خالؿ تنفيذ النصوص األوروبية يف بُت تنسيقال :ةالثالث لمرحلةا

 البلداف ادلشاركة؛

 ية األوروب على القوانُتدلنع التحايل  ،تشريعات الوطنية من قبل ادلفوضية األوروبيةرقابة ال :ةالرابع المرحلة
 وطنية. وذلك من خالؿ تعويضها بأخرى

  مراحل تطبيق إطار المالءة :19الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باالعتماد على: إعداد الباحثةالمصدر: 
- Eva Benros, "Solvabilité II : Calibrage des MCR/SCR dans le contexte QIS4", mémoire présenté pour 

l’obtention du diplôme d’Actuaire « DUAS », université Louis Pasteur Strasbourg, France, 2008, p :24. 

" بناء على  ادلالءةإىل إطار " توص لت ادلفوضية األوروبية: الجهات الفاعلة في وضع إطار المالءة . 2
شارية لجنة استواليت تعمل ك CEIOPS دلراقيب التأمُت ومعاشات التقاعد مشاورات مع اللجنة األوروبية

                                                           
)( 

European Insurance and Occupational Pensions Supervisors بالفرنسية Autorité européenne de contrôle des 

assurances). كانت ُتسمى European Insurance and Occupational Pensions Authority  (EIOPA)  بالفرنسيةL'Autorité 

européenne des assurances et des  pensions professionnelles  AEPP.   
)1(

 Gilles Dupin, "Op.Cit" , p :26. 

6446      6445      6442     6441     6442       6404                                  6405 
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 MCRلحساب  

 SCRو 

التدابير تحديد 
لتنفيذ  التقنية

 2المستوى 
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ـ ادلشورة للمفوضية مستقلة تُ   أصحاب ادلصلحة يف قطاع التأمُت ادلشاورات مع سلتلفبعد مجع نتائج قد 
شركات التدقيقشركات التأمُت السلطات الرقابية الوطنية؛ اذليآت ادلهنية؛ ،....  

 الجهات الفاعلة في وضع إطار المالءة : 02الشكل
 
 
 
 
 
 

 إعداد الباحثةالمصدر: 
 

 إعداد الباحثةالمصدر: 

 :ركائز إطار المالءة  ثالثا:
دلراقيب التأمُت ومعاشات التقاعد  اللجنة األوروبيةقامت  ؛ دلالءةإطار ا وفق لتحديد رلاالت التدخل    

(CEIOPS) ُمبُت  يف الشكل ادلوايل:كما ىو تجزئة ادلشروع إىل ثالثة ركائز  ب 
 ركائز إطار المالءة : 60الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

document de  ,solvabilité la de cohérente et globale approche une vers : II solvabilité KPMG, :  Source
: 06. p travail, mai 2006,  

CEIOPS 
 الجمهور

 الوسطاء

 منظمات التأمين

 اإلكتواريون

 المستهلكون

 األوروبية المفوضية

 :متطلبات كمية

 ؛ميزانية الشركة؛ تقييم المخصصات التقنية 

 هامش المالءة المطلوب ويتكون من؛ 

 ؛MCRالحد األدنى لرأس المال  -

 .SCRمتطلبات رأس المال للمالءة  -

 داخليةالنماذج المعيارية و ال النماذج SCR؛ 

  

 

 . 

 

 متطلبات نوعية:

  المخاطر؛إدارة 
 الرقابة الداخلية؛ 
 الحوكمة؛ 
 الرقابة. اإلشراف و عمليات 

 

 متطلبات نشر المعلومات:

 الشفافية ادلالية؛ 
 تقدًن ادلعلومات؛ 
 .الرقابة عن طريق آليات السوؽ 

 تقييم المالءة المالية وتوجه نحو المخاطر

 األولى الركيزة
 الثالثةالركيزة  الثانيةالركيزة 
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وتنسيق تنفيذ ىذه بفهم أفضل لبيانات ادلخاطر يف كل شركة تأمُت  II تسمح ىذه اذلندسة إلطار ادلالءة       
 :(1) ادلتطلبات على ادلستوى األورويب

أو ٪ 26التقنية )كميا بنسبة  صاتخص  يتم تنسيق مستوى احلذر للم Pilier : ة األولىمن خالل الركيز  -
 ؛رأس ادلاؿ( وعن طريق حساب متطلبات اذلامش باستعماؿ النماذج الداخلية من خالؿ تكلفة

 ؛ادلخاطر يف نظاـ ادلالءة إدارةدمج نظاـ الرقابة الداخلية و  يتم   Pilier : ة الثانيةالركيز  خالل من -

يتم تنسيق ادلتطلبات ادلتعلقة بادلعلومات اليت سبنح للجمهور  Pilier : ة الثالثةمن خالل الركيز  -
  .وللسلطات الرقابية

إىل تلبية ادلتطلبات الكمية والنوعية، أف  ؛ضافةإ II نتظر من الركائز الثالثة اليت حددىا إطار ادلالءةيُ         
 .تسمح بإدارة ادلخاطر ادلتأصلة يف نشاط التأمُت وإعادة التأمُت

ربدد الركيزة األوىل ادلتطلبُت ادلتعل قُت برأس دلاؿ، دبعٌت قواعد حساب  الكمية: المتطلبات الركيزة األولى   .3
ورأس ماؿ ادلالءة  MCR رأس ادلاؿ األدىن قيمةشلث ال بىامش ادلالءة ادلطلوب  ادلخصصات التقنية، وكذا

مواجهة سلاطر العجز ادلايل يف   تدخل سلطة الرقابة واإلشراؼ هبدؼوعلا مؤشرا إنذار ل ،SCR ادلطلوب
 الشركة أو احتماؿ إفالسها.

 :المخصصات التقنية واالستثمار قواعد حساب  - أ

 التكلفة مبدأ" يرتكز علىI ادلالءة واخلصـو حسباألصوؿ  تقييم إف قواعد المخصصات التقنية: -
 مت   ادلبدأ ىذا أف إال تكلفتها، سعر أو الشرائية بقيمتها ادليزانية سلتلف عناصر معاجلة يتم أين ،التاريخية"

 Fair valueالعادلة القيمة اعتماد مت حيث ؛IIادلالءة نظاـ اليت جاء هبا اإلصالحات خالؿ من تغيَته

 الدولية احملاسبية للمعايَت األساسية ادلبادئ من ىي اجلديدة ادلقاربة ىذهتُعترب  واخلصـو األصوؿ يف تقييم
IFRS، الدويل ادلستوى على الشركات بُت ادلقارنة لتسهيل احملاسبية القواعد بتوحيد تسمح أهنا إذ 

 .(2)التأمُت رلاؿ يف ادلشًتؾ النشاط إصلاح على والعمل

  :يلي كما وفق إطار ادلالءة التقنية ادلخصصات تقييمكما مت  تغيَت طريقة             
  لألداة السوؽ سعر تساوي التقنية ادلخصصات قيمة احلالة ىذه يف: ُمتاحة السوقية القيمةإذا كانت 

 التأمُت؛ عقود من ادلتأتية التدفقات يقابل والذي ادلالية

                                                           
)1( 

KPMG, "solvabilité II: vers une approche globale et cohérente de la solvabilité", document de travail, mai 

2006, p:06. 
() ظل يف وتعمل ُموافقة، معلومة أطراؼ بُت ذلك ويتم ـ،اخلصو  من عنصرئ نطفيَ   أو يُتب ادؿ األصل أف ؽُلكن أجلو من الذي ادلبلغ سبثل 

 حاالت أو إجبارية معاملة حالة يف أو تصفيتها حالة يف الشركة عليو ربصل اليت ادلبلغ ىي ليست العادلة فالقيمة وبالتايل عادية، منافسة شروط
، لألصوؿ اقتصادي تقييم ربقيق على ترتكزبل  طارئة  .الشركة لقيمة واقعية أكثر حىت؛ تكوف السوؽ قيمة إعطاءىا دبعٌت واخلصـو

)2(
 Gilles Dupin, "Op.Cit" , p : 22 . 
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  ادلالءة  ألزمت احلالة ىذه يف متاحة: غير السوقية القيمةإذا كانت ادلخصصات قيمة بتفكيك 
 : يلي كما اخلطر وىامش اجليد التقدير عنصرين إىل التقنية

 
 حيث؛
 الجَيد  أو مثلاأل التقديرthe Best estimate :  نها مايليذكر منوردت فيو عدة تعاريف: 
 ىو ادلتوسط ادلرجح االحتمايل لتدفقات اخلزينة ادلستقبلية، مع األخذ بعُت االعتبار القيمة  :8تعريف"

الزمنية للنقود )القيمة احلالية للتدفقات النقدية ادلستقبلية(، تُقدر على أساس ادلنحٌت العائد اخلايل من 
 . (1)ادلخاطر"

 القيمة احلالية للتدفقات النقدية ادلستقبلية ادلتوقعة ربدد بأكرب دقة شلكنة، على أف تُؤخذ بعُت  وى :0تعريف
فقط التدفقات ادلتعلقة بعقود التأمُت أو إعادة التأمُت؛ حيث سبثل التدفقات الواردة رلموع ر االعتبا

رة فتتمثل يف النفقات ادلتعلقة األقساط ادلستقبلية )احملتملة( وادلطالبات الواردة، أما التدفقات الصاد
 .بالتزامات التأمُت )مصاريف إدارية؛ إدارة االستثمارات، تسيَت ادلخاطر، مصاريف مستحقة التحصيل...(

 :(2)ويتم حساب سلص ص التقدير األمثل بالعالقة التالية             
 
 

 
 حيث؛
BEt :التقدير األمثل؛              n :مدة عقد التأمُت؛VK                 : معامل اخلصم إىل ادلعامل اخلايل من ادلخاطرة لفًتةK؛  

CRDK :رأس ماؿ الغَتle capital restantdu  مسد د خالؿ الفًتة K؛              Tx :البقاء على قيد احلياة للفرد بعمر مدة X. 
 هامش الخطرLa marge de risque  ::وردت فيو عدة تعاريف منها 

 تكلفة رأس ادلاؿطريقة ىو مكم ل يتم تقديره عند تقييم ادلخص صات التقنية، ويُقاس وفقا ل :0تعريف ،
حبساب تكلفة تعبئة األمواؿ اخلاصة ادلؤىلة لرأس ماؿ ادلالءة ادلطلوب وادلتعلق بالتزامات التأمُت وإعادة 

 .(3)التأمُت، وتُقدر ىذه التكلفة بإبراز ىذه االلتزامات خالؿ مدة العقود وعن كل سنة 

                                                           
)1( 

Fabienne Leroy, "La chasse aux passifs est-elle ouverte ? Le run-off à l’aube de Solvabilité II", Thèse 

pour l’obtention du MBA Manager d’entreprise d’assurances, non publiée, L’Ecole nationale d’assurances, 

France, 2011,p: 45.  
)2( Cédric Akakpo-Maxwell, "Etude de la rentabilité en assurance des emprunteurs – Analyse de l’impact 

des nouvelles règles Solvency 2 et IFRS", Mémoire présenté devant l’Institut de Science Financière et 

d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire, Université Claude Bernard, Lyon 1, 2010, p : 71. 
)3( 

Quentin Guibert, "Analyse de la solvabilitéd’un régime de retraite supplémentaire", Mémoire présenté 

devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire, Université 

Claude Bernard , Lyon 1, 2010, p: 32. 

 الخطر هامش+ األمثل التقدير = التقنية المخصصات

BEt= E 1KTxK+1 - P  E 1txK. 

        = K E px* qx+K - P  Px 
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 ادلخصصات مساوي للمبلغ يسمح بالتأكد من أف مبلغ  والذي ادلخصصات التقنيةمن جزء و ى :2تعريف
، ال يظهر ىامش اخلطر الذي غلب على شركة التأمُت امتالكو؛ حىت تكوف قادرة على الوفاء بالتزاماتو

 .IBNRبشكل واضح يف ادليزانية بل يكوف ضمنيا 

 وبالتايل ؽلكن القوؿ أف ىامش اخلطر ؽلثل ادلبلغ الذي يكوف فوؽ التقدير اجلي د.        

 : كما ىو مبُت  يف الشكل ادلوايل QIS4لـ  وفقا ادلستخدمة حلساب ىامش اخلطر تتم   والصيغة        

 خطوات حساب هامش الخطر وفقا لطريقة تكلفة رأس المال :22الشكل
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Quentin Guibert, "Analyse de la solvabilitéd’un régime de retraite supplémentaire", Mémoire 

présenté devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire, 

Université Claude Bernard , Lyon 1, 2010, p : 32. 

اليت تأخذ ادلخاطر نفسها باستثناء  الشركة، تكلفة رأس ماليتم احتساهبا على أساس ف QIS5 أما حسب     
 سلاطر السوؽ.

 المتوقع خالل السنوات القادمة SCR  تحديد -0

المتوقع / معامل  SCRS = SCRحيث؛  SCRSتكلفة  تحديد -2
C0C 

1 2 3 

1 
2 3 

4 5 

5 4 

 

 

 

 

 حٌث؛

RM                                          هامش الخطر؛ : COC Factor (؛%6: معامل تكلفة رأس المال )يعادل 

SCRi          رأس مال المالءة المطلوب للسنوات القادمة؛ :Vi الخالي من المخاطر.: المعدل 

 

إلى المعدل الخالي من المخاطر  المتوقعSCRSتكلفة  خصم -3
 للحصول على هامش الخطر حسب تكلفة رأس المال
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 :(1)ويتم ربديد ىامش ادلخاطر وفق العالقة ادلوالية    
 
 
 

 معامل تكلفة رأس ادلاؿ: COC       ىامش ادلخاطرة احملسوبة وفقا لطريقة التكلفة الرأسالية؛: COCM             حيث؛

 :       
                            SCR life ) القطاع، ويتم احلصوؿ عليو من خالؿ رأس ماؿ ادلالءة ادلطلوب ادلوافق دلخاطر االكتتاب يف تأمينات احلياة  

Dur mod    : .ادلدة ادلعدلة للتقدير األمثل للمخصص التقٍت للقطاع 

 باستثمارات ادلتعلقة واحلذر احليطة مبادئ بتطبيق ألـز Iادلالءة  إف نظاـ االستثمار:قواعد حساب  -
 احلذر أو احملتاط الشخص مبدأ أدخلII  ادلالءة نظاـ يف حُت أف مالءهتاضماف ألجلالتأمُت،  شركات

La personne prudente االستثمار صيغ أصوذلا واختيار استثمار يف احلرية التأمُت لشركة ترؾ حيث؛ 
  الوقت يف ولكنو الصارمة، االنتشار قواعد أعلل قد  II نظاـ ادلالءة يكوف وبذلك فيها، ترغب اليت

 بضماف النظاـ ىذا سح كما بسهولة، تسيَتىا يتم اليت االستثمارات اختيار التأمُت لشركة ضمن نفسو
 كافة االعتبار بعُت يأخذ والذيSCR حساب  عرب األصوؿ زلفظة ومردودية سيولة، جودة، أماف،

 األصوؿ. وسيولة نوعية القرض، وخصوصا للقياس القابلة األخطار
 اجلانب ادلالءة ىامش يُعترب MSR : :Marge de solvabilité requisهامش المالءة المطلوب  - ب

 مالءة احتياجات حلساب ادلعايَت الكمية ربديد على حيث يركز ؛ادلالءة  من األوىل الركيزة يف األساسي
 توضيح ذلك سابقا بطريقة جزافية ووفق كما مت  I  ادلالءة وفق ربسب االحتياجات ىذه التأمُت، شركات
 SCR.  و MCR علا ادلالءة ىامش ربدداف عتبتُت توجد IIادلالءة 

 احلد األدىن منؽلثل  وىو : SCR   :Solvency Capital Requirement بمال المالءة المطلو الرأس  -
التأمُت امتالكو؛ حىت سبتص اخلسائر الناذبة عن سنة كارثية استثنائية، وىو  ب على شركةغلرأس ادلاؿ والذي 

 .(2)خالؿ السنة %4.6مع احتماؿ حدوث خطر إفالس يُقدر بػ  %22.6بػ   VAR يعادؿ قيمة
 حساب رأس مال المالءة المطلوب  SCR:  حسابإف  SCRاستمرارية نظرية على يرتكز 

 شركات ذلا تتعرض اليت الكمية األخطار على مجيع تكوف بأف يضمن حيث ؛التأمُت لشركة النشاط
 .()داخلي ظلوذج أو معياري ظلوذج أساسعلى  SCRب حسا ويتم االعتبار، بعُت مأخوذة التأمُت

 النموذج المعياريFormule Standard : يضم و يتم وضعو من طرؼ اذليآت التنظيمية األوروبية
ارتباطية؛ حيث تُقس م  مصفوفات شكل يف التأمُت شركة ذلا تتعرض اليت الرئيسية ىذا النموذج ادلخاطر

                                                           
)1

Anne Mazzanti, "La formule standard (version QIS5), leviers et/ou incertitudes pour des garanties 

épargne et retraite", Thèse pour l’obtention du MBA Manager d’entreprise d’assurances, L’Ecole nationale 

d’assurances, France, 2012, p: 28   
)2(

 Voir : - Elodie Laugel, Gilles Dauphine, "Solvabilité II vu à travers le prisme du risque de marché : 

Quelles solutions d’Investissement ?", revue de recherche, axa investment managers, France., 2010, p: 6. 
( )

 .نفسها التأمُت شركات قبل من ُتطوًّر داخلية ظلاذج استعماؿ من طرفها أو ادلطور ادلعياري النموذج بُت االختيار  II ادلالءة منحت حيث 

COCM= COC × Durmob ×  
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موذج يسمح إىل وحدات أساسية سلتلفة واليت بدورىا تُقس م إىل وحدات فرعية، وبالتايل فإف ىذا الن
، وؽُلكن  (1)عوامل اخلطر ادلختلفة كما يسمح للشركة باالستفادة من قاعدة التنويعبتداخل االرتباط بُت 

 توضيح ىذا النموذج  من خالؿ الشكل ادلوايل:
 رأس المال المطلوب حسب النموذج المعياري :22الشكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Jim Rasqué, "Mesure et Gestion du Risque de marché dans l’environnement Solvabilité 2", 

Mémoire présenté devant l’Institutde Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme 

d’Actuaire, Université Claude Bernard, Lyon 1, 2010, p : 14. 

 حيث؛
 SCRop :وىي اخلسائر الناذبة عن التشغيلية بادلخاطر اخلاصادلطلوب  دلالءةا ؿما رأس ؽلثل :

 ؛االجراءات؛ األشخاص؛ األنظمة الداخلية كما يتضمن ادلخاطر القانونية ومن الص عب ظلذجة ىذه ادلخاطر
 التعديل :Adju اطلفاض  مع وادلتزامنة ادلتوقعة غَت اخلسائربُت  ادلوازنة التعديل ىذا يعكس

مثال: يف حاؿ حدوث خسائر  SCRوىذا ألجل تعديل قيمة  معا فيهما أو الضرائب أو التقنية ادلخصصات
 كبَتة قد يلجأ ادلؤم ن إىل تغيَت سياسة توزيع الفائض وذلك بتخفيض حص ة ادلؤم ن لو؛

 القاعدي ادلطلوب دلالءةا ماؿ رأسBSCR : ِّقبل أي  تعديالت،ادلطلوب  دلالءةا ماؿ رأس عن يُعرب 
 :(2)كما يلي  ساسيةاأل خاطرادل مخس ويضم
  ةالحيا تأمينات في االكتتاب مخاطر :SCR life  عن االكتتاب يف عقود التأمُت على  وىو ناتج

 .احلياة وادلرتبطة بادلخاطر اليت تغطيها وإجراءات تسيَت نشاطها

 الصحي في التأمين االكتتاب مخاطر  :SCRhealth  ىذه الوحدة تغطي سلاطر االكتتاب جلميع
وايت طويلة األجل التغطيات الصحية  الصحية واحلوادث وتنقسم إىل ثالث وحدات فرعية:الضمانات 

 الصحية قصَتة األجل إضافة للحوادث.  تقنية شلاثلة للتأمُت على احلياة و التغطياتتعتمد 

                                                           
)1( 

Autorité de Contrôle Prudentiel )ACP(, "Solvabilité 2 : principaux enseignements de la cinquième étude 

quantitative d impact )QIS5 ",( Mars, 2011, p : 14. 
)2(

 Carine Sauser, "Op.Cit  ,"  , p :102-104. 

 

 

 

    

 ارتباطية                          

 لكل خطر                             
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 مخاطر السوق  :SCRMKT  ينتج عن تقلب القيمة السوقية لألدوات ادلالية ويُقاس دبدى التعرض
مثل: أسعار األسهم؛ أسعار الفائدة؛ أسعار  السوؽ بسبب تأثَت احلركات يف ادلتغَتات ادلاليةدلخاطر 

   العقارات...

  الممتلكات تأمينات في االكتتاب مخاطر SCRNL  غلمع ادلخاطر اخلاصة بشركة تأمُت وىو
ادلوجودة؛  ادلرتبطة باخلصـوبلغ ووقت تسوية اخلسائر ادلمتلكات الناذبة عن االكتتابات ادلتوقعة وادلتعلقة دب

 .وكذا سلاطر التسيَت مبلغ القسط ادلكتتب بو؛ مبلغ القسط ادلطلوب لتغطية اخلصـو الناذبة عن االكتتاب

 مقابلمخاطر الطرف ال  :SCR def  وىي اخلسائر الناذبة عن فشل غَت متوقع أو تدىور يف التصنيف
، وزبتلف ىذه ادلخاطر ...ادلقابلة أو عقود ادلدينُت مثل: ترتيبات إعادة التأمُت؛ التوريقاالئتماين لألطراؼ 

ا قل احتماؿ زبل فو عن السداد، أم ا  حسب القوة ادلالية للطرؼ ادلقابل؛ حيث يكوف تصنيفو مرتفع كلم 
كما ىو   CCC ضمن تصنيف كوفت II األطراؼ ادلقابلة والغَت خاضعة للتصنيف ضمن توجيهات ادلالءة

 موض ح يف اجلدوؿ ادلوايل:

 QIS4احتمال مخاطر الطرف المقابل حسب تصنيف  :00الجدول                               

 احتمال مخاطر الطرف اآلخر التصنيف
AAA 0.0002  % 
AA 0.01 % 
A 0.05 % 

BBB 0.24 % 
BB 1.2 % 
B 6.04 % 

CCC 30.41 غير مصّنفة % 
Source : Anthony Derien, "Solvabilité 2 : Une réelle avancée ?", Thèse de doctorat non publiée, Université 

Claude Bernard, Lyon 1, France, 2010, p : 42. 

 : (1)الصيغة التاليةبتجميع ادلخاطر كما ىو مبُت  يف  حسب النموذج ادلعياريالكلية    SCR يتم حسابو    

     ∑    
 

 

   

( )   ∑        
   

( )    ( ) 

 ادلوضحة يف اجلدوؿ ادلوايل:   Correlation Matrix)حسب مصفوفة االرتباط  (  يف حُت يتم حساب معامالت االرتباط    

                                                           
)1( Jim Rasqué, "Mesure et Gestion du Risque de marché dans l’environnement Solvabilité 2", Mémoire 

présenté devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire, 

Université Claude Bernard ,Lyon 1, 2010, p: 14. 
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   لـ  االرتباطمصفوفة : 02جدولال
SCR  NL  SCR health SCR  life  SCR  def  SCR  

MKT 
 Corr i j 

-  - -  -  044%  SCR  MKT 
-  - -  044%  66%  SCR  def 
-  - 044%  %25  %25  SCR  life 
-  044% 66%  %25  %25  SCR health 
044%  4% 4%  64%  %25  SCR  NL 

√       (   ) –      ( ) –      ( )   =BSCR  

Source : Tobias Frenz, Younes Soualhi, "Takaful  Retakaful –Advenced principles  practices", 

second edition, IBFIM  Munich Re, Kuala lumpur, 2010, p157. 

 دلراقيب التأمُت ومعاشات التقاعد اللجنة األوروبية من أجل اختبار تأثَت سلتلف حاالت االرتباط، اقًتحت     
CEIOPS متغَت حسايب لػSCR   ،يعتمد على ربليل حساسية معامالت االرتباط بُت األسهم والسندات

    ( يف حالة ارتفاع ادلعدالت.4.66-( يف حالة ىبوط ادلعدالت، و)4.66الفرضيات اختربت قيمتُت دلعامل االرتباط، )+

دلاؿ إال أف يعترب أداة سريعة ومتجانسة حلساب متطلبات رأس ا "النموذج المعياري"على الرغم من أف       
أخذ ىيكل ادلخاطر للشركة وخصوصيتها بعُت االعتبار؛ إضافة إىل أف ادلعايَت اليت : عدـ لو سلبيات تتمثل يف

 حذلذه األسباب ويف إطار اإلصالحات سُم  ،(1)تعتمدىا تكوف بشكل عاـ وغَت كافية يف بعض األحياف
لتقييم احتياجات رأس ادلاؿ تتوافق وخصوصية كل شركة، وربًـت الشروط ظلاذج داخلية  التأمُت بتطويرلشركات 

CEIOPS)اليت وضعتها منظمة 
() خلية"ا"النماذج الد تسمى بػ.     

 النموذج الداخلي :Le modèle interne  يسمح النموذج الداخلي لشركة التأمُت أخذ ادلخاطر اخلاصة
 .(2)متطلبات رأس ادلاؿ الذي ُيسهم يف ازباذ قرارات التسيَت اجليدوربديد مستوى ، بعُت االعتبار بنشاطها

مُت إال بعد موافقتو جلميع ادلعايَت شركة تأ طبيق النموذج الداخلي ألي  ال ؽلكن استخداـ ت         
 :(3)والتجارية...(، ومعايَت اجلودة؛ إضافة خلضوعو جملموعة اختبارات تتمثل يف االسًتاتيجية)

  االستعمالاختباراتles tests d’usage :  وفق ىذا ادلعيار يتم ربديد نطاؽ استخداـ
ادلخاطر وازباذ القرارات  فعاؿ للحوكمة وتغَتالشركة، كما يعترب نظاـ  النموذج الداخلي بشكل يومي يف

 وزبصيص رأس ادلاؿ؛

                                                           
)1( 

Anthony Derien, "Solvabilité 2: Une réelle avancée?", Thèse de doctorat en sciences de gestion, non 

publiée, Université Claude Bernard , Lyon 1, France, 2010, p: 38-39. 
)(

 European Insurance and Occupational Pensions Supervisors . 
)2( 

Gilles Dupin, "Op.Cit ",  p : 36 . 

)3( 
Anthony Derien, Op.Cit ," p: 39 



  ين شركات التأمفي  المالءة المالية :.............................دراسة تحليلية لنماذجصل الثانيالف

 

~ 98 ~ 
 

 االختبارات اإلحصائيةles tests statistique :  ػلدد ىذا االختبار ادلتطلبات ادلطلوب
 توفرىا يف البيانات ادلستخدمة والفرضيات وذلك لتأثَتىا على النموذج الداخلي؛

  اختبارات المعايرةles tests d’etalonnage:  يسمح ىذا االختبار باستخداـ فًتات زمنية
، واستخداـ مقياس آخر للخطر؛ حيث يقدر ىامش األماف سللفة عن ما تفرضو توجيهات ادلالءة 

 كما يلي:  خالؿ سنة  %22.6بػ   VARادلطلوب مع حساب قيمة 

  VAR  بـ SCR  عالقة :22الشكل
 

 
 
 
 
 
 

Source : David Fitouchi  ORSA :   la créativité actuarielle au-delà des formules standard Journées 

actuarielles de Strasbourg France, 19/09/2014  p :14. 

يتوافق مع القيمة ادلعرضة للمخاطر  SCR :من خالل الشكل يتضح أن       
VAR99.5 ٪ دة؛ واحعلى مدى سنة

من ٪ 99.5الوفاء بالتزاماهتا يف بالشركة  يف ىذه احلالة تقـوو SCR  يساويإذا كاف مقدار رأس ماؿ الشركة 
 احلاالت خالؿ فًتة سنة واحدة.

: وىو يُعرب  عن  Minimum Capital Requirement: MCR رأس المالالحد األدنى لمتطلبات  -
والذي ال ؽُلكن ذباوزه، ويف  اذليآت التنظيمية وفق إطار ادلالءة ادلستوى األدىن من رأس ادلاؿ الذي تفرضو 

 .(1)لك؛ يستلـز تدخل السلطات الرقابيةحالة حدوث ذ

  ىناؾ عدة طرؽ حلساب رأس ادلاؿ األدىنرأس المال: الحد األدنى لمتطلبات حسابMCR  ،
 :(2)طريق العالقة التاليةعن MCR حساب كما ؽلكن  ،SCRوأبسط طريقة لذلك ىو اعتباره كنسبة من

 
 

 

                                                           
()

:Value At Risque  مع األخذ بعُت االعتبار مجيع  ؛خالؿ سنة %5أقل من ث خسارة و مقدار رأس ادلاؿ الذي يسمح باحتماؿ حد ىي
تستخدـ اليت تتعر ض ذلا الشركة أو ىي قيمة اخلسارة القصوى اليت تتعر ض ذلا احملفظة ادلالية خالؿ فًتة زمنية زلد دة عند مستوى ثقة معُت  و  ادلخاطر

 لتحديد حجم ادلخاطر االبالغ عنها ذليآت الرقابة الداخلية واخلارجية.
)1( René Doff, "Risk management for insurers: Risk control", economic capital and solvency II, Ed:Incive 

media, London, 2007, p: 130. 
)2( Ahmed Al-Darwish ET AL, "Possible Unintended Consequences of Basel III and Solvency II", 

International Monetary Fund, A discussion paper, London, August 2011, p: 62 

VAR a 99.5% de la distrubition      

         des résultats 

 

 

 

 

 نتيجة سنة                                   0

SCR 
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 حالة يفل للحد من ادلخاطر نافذة التدخ   (MCR(يكمن من خالؿ اعتبار )SCR( و)MCR)الفرؽ بُت و    

 توضيح تراجع نسبة ادلخاطر من خالؿ الشكل ادلوايل: اخًتاقو، وؽلكن
 (SCR( و)MCRتراجع المخاطر وفق ) :22الشكل

      
 
 
 
 
 

 
Source: Deloitte Development LLC, "Intro to solvency II", Discussion of requirement,February 2011,p:06. 

 ىو ُمبُت  يف الشكل ادلوايل: ىامش ادلالءة كما ؽلكن ربديد مستويات من خالل ماسبق     
 هامش المالءة في شركات التأمين حسب إطار المالءة  مستويات :22الشكل

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الباحثة إعدادالمصدر: 
 ؛ حبيث إذا كاف:شراؼ والرقابة حبسب إطار ادلالءةىناؾ ثالث مستويات لتدخل سلطة اإل :أن يتضح  السابق  من خالل الشكل     
  ذلك تدخل ىيآت الرقابة؛ ستدعيأكرب من رأس ادلاؿ ادلطلوب فال يرأس ادلاؿ ادلتاح 
 ةخذ ىيآت الرقاباحلد األدىن ذلامش ادلالءة تت   رأس ادلاؿ ادلتاح أقل من رأس ادلاؿ ادلطلوب لكنو أعلى من 

 إجراءات إلعادة شركات التأمُت إىل حالتها الصحية؛

 MCR       = Max MCRcombined, AMCR   
MCRcombined = {Min[Max (MCRlinear; 0.25 × SCR); 0.45×SCR] 

      ؛SCR  من %66و  %06رأس ادلاؿ األدىن ادلركب زلصور بُت :        MCRcombined حيث؛ 

AMCR      : رأس ادلاؿ األدىن القاعدي يتم ربديده بشكل جزايف وفق إطار ادلالءة ؛ 

MCRlinear             : ىو رلموع  اخلطية MCRS لكل نوع من األعماؿ قبل تطبيق أي سقف أو حد أدىن 

 

    
 

  

 

 زيادة مستوى

 هامش األمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدخل هيآت الرقابة حسب مبدأ 
 النسبية

 تدخل تلقائي لهيآت الرقابة

 

 الر

 الرقابة الرقابة 

SCR النموذج المعياري 

MCR 

وذج الداخلًمالن  SCR  

SCR                                        MCR             
                    06احتمال حدوث إفالس         4.6احتمال حدوث إفالس 

VAR =22.6                            VAR=16 
 االحتمال                                                                               

 
 األرباح       4تراجع المخاطر                                                           
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 رأس ادلاؿ ادلتاح أقل من احلد األدىن ذلامش ادلالءة حالة عدـ ادلالءة   بإلغاء تتدخل ىيآت الرقابة تلقائيا
 والتزاماهتا إىل شركة تأمُت أخرى.رخصة التأمُت من خالؿ تصفية الشركة أو نقل أصوذلا 

ة اليت غلب على شركة التأمُت على مستوى األمواؿ اخلاص   IIادلالءة يُؤث ر إطار األموال الخاصة:  - ج
 مة، بينما شركاتع  بأمواؿ خاصةُ مد غلب مقابلتهاض دلخاطر سلتلفة هبا، فشركات التأمُت اليت تتعر   االحتفاظ

 عرضة للمخاطر تكوف ـ تشكيلة منتجات أقل  استثمارية احًتازية واليت تقد  سًتاتيجية ابع التأمُت اليت تت  
  ، وتنقسم األمواؿ اخلاصة إىل:احتياجاىا من األمواؿ اخلاصة منخفضة

ادلاؿ  رأس كل من  تظهر يف ادليزانية وتضم   (:fonds propres de base) األموال الخاصة األساسية -
ىذه األخَتة "Passifs subordonnés" وكذلك اخلصـو التابعة أو الثانويةم بالقيمة السوقية االقتصادي ادلقي  

 تستعمل كدعم لرأس ادلاؿ يف حالة تصفية شركة التأمُت؛
شركة التأمُت  تكوف خارج ادليزانية، تستخدمها(  fonds propres auxiliaires) ة اإلضافيةاألموال الخاصّ  -

 و SCR  (األمواؿ التسديد للغَت أو يف حاالت تغطية رؤوسدبوافقة ىيئات اإلشراؼ والرقابة يف حاالت 
MCR)   وغَتىا. اإلضافيةاالشًتاكات  ر من رأس ادلاؿ االجتماعي،ر  ىذا الصنف اجلزء الغَت زلُ  ويضم 

 أف مواؿ اخلاصة األساسية فإنو ؽلكنزات األشلي   فحسب مستويات فرع كل صنف من األمواؿ اخلاصةويت
ستويُت الثاين إىل ماإلضافية فيتم تصنيفها األمواؿ اخلاصة  األوؿ، الثاين، والثالث. أما ىستو إىل متصنف 
 كما ىو موض ح من خالؿ الشكل ادلوايل:   والثالث

 II مستويات األموال الخاصة وفق إطار المالءة :22الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 باالعتماد على: إعداد الباحثةالمصدر: من 
- Judith Dourneau, "Solvency II : Du risque de marché au modèle interne de risque", mémoire présenté 

pour l’obtention du diplôme de l’Enass, Ecole nationale d’assurance, Institut CNMA, France 2008, p32  

 األموال الخاصة

 اإلضافية األموال الخاصة األساسية األموال الخاصة

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

 رأس المال المحّرر؛ 
  االحتياطات

 الُمرّحلة؛واألرباح 
 .الخصوم التابعة 

 

 

  الخصوم التابعة ذات
االستحقاق أكثر من 

 .سنوات 5

 

 

  الخصوم التابعة ذات
االستحقاق أقل  من 

 .سنوات 5

 

 

  رأس مال غيرمحّرر؛ 

  اشتراكات إضافية

 2خاصة بالمستوى 

 

  اشتراكات وخصوم
أخرى غير موجودة 

 .1في المستوى 
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 اخلاصةصنف من األمواؿ  لكل كمية حدود وضع متلقد : باألموال الخاّصة (SCR( و)MCR) تغطية
 من تكوف أفن ؽلك اليت القاعدية اخلاصة باألمواؿMCR  تغطية غلب ادلالءة؛ حيث رأساؿ يف إلدماجها
 باألمواؿ  SCR تغطية غلب األوؿ، كما ادلستوى من %05ػبػ  األقل وعلى الثاين، أو األوؿ ادلستوى
 األكثر على%00و األوؿ ادلستوى من األقل على%05 ضماف مع والثالث الثاين األوؿ، للمستوى اخلاصة

  يف الشكل ادلوايل:مبُت  الثالث، كما ىو  ادلستوى من
 باألموال الخاصة (SCR( و)MCR)تغطية  :01الشكل

 
 
 
 
 
 
 

("، SAAدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين )– 6"إدارة المخاطر االستثمارية في شركات التأمين وفق نظام المالءة  لفتاحة سعاد،المصدر: 
 .006، ص: 6400رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 

شركة  فإف السابقة، بالتغطية االلتزاـ عدـ إثبات حالة ففي الرقابية، للهيئات الرئيسية األداة SCR عتربيُ      
يف مدة ستة  SCRتغطية  إلعادة للتحقيق قابل عمل سلطط ادلعاينة من شهرينمدة  يف هتيأ أف بد ال التأمُت
 يف هُتيأ أف شركات التأمُت على بد ال MCR مطابقة عدـ إثبات حالة ويف، الرقابية اذليئة دبوافقة وىذا أشهر،
 يتمأو أشهر،ثالثة ظرؼ  يف ثانيةMCR  يُغطَّى أف غلب حيث للتحقيق، قابل سبويل سلطط شهر ظرؼ

 .(1)االعتماد سحب
  الشكل ادلوايل: كما ىو مبُت  يف الشركةميزانية يف  طار ادلالءة وؽلكن سبثيل ُمكو نات الر كيزة األوىل إل     

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
)1( la comité de direction MFP Services,

 "
Les bases de Solvabilité II ", p: 39  

 

 

 

 

 

 حصة إجبارٌة                            حصة مقبولة                        حصة غٌر مقبولة            

54%  

04%  
MCR SCR 
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0 مستوى  
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3 مستوى  

24%  

05%  
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 ميزانية شركة التأمين وفق إطار المالءة  :62الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Joachim Lemaire,Impacts du provisionnement en norme actuelle e en norme de solvabilité  , 

mémoire présenté devant le centre d étude actuarielles pour la validation du cursus a la formation dactuaire,Paris, 

p : 79. 

 :(1)تتكوف ميزانية شركات التأمُت وفق إطار ادلالءة شلا يلي

 :العادلة أي أهنا تعكس سعرىا احلقيقي يف السوؽ؛ غلب أف تكوف أصوؿ الشركة مقيمة بالقيمة األصول 
 حىت تكوف أكثر مصداقية؛

 تتكوف اخلصـو من قسمُت رئيسيُت علا: األمواؿ اخلاصة و ادلخصصات التقنية :الخصوم  
 مة كايف لتغطية التزامات شركة التأمُت، ومقي    حجم ادلخصصات كوفغلب أف ي :المخصصات التقنية

 التقدير األمثل وىامش اخلطر:، وىي رلموع حسب مبدأ احليطة واحلذر
 :ىامش لألخطار اليت تأخذ يف عُت االعتبار حالة عدـ اليقُت للتقدير األمثل؛ هامش الخطر 
 :لتدفقات ادلستقبلية.قيمة االتقدير اجليد ل التقدير األمثل 

 ادلخصصات والديوف( أو ما يسمى بالفائض؛ إضافة  خلصـووىي الفرؽ بُت األصوؿ وا: الخاصة األموال(
 ؛MCRو  SCR إىل
  متطلبات رأس المالSCR : رأس ادلاؿ ادلطلوب المتصاص اخلطر الناتج عن سنة كارثية استثنائية؛   
 الحد األدنى لرأس المال المطلوب MCR: والذي ال ؽلكن ذباوزه،  احلد األدىن دلستوى رأس ادلاؿ

 .ويف حاؿ حدوث ذلك يتطلب التدخل التلقائي للسلطات الرقابية

 يلي: ما زت عليها الركيزة األوىل يف إطار ادلالءة العناصر اليت رك   من أىم  

                                                           
)1( Emma Gondranet Romain Lagresle, "Appétence au risque et allocation de capital à partir de critères de 

performance sous Solvabilité 2 , " Mémoire présenté devant l’ENSAE ParisTech pour l’obtention du diplôme de 

la filière Actuariat, Paris, p:18. 

الخصـوم                                 ول  ـاألص  

SCR    

MCR  

 األموال الخاصة القاعدية    

 الخصوم –الفائض= األصول 

 هامش الخطر

 :التقدٌر األمثل

 للعوائد( )لألقساط، لألخطار؛

 

)ودائع، نقود  أخرى خصوم
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   ذلا شركة التأمُت حيث؛ض دة، وعلى أساس ربديد ادلخاطر اليت تتعر  وفق مقاربة ومعق   حساب ىامش ادلالءة يتم 
 ؛الطرؼ اآلخر...(؛ التشغلية ؛االكتتاب ؛خذ بعُت االعتبار أىم ادلخاطر )السوقيةيأ 

 .األخذ بعُت االعتبار تأثَتات عملية التنويع 

 إعادة تقييم للميزانية؛ حيث أصبحت تعتمد على القيمة االقتصادية لألصوؿ )التوظيفات( واخلصـو )ادلخصصات(؛ 

 عتمدة يف حساب ادلخاطر؛ جودة ادلعطيات
ُ
 اإلحصائية وادل

 تدعيم مستوى وجودة متطلبات رأس ادلاؿ؛ 

   SCR .و  MCRوجود مستويُت دلتطلبات رأس ادلاؿ علا:  -
هتدؼ إىل وضع معايَت كمية دلراقبة ادلخاطر الداخلية للشركة، و  المتطلبات النوعية: الركيزة الثانية   .2

من خالؿ التزامها  ؛ وىذا(1)والرقابة شلارسة نشاطها يف إطار ىذا ادلفهـو وربديد كيف ؽلكن لسلطة اإلشراؼ
جلعل البيانات إدارة ادلخاطر؛ الرقابة الداخلية؛ احلوكمة؛ عملية اإلشراؼ والصالحيات ادلتعلقة هبا،  بقواعد

لة دلتطلبات الركيزة أكثر موثوقية شل ا ؽُلك ن من حفظ حقوؽ أصحاب ادلصاحل دبعٌت أف الركيزة الثانية ىي  ُمكم 
 األوىل، وؽلكن توضيح مكوناهتا من خالؿ الشكل ادلوايل:

 عناصر الركيزة الثانية في إطار المالءة : 03الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

: 06. , pOp.CitKPMG,  : Source 

 ى شركات التأمُت العمل وفق مبادئيستوجب عل ادلالءة إطار وفق  : المتطلبات المتعلقة بالحوكمة - أ
 .دلدى صلاعة إدارة شركة التأمُت ومدى فعالية نظاـ الرقابةمعيار  ىايار تعبا حوكمة الشركات،

تأمُت توفَت نظاـ يتعُت على كل شركة  ادلالءة إطار وفق  : المتطلبات المتعلقة بالرقابة الداخلية - ب
بة ادلناسبة حوؿ سلتلف للرقابة الداخلية، وأف يشتمل ىذا النظاـ على رلموعة من اإلجراءات اإلدارية واحملاس

 ىو موض ح من خالؿ الشكل ادلوايل: كما  ويف مجيع مستويات الشركةادلعلومات 
 
 

                                                           
)1( Eva Benros, "Op.Cit" , p:19 

 بة الداخلٌةاقنظام الر

 

 المخاطرنظام إدارة 

 

 

 الحوكمة

 التسيير الرشيد للنشاط

 السماح لمجلس اإلدارة بالقيام بمهامه

 تقوية محيط العمل لشركة التأمين من خالل:

 ضمان احترام الستراتيجية العمل  واإلجراءات المحددة؛ 
 ضمان مصداقية المعلومات المالية وغير المالية 

 

 

تسمح بتقييم مسبق وشامل للمخاطر  بضمان المتابعة وحمايتها 
 في مستوى مقبول



  ين شركات التأمفي  المالءة المالية :.............................دراسة تحليلية لنماذجصل الثانيالف

 

~ 104 ~ 
 

 : نظام الرقابة الداخلية حسب إطار المالءة 20الشكل
 
 
 
 
 
 
 

Source : Marion Lelovier, "Préparer la mise en œuvre du « pilier 2 » de solvabilité 2", 12èmes 

Rencontres MutRé, FNMF-DRM-DEF/SFG, 22 /11/ 2011, p : 20 

على تقييم اآلثار احملتملة ألي تغيَت يف القوانُت  تشتمل وظيفة ادلطابقة : )االمتثال( متطلبات المطابقة -
 .ادلتعلقة بطبيعة أعماؿ الشركة

يتعُت على شركات التأمُت إنشاء وظيفة ادلراجعة  ادلالءة إطار وفق : المتطلبات المتعلقة بالمراجعة -
الداخلية، تعمل ىذه الوظيفة على اختبار ومعرفة مدى االمتثاؿ لالسًتاتيجيات واإلجراءات التحوطية 

كما غلب أف يعمل ادلراجع الداخلي  كاف مناسبا ألعماذلا، الداخلية، وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية للشركة إذا
 .إلدارةبشكل مستقل عن ا

على كل شركة تأمُت وضع وظيفة "إدارة ادلخاطر" بغرض ربقيق  وفق إطار ادلالءة  : إدارة المخاطر -ج
اإلدارة الفع الة للمخاطر، واليت تشتمل على اسًتاتيجيات وعمليات وإجراءات تقدًن التقارير الالزمة وبشكل 

 دائم دلواكبة التطورات اليت قد ربدث يف الشركة.
 متطلبات نشر المعلومات: الركيزة الثالثة  .1

على  جعل االتصاؿ اخلارجي بُت الشركاتو  إىل سبكُت اذليآت الرقابية من آداء مهامها ىذه الركيزة هتدؼ
نشر ادلعلومات العامة للشركة وادلعلومات اخلاصة  ، وىذا من خالؿشفافية وتنسيق ادلستوى األورويب أكثر

 :(2)، ويكوف النشر بصفة دورية لنوعُت من الوثائق علا(1)وادلستثمرين املي وثائق التأمُتحل
 التقارير الوصفية "Narratifs":  وىذا إلعطاء نظرة عامة عن سياسة التحو ط اليت وضعتها شركة التأمُت، ويف

 SFCRبادلالءة ادلالية وشرط التقرير  ىذا اإلطار يتم إصدار تقريرين أحدعلا سنوي وعاـ يتعلق
()   واآلخر

                                                           
)1( 

Stephane Menart, "Modélisation du risque opérationnel dans l’assurance", Mémoire soutenu pour obtenir 

du diplôme d’Actuaire, Centre d’Etudes Actuarielles(CEA), Paris, 2006, p : 10. 
)2(

 Hugo Perini Solavbilite II : Volet quantitatif pilier 1,2 ET 3 Mémoire de Stage Université Nice France 

2015  p: 20. 
)( 

Solvency Financial and Condition Report. 
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 ل موج و للمشرفُتم  وىو تقرير مك، événement majeurكل ثالث سنوات أو خالؿ كل حدث كبَت 
يُعرؼ بتقرير الرقابة التنظيمي

RSR ). 

 التقارير الكمية "Quantitatifs" :وتسمى (QRT  د معطياهتا من طرؼ وىي عبارة عن جداوؿ رُبد 
EIOPA لشركة التأمُت )تسيَت األصوؿ؛ ادلخصصات التقنية؛ األمواؿ ، وىي تغطي األنشطة الرئيسية

 اخلاصة؛ ادليزانية؛ برنامج إعادة التأمُت(.

 من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل: وؽلكن توضيح الفروؽ اجلوىرية للتقارير الصادرة عن شركات التأمُت حسب إطار ادلالءة 
 التقارير الصادرة عن شركات التأمين حسب إطار المالءة  مقارنة :02الجدول

 التقارير        
 

 عناصر المقارنة

تقرير المالءة والوضع 
 المالي

(SFCR) 

التقرير التنظيمي 
 للمشرفين

(RSR) 
 (QRTالتقرير الكمي )

 ت الرقابية مع وجود بعض البنوداجلها اجلهات الرقابية اجلمهور رسل إليهاالجهة المُ 
 ذات الطابع العمومي.

 كمية كمية ونوعية كمية ونوعية نوعية البيانات

 المحتوى

 البيئة اخلارجية واألداء؛ 

 نظاـ احلوكمة؛ 

 موجز بيانات ادلخاطر؛ 

 التقييم؛ 

 .تسيَت رؤوس األمواؿ 

 البيئة اخلارجية واألداء؛ 

 نظاـ احلوكمة؛ 

 موجز بيانات ادلخاطر؛ 

 التقييم؛ 

 .تسيَت رؤوس األمواؿ 
 

 متطلبات رأس ماؿ ا( دلطلوبSCR)؛ 

 ( متطلبات رأس ادلاؿ األدىنMCR؛) 

 ادلخصصات التقنية؛ 

 األصوؿ؛ 

 .رؤوس األمواؿ اخلاص ة 

 إلكًتونية إلكًتونية إلكًتونية الصيغة
 فصلي كل ثالث سنوات سنوي اإلصدار

 استالم التقرير
أسبوع بعد انتهاء  41خالؿ 

السنة ادلالية للشركة مع سبديد 
 أسابيع جملم عات التأمُت 1

أسبوع بعد انتهاء  41خالؿ 
السنة ادلالية للشركة مع سبديد 

 أسابيع جملم عات التأمُت 1

 أسابيع 1فصلي: بعد 
 أسبوع من هناية السنة ادلالية 41سنوي: بعد 

Source : Christophe Burckbuchler, Mark Irwin, "Vers un plus grand niveau de détail, un 

renforcement de la transparence et une périodicité plus rapprochée de L’information financièremise en 

œuvre des exigences en matière d’informations prudentielles et de publication imposées par le pilier 3 de 

solvabilitéII", Ed : Moody’s Analytics, Paris, France, 2011, p : 03. 

 :(1)منها عناصرتوفر عد ة يتطلب  من قبل شركة التأمُت  التقارير الس ابقةإعداد إف 
   للجهات ادلعنية إتاحتهار مجيع البيانات وادلعلومات، و توفAvailability ؛)   
  قة عند نشر ادلعلومةمن الد   كبَتمستوى  وجود (Granularity ؛) 

                                                           
)( Regulator Supervisory Report 
)1( Bearing Point Holding, "Solvency II: Solution de reporting réglementaire pour l’assurance", dossier 

special reporting solva2, Ed: Business & Regulatory Financial Information Expertise, EU, 2011, p: 03. 
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 وافقادلستخدمة لتحديد وحساب ادلتطلبات التقنية؛ على سبيل ادلثاؿ "الت   داالمتثاؿ للقواع" (Compliance)؛ 
 التقارير االلتزاـ باآلجاؿ واجلداوؿ الزمنية ادلفروضة من قبل اجلهات الرقابية فيما ؼلص تقدًن ((Calendar؛ 
   بات اإلبالغ التنظيميةقارير حسب معايَت متطل  تكييف صيغ وأشكاؿ الت.     

تفعيل وتنسيق ربقيق الشفافية واالنضباط اذباه السوؽ من خالؿ وبالتايل فإف ىذه الركيزة هتدؼ إىل 
 ادلعلومات ادلتوفرة يف الركيزة األوىل والثانية. 

  إطار المالءة تحديات تطبيق توجيهات أساليب مواجهة رابعا:
ما سًتاتيجية شركات التأمُت، وىذا ايف قلب تسيَت و قابة على ادلخاطر وضع اإلدارة والر   إف إطار ادلالءة     

تتبع ادلؤشرات اذلامة لتسيَت سلتلف ادلخاطر من جهة، و  يؤثر على مجيع الوظائف ويستدعي التنسيق العاـ واألفقي
 :(1)دلواجهة التحديات اليت تُواجهها من خالؿ لإلدارة وتوجيو ظلوذج األعماؿ

 األولى: بالنسبة للركيزة  .3
 تطوير ظلاذج رأس ادلاؿ وكذا الوسائل ادلساعدة على دمج ادلخاطر وإدارة رأس ادلاؿ؛ -

 فهم النتائج ادلتسقة يف السوؽ خاصة؛ ما تعل ق بانتشار ادلنتجات؛ -

 االلتزاـ بالتواريخ احملد دة لتلبية متطلبات االستخداـ؛ -

 تطوير النماذج ذات التقنيات ادلتطورة لتحديد حدود مستوى ادلخاطرة ادلسموح بو؛ -

 تطوير قاعدة بيانات لدعم ظلاذج رأس ادلاؿ؛ -

 ترشيد استخداـ رأس ادلاؿ حسب أولويات ادلنافسة. -

 الثانية: بالنسبة للركيزة  .2

ووضع اإلجراءات ادلناسبة لوضع اإلطار العاـ  وضع اسًتاتيجية إدارة سلاطر تتماشى مع متطلبات ادلالءة  -
 ؛لتحمل ادلخاطرة

 ؛ ORSA تنفيذ السياسات واإلجراءات ادلتعلقة باختبارات -

 دعم تقييم إغلابيات تنويع ادلنتجات عرب وحدات األعماؿ؛ -

 ؛اعتماد ادلعلومات اجلديدة والبنية األساسية للتحكم -

 تلبية احتياجات ادلنظمُت ادلتعد دة. -

 للركيزة الثالثة:بالنسبة   .1

 ، احملل لُت، وكاالت التصنيف وادلساعلُت؛تصميم تقارير اإلفصاح للمنظمُت -

 تقدًن التوضيحات حوؿ النتائج ادلتعلقة بالسوؽ ألصحاب ادلصلحة خاصة ادلتعلقة بادلنتجات؛ -

 طر؛توفَت نظاـ إدارة بيانات فع اؿ خاص بالعمليات التقنية احلسابية وادلتعل قة بادلخا -

  اإلدارات ريا، إدارة ادلخاطر واالتصاؿ بُتتقدًن طرؽ تكوين ومهارات جديدة تتعلق جبانب التمويل، اإلكتوا -
                                                           

)1( Deloitte Development LLC, "Intro to Solvency II", Discussion of requirements, February 2011, p: 18. 



  ين شركات التأمفي  المالءة المالية :.............................دراسة تحليلية لنماذجصل الثانيالف

 

~ 107 ~ 
 

 وإطار المالءة  المالءة  مقارنة بين إطار المطلب الثالث:
 تطرؽ فيو إىل العناصر التالية:يتم الو 

 :مقارنة بين أهداف إطار المالءة   أوال  وإطار المالءة 
 :مقارنة بين ميزانية إطار المالءة   ثانيا  وإطار المالءة 
  :إطار المالءة وفق  الماليةبين نسب المالءة مقارنة ثالثا  وإطار المالءة 
 :إطار المالءة مقارنة بين السياسة االستثمارية وفق  رابعا  وإطار المالءة  

  :المالءة وإطار  مقارنة بين أهداف إطار المالءة  أو ال:
وؽلكن تلخيص أىداؼ ، ىي من أجل تطوير وتنسيق قوانُت ادلالءة  األىداؼ اليت جاء هبا إطار ادلالءة  إف     

 النموذجُت يف اجلدوؿ ادلوايل:
 وإطار المالءة  مقارنة بين أهداف إطار المالءة  :02جدولال

 إطار المالءة  إطار المالءة 
 ربػديػث

 كمية بشكل كلي؛  متطلبات 

 ؛ال توجد عالقة بُت األصوؿ / اخلصـو 

 عدـ األخذ بعُت االعتبار للمخاطر الشاملة وادلتمايزة. 

 

 متطلبات حوؿ تسيَت ادلخاطر والرقابة الداخلية )نوعية(؛ 

 ؛األخذ بعُت االعتبار مجيع ادلخاطر  

  قياسات معيارية أدؽ مع إمكانية تطبيق النماذج الداخلية
 .بشكل فردي

 تنسيػق
   ة  بُت الدوؿ صات متغَت  مستويات احلذر للمخص

 وادلؤسسات؛

 تطبيقات متغَتة للرقابة. 

 تنسيق مستوى احلذر للمخصصات من ادلداخل الكمية؛ 

 ؛تطبيقات رقابية متناسقة بُت مجيع الدوؿ 

 سلطات رقابية مرجعية للمجموعات. 
: 03. , pOp.Cit KPMG,:  Source 

  والمالءة  مقارنة بين ميزانية شركات التأمين وفق إطار المالءة  ثانيا:
فأصبحت زبتلف  ؛على ميزانية شركات التأمُت لقد انعكست اإلصالحات اليت جاء هبا إطار ادلالءة 

                          :والشكل ادلوايل يوضح ذلك عن ميزانيتها وفق إطار ادلالءة 
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 والمالءة  مقارنة بين ميزانية شركات التأمين وفق إطار المالءة : 36الشكل           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

: 10. , pOp.Cit KPMG, Source: 

تطوير دليزانية الشركة وفق  إال   ىيما  ميزانية شركات التأمُت حسب إطار ادلالءة  من خالل الشكل يتضح أن:     
 وؽلكن ربديد أو التشابو واالختالؼ بينهما كما يلي: إطار ادلالءة 

- 
   يف جانب اخلصـو فإف تقييم ادلخصصات التقنية متقاربة بُت نظاـ ادلالءة وادلالءة التقييم بطرؽ احتمالية  حيث يتم   ؛

"Méthodes Prospectives،"  غَت أف حجم ادلخصصات التقنية يف التأمُت على احلياة يكوف أكرب وفق إطار ادلالءة. 
  االختالؼ بُت النظامُت يكمن يف أف: 
  التقييم احملاسيب وفق إطار ادلالءة  يف حُت أنو وفق إطار ادلالءة  "التكلفة التاريخية"،يتم دببدأ  يعتمد على  مبدأ

 غَت يف القيمة السوقية لألصوؿ؛  وىو األصلع ألنو يراعي الت   (JusteValeur) ()"القيمة االقتصادية" أو "القيمة العادلة"

   فق إطار ادلالءة و  ىامشُت للمالءة ادلالية علا "متطلبات رأس ادلاؿ األدىنيوجدMCR    وىذا من أجل
وىذا من أجل التعامل مع سلاطر التشغيل العشوائي  " SCRالبقاء يف السوؽ، ومتطلبات مالءة رأس ادلاؿ 

  فال يوجد إال ىامش واحد للمالءة ادلالية ثابت؛ ، أما وفق إطار ادلالءة ومحاية الشركة من خطر اإلفالس

  اختالؼ ظلاذج إدارة ادلخاطر بُت إطار ادلالءة و؛  
  ىامش اخلطر يف ميزانية الشركة وفق إطار ادلالءة ، ض ذلا شركة اليت تتعر   ػلتسب انطالقا من رلموع ادلخاطر

فإنو ثابت بُت مجيع الشركات اليت سبارس نفس نوع من التأمُت وذلا نفس قيمة  التأمُت، أما وفق إطار ادلالءة 
 .حجم ادلصاريف بالنسبة لكل  شركةالقسط واخلطر دوف مراعاة السياسة االستثمارية أو 

                                                           
() :؛)يتغَت سعرىا حسب السوؽ( أما القيم ادلنقولة فتقيمها حسب اخلربة ،يف البورصة تقييم التوظيفات حسب تسعَتىا يكوف جانب األصول 
 تقييم اخلصـو يكوف حسب قاعدة التقدير األمثل والذي يعتمد على ظلاذج )نظريات اكتوارية، حجم ادلعطيات...( مع وجود ىامش خطر.  جانب الخصوم:    

 الفائضالقيم المضافة                

 لألصول الكامنة

 

المالءة  مقيمة      فائض هامش األصول
 

 بالقيمة المحاسبية                  
 مخصصات تقنية     )التاريخية القيمة(

 مقَيمة حسب مبدأ                      
                        الحيطة والحذر                     

 الفائضمقيمة           أصول
 بالقيمة 

 SCR                   السوقية
 

                
MCR               

    

                
 هامش الخطر                  

 التقدير األمثل                      
 القيمة السوقية                      

 إطار المالءة   إطار المالءة  

صة
خا

 أموال 

ت تقنٌة
صا
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 :وإطار المالءة  إطار المالءة وفق  الماليةبين نسب المالءة مقارنة  ثالثا:
حساب نسبة ادلالءة باالعتماد على القيمة احلالية  يتم فإنو وفق إطار ادلالءة  ؛على خالؼ إطار ادلالءة    

متطلبات ادلالءة ادلالية، والشكلُت ادلواليُت يوض حاف اختالؼ للمخاطر، واليت تفًتضها شركة التأمُت عند حساب 
 النسب ادلئوية للمالءة ادلالية بُت النموذجُت:

 المالءة وفق إطار المالءة  مسنويات: 02الجدول
 شركة تأمين على الحياة شركة تأمين على الممتلكات المالءة 

 %044 %044 متطلبات اذلامش األدىن
 %621 %206 متطلبات األدىن تغطية

 %021 %506 الفائض
Source : Anthony Derien Solvabilité 2 une réelle avance ? Thèse pour obtenir le grade de 

Docteur Université Claude Bernard  Lyon I,  France 2010 p :4 

 مستوى المالءة وفق إطار المالءة : 02الجدول
 شركة تأمين على الحياة شركة تأمين على الممتلكات المالءة 

MCR 033% 30% 
 MCR 166% 601%تغطية 

 %600 %526 الفارؽ
SCR 313% 20% 

SCR 601 %243 تغطية% 
 %060 %664 الفارؽ

Source : Ibid p :48. 

 
 :التالية من خالؿ ادلعادلة وفق إطار ادلالءة ادلتحص ل عليها حساب نسبة ادلالءة وقد مت  

     
   

دبعٌت أف  األمواؿ اخلاصة أكرب أو تساوي  044حبيث غلب أف تكوف النسبة ادلطلوبة أكرب أو تساوي      
 .و   إطار ادلالءةمتطلبات رأس ادلاؿ، ويف اجلدوؿ ادلويل نستعرض االختالؼ بُت النسب ادلطلوبة وفق 

  إطار المالءة و نسب التغطية وفق إطار المالءة : 02الجدول
   نسبة التغطية وفق إطار المالءة نسبة التغطية وفق إطار المالءة نوع التأمين

 %605 %154 شركة تأمُت على األضرار
 %001 %366 شركة تأمُت على احلياة

 %206 %0644 التعاوف الصحي
Source : Flor Gabriel et autres " , Solvabilité II – De la 3

ème
 à la 4

ème
 étude quantitative d’impact ",  Autorité de 

contrôle des assurances et des mutuelles,France,2008, p :32. 

 SCR  متطلبات المالءة المالية /نسبة المالءة= األموال الخاصة 
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ع وتركز وىذا مع وجود تنو    ةادلالءب مقارنة "sévèresمتشد دة "  نسب ادلالءة من خالل ماسبق يّتضح بأّن:    
ويف حاؿ عدـ ربقيق نسب التغطية ادلطلوبة لدى شركة التأمُت خيارين علا: زيادة حجم يف ادلخاطر ادلؤم ن ضدىا، 

 األمواؿ اخلاصة أو تغيَت سياسة إدارة ادلخاطر.
 :المالءة إطار و  وفق إطار المالءة  االستثمار السياسة مقارنة بين رابعا:
وإطار  ةوفق إطار ادلالءيف شركات التأمُت الفروؽ اجلوىرية بُت السياسة االستثمارية  إبراز أىم   ؽلكن     

 :من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل ادلالءة
 والمالءة  مقارنة بين السياسة االستثمارية في شركات التأمين وفق إطار المالءة  :08الجدول

 إطار المالءة  إطار المالءة  عناصر المقارنة

تتغَت  فقط يف  )أسهم سندات عقارات( ةدزُلد   المجاالت االستثمارية
 الظروؼ االستثنائية.

 غَت زلد دة

 أنواع االستثمارات
  :استثمارات لتغطية ادلخصصات التقنية

 زلد دة من حيث النسبة والنوع؛
 .استثمارات حر ة غَت خاضعة لقيود 

الشخص ة مع األخذ دببدأ استثمارات حر  
 احلريص.

 ُتؤخذ عند احتساب متطلبات ادلالءة  ُتؤخذ عند احتساب متطلبات ادلالءة ال  سياسة االستثمارمخاطر 
 إعداد الباحثةالمصدر:  

 كما ىو موض ح يف الشكلُت ادلواليُت:  إطار ادلالءةو  خالؿ ما سبق ؽلكن إبراز خصائص كل من إطار ادلالءة من    
 و إطار المالءة  بين خصائص إطار المالءة  مقارنة :22الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: "ORSA: la créativité  actuarielle au-delà des formules standard", journées  actuarielle de 

Strasbourg, France, le 12/09/2014,  p: 09. 

لوجود بعض النقائص أفرزىا الواقع التطبيقي ذلا  ،ادلالءة إال  أهنا قابلة للتعديل  قواعد ةوبالتايل فإنو رغم قو      
  الظروؼ اليت تتعرض ذلا شركة التأمُت.فة مع وأكثر تنسيق وذبانس ومتكي   فهي أمشل منها  أم ا قواعد ادلالءة

 

 

  المالءة
 متجانسة
 شاملة
 متناسقة
 متكّيفة

 المالءة  

 قابل  للتعديل

 قوي

 ولكن

 ذو صلة
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، يف الواليات ادلتحدة األمريكية "NAIC"الوطٍت دلفوضي التأمُت قاـ االرباد  يف إطار تنظيم قطاع التأمُت

 رات مالية للتنبؤ بقدرة شركاتوىو عبارة عن مقاييس ومؤش  ، 0220سنة  "IRIS"بوضع نظاـ اإلنذار ادلبك ر 
 ".RBCمت  تطويره بنموذج رأس ادلاؿ ادلستند إىل ادلخاطر "التأمُت على الوفاء بالتزاماهتا اذباه دائنيها، مث  

 
بصفة أساسية على مقارنة يرتكز تطلبات ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت الكندية دل التنظيم يف حُت أف  

ظلوذج رأس ادلاؿ ادلستند إىل أ حساب ىذا األخَت من مبدقد ُأخذ و  ،ادلتاح مع رأس ادلاؿ ادلطلوب الرأس ادلاؿ
 .ولكن مع اختالفات يف ادلخاطر اليت ارتكز عليها يف احلساب األمريكي،  RBCادلخاطر

 
شركات بعض اعتمادىا يف  دوؿ العامل ومت   يف سلتلف شركات التأمُت التجارية يف ت ىذه النماذجقب  طُ وقد 

 ادلصرية. على غرار شركات التأمُت التكافلي اليت ال ربتوي على إطار مالءة مالية خاص هبا التأمُت التكافلي
 

 وؽلكن ربليل ظلوذج ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت األمريكية والكندية من خالؿ التطرؽ للمطالب التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 وكندانماذج المالءة المالية في الواليات المتحدة األمريكية لمبحث الثاني: ا

 نماذج المالءة المالية في الواليات المتحدة األمريكية األول : المطلب. 

 كندانموذج المالءة المالية في  الثاني:  المطلب. 
 :مقارنة بين أنظمة المالءة المالية في شركات التأمين التقليدية  المطلب الثالث 
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 ذج المالءة المالية في الواليات المّتحدة األمريكيةنما المطلب األو ل:

 إىل العناصر التالية: من خاللو سيتم  التطرؽو 
 :نظام اإلنذار المبكر  أوال  (IRIS) 
 :نموذج رأس المال المستند إلى المخاطر  ثانيا RBC 
 :نموذج مراقبة التحليل المالي  ثالثا (FAST) 

 :"IRIS"نظام اإلنذار المبكر أو ال:
ة السلطة الوحيدة ادلسؤولة عن إصدار القوانُت العام   NAIC" ()"دلفوضي التأمُت  االرباد الوطٍت يُعد  

األمريكية وتنسيق النشاطات التنظيمية ودعمها بُت الواليات، يف حُت لتنظيم قطاع التأمُت يف الواليات ادلتحدة 
، وقد قاـ االرباد بوضع نظاـ اإلنذار (1)ربتفظ كل والية بادلسؤولية الرئيسية لتنظيم شركات التأمُت العاملة هبا

ؤ بقدرة شركات التأمُت على الوفاء بالتزاماهتا اذباه رات مالية للتنب  وىو عبارة عن مقاييس ومؤش   "IRIS"ر ادلبك  
 ".RBC" رأس ادلاؿ ادلستند إىل ادلخاطرمت  تطويره بنموذج  دائنيها، مث  

يف رلاؿ  (00)يتكوف نظاـ اإلنذار ادلبك ر من إحدى عشر نسبة  :"IRIS"نظام اإلنذار المبكر تعريف  .3
يف رلاؿ التأمُت على احلياة، دبعد الت ظلطية أو مدى مقبوؿ لكل  (06)تأمُت األضرار، واثنيت عشر نسبة 

 (0)نسبة، فإف مل تكن النسبة مقبولة فإنو عالمة إنذار مبكر الحتماؿ العسر ادلايل، ويف حالة وجود أربعة 
نسب أو أكثر خارج ادلدى ادلقبوؿ لكل نسبة؛ غلب على ىيئة اإلشراؼ والرقابة إخضاع القوائم ادلالية 

 .(2)حص التقٍت دلعاجلة الوضعيةللف
لقد ُصن فت النسب ادلالية وفق  :"IRIS"اإلنذار المبَكر في تأمينات األضرار وفق نموذج المالية نسبال  .2

نظاـ اإلنذار ادلبكر إىل أربع رلموعات يف تأمينات األضرار كل منها تقيس خاصية من اخلصائص ادلالية  
 :(3)كمايلي

  تتعرض ذلا شركة التأمُت، وترتبط أساسا  النسب اليت تقيس حجم األخطار اليتوتشمل : المجموعة األولى
 كما يلي:  عادة التأمُتكتتاب والتقلبات فيها وترتيبات إبكل من حجم أقساط اال 

                                                           
() 

 National Association of Insurance Commissioners مُت الواليػات ذبتمػع بصػفة دوريػة وىي تضػم مفوضػي تػأ، 0220عام  تأسست
سبتلك فريق عمػل وميزانيػة سػنوية، أكثػر مػن نصػف مػداخيلها تػأيت مػن  تعترب منظمة تطوعيةىي اليت ربتاج إىل تشريع أو تنظيم، و  دلناقشة مشاكل التأمُت

   رسـو شركات التأمُت والباقي من بيع منتجات قاعدة البيانات والرسـو ادلتعلقة باإلعالف وتسجيل االجتماعات... 
)1( 

 Martin  Eling  and others ,  "Insurance  Regulation  in  the  United States  and  the  European  Union  A  

Comparison",Independent  Policy  Rreport, Schmit, 2009, p: 03. 
)2(  Travis Pritchett and others "Risk Management and Insurance" 7

th
 EditionWest Publishing New York 

1996 p: 661.   
التجارة، جامعة االسكندرية، مصر،  كلية"، شركات التأمين ياألسس العلمية والعملية لتقييم األداء ف" ،محودة براىيم أمحد عبد النيب)بتصرؼ( إ (3)

 27-20، ص: 2998

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Travis+Pritchett&search-alias=books&field-author=Travis+Pritchett&sort=relevancerank
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نسبة صاىف األقساط ادلكتتبة إىل و  ىل الفائضنسبة إمجايل األقساط إ  يقاس دبؤشرين علا: حجم األخطار: -
حجم األقساط الصافية ادلكتتب هبا كالتزاـ وما يقابلها من رأساؿ  ادلقياس إىل ربديدؼ ىذا دُ يه الفائض

على  واحتياطات رأسالية )الفائض أو إمجايل حقوؽ ادلساعلُت(، وكلما ارتفعت ىذه النسبة كلما زاد اخلطر
 ؛رأس ادلاؿ

لسنة ما مقارنة بالسنة اليت قبلها؛ صافية التغَت يف حجم األقساط ال ىذا ادلقياس  يظهر التغير في االكتتاب: -
 ؛حتياطياتا تتطلب زيادة يف رأس ادلاؿ واالافية ادلكتتب هبحجم األقساط الص   ة يفف الزيادحيث إ

ىذه النسبة تعكس  ساعد الفائض إىل الفائض فزيادةمُ  تُقاس من خالؿ نسبةمخاطر إعادة التأمين:  -
التأمُت واطلفاض  د من األخطار ادلرتبطة دبالءة معيدياطلفاض احتفاظ شركة التأمُت وتعرض الشركة دلزي

 .أقساط االكتتاب صايف
  إحدى النسب  سُبثل نية يف صناعة التأمُتالنتائج التقخاصة وأف  سلاطر االكتتاب وتشمل :المجموعة الثانية

 ىي كما يلي:اذلامة، و 
 ؛ادلايل ىاركز ىي مؤشر عن متانة مرحبية الشركة و  وتقيس نسبتو ربحية االكتتاب: -
مؤشرا جيدا جلودة  ظهر رحبية شركة التأمُت؛ حيث تعطيمن النسب اذلامة اليت تتو نسبتعد  عائد االستثمار: -

 ؛زلفظة استثمارات الشركة
ادليزانية  الفائض ادلذكور يف وىو ويعتمد يف حساب نسبتو أساسا على الفائض ادلعدؿ التغير في الفائض: -

مؤشر عن التحسن  ، وىذا التغَت ىواحلصوؿ على عمليات التأمُت ادلؤجلة مصاريفزائد )حقوؽ ادلساعلُت( 
 سنة؛للشركة خالؿ ال أو اخللل الذي حدث يف ادلوقف ادلايل

  :التالية: نسبلة بالادلخاطر ادلالية شلث   وىي تشمل المجموعة الثالثة 
مؤشرا  ، كما أهنا تُعتربمطالبات مالية كة التأمُت أليوتعطى ىذه النسبة مؤشرا دلدى استجابة شر  السيولة: -

 ؛حالة التصفية تسوية التزامات محلة الوثائق يف عاما عن إمكانية
ال  فلية لشركة التأمُت على أصل ؽلكن أحد تعتمد ادلالءة ادلا وتعترب ىذه النسبة مؤشرا عن أي التحصيل: -

واليت ىي غَت تواجو صعوبات مالية  اليت فرؽ بُت الشركاتف ىذه النسبة تُ كما أحالة التصفية،   ق يفيتحق  
 .شاكل ماليةدل معرضة

 :شلثلة بالن سب التالية: ةاالحتياطات التقني وتشمل المجموعة الرابعة 
 ؛N-1السنة  يفتياطيات ادلتكونة تعطى ىذه النسبة مؤشرا لدقة االح: التغير في االحتياطي خالل سنة -
 ؛N-2.تُعترب نسبتو مؤشرا لدقة االحتياطيات ادلتكونة يف السنة التغير في االحتياطي خالل سنتين: -

االحتياطيات ادلقدرة  لعجز أو الزيادة يف االحتياطيات ادلقدرة يُعرب عنا إف: عجز االحتياطات المقدرة -
 .Nالسنة  ىذه النسبة مؤشرا للتنبؤ بدقة احتياطيات وتعتربNاحتياطيات ناقص ادلطلوبة  

 مستوياهتا ادلقبولة، كما ىو موض ح يف اجلدوؿ ادلوايل:ربديد تلخيص النسب ادلالية و  وؽلكن    
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 في تأمينات األضرار والمستويات المقبولة لها. "IRIS"نسب اإلنذار المبَكر :01الجدول
 الَنسب المقبولـة النسبـة المجموعـات

 المجموعـة األولى: النشاط الكلي للشركـة

 حجم األخطار
 %044أقل من  األقساط / الفائض رلموع

 %344-%224 صايف األقساط /  الفائض

( %4333-بين )N-1  × 233 صايف األقساط للسنة  -Nصايف األقساط للسنة  التغير في االكتتاب
 .](%4333و)

األقساط غَت مكتسبة لعمليات إعادة  ×عمولة إعادة التأمُت الصادر  مخاطر إعادة التأمين
 %25أقل  / الفائض الصادرالتأمُت 

 المجموعـة الثانية: مخاطر االكتتاب

 ربحية االكتتاب

 معدؿ االستثمار معدؿ ادلصروفات  معدؿ اخلسارة 

التعويضات ومصروفاتو التحميلية عن سنتُت =
 ادلصروفات واإلدارية والعمومية عن سنتُت    صايف األقساط ادلكتسبة عن سنتُت 

   صايف األقساط ادلكتسبة عن سنتُت

 الدخل من االستثمار عن سنتُت. 

 %044أقل من 

 Nمتوسط قيمة األصوؿ ادلستثمرة للسنة / صايف الدخل من االستثمار  عائد االستثمار
 N-1والسنة 

435%-04% 

 التغير في الفائض
/ الفائض ادلعدؿ N-1 الفائض ادلعدؿ للسنة   N فائض ادلعدؿ للسنة 

 N-1للسنة 

( %04-بين )
 (.%54و)

 المجموعـة الثالثة: المخاطر المالية

 %045أقل من    233اخلصـو / قيمة األصوؿ السائلة نسبة السيولة

 %44أقل من    233األقساط قيد التحصيل وأرصدة الوكالء / الفائض التحصيل

 المجموعـة الرابعة: االحتياطـات التقنيـة
التغير في االحتياطي 

 خالل سنة
 التغَت يف االحتياطي خالؿ سنة N 0/  الفائض للسنةN- 

 %25أقل من 

التغير في االحتياطي 
 خالل سنتين

2-التغَت يف االحتياطي خالؿ سنتُت / الفائض للسنة N  
 %25أقل من 

عجز االحتياطات 
 المقدرة

 الفائضالعجز أو الزيادة يف االحتياطات ادلقد رة /  233 
 %25أقل من 

 باالعتماد على: إعداد الباحثةمن  المصدر:



  ين شركات التأمفي  المالءة المالية :.............................دراسة تحليلية لنماذجصل الثانيالف

 

~ 115 ~ 
 

كلية التجارة، جامعة "، شركات التأمين يلعلمية والعملية لتقييم األداء فاألسس ا" ،محودة براىيم أمحد عبد النيبا -
 .12-14، ص: 1991االسكندرية، 

، كلية التجارة، جامعة ، رللة آفاؽ جديدةالمالءة لشركات التأمين""خريطة مراقبة مستوى عبد احلليم عبد اهلل القاضي،  -
 .57، ص: 2990، 0عادلنوفية، مصر، 

 .69-61 :ص ص ، "مرجع سابق"،ثناء زلمد طعيمة -

 .67-66ص: "مرجع سابق"، سامي ميقايت، خالد حوا،  -

 "IRIS"اإلنذار المبَكر في تأمينات الحياة وفق نموذج المالية نسبال .1

 الحياة والمستويات المقبولة لها في تأمينات "IRIS"نسب اإلنذار المبَكر :21الجدول
 الَنسب المقبولـة النسبـة المجموعـات

 المجموعـة األولى: نسب االختبارات المالية
 -  N-1  × 233 / فائض السنة N-1 فائض السنة -N فائض السنة  معدؿ التغَت يف الفائض

صايف فائض النشاط إىل  نسبة
 إمجايل الدخل

رلموع ادلصروفات -رلموع اإليرادات )إمجايل الدخل)اإليرادات / 
× 233 

يجب أن تكون 
 القيمة موجبة

نسبة العموالت وادلصاريف إىل 
 األقساط

العموالت وادلصاريف / إمجايل اإلقساط × 233 
 %64أقل من 

نسبة صايف الدخل من 
 االستثمارات

/ ضمعف صايف الدخل من االستثمار (قيمة األصوؿ +)قيمة جانفي
  × 044صايف الدخل من االستثمار -ديسمبر()األصوؿ

4% - 030% 

عًتؼ هبا إىل 
ُ
نسبة األصوؿ غ. ادل

 األصوؿ ادلعًتؼ بو
قيمة األصوؿ غَت ادلعًتؼ هبا / قيمة األصوؿ ادلعًتؼ هبا × 233    

04% 

نسبة العقارات إىل رأس ادلاؿ 
 والفائض

قيمة األصوؿ / رأس ادلاؿ والفائض × 233 
 %044أقل من 

نسب االستثمار يف الشركات 
 ادلتداخلة إىل رأس ادلاؿ والفائض

األمواؿ ادلستثمرة يف الشكات ادلتداخلة / رأس ادلاؿ والفائض× 
233 

 %044أقل من 

عمولة إعادة التأمُت الصادر إىل 
 رأس ادلاؿ والفائض

عمولة إعادة التأمُت الصادر / رأس ادلاؿ والفائض× 233 
24% 

 المجموعـة الثانية: نسب اختبارات االستقرار للنشاط التأميني واالستثماري
نسب التغَتات يف األقساط 

حص لة
ُ
 ادل

 أقساط السنة N   أقساط السنة N-1 أقساط السنة /N-1 × 044  (-04% ) 

-54% 

التغَت يف نسبة األقساط اخلاصة 
 بكل فرع إىل إمجايل األقساط

  أقساط كل فرع للسنةN –  أقساط نفس الفرع للسنةN-1 /

  × 233عدد فروع التأمُت على احلياة
 %3ال تتجاوز 

بالنقدية  التغَت والنسب اخلاصة
 لكل نوع استثمار خالؿ سنتُت

∑  نوع استثمار للسنةN   نوع استثمار عن السنة N-2 ستثماراال أنواع/ عدد  5ال تتجاوز% 
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التغَت يف نسبة ادلخصصات 
 التقنية إىل رلموع األقساط

(ادلخصصات التقنية)ديسمبر - جانفي()ادلخصصات التقنية /  
 N × 044أقساط الوثائق الفردية احملصلة خالؿ السنة

(-24% ) 

-04% 
 باالعتماد على: إعداد الباحثةمن  المصدر:

 .12-14، ص: "مرجع سابق" ،محودة براىيم أمحد عبد النيبا -

 

عن   كشفر على ربليل أحادي ادلتغَت  اعتماد نظاـ اإلنذار ادلبك   إف   :"IRIS"اإلنذار المبَكر سلبيات نظام  .4
 :(1)عديد نقاط الضعف، ؽلكن تلخيصها فيما يلي

 كثرة االختبارات؛ -
 ظاـ على ترتيب الشركات حسب قوة مراكزىا ادلالية؛عدـ قدرة الن   -
 قابلية النظاـ لالستخداـ اخلاطئ يف احلسابات ادلعيارية؛ -
 .واؿ وادلعاجلةعترب ىذا النظاـ ثابت وغَت مرف قابل للز  يُ  -
 :"RBC" المستند إلى المخاطر نموذج رأس المال :ثانيا

لقد كاف نظاـ ادلالءة السائد يعتمد على حد أدىن ثابت من رأس ادلاؿ كممث ل ذلامش ادلالءة، إىل غاية 
معايَت رأس ادلاؿ ادلستند إىل ادلخاطر لقياس " NAIC"حيث اعتمد االرباد الوطٍت دلفوضي التأمُت  ؛0220

 :(2)األعلى دلعيارين علا شركة التأمُت امتالؾ رأس ماؿ يعادؿ أو غُلاوز احلد  ادلالءة، ووفق ىذه ادلعايَت  يُطلب من 
 "؛RBC"إىل رأس ادلاؿ ادلستند إىل ادلخاطر   "TAC"()ادلتاحمعيار نسبة إمجايل رأس ادلاؿ ادلعدؿ -

 معيار احلد األدىن من رأس ادلاؿ اخلاص بكل والية. -
 : وأهدافه المخاطرنموذج رأس المال المستند إلى تعريف   .3

فقط حساب رأس ادلاؿ  اجلديد ال يتم   وفقا ذلذا النموذج :نموذج رأس المال المستند إلى المخاطرتعريف  - أ
بات الرئيسية إلنشاء شركة التأمُت، بل يهدؼ إىل ضماف استمرارية مانات وادلتطل  األدىن والذي يُعترب من الض  

ض ذلا الشركة، حبيث يكوف قادر على تغطية ادلخاطر العديدة اليت تتعر  شركة التأمُت يف توفَت وزيادة رأس ادلاؿ؛ 
أدىن ثابت من رأس ادلاؿ بل ىو ظلوذج للحكم  مع اعتبار أنو ليس بديال عن النموذج الذي يعتمد على حد  

( RBCادلخاطر )، فإذا كاف رأس ادلاؿ اإلمجايل أقل  من ادلستند إىل ة ادلركز ادلايل أو التنبؤ بالفشل ادلايلعلى قو  
 .خذ إجراءات رقابيةتت  

                                                           
مصر، رللة احملاسبة واإلدارة والتأمُت، كلية التجارة، جامعة القاىرة، "نظام اإلنذار المبكر والتنبؤ بمالءة شركات التأمين"، زلمد توفيق ادلنصوري،  (1)

 .00، ص:2987، 00ع
)2( 

Robert  W.  Klein, "Catastrophe  Risk  Financing  in  the  US  and  the  EU:  A  Comparative Analysis  

of  Alternative  Regulatory  Approaches " Presented  at:  The  SCOR-JRI  Conference  on "Insurance,  

Reinsurance  and  Capital  Market  Transformations",  Center  for  RMI Research Georgia State University, 

20-21 /09/ 2007, p:09. 
()  :Total Adjusted Capital شركات دلعظم بالنسبة والفوائض القانوين ادلاؿ سرأ رلموع يعادؿ والذي الشركة، لثروة افيةالص   القيمة 

 ت التأمُت.، وتوفر مقارنة رأس دلاؿ ادلتاح لشركة التأمُت مع مقدار رأس ادلاؿ ادلستند إىل ادلخاطر معلومات مهمة عن وضع ادلالءة ادلالية لشركاالتأمُت
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اجلديد القائم  ادلالءة ادلالية نظاـيهدؼ : "RBC" رأس المال المستند إلى المخاطر نموذج أهداف - ب
عتمد من طرؼ "

ُ
 إىل: "NAICعلى رأس ادلاؿ ادلستند إىل ادلخاطر ادل

 قنيةالت   احملفظة تواجو اليت ادلخاطر االعتبار بعُت األخذ مع الضرورية ةاخلاص   لألمواؿ األدىن ادلبلغ ربديد -

 ادلواجهة؛ ادلخاطر وسلتلف اخلاص ادلاؿ رأس من باتادلتطل   بُت االرتباط تدعيم وبالتايل وادلالية،

 اإلفالس؛ حاالت عدد تضاعف بعد خاصة ادلالءة زاماتتلا تقوية -

 األمريكية؛ للمقاطعات التشريعات سلتلف بُت نسيقالت   -

 .لللتدخ   الرقابة ىيئات وصالحيات كفاءات ربديد -
نظاـ رأس ادلاؿ القائم على  يأخذ :"RBC" رأس المال المستند إلى المخاطر نموذج وفق مخاطرال  .2

 ىي: االعتبار بعُت سلاطر اخلطر أربعة
 حسابات سلتلف بضرب الضروري اخلاص ادلاؿ رأس قيمة على يتم احلصوؿ حيث: االستثمار خطر -

 .االستثمارات سبركز و لتنوع تبعا الرقابة طرؼ من مفروضة تكوف موافقة خطر دبعامالت األصوؿ

 .زلدود خطر دبعامل التأمُت دلعيدي بالنسبة خاصة و بادلدين االرتباط درجة تُرفق حيثالقرض:  خطر  -

 العشري للمعدؿ بالنسبة ()الكارثية ومعدؿ التقنية ادلخصصات مستوى ػلدد حيث :االكتتاب خطر  -

 . التقلبات و للنتائج تبعا ألخر فرع من ادلعامالت وزبتلف فرع كل يف ادلسجل سنوات 10

 يف صارمة لقواعد زبضع األخَتة فهذه مباشرة تأثَتات ذلا ليس اليت ادلخاطر ىيالميزانية:  خارج خطر  -
 .اخلاصة األمواؿ شكل

 حساب يتم   :الموافقة له" والقرارات المالية RBC" قيمة رأس المال المستند إلى المخاطر حساب  .1
 :(1)كما يلي "RBC" رأس ادلاؿ ادلستند إىل ادلخاطر

 

 حيث؛
R0: االستثمارات يف الشركات التابعة؛                   R1:    األصوؿ ثابتة الدخل)سعر الفائدة وسلاطر االئتماف(؛       

   R2: السوقية(؛)مقي مة بالقيمة األسهم                R3:  القروض )ادلخاطر ادلرتبطة بتغطية إعادة التأمُت(؛            
R4: احتياطات اخلسائر؛                        R5: .قيمة األقساط ادلكتتب هبا 

 التالية:إف أية مواقف أو قرارات تت خذىا شركات التأمُت أو سلطات اإلشراؼ والرقابة ربكمها العالقة 

 
 حيث؛

 ال يطلب من الشركة ازباذ أي موقف أو إجراء )حالة مستقرة للشركة(؛ %644إذا كانت النسبة أكرب من  -

                                                           
() الؿ السنة رلموع الكوارث احملققة خN  خالؿ السنة لة الألقساط احملص  / رلموعN 

)1( Robert  W.  Klein,"Op.Cit" p : 05. 

رأس المال المستند إلى المخاطر   / "TAC"إجمالي رأس المال المعدل 
"RBC" 

RBC =0.5 )R0 + ( 
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غلب أف تُقدـ الشركة لسلطة اإلشراؼ خطة عمل الستعادة رأس % 064و %644إذا كانت النسبة بُت  -
 ؛company action level)ادلاؿ ادلستند على ادلخاطر 

 سلطة اإلشراؼ رباليل إضافية إلعادة حساب ادلالءة ادلاليةتطلب   %044و %064إذا كانت النسبة  -

Regulatary  action level؛ 

دخل، وقد يصدر أمر تصحيحي لوضع سلطة اإلشراؼ بالت  تقـو  %24و %044إذا كانت النسبة بُت  -
 ؛  Authorized control levelادلالءة ادلالية يف الشركة

  Manatatory control levelة سلطة اإلشراؼ بتصفية أو إعادة تأىيل الشركتقـو  %24إذا كانت النسبة أقل من  -

 أنو:غَت كاؼ وذلك  "RBCيعترب ظلوذج " :"RBC" سلبيات نموذج .4
 ؛شراؼ والرقابةاريا على شركات التأمُت وىيآت اإلموذج عبئا إدل ىذا الن  شك  يُ  -

 االعتبار؛ بعُت اخلطر تركيبات مجيع يأخذ مل -
 شركة؛ كل خصوصيات مراعاة دوف وؽالس   دبعطيات أكثر موذجالن   ىذا قيتعل   -
 األخطار؛ بعض بُت االرتباط يدرس مل -
 ،)التأمُت إعادة برامج االعتبار بعُت األخذ دوفالتأمُت  إعادة من الصافية صاتادلخص   على موذجالن   زيرك   -

 ؛احملتملة الكوارث سلاطر االعتبار بعُت يأخذ وال
 واخلصـو األصوؿ عناصر من كل عمالت سلتلف بُت وافقالت   عدـ سلاطر االعتبار بعُت يأخذ مل -

 .)الصرؼ سلاطر(
 :( FAST نظام مراقبة التحليل المالي :ثالثا

ف من عدد كبَت من ادلعدالت ادلالية حيث يتكو   ؛IRISبة امتداد لنظاـ ادلالءة ادلالية دبثا FASTنظاـ  عتربيُ 
إال أنو ؼلتلف عنو يف قيمة  ، FASTيشملها نظاـ S IRIعددا من معدالت ونوعلى الرغم من أؿ، معد   25

 .(1)النظامُت ؿ يفؼلتلف ادلدى ادلقبوؿ لكل معد   ؿ وكذلكعطى لكل معد  تُ  النقاط اليت
ونظاـ النقاط على خربة  FAST : يعتمد نظاـ معدالت"FAST "مبدأ عمل نظام مراقبة التحليل المالي   .3

عتمد، كما يستخدـ نظاما مستقال  
ُ
يف تأمينات احلياة  الرقابة باإلضافة إىل أسلوب التحليل اإلحصائي ادل

من األنظمة األكثر  FAST وتأمينات ادلمتلكات وادلسئولية ادلدنية، وتعترب نتائج نظاـحي، والتأمُت الص  
ستخدـ يُ  موثوقية يف شركات التأمُت؛ حيث يتم ربديد رلموع تراكمي للنقاط اليت ربصل عليها كل شركة مث  

إىل: شركات  ىذا اجملموع يف ترتيب الشركات لعمل ربليال آخر، يف حُت تقتضي الرقابة تصنيف الشركات
 غلب فحصها فورا وأخرى ذلا أولوية يف الفحص وثالثة ذلا فحص روتيٍت فقط.

                                                           
 .11ص:  "مرجع سابق"،، محودة براىيم أمحد عبد النيبا(1)
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 رلموعةمن خالؿ اجلدوؿ ادلوايل نوض ح  ":FAST النسب المالية وفق نظام مراقبة التحليل المالي "  .2
 نظاـ يشملها النسب أو تاادلؤشر  هذى نم ضعبالو   FASTيلادلا التحليل مراقبة لنظاـ ادلالية ادلؤشرات

 .IRIS ادلبكر اإلنذار
 "FAST "النسب المالية لنظام مراقبة التحليل المالي : 20الجدول

 المصطلح باإلنجليزي ةـالنسب
  Net premiums written / surplus الفائض/  المكتتبة األقساط صافى
 Growth in net premiums written المكتتبة االقساط صافى نمو معدل
 Surplus aid / surplus الفائض/  الفائض مساعد نسبة
  Investment yield االستثمار عائد
  Growth in surplus الفائض فى النمو

 Two-year reserve development / surplus الفنية المخصصات فى التغير/   الفائض
                                     Change in combined ratio المركب المعدل فى التغير

 Gross expenses / gross premiums written المكتتبة  االقساط جمالى/ إ المصروفات اجمالى
                                    Growth in gross expenses المصروفات اجمالى فى النمو

 Reinsurance recoverable on paid losses / surplus الفائض/  المدفوعة الخسائر عن االعادة عمليات
  Reinsurance recoverable on unpaid losses / surplus الفائض/  غيرالمدفوعة الخسائر عن االعادة عمليات
 Premiums in long-tailed lines / total premiums الفائض/  المتطرفة التأمين النواع االقساط

 Affiliate investments / surplus الفائض/  المشتركة االستثمارات
 Affiliate receivables / surplus الفائض/  المشتركة األرصدة
               Miscellaneous  recoverables / surplus الفائض/  المتنوعة التغطيات
 Non-investment grade bonds / surplus الفائض/  االستثمارية غير السندات
 Other invested assets / surplus الفائض/  األخرى المستثمرة األصول

                                       Growth in liquid assets السائلة األصول فى النمو
 Growth in agents' balances الوكالء رصدةأ فى النمو

 Managing producer exposure المنتج دارةإ كشف
 Cash outflow test النقدية التدفقات اختبار

 Gross premiums written / surplus الفائض/  المكتتبة األقساطمحموع 
 Reserves  /surplus الفائض/  الفنية المخصصات

                       Growth in gross premiums written المكتتبة األقساط صافى فى النمو

 في كندالشركات التأمين : نموذج المالءة المالية المطلب الثاني

 فيو إىل العناصر التالية: ويتم التطرؽ
 :الكنديةعلى األضرار متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين   أوال 
 :الكندية على الحياة متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين  ثانيا 
 :شركات التأمين الكندية لمالءة المالية فيل يرقابال طاراإل ثالثا 
 :في شركات التأمين التقليديةالُمعتمدة مقارنة بين أنظمة المالءة المالية  رابعا 
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 :متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين الكندية  أوال:  

مع  ادلتاح بصفة أساسية على مقارنة الرأس ادلاؿيرتكز متطلبات ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت الكندية إف  
  RBCظلوذج رأس ادلاؿ ادلستند إىل ادلخاطرأ حساب ىذا األخَت من مبدقد ُأخذ و  ،رأس ادلاؿ ادلطلوب

فإف متطلبات رأس ادلاؿ  بالتايلو  ،ولكن مع اختالفات يف ادلخاطر اليت ارتكز عليها يف احلساب األمريكي،
دة،  أمواؿ متعلقة دبخاطر زلد   الًتبيعي( لرؤوسلشركات التأمُت الكندية ىي رلموع بسيط )ال توجد قاعدة اجلذر 

 :(1)كما أهنا زبتلف يف ربديدىا حسب نوع الشركة كما يلي
 :ألضرارعلى ا متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين أوال:

يتم ربديد رأس ادلاؿ ادلطلوب لشركات : تحديد رأس المال المطلوب في شركات التأمين على األضرار
 :العناصر التالية األضرار عن طريق مجع متطلبات رؤوس أمواؿالتأمُت على 

لتحديد متطلبات رأس ادلاؿ ادلبٍت على اخلطر بالنسبة لألصوؿ  :رأس المال المطلوب ألصول الميزانية  .1
شركات التأمُت على األضرار إرفاؽ كل أصل يف ادليزانية )باستثناء األصوؿ اليت  ادلدرجة يف ادليزانية، غلب على

، ادلتاح( بعامل ورلموع ىذه ادلبالغ ؽلثل رأس ادلاؿ ادلطلوب لألصوؿ ادلدرجة يف ادليزانية زبصم من رأس ادلاؿ
 .%35و %0.0وتًتاوح نسبة ىذه العوامل ما بُت 

 ية:العناصر التاليضم و :رأس المال المطلوب بالنسبة لاللتزامات المرتبطة بالعقود  .2
احملتمل  تضاؼ ىذه اذلوامش لتغطية العجز وللمطالبات غير المدفوعة:هوامش لألقساط غير المكتسبة  -

وجهة نظر  من ، أم اعةلة لتغطية االلتزامات ادلتوق  صات ادلشك  الذي ينتج عن عدـ اليقُت بكفاية ادلخص  
كتواريُت، اإل احملسوبة من قبل  لبية احملتملة يف ادلبالغات الس  هذه اذلوامش تأخذ بعُت االعتبار التغَت  فتنظيمية 

  .عةاالختالفات ادلتوق   يف ادلقاـ األوؿ لتغطية وف يف تقييمهم هتدؼكتواريف اذلوامش اليت أضافها اإل أوذلك 
 ضةالقيمة ادلعر   غَت ادلدفوعة إىل صايف تعويضاتاألقساط غَت ادلكتسبة وال تطبيق اذلوامش على يتم  و          

 مكتسبة، لألقساط غَت بالنسبة %8بػ اذلوامش تقدر قيمة و ن إعادة التأمُت والتعويض(، صايف م)للخطر 
 .ة التأمُتوذلك حسب فئ %15و  %5تًتاوح ما بُت عة فو التعويضات غَت مدو 

 %0.5تطبيق عامل  صات اليت ىي على عاتق معيدي التأمُت ادلعتمدين، فيتم  النسبة للمخص  أم ا ب         
غَت  تعويضاتعلى ال %0.2األقساط غَت ادلكتسبة والقابلة لالسًتداد من معيدي التأمُت، وعامل  على

 .ادلدفوعة
 ملإرفاؽ ىذه العمليات بعا يتم   مال يغطي عمليات التنازل لمعيدي التأمين الغير معتمدين:الرأس  -

110%. 

                                                           
)1(

 Financial Services Commission of Ontario, "Minimum Capital Test Guideline for Property and Casualty 

Insurance Companies", August 2004, Superintendent’s Guideline N
o.
 08/04, pp: 13-15.  Disponible sur le site: 

https://www.fsco.gov.on.ca/en/insurance/mincapitaltest/Documents/mincapitaltest-guideline.pdf, consulté  le: 

26/07/2017. 
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 الكندي يف ىذا الصدد قاـ ادلكتب صات اإلضافية لبعض الوثائق:للكوارث والمخصّ  االحتياطات  -
 .الكوارث حتياطاتابإصدار معايَت دقيقة عند تشكيل ()(BSIF) ادلسؤوؿ عن رقابة ادلؤسسات ادلالية

ينطبق ىذا العنصر على سلاطر الطرؼ ادلقابل غَت  رأس المال المطلوب بالنسبة اللتزامات خارج الميزانية:  .3
   مبلغ رأس ادلاؿ ادلطلوب بالنسبة ذلذا العنصر ، ويتم احتسابادليزانيةادلغطاة عند معاجلة حسابات أصوؿ 

 يلي:كما
 قيمة األداة المالية عند تاريخ التقارير المالية

 السندات المالية المضمونة أو الكفاالت -

 
× 

عامل التحويل اإلئتماني )يعكس طبيعة 
 وتاريخ استحقاق الورقة المالية(

 بالنسبة لاللتزامات اذباه العمالء أقل من سنة؛ 0% -
 بالنسبة لاللتزامات اذباه العمالء خالؿ سنة أو أكثر. 100% -

عامل رأس المال يعكس مخاطر التخلف  ×
 عن السداد من الطرف المقابل

 حسابات خارج ادليزانية ذات تصنيف الدرجة احلكومية؛ 0% -
االئتماف ذات تصنيف الدرجة  ادلشتقات وشهادات 0.5% -

 االستثمارية؛
 حسابات خارج ادليزانية ذات تصنيف الدرجة االستثمارية؛ 2% -
ادلشتقات وشهادات االئتماف الغَت مصنفة يف الدرجة  4% -

 احلكومية واالستثمارية؛
حسابات خارج ادليزانية األخرى الغَت مصنفة يف الدرجة  8% -

 احلكومية واالستثمارية.
 المال المطلوب بالنسبة اللتزامات خارج الميزانيةرأس  =

 متطلبات المالءة المالية في شركات التأمين على الحياة الكندية: ثانيا:
على  اللجنة االستشاريةفرضت الكندية  لتأمُت على احلياةشركات ايف  احتياجات ادلالءة ادلالية لتحديد

 :(1)يلي الشركات ما
   ؛االكتتاب وادلخاطر التشغيليةو  لسوؽاوسلاطر  سلاطر االئتمافمجيع بعُت االعتبار األخذ 
  ؛إغلاد كل التدفقات النقدية من مجيع األصوؿ واخلصـو 
    ؛ساؽات  واقعية و ق النقدي بتقييم التدف 
   بعُت االعتبار اسًتاتيجيات شركات التأمُت من حيث زبفيف ادلخاطر؛األخذ 
  ؛للقياس الكمي تهاقابلمدى اخلية و الد   ادلخاطر أنظمة الًتابط بُتمدى ر يف النظ 

                                                           
()

Bureau de Surintendant des Institution Financières Canada:BSIF   وىوكندا يفىو اذليئة ادلختصة يف تنظيم شركات التأمُت ، 
اإلشراؼ على البنوؾ، وغَتىا من ادلؤسسات ادلالية األخرى. واذلدؼ من وجود ىذا التكامل ىو تعزيز وتفعيل ب مسؤوال باعتباره يعترب ىيئة متكاملة،

 .التنسيق يف تنظيم ادلالءة ادلالية للمؤسسات ادلالية
)1( 

Comité consultatif sure la solvabilité ,"Vision pour l'évaluation de la solvabilité des compagnies 

d'assurance de personnes au Canada   ,  novembre 2007, disponible sur le site: http://www.osfi-

bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/pp-do/Pages/mac.aspx consulté le: 29/07/2017. 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/pp-do/Pages/mac.aspx
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/pp-do/Pages/mac.aspx
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  دة الرقابة دلواجهة ادلخاطر خالؿ فًتة مرجعية زلد  شركات التأمُت  لدىأصوؿ كافية  التأكد من وجود
 ؛دة خالؿ سنة واحدة(االتنظيمية )ع

  أجلوذلك من كافية تأكد من أف األصوؿ ادلتبقية يف هناية الفًتة ادلرجعية  ال: 
  ؛ادلتبقية إىل شركة تأمُت أخرىنقل االلتزامات 
 .االحتفاظ بالسندات حىت حلوؿ تاريخ استحقاقها 

رأس ادلاؿ ادلطلوب ىذا يساوي رلموع  الحياة: تحديد رأس المال المطلوب في شركات التأمين على  .1
 :(1) رؤوس األمواؿ ادلقابلة دلكونات األخطار التالية

 احلياة تعترب سلاطر األصوؿ يف شركات التأمُت على :طر األصول )العائد غير الكافي لألصول(مخا  -
 ةاألمريكي، ولكن تصنيف األصوؿ يف النظاـ الكندي يظهر بدق   "RBC"وذجدلخاطر االستثمار يف ظل ةمشاهب

 ؛ديل لًتكيز األصوؿ أو حلجم احملفظةذا ال يتم إجراء التع  ذل(، األسهم والعقاراتأقساـ )
وىذا إضافة إىل األمريكي، " RBC وذج "ىذا اخلطر على خطر التأمُت يف ظل وينطبق خطر الوفاة والمرض:  -

حساب رأس ادلاؿ ادلرتبط  يتم  ، و يكياألمر  "RBCوذج "اخلطر ادلرتبط بالريع مدى احلياة والذي مل يظهر يف ظل
لفًتة اخلطر بعوامل، وىذه األخَتة يتم ربديدىا وفقا  خبطر الوفاة على أساس ترجيح رؤوس األمواؿ ربت

مع امكانية تعديلها دبا يتماشى مع حجم  %(4.6و %4.66 عوامل شلكنة تًتاوح ما بُت5الضماف ادلتبقية )
 .احملفظة

 ة مقارنة دبا سبق، فتقدير قيمة ىذا اخلطر يتمدق   أقل  ر بيف ادلقابل صلد أف خطر طوؿ العمر يظه         
ادلرتبطة  التقنية )دبا يف ذلك ادلخصصات غَتايل ادلخصصات إمجمن  %1عن طريق تطبيق عامل ربديدىا

 (.العمر خبطر طوؿ
ر كل توف   يقصد بو اخلطر الناتج عن التسعَت غَت الكايف يف ظل   خطر هامش الفائدة عند تحديد األسعار: -

حيث األمريكي " RBCوفق ما ىو معموؿ بو يف ظلوذج "مل يتم ربديد ىذا اخلطر ، ادلالية ادلعطيات والشروط
 .صات التقنيةمن ادلخص   %1و %0.5رأس ادلاؿ ادلقابل ذلذا اخلطر ؽلثل ؽلث ل 

وذج ظل ينطبق ىذا اخلطر على خطر سعر الفائدة احملدد يف ر سعر الفائدة المرتبط بالمحيط:خطر تغيّ  -
"RBC" 0.5بُت  طر عن تطبيق عوامل تًتاوح مايتم ربديد رأس ادلاؿ ادلقابل ذلذا اخل ؛ حيثاألمريكي% 
 .صات التقنية ادلقابلة لوعلى ادلخص   على مدة ونوع العقود، عتماداا %1و

مع  وضع قواعد تتناسب حيث مت   ؛األضرار اتادلبدأ نفسو يف تأمين تزامات خارج الميزانية:لالخطر ا -
القيمة  التزامات خارج ادليزانية، وذلك من خالؿ وضع عوامل )عوامل التحويل االئتماين( تسمح بتحديد

                                                           
)1(

 Voir : BSIF, "Minimum Continuing Capital and Surplus Requirements (MCCSR) for Life Insurance 

Companies", december 2012, p : 92,  disponible sur le site: 

http://www.osfibsif.gc.ca/app/DocRepository/1/eng/guidelines/capital/guidelines/MCCSR2013_e.pdf , consulté 

le: 26/07/2017. 
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ة ادلالية واليت تتبع القو  ( ذلذه االلتزامات ومن مث يتم تطبيق العوامل ادلوافقة ذلذه القيم )عوامل رأس ادلاؿادلقابلة 
 .للطرؼ ادلقابل

 س ادلاؿ بإجراء اختبار كفاية رأستقـو شركات التأمُت بعد ربديد متطلباهتا من رأاختبار كفاية رأس المال:   .2
MCT" ماذلا

() التأمُت على األضرار وشركات بالنسبة ل"MCCSR
() ؛بالنسبة لشركات التأمُت على احلياة 

 .دة سابقاادلاؿ ادلتاح للشركة مع متطلباهتا من رأس ادلاؿ واحملسوبة وفقا للمخاطر احملد   حيث يتم مقارنة رأس
 ل رأسفيمث   الثاين ادلستوىؽلثل رأس ادلاؿ األساسي، أما األوؿ رأس ادلاؿ ادلتاح مستويُت: ادلستوى يضم  و          

على أساس فيتم  نوعيتو  تقييم ، أم امعينة، حدود وقيود اقتطاعاتيتضمن رأس ادلاؿ ادلتاح و ادلاؿ التكميلي 
األوؿ رأس ماؿ ادلستوى  عناصرما جعل  ...(تباعها القانوين اللتزامات ادلساعلُتادؽلومتها، )اعتبارات  ةعد  

 ا.بادلميزات ادلذكورة سابقىي األعلى نوعية فيما يتعلق 
 احلد األدىن لرأس ادلاؿ ومتطلبات الفائض( بالنسبة لشركات تطلبات)م " MCCSR" ؿؽلكن اعتبار معد            

شركات التأمُت على  إال أف   ،%100 لػ يمقبوال دلا يكوف مساو  "MCTا معدؿ "وكذ، أمُت على احلياةالت
ادلاؿ ادلطلوب، وذلذا مت تعيُت معدؿ أدىن  يف الصيغة عند حساب رأس دةلألخطار احملد   احلياة ال تتعرض فقط

 كما ىو موض ح من خالؿ ادلعادلة التالية: %100بدال من  %120عند  "MCCSR"لػ 
 
 
 

حساهبا بشكل واضح، ولكن  التشغيلية اليت ال يتم   تغطية ادلخاطرمن أجل  %20الزيادة وإضافة نسبة        
 .األدىن ادلطلوب "MCCSR"ؿمعد   يفة ىي حص  

للرقابة ادلستهدؼ  "MCCSR"ىو  على ادلؤسسات ادلالية معدؿ آخرادلكتب الكندي للرقابة وقد أضاؼ       
ر ىامش لتغطية أنواع أخرى وف  ويعدؿ األدىن السابق تغطية ادلخاطر احملددة يف ادل دؼ، هب%150قدر بػ ػوالذي ي

دة ادلخاطر الغَت زلد   غَتىا منو  ادلخاطر االسًتاتيجية وسلاطر السمعةك ب مدرجة يف احلساادلخاطر الغَت من
 .عند ربديد سياسة اخلصـو للشركة اإلكتواريبشكل واضح من طرؼ اخلبَت 

 :ادلاؿشركات التأمُت الكندية ملزمة بتشكيل نوعُت من رأس وبالتايل ف    
 تركيبو مواؿ لكل األخطار الداخلة يفرلموع متطلبات رؤوس األ وىو :المطلوب رأس المال األدنى -

 (؛األخطار حسب نوع شركة التأمُت زبتلف ىذه)
 .التأمُت ةلرقابة شركو علي يتم  االعتماد :ورأس المال الرقابي المستهدف  -

 المالية في شركات التأمين الكندية: لمالءةالرقابي لطار اإل :لثاثا

                                                           
)(

 Minimum Capital Test. 

)*( 
Minimum Continuing Capital and Surplus Requirements. 

" =  MCCSR"معدل 
 ارأس ادلاؿ  ادلتاح

 %321 ≤  ارأس ادلاؿ ادلطلوب
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ادلالءة  رقابةمقاربات على مستويات متعد دة ل ادلشرفة على قطاع التأمُت بكندا ()جنة االستشاريةالل   اعتمدت    
 ، وىي مزيج من العناصر التالية:ادلالية
 ادلستوى األوؿ: شروط مسب قة لتقييم ادلالءة ادلالية؛ 
 الثاين: متطل بات تنظيمية؛ ادلستوى 
 ؛ادلستوى الثالث: تقييم وتدخ ل السلطات الرقابية 
 ادلعلومة نقل. 

 :(Préconditions de l’évaluation de la solvabilité:الشروط المسبقة لتقييم المالءة)  .1
 وادلوارد ادلالية انونيةالسلطات، احلماية القز رقابية ذبه  ب ىيئة الة على قطاع التأمُت تتطل  الرقابة الفع   إف        

 :(1)أف تكوف مؤىلة للقياـ بادلهاـ التالية الضرورية دلمارسة مهامها. إف ىذه اذليئة البد  
 ض ذلا وبناء على ذلك، إلزامها بتقييم وبصيانةإلزاـ شركات التأمُت بتقييم وتسيَت األخطار اليت تتعر   -

 مواردىا ادلالية؛
األزمة  بات مالية تنظيمية كاالحتفاظ بأصوؿ كافية يف احلاالت العادية ويفعلى شركات التأمُت متطل   فرض -

 حلماية مصاحل ادلؤمن ذلم؛
 .إلزاـ يف حالة الضرورة شركات التأمُت بتطبيق احللوؿ ادلوضوعة لتخفيض أخطارىا -

 :( réglementairesExigences المتطلبات المالية التنظيمية ) .2
األساليب ىو  ىذهأىم و  الوضعية ادلالية لشركات التأمُت تستعمل اذليئات الرقابية أساليب كمية لتقييم     

وفقا دلبادئ احملاسبة العامة ؛ حيث كاف تقييمو يتم  (MCCSR أوMCT ػ)متطلب رأس ادلاؿ ادلبٍت على اخلطر
هت ج  وُ  ر جديد دلتطلبات ادلالءة ادلاليةوضع تصو  بقامت  االستشارية اللجنةكن ل ،()(PCGR) قة يف كنداادلطب  

ض ذلا شركة التأمُت وشلارساهتا تتعر   األخطار اليتمع أخذ  ،لتعزيز أخذ القرارات التشغيلية بالعالقة مع اخلطر
 بعُت االعتبار. ادلتعلقة بإدارة ادلخاطر

 مذجة الداخلية لكلالن   االختبارات ادلعيارية البسيطة إىلؿ من إىل التحو   اجلديدة وهتدؼ طريقة التقييم     
 (، وىذا نتيجة: ظلذجة تامة)األخطار 
 الداخلية لرأس ادلاؿ من أجل إدارة سلاطرىا اخلاصة هبا  إىل استخداـ النماذج جلوء شركات التأمُت

 ؛والتقييمات اخلاصة بوكاالت التنقيط
                                                           

( ) لُت عن القطاع )ادلكتب الكندي للتأمُتمن شلث   تتكو ف BAC ،لإلكتواريُت ادلعهد الكندي "ICA ،"مُت أىيئة األسواؽ ادلالية، شركات الت
 ." BSIF"  ادلالية عادة التأمُت(... و من مسؤوؿ عن ادلكتب الكندي للرقابة على ادلؤسساتإو 

)1( Financial Services Commission of Ontario,  "Améliorer la surveillance de la solvabilitédes assureurs en 

Ontario", Document de consultation, 12/05/2012, P:14, disponible sur le site: 

https://www.fsco.gov.on.ca/fr/insurance/Documents/improving-solvency.pdf, consulté le: 30/07/2017. 

)(
 Principes Comptables Généralement reconnus en vigueur au Canada. 

https://www.fsco.gov.on.ca/fr/insurance/Documents/improving-solvency.pdf
https://www.fsco.gov.on.ca/fr/insurance/Documents/improving-solvency.pdf
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   ؛ادلالءة يف البلداف األخرى س ماؿر ادلتطلبات ادلتعلقة برأتطو 
 اليت كشفت عن عدـ فاعلية النماذج التقليدية ادلعتمدة. األزمة ادلالية العادلية 

 ()ختارت استخداـ النماذج الداخليةالشركات اليت اقة باألصوؿ يف ادلتطلبات ادلالية ادلتعل   وبالتايل فإف       
 :(1)علابطريقتُت  ربسب

ل ادلستوى األدىن من األصوؿ ؽلث  و :Actif Cible Requis: ACR) ) األصل المستهدف المطلوب -
، يوافق االختالؼ بُت األصوؿ ادلطلوبة )الضرورية( واخلصـو وىو، الكافية الستمرار نشاط الشركة

 ربديده وفق عدة متطلبات نذكر منها:يتم   و 
 :سلاطر غَت متوق عة ىي ادلدة ادلستقبلية بداية من تاريخ تقييم ادلالءة واليت ؽلكن خالذلا  المدة المرجعية

 ؛-ةواحد وقد حددت اللجنة االستشارية ىذه ادلدة بسنة-ل اذليئة الرقابية تتطلب تدخ  
 :ةؽلثل مبلغ األصوؿ الذي ربتاج إليو شركة التأمُت يف هناية ادلدة ادلرجعية لتكمل المخصص النهائي 

 ؛التزاماهتا اذباه ادلؤمنُت ذلم طيلة ادلدة الباقية اللتزاماهتا أو لتحويل أخطارىا لشركة تأمُت أخرى
 :؛مرتفع ن شركات التأمُت من تنفيذ التزاماهتا دبستوى ثقةغلب أف تكوف األصوؿ كافية حىت تتمك   مستوى الثقة 

 .ارثيةومعد ؿ الك بعُت االعتبار قابلية التغَت   حيث أف تقييم شركات التأمُت ىذا لألخطار غلب أف يأخذ
  أو %99.5دبستوى ثقة يقدر بػ  "VaR" عرضة للخطرادل قيمةالاللجنة االستشارية وقد حد دت           

مع إمكانية ، سنة واحدةخالؿ  %99بػ  دبستوى ثقة يقدر TVaR"(*)" ضة للخطرشرطية معر   قيمة
 ىذاو ، "ACR" ادلستوى احملدد عند حساب دبستوى ثقة أكرب منشركات التأمُت تسيَت أعماذلا 

 .ي ىذه الشركاتمن مسَت   ادلستويات ادلستهدفة للمالءة ادلالية ادلرغوبة تحقيقل
س ادلاؿ األدىن الذي رأ "AMR"ل ؽلث   (: Actif Minimum Requis : AMR) ألصل األدنى المطلوبا -

وبالتايل ، "ACRػ" لػ د حسب ادلبادئ األساسية وػلد   شركة التأمُت،تقـو اذليئة الرقابية برقابة من خاللو 
ساب حلقاعدي جلميع شركات التأمُت الطار ىي اإل "ACRػ"ادلستخدمة يف حساب فادلقاربة ادلعيارية

"AMR" ى قيمةاحلصوؿ عل ؽلكن؛ حيث "AMR" تعديالت بسيطة للمقاربة ادلعيارية لػ ب من خالؿ القياـ
 .مناسب دبستوى أقل   هاعن عرب  مُ  "ACRػ"

 ةدرل  يناريوىات مُ تستعمل ظلذجة للس  ؛ حيث "ACRػ" حلساب  ناسبةاخلية الطريقة ادلماذج الد  عترب الن  تُ و          
 ىذه الطريقة ظلذجة ألخطار شركة التأمُت واليت تأخذ بعُتب تتطل   و ،ادلخاطر للشركة يف عملية إدارة

غلب طريقة ىذه الاستعماؿ ، كما أف  األخطار وترابطات األخطار الرئيسية االعتبار اسًتاتيجيات التعامل مع
                                                           

()
 .(MCCSR أوMCT ـ)النموذجي ادلعياري  خاصة هبا تبقى زبضع للفحص الشركات اليت مل تستطع أو مل تُرد تطوير ظلاذج داخليةأم ا  

)1( 
Comité Consultatif sur le TCM, "Vision de l’évaluation de la solvabilité des assureurs de dommages au 

Canada", JUILLET 2011. pp: 09, 11, Disponible sur le site : http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/salle 

depresse/projets-speciaux/comite-consul-assurances/vision-evaluation-solv-assureurs-iard-canadiens.pdf, 

consulté le 30/07/2017. 
) *(

 TVaR: TailVar " ou  "l’espérance conditionnelle unilatérale (ECU)" 

http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/salle
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إذا كاف  ظلوذجها الداخلي يف استعماؿ العتماداشركات التأمُت اليت سبنح ل الرقابية اذليئة ةوافقدبأف يكوف 
 موافقا للشروط ادلطلوبة.

 :اجلدوؿ ادلوايلمن خالؿ  "AMR"و "ACRػ"إبراز الفروؽ اجلوىرية بُت وؽلكن         
 "AMR"األصل األدنى المطلوب و  "ACRـ" رنة بين األصل المستهدف المطلوبامق :22الجدول
 "AMR"األصل األدنى المطلوب  "ACRـ"األصل المستهدف المطلوب  عناصر المقارنة

 ربديد اادلستوى الذي يوجب تدخ ل اذليآت الرقابية مستوى األصل الستمرار االستغالؿ الهدف
 مقاربة معيارية فقط ُمطو رةمقاربة معيارية أو  المقاربة المعيارية

 مستوى الكفاية
(ECU) 22% سنةتقد ر بخالؿ فًتة مرجعية 

 للت حديد سلصصات هنائية +
Source: Comité consultatif sure la solvabilité ,"Vision pour l'évaluation de la solvabilité des compagnies 

d'assurance de personnes au Canada ",  novembre 2007, disponible sur le site: http://www.osfi-

bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/pp-do/Pages/mac.aspx consulté le: 29/07/2017. 

 أم ا ميزانية شركة التأمُت الكندية وفق متطلبات ادلالءة اجلديدة كما ىو موض ح يف الشكل ادلوايل:       
 لشركات التأمين الكنديةمتطلبات المالءة ورأس المال  :22الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Comité consultatif sure la solvabilité ,"Op.Cit" 

 (: l’autorité de contrôle Évaluation et intervention par:قييم والتدخل من طرف الهيئة الرقابيةالتّ : )المستوى الثالث .3
ادلطابقة،  ق بفحصة جوانب، تتعل  نشاطات شركات التأمُت على عد  ترتكز يف تقييم اذليئة الرقابية كانت 

 .رأس ادلاؿ ا منتقييم احتياجاهتخاص لوجود إطار لرقابة ادلالءة إضافة إىل ؛ إدارة ادلخاطر واحلوكمة
تُلـز إىل شركات التأمُت داخلية اذج يعتمد على ظلأرس ادلاؿ ومع صدور النظاـ اجلديد أصبح ربديد 

 تقنيةالتصاؿ السًتاتيجيات اانمذجة األخطار و كؿ أظلاط سلتلفة لتسيَت ادلخاطر،  اذليئات الرقابية باستعما وكذلك
 اختيار النماذج، تتحد د من خالؿ دورىا يف شركات التأمُت كفاءة النماذج الداخلية يف   وبالتايل فإفادلتطو رة، 

  .(1)اخليةالنماذج الد   ىذه وخربات متعلقة برقابة وجود كفاءات إضافة إىل ذلك ضرورة؛ ائجهافرضياهتا، معطياهتا ونت

                                                           
)1( 

Comité consultatif sure la solvabilité ,"Vision pour l'évaluation de la solvabilité des compagnies 

d'assurance de personnes au Canada, "Op.Cit"
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http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/pp-do/Pages/mac.aspx
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/pp-do/Pages/mac.aspx
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واليت  هة للهيئات الرقابيةعلومة ادلوج  ة )ادلوجهة للجمهور( وادلالفصل بُت ادلعلومة العام  حيث يتم   نقل المعلومة:
إضافة إىل  ح بُت اذليئة الرقابية وشركات التأمُتالتفت  التجاري، و أي للر   اسةاحلس   انتشار ادلعلومةنع دل يةسر  تتمي ز بال

 تسديد)حوؿ معلومات كافية  التأمُت بنشر شركات؛ حيث تقـو والطبيعة الت قنية للمعلومة صيلتفالخصوصية 
 .الرقابيةقة للهيئة ىذا هبدؼ إعطاء الث  و  ادلؤم ن ذلم...( محاية مصاحلطريقة و ، دلخاطرا اللتزامات، تسيَتا

ربقيق كل من  ذاسوؽ سليم وك يف لعملوا زفإلطار مالءة مت   نقل ادلعلومة للجمهور مهم  يف حُت أف  
 .(1)الشفافية وقابلية ادلقارنة أىداؼ

وؽلكن تلخيص مستويات الرقابة للمالءة ادلالية عىب شركات التأمُت والصادرة على اللجنة االستشارية 
 يف كندا من خالؿ الشل ادلوايل:ادلشرفة على قطاع التأمُت 

 على شركات التأمين الكندية قابة للمالءة الماليةإطار الرّ  : 22الشكل

 

 

 
 
 
 

 
Source: AICA, "Vers Une Structure Et Des Normes Communes Pour L’évaluation De La Solvabilité Des 

Assureurs : Eléments Clefs Pour L’élaboration Des Exigences Financières Réglementaires", Approuvé à 

Vienne octobre 2005, p:04. 

 في شركات التأمين الُمعتمدة مقارنة بين أنظمة المالءة المالية  رابعا:
ادلالءة ادلالية األورويب واألمريكي والكندي من خالؿ  االختالفات بُت كل من نظاـ ؽلكن تلخيص أىم  

 اجلدوؿ ادلوايل:
 في شركات التأمين الُمعتمدة مقارنة بين أنظمة المالءة المالية  :23الجدول

 نظام المالءة الكندي نظام المالءة األمريكي نظام المالءة األوروبي عناصر المقارنة

 النظام مرتكزات
 متطلبات كم ية؛ -
 متطلبات نوعية؛ -
 متطلبات االفصاح. -

 ؛"RBC"معادلة   -
 ."RBC"قانوف ظلوذج   -

 بات مالية؛متطل   -
 احلوكمة؛ -
 ادلمارسات التجارية. -

 موجود غَت موجود موجود إدارة المخاطرنظام 

 متعلقة أمواؿ لرؤوسرلموع  على ظلاذج بناءاً  تحديد رأس المال المطلوب
 زلد دة دبخاطر

 ػلاكي النموذج األمريكي

 موجودة موجودة موجودة متطلبات االفصاح
                                                           

)1( "
Ibid"  

 

 (0المستوى )

 

 (2المستوى )

 

 شروط مسّبقة (3المستوى )

 ةيمتطلبات تنظيم

 تقييم وتدخل من طرف الهيئة الرقابية تقييم من طرف الهيئة

 

 الممارسات التجارية             متطلبات مالية        الحوكمة

 لتحقيق فعالية الهيئة الرقابية وقطاع التأمينأساسية شروط 

 معاير مالءة مشتركة

معلومة للهٌئة
 

عامة
معلومة 
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 مستويُت غَت ُمصن فة ثالث مستويات مستويات رأس المال المتاح
 القيمة السوقية التكلفة التارؼلية بالقيمة السوقية تقييم الميزانية

 "MCRة يف قيمة" تضمن  مُ  ضمنية قي مة بطريقة كم يةم المخاطر التشغيلية
 جزء من سلاطر التأمُت على احلياة غَت متضم ن جزء من سلاطر االكتتاب الخطر الكارثي

ة ُمعتمد ة ماذج الداخليةالنّ   ُمعتمد ة غَت ُمعتمد 
 إعداد الباحثة المصدر:

 
 األورويب، اإلرباد من كل يف التأمُت لشركات ادلالية ادلالءة أنظمة وج وت رغم: من خالل ما سبق يتضح أنّه

 على ادلالءة قياس قواعد أف إال ادلخاطر، على ادلبٍت ادلاؿ سأر  معايَت إىل وكندااليات ادلتحدة األمريكية الو 
 :حيث أف   ة،سلتلف الدوؿ ىذه ستوىم
 األورويب االرباددوؿ  يف حُت أف   ،للمالءة ادلالية وصارمة واضحة قواعدتعتمد  الواليات األمريكية ادلتحدة -

 ؛ال زالت تعمل على تطوير أنظمتها وكندا
 التأمُت؛ صناعة يف موح د معياري ماؿرأس  يوجد ال -
 ،ادلخاطر على ادلبٍت ادلاؿرأس  حلساب الداخلية النماذج استعماؿ يشجع الكنديو  األورويب ادلالءة نظاـ -

رغم  التأمُت لشركة ادلالية الوضعية خصوصية االعتبار بعُت وبأخذ دقة أكثر تقييما النماذج ىذه تُتيح حيث
يف حُت أف   ،تعقدىا وكذلك لنماذجا عدد مع تعامللل كافية مواردامتالؾ  الرقابية اذليئات من تطلبي أنو

 وذلك بالنسبة جلميع الشركات عياريةم ظلاذجالواليات األمريكية ادلتحدة تعتمد 
 حُت يف األورويب والكندي،  ادلالءةوفق إطار  الكارثي واخلطر التشغيلي اخلطر من كل تغطية طريقة زبتلف -

 الوضع عن كاملة صورة يقدـ ال فهو وبالتايل ،األمريكي ادلالءة نظاـ يف االعتبار بعُت تم  أخذعلاي مل
 تقييم عند التأمُت شركة تواجو اليت ادلخاطرمجيع  يشمل ال، ألنو التأمُت شركة يف ادلالية للمالءة احلقيقي
 ؛مالءهتا

 .الثالثة ادلالية ادلالءة أنظمةعلى الشركات وفق ادلفروضة  تالعقوباو  التدخلزبتلف آليات  -
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د الشركات مل يقي   رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية، ادر عنالص   للتأمُت التكافلي ادلالءةمتطلبات معيار  إف  
د ىامش ادلخاطر ضمن ادلخصصات التقنية وال الط  بأنواع زلد   رؽ ادلستخدمة دلعايرة دة من األصوؿ ومل ػلد 

متطلبات ادلالءة، بل أبرز اخلصائص الرئيسية دلتطلبات ادلالءة وأبرز ادلبادئ الرئيسية اليت غلب أف تعتمدىا ىيآت 
 داخل دوذلا. الرقابة واإلشراؼ يف ىيكلتها ذلذه ادلتطلبات

 
: على ثالثة قواعد أساسيةي لشركات التأمُت التكافل دبا فيها التأمُت اتشركادلالية جلميع الءة وتستند ادل

 احتجازىا من اإليرادات يف يتم   ليتادلبالغ ادلالية ا ي رلموعيم ادلخصصات الفنية، وىالقواعد اخلاصة بإعداد وتقي
تغطية  القواعد اخلاصة بتمثيلو ، شركاتلل ٍتتقاط الوااللتزامات ادلستقبلية ادلتعلقة بالنش آخر السنة دلقابلة اخلسائر

وهتتم شركات التأمُت التكافلي ، ناسبة ادلقابلة للمخصصاتكيفية اختيار األصوؿ ادل  دبعٌتنية تقصصات الادلخ
يف سوؽ التأمُت، خاصة يف ظل ادلنافسة احلادة اليت  نعكس على تصنيفهايباعتباره ادلالية  دلالءهتاالتقييم اجليد ب

 تواجهها من قمبل شركات التأمُت التجارية.
 من خالؿ التطرؽ للعناصر التالية: وؽلكن إبراز خصوصية ظلوذج ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت التكافلي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج المالءة المالية في شركات التأمين التكافليالمبحث الثالث: 

 متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلياألول :  المطلب 

 قياس المالءة المالية في شركات التأمين التكافليالثاني:  المطلب 
 :تصنيف المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي المطلب الثالث 
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 متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي المطلب األول:
 التالية: إىل فيو العناصر وسيتم التطرؽ

 :ودور الجهات الرقابية في المحافظة عليها هدف متطلبات المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي  أوال 
 المخاطر المؤثرة في المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي  ا:نيثا 
 في شركات التأمين التكافلي والحد األدنى خصوصية متطلبات المالءة المالية  ا:ثالث 
 :الهيئات المالية اإلسالميةادرة عن الصّ  الماليةلمالءة اإلرشادية ل معاييرال رابعا 

 :ودور الجهات الرقابية في المحافظة عليها مين التكافليالية في شركات التأهدف متطلبات المالءة الم ال:أو  
 مين التكافليالية في شركات التأهدف متطلبات المالءة الم .0

رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية  وفق النموذج الصادر عناذلدؼ األساسي دلتطلبات ادلالءة ادلالية  إف       
 ونية يف كل من صندوؽ ادلساعلُت وادلشًتكُت كما يلي:االلتزامات ادلالية والقانىو مواجهة سلتلف  شركات التكافلل
ػلتاج صندوؽ ادلساعلُت دلوارد رأس ماؿ كافية  صندوق المساهمين: الية فيهدف متطلبات المالءة الم  - أ

 هبدؼ:
 مواجهة الزيادات غَت ادلتوقعة يف نفقات اإلدارة أو ادلخاطر التشغيلية نتيجة زبفيضات الدخل؛ -

 يف حالة عجز صندوؽ ادلشًتكُت. ()توفَت رأس ماؿ إضايف وىذا لتسهيل احلصوؿ على القرض احلسن -

ػلتاج صندوؽ ادلشًتكُت دلوارد رأس ماؿ   صندوق المشتركين: الية فيهدف متطلبات المالءة الم - ب
 كافية هبدؼ:

زيادة الثقة لصندوؽ ادلشركُت وجعلو قادر على مواجهة التقلبات ادلفاجئة يف قيمة يف األصوؿ وحجم  -
التعويضات، وىذا من خالؿ امتالكو ألصوؿ تساوي قيمة ادلخصصات التقنية وموارد إضافية )ىامش 

صوؿ؛ تسهيل احلصوؿ ادلالءة(، لتغطية التقدير غَت ادلتوقع يف ادلخصصات التقنية؛ مواجهة اطلفاض قيمة األ
 على القرض احلسن. 

قابية على ؽلكن للجهات الر   :في المحافظة على مالءة شركات التأمين التكافلي ةيالرقابدور الجهات   .2
 للحفاظ على مستويات ادلالءة نذكر منها ما يلي: ة إجراءاتاذ عد  قطاع التأمُت التكافلي ازب  

    مة لصندوؽ ادلشًتكُت، مع ادلطالبة بزيادة رؤوس األمواؿ ووضع خطط سحب تسهيالت القروض ادلقد
 عمل لرفع ادلالءة إىل ادلستوى ادلطلوب؛ 

  محاية ادلشًتكُت من خالؿ فرض قيود على األعماؿ الت جارية واالستثمارات وترتيبات إعادة التكافل؛ 

   اء اإلكتواريُت بالقياـ بتدقيق مستقل ، تعزيز مبادئ احلوكمة من خالؿ مطالبة ادلدق قُت اخلارجيُت واخلرب
 قابة من خالؿ نشر التقارير ادلالية للجمهور؛وتوسيع نطاؽ الر  

  .مراقبة اللجاف ادلسؤولة عن إدارة شركة التأمُت التكافلي 

                                                           
() .يقتطع من أمواؿ ادلساعلُت، ويسًتجع من فوائض السنوات القادمة لصندوؽ ادلشًتكُت 



  ين شركات التأمفي  المالءة المالية :.............................دراسة تحليلية لنماذجصل الثانيالف

 

~ 131 ~ 
 

 شركات التأمين التكافلي: المالءة المالية لفي المخاطر المؤثرة  :نياثا
اليت ربدث يف  سوء التقدير حلجم التعويضات الناذبة عن سلاطروىي مخاطر المخصصات واالحتياطات:  -

 صندوؽ ادلشًتكُت نتيجة ارتفاع حجم الكوارث؛
 ؛ والناذبة عن سوء اختيار وتسعَت وقبوؿ ادلخاطر وعن التصميم اخلاطئ للمنتجمخاطر إدارة التكافل:  -
 عدـ قدرة الطرؼ اآلخر على الوفاء بالتزاماتو وفق الشروط ادلتفق عليها؛ وىي ناذبة عن مخاطر االئتمان: -
 وادلؤجرة األصوؿ القابلة للمتاجرةكتقلب قيمة وىي ناذبة عن تقلب األسعار يف السوؽ   مخاطر السوق: -

 واضلراؼ نسبة العائد عن النسبة ادلتوقعة؛
الكافية من قبل األشخاص واألنظمة  وىي ناذبة عن إجراءات العمل الداخلية غَت  مخاطر التشغيل: -

  كاألحداث اخلارجية، وكذا ادلخاطر عدـ االلتزاـ دببادئ الشريعة اإلسالمية؛
وىي ناذبة عن عدـ قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا، أو ربملها خلسائر وتكاليف إضافية  مخاطر السيولة: -

  اجلديدة. عند سبويل األصوؿ
  :لمالءة المالية في شركات التأمين التكافليخصوصية المالءة والحد األدنى ل :ثالثا

 واذليئة األوروبية لإلشراؼ على قطاع التأمُت، استكماال للمعايَت اليت أصدرهتا ادلنظمة الدولية دلشريف التأمُت
وىذا هبدؼ تطوير نظاـ ادلالءة يف شركات التأمُت التجاري، واليت ؽلكن االستفادة منها يف شركات التأمُت 
التكافلي وجب اعتماد معايَت لتطوير متطلبات ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت التكافلي واليت تراعي خصوصيتها 

 :(1)وىذا من خالؿ التزامها دبا يلي

لطات الرقابية لشركات التأمُت التكافلي من تقييم ىدؼ الس   إف   تعاقدية في الشركة:تعَدد العالقات ال  .1
ادلالءة ال ؼلتلف عن شركات التأمُت التجاري؛ حيث يهُدؼ إىل ضماف مستويات ادلالءة لكل صندوؽ 

ر يف حاؿ حدوث ضعف يف ادلركز ادلايل للشركة، غَت أف  وجود ل ادلبك  متناسقة مع سلاطره اإلمجالية أو التدخ  
العالقات التعاقدية يف شركة التكافل جعلها زبتلف عن شركات التأمُت التجاري؛ حيث يُفًتض أف تكوف 

إذا كاف  دفع العائد عن طريق رسـو الوكالةيف إدارهتا لصندوؽ التكافل، ويتم  وكيالأو  مضارباالشركة ىي 
ة من أرباح صندوؽ ادلخاطر للمشًتكُت إذا كاف العقد وفق صيغة الوكالة نيابة عن ادلشًتكُت أو حص  العقد وفق 

 صيغة ادلضاربة.
تتمي ز شركات التأمُت التكافلي بوجود حسابُت منفصلُت علا حساب ادلساعلُت  وجود القرض الحسن:  .2

ابل حصوذلم على ع لصاحلو مقبالترب  وحساب ادلشًتكُت ىذا األخَت الذي تكو ف نتيجة التزاـ ادلشًتكُت 
ه، أما حساب ادلساعلُت ؿ اخلطر ادلؤم  تعويضات يف حاؿ حصو  هو ادلسؤوؿ عن تقدًن قرض حسن يف فن ضد 

ذلذا غلب أف سبتلك  ،حالة ارتفاع حجم التعويضات وعدـ كفاية االحتياطات ادلكو نة يف صندوؽ ادلشًتكُت
 عترب أحد أدوات الرقابة على ادلالءة ادلالية وؽلكن أف يكوف:القرض احلسن والذي يُ الشركة رأس ماؿ كاؼ لتسهيل احلصوؿ على 

                                                           
 ، )بتصر ؼ(.27-04ص: ، 2009ديسمرب ت المالءة للتأمين التكافلي"، اب"معيار متطل(، IFSBادلالية اإلسالمية )رللس اخلدمات   ( 1)
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تغطية العجز بالنسبة والتناسب يف ىذه احلالة  مع تعويضات ادلشًتكُت؛ حيث يتم   رصيد القرض مساوياً  -
 يف رأس ادلاؿ الرقايب؛  ساهمامُ يُعترب 

 من رأس ادلاؿ الرقايب. جزء أساسيالتعويضات ويف ىذه احلالة يعترب  رصيد القرض ُيسد د بعد دفع -

من بُت االسًتاتيجيات اليت تعتمدىا شركات التكافل للمحافظة على تحَمل المشتركين لمخاطر العجز:   .3
ل ادلشًتكُت دلخاطر عجز الصندوؽ عن الوفاء مالءهتا ادلالية والتزامها باإلدارة اجليدة للمخاطر؛ ىي ربم  

 .عويضات، وذلك برفع مبلغ االشًتاكات أو من خالؿ خفض نسبة الت  اىهمالتزاماتو اذب  ب
يعترب التزاـ شركات التأمُت التكافلي بتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسالمية  االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية:  .4

أساسا حلساب متطلبات احلد األدىن للمالءة ادلالية، وىذا  ؛يف سلتلف العقود اليت ربكمها مع سلتلف األطراؼ
 ة هبا يف السوؽ.إضافة للنماذج التشغيلية وادلنتجات اخلاص  

بات ادلالءة ادلالية للتأمُت التكافلي على ادلركز : غلب أف تعتمد متطل  اعتماد أسلوب المركز المالي اإلجمالي  .5
ادلخاطر وتقييمها بشكل جي د؛ ربديد االعتماد ادلتبادؿ بُت األصوؿ ادلايل اإلمجايل؛ حىت  تضمن التعر ؼ على 

قابية للمالءة يف كل  من صندوؽ ادلشًتكُت وادلساعلُت، دبعٌت أنو ال ؽلكن احتساب رأس واخلصـو وادلتطلبات الر  
 .ماؿ ادلساعلُت لتقييم مالءة صندوؽ ادلشًتكُت

ز شركات التأمُت تتمي   دوق المساهمين والمشتركين:صنالخاصة ب الفصل بين متطلبات المالءة المالية  .6
على خالؼ شركات التأمُت التجاري  ؛التكافلي بوجود حسابُت منفصلُت علا حساب ادلساعلُت وادلشًتكُت

وعليو فإف  متطلبات ادلالءة ادلالية ورأس ادلاؿ  توفَت متطلبات مالءة مناسبة وكافية يف كال احلسابُت؛ ذلذا وجب
 كلُت ادلوالُت: يف الش  بُت  ية صندوؽ ادلشًتكُت وعجزه يف شركات التأمُت التكافلي تكوف كما ىو مُ يف حالة كفا
 متطلبات المالءة ورأس المال في شركات التأمين التكافلي في حالة كفاية صندوق المشتركين. :22الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .39، ص: 1339ديسمرب "مسودة مشروع متطلبات المالءة المالية للتأمين التكافلي"، رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية،  المصدر:
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ىدؼ متطلبات ادلالءة ادلالية ىو التأك د من كفاية موارد ادلالءة لصندوؽ ادلشًتكُت  :من خالل الشكل يتضح أن     
دة ومع األخذ يف عُت االعتبار  وضماف التعويضات للمشًتكُت وىذا من خالؿ االعتماد على احتماالت زلد 

عر ضة ذلا.
ُ
 إمكانية ربقق ادلخاطر ادل

 فلي في حالة عجز صندوق المشتركينلتأمين التكامتطلبات المالءة ورأس المال في شركات ا: 22الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .23ص: "مرجع سابق"،  رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية، المصدر:                        

ىدؼ متطلبات ادلالءة ادلالية ىو التأكد من كفاية موارد رأس ادلاؿ لشركة : من خالل الشكل يتضح أن          
التكافل دلواجهة التزاماهتا ادلالية والقانونية؛ إضافة إىل توفَت تغطية لرأس ماؿ صندوؽ ادلشًتكُت من خالؿ: تسهيل 

 بات احلد  ربديده بقيمة تسمح بتخفيف حجم ادلخاطر وتفوؽ متطل   يتم   احلصوؿ على القرض احلسن والذي
بات يف قيم األصوؿ ر بالتقل  باتو دوف التأث  ما يسمح لصندوؽ ادلشًتكُت من تغطية متطل  وىذا  ،األدىن للمالءة

سابات القرض دبعٌت أف يتم  ربديدىا بدق ة وباستخداـ احلي تسهيل ذلذا غلب ربديد األصوؿ اليت تغط   ،واخلصـو
 وحفظها يف حساب منفصل عن األصوؿ األخرى لصندوؽ ادلساعلُت. اإلكتوارية

حويل داخل صناديق التأمُت لت  ل وجود قابلية يف حالة دبعٌت أنوي: على صندوق الطوق الحاجز  فرض قيود  .7
، تُفرض )صندوؽ ادلساعلُت وصندوؽ ادلشًتكُت(هبدؼ فصل أعماؿ كل صندوؽ سلاطر عن اآلخر التكافلي

ق بضرورة وىي تتعل   عاقدية أو اإلطار القانوين الذي ػلكم عمليات التأمُت التكافليناذبة عن الشروط الت   قيود
لطات الرقابية، ويف حالة عدـ وجود ويكوف ىذا بإشراؼ الس   ()ة بكل صندوؽبات مالءة خاص  وجود متطل  

 أس ماؿ إمجايل أعلى تفاديا للمخاطر؛بات ر حويل بُت الصناديق؛ يتم فرض متطل  قوانُت تضبط قابلية الت  

                                                           
()   واليت تتطابق مع القاعدة الكمية أو  ،دبتطلبات ادلالءة ادلناسبة مع األصوؿ صاتدبعٌت حساب سلصصات تقنية لكل صندوؽ وتغطية ىذه ادلخص

 .قاعدة الشخص االحًتازي
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 مستويُت للرقابة ادلاليةبات ادلالءة يف شركات التأمُت التكافلي توفَت تقتضي متطل   :مستويات الرقابةتعَدد   .8
يف وتصحيح األخطاء حىت ؽلكن للهيآت الرقابية التدخل  ؛على مستوى كل من صندوؽ ادلساعلُت وادلشًتكُت

 ؛ربك  وقت مُ 

 يف شركات التأمُت التكافلي كما يلي: متطلبات ادلالءة تتعد دمتطلبات المالءة المالية: تعَدد   .9

 :سُبثل احلد األدىن لدرجة ادلالءة يف صندوؽ ادلشًتكُت، وإذا مت   وىي متطلبات الحد األدنى لرأس المال
 اذ إجراءات رقابية صارمة؛ذباوزىا يتم ازب  

 :ة غَت كبَت السائر اخلن صندوؽ ادلشًتكُت من استيعاب ك  سبُ  وىي متطلبات رأس المال المصَرح به
ادلتوقعة، ويف حاؿ اإلخالؿ بو يُطلب من شركة التكافل زيادة مصادر مالءهتا أو التقليل من ادلخاطر اليت 

 .ربم لها الصندوؽ
 :األدىن لدرجة ادلالءة يف صندوؽ ادلساعلُت، وإذا  ويُعرب عن احلد   الحد األدنى لرأس المال المستهدف

 مت  ذباوزىا يتم ازباذ إجراءات رقابية صارمة؛
 :ة غَت كبَت السائر اخلمن استيعاب  ن صندوؽ ادلساعلُتك  وىو ؽل رأس المال المصَرح به المستهدف

 .ة التزاماهتاويف حاؿ اإلخالؿ بو يُطلب من شركة التكافل زيادة مصادر مالءهتا دلواجه ادلتوقعة،
 حيث صندوق المساهمين والمشتركين:كل من  المالية في لمالءةا لكفاية وجودة رستمِ التقييم المُ  .10

وىذا للحفاظ على استمراريتها  ،ادلالية أف تضمن جودة موارد ادلالءة يالتكافلشركة التأمُت غلب على 
تقييم ادلوارد ادلالية يف حساب  ، ويتم  )استيعاب اخلسائر( ومواجهة سلاطر االنسحابات وحاالت العجز ادلايل

كفايتو؛  حجم رأس ادلاؿ ادلتوفر )ادلتاح( ومدىفيجب مراعاة  شًتكُتحساب ادل ا يف، أم  ادلساعلُت مباشرة
فع دبعٌت إىل أي مدى يكوف رأس ادلاؿ خاليا من التزامات الد   ىونات وتكاليف اخلدمة اإلجباريةغياب الر  

وربقيق جودة رأس ادلاؿ تقـو اذليئة ، ولتحديد مبلغ ادلالءة ادلالية الذي ػُلق ق الكفاية اإلجبارية ومن الرىونات
 بادلزج بُت ثالثة أساليب كما يلي: ادلشرفة على قطاع التأمُت التكافلي

ادلستويات: حيث يتم  تصنيف موارد ادلالءة ضمن أقساـ ذات مستويات جودة سلتلفة وُمقيَّدة،  أساليب -
 وتتفر ع عنها مستويات أخرى؛

 أساليب التواصل: حيث يتم  ترتيب عناصر رأس ادلاؿ على أساس اجلودة؛ -
 عند الضرورة.أساليب ال تقـو بتصنيف أو ترتيب عناصر رأس ادلاؿ، بل ُتطب ق قيودا فردية أو رسوما  -

راعيا لتعقيدات يف شركات التأمُت التكافلي مُ  إدارة ادلخاطر: غلب أف يكوف نظاـ مخاطرالإدارة نظام  .11
من أجل ربديد مستويات  ؛ حيث ُتدير الشركة رلموعتُت منفصلتُت من ادلخاطرالعمليات بالشركة وحجمها

االستئمانية للشركة يف إدارة صندوؽ ادلشًتكُت والوفاء بادلسؤولية  تتعل ق اجملموعة األوىلف مالءة الشركة،
اه ادلشًتكُت، أم ا اجملموعة الثانية فتتعل ق بالتزامات الشركة نفسها وقدرهتا على تغطية سلاطر  بالتزاماهتا اذب 

   .ومنح القرض يف حالة عجز صندوؽ ادلشًتكُت عن الوفاء بتعه داتو عملياهتا التجارية
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 الهيئات المالية اإلسالمية.ادرة عن الصّ  الماليةلمالءة اإلرشادية ل معاييرال رابعا:
أصدر رللس اإلسالمية:  المالية الخدمات مجلس عن الصادرة للمالءة المالية اإلرشادية المبادئ  .2

دباليزيا رلموعة من ادلبادئ اإلرشادية لضوابط التأمُت التكافلي وادلتضم نة  2009اخلدمات ادلالية اإلسالمية يف 
من اجلزء الثالث )دوافع احلصوؿ على إطار احًتازي أمشل ( 1.3دلوضوع ادلالءة ادلالية؛ حيث نص يف ادلبدأ )

دلواجهة  للتكافل(؛ حيث غلب على مؤسسات التأمُت التكافلي أف تضمن اآلليات الكفؤة للمالءة ادلالية
 :(1)، ومن بُت ادلمارسات األفضل ادلوصي هبااؿفع   داد )مواجهة ادلخاطر( بشكلالقدرة على الس  

اعتماد أفضل آليات ادلالءة ادلالية؛ للمحافظة على مالءة صناديق  يالتكافل غلب على شركات التأمُت -
 التكافل اليت تديرىا، وإغلاد منهجية لتكوين ادلخصصات واالحتياطات ادلناسبة؛

التكافل منهجية ادلالءة ادلالية يف سياسة  ، يعترب أمرا مهما أف تعتمد شركةمن منظور ادلشًتكُت يف التكافل -
داد، ويشمل ذلك  تياطات للحفاظ على مصداقية التكافل والقدرة على الس  تكوين ادلخصصات واالح

 دبا يلي:  التكافل أف هتتم  على شركة ، وغلب الفوائض عتوزيطريقة ربديد 

  داد؛دلشًتكُت على الس  اعتماد طرؽ فع الة يف تكوين ادلخص صات ألجل ضماف قدرة صندوؽ ا 
  عتمد عليها ذلك التحديد؛ادلتعلق هبا، والقاعدة اليت يُ خل دات والد  و تعريف وربديد رلموعة ادلوج 
  املة أـ وضعها منفصلة يف رلموعات التكافل سواء من خالؿ درلها يف اجملموع الش معاجلة اشًتاكات

 ادلخاطر ادلختلفة؛
    ؛أساس معاجلتو وفق أنواع األعماؿص ربح االستثمار و ؼ يف سلص  التصر 
   يتم إعادة ات االستثمار غَت العاملة، واليت على أساسها دو قابل موجصات مسياسة تكوين ادلخص  ربديد

 ؛صات واالحتياطات يف حالة االسًتدادتلك ادلخص  
   ادلشًتكُت وسلتلف أنواع األعماؿ لتحديد الناتج التأميٍت؛ توزيع النفقات على مستوى صندوؽ أسستعيُت 
   تشارات وادلعلومات غلب أف تقدـ االس حيث الفوائض على سلتلف أنواع األعماؿ؛نسبة األوزاف توزيع

 ؛يالتكافلاركة، وذلك قبل التعاقد مع شركة التأمُت لمشًتكُت يف التكافل على أساس ادلشادلناسبة ل
  ؛دلواجهة عجز صندوؽ التأمُت التكافلي القرض احلسن توفَت تسهيالت للحصوؿ على 
   والفائض دلشًتكُت بالت قاص بُت العجز يف إحدى صناديق اغلب ربديد قواعد التأمُت التكافلي اليت تسمح

 ر ذلك على تسهيالت القرض؛احملق ق يف صندوؽ آخر وأث
  هة عجز الفائض يف صندوؽ دلواج بية طلبات شركات التأمُت التكافليالتزاـ ادلشًتكُت بتل ربديد مدى

 دلشًتكُت.ا

                                                           
 . 09-05 :، ص ص1339 ربديسمماليزيا، ، "المبادئ اإلرشادية لظوابط التأمين التكافلي "،رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية (1)
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لصناديق التأمُت التكافلي العائلي والعاـ، صات واالحتياطات غلب وضع إجراءات منفصلة لتكوين ادلخص   -
 ؛(1)نظراً الختالؼ طبيعة تصنيف ادلوجودات وادلطلوبات

دعم كفاية رأس ادلاؿ من قبل شركة التأمُت التكافلي من خالؿ توفَت تسهيالت القرض، دلواجهة العجز  -
 الشامل لصندوؽ ادلشًتكُت و االلتزاـ دبتطلبات القدرة على السداد؛

 ركة التأمُت التكافلي تقدًن تقارير التحقيق اإلكتوراي حوؿ الوضع ادلايل لصندوؽ ادلشًتكُت.غلب على ش -

عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية:  الصادرة للمالءة المالية اإلرشادية المعايير. 2
خاصة بالتأمُت  26معيار  2006ة أصدرت ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية بالبحرين سن

  منها اخلاص بادلالءة ادلالية واليت تنص على أنو التكافلي
ُ
 : (2)( ما يأيتؤم ن لوغلب على ادلشًتؾ )ادل

ي إىل زيادة من ظروؼ تؤد   ستجد  ، وإبالغ الشركة دبا يُ ضد هن تقدًن البيانات الالزمة ادلتعلقة باخلطر ادلؤم   -
من  عمن  فيُ  ظل لةر أو تقدًن البيانات ادللغر وإذا ثبت تعمد ادلشًتؾ التدليس أو ااخلطر بعد إبراـ العقد، 

التعويض كليًا أو جزئياً، أما إذا ثبت أف تقدًن البيانات ادلخالفة للواقع مت على سبيل اخلطأ فإنو يستحق 
 ؛التعويض بادلقدار ادلطابق للبيانات اليت تثبت صحتها

فق عليها، ويف حالة امتناع ادلشًتؾ أو تأخره عن دفع االشًتاكات يف دة ادلت  د  دفع االشًتاكات يف أوقاهتا احمل -
 ؛أوقاهتا احملددة يكوف للشركة احلق يف إهناء الوثيقة، أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء

عليها يف إخطار الشركة باعتبارىا وكيلة عن صندوؽ محلة الوثائق بتحقق اخلطر ادلؤمن منو خالؿ الفًتة ادلتفق  -
ـ ادلشًتؾ د  وثيقة التأمُت، وإذا مل يتم فيها ربديد ادلدة فيجب عليو اإلخطار خالؿ مدة مناسبة، وإذا مل يق

هبذا اإلخطار يكوف للشركة احلق يف مطالبة ادلشًتؾ بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمُت من ضرر 
 ؛فعلي بسبب إخاللو هبذا االلتزاـ

مُت عن سداد التعويضات ادلطلوبة، وعدـ كفاية تعويضات شركات إعادة يف حالة عجز موجودات التأ -
العجز من سبويل مشروع أو قرض حسن، على حساب صندوؽ التأمُت،  التأمُت فإنو غلوز للشركة أف تسد  

غلوز للشركة مطالبة  ، كمانوات التاليةوتغطى االلتزامات الناشئة عن العجز احلادث يف سنة ما من فائض الس
 ؛ذلك يف وثيقة التأمُت مت  االتفاؽ علىالعجز إذا  سد  ب شًتكُتادل

 ؛ل حساب التأمُت مجيع ادلصروفات والعموالت اخلاصة بأنشطة التأمُتيتحم   -
 ؛ما ينص عليو يف اللوائح رر ومبلغ التأمُت حسبيعطى للمشًتؾ األقل من قيمة الض   -
ا ىو منصوص عليو يف م التأمُت على األشياء حسبيقتصر التعويض على اخلسائر اليت تصيب ادلشًتؾ يف  -

 ، ويشمل التعويض اخلسائر التبعية اليت ؽلكن تقديرىا تقديراً سليماً حبسب الضرر الفعلي.اللوائح

                                                           
 .09 :، صسابق"المرجع ال"  (1)
 .18-11 :، ص ص2006 ،، البحرين"خاصة بالتأمين التعاوني 26معيار "، احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية ىيئة (2)
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أصدر اجمللس مبادئ المالءة المالية الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية:  .0
عشرة مبادئ لنظاـ مايل ومصريف متوازف  2009دلالية اإلسالمية بالبحرين سنة العاـ للبنوؾ وادلؤسسات ا

واجهة ادلخاطر ذلذه الشركات، وتتمثل ىذه ادلبادئ شركات التأمُت التكافلي دلوعادؿ تعترب كمالءة مالية ل
 :  (1)يليمافي

 ؛فيها صرؼتوال وتورقيها يوفالد   وبيع ادلداينات يف اإلفراط من احلد    -
 التمويل وصيغ واخلسارة الربح يف ادلشاركة مبدأ على القائمة يغصال بُت توازف إحداث على العمل -

 ؛الثروة بنمو ادلرتبط غَت الدَّْين على ادلبٍت
 ؛واستقراراً  عدالً  أكثر للدفع وسائل وإغلاد نقدي نظاـ بناء -
 ؛الفائدة سعر آلية عن بديال الربح معدؿ آلية ـاستخدا  -
 ؛عليها وادلراىنة هبا ادلتاجرة ال وتوزيعها، ادلخاطر إدارة يف وعادلة الةفع   صيغ و أدوات تطوير  -
 ؛احلقيقي باالقتصاد ومرتبطا واستقراراً  وعدالً  كفاءة أكثر ومصريف مايل نظاـ بناء  -
 ؛بادلدينُت أضرار إحلاؽ عدـ مع للمقرضُت ادلالية احلقوؽ لضماف عادلة آليات ضلو  -
 ؛فيها ادلتعاملُت سلوكيات لًتشيد زلددة ضوابط ووضع ادلالية األسواؽ دور تصحيح  -
 ؛العالقة ذات باألطراؼ وعالقتها ادلالية سساتؤ ادل نشاط يف والشفافية احلوكمة  -
 النمو لتحقيق واألسواؽ ادلعامالت على والرقابة وادلايل النقدي النظاـ رعاية يف الدولة دور تفعيل  -

 .ادلتوازف

 قياس المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي المطلب الثاني:

 إىل العناصر التالية: ومن خالؿ ىذا ادلطلب نتطرؽ

 :تقييم األصول والخصوم  أوال  
 :تقييم المخصصات التقنية  ثانيا 
 :معادلة حساب متطلبات المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي   ثالثا    
 :شركات التأمين التكافليفي  الماليةلمالءة اقياس ل تطبيقية ماذجن  رابعا 

 تقييم األصول والخصوم في شركات التأمين التكافلي: :أوال
يعتمد على مقاييس متناسقة لألصوؿ واخلصـو خاصة لشركات التأمُت التكافلي  ادلركز ادلايل تقييمإف  

مقاييس ادلخاطر واليت غلب أف تكوف متوافقة مع التقارير ادلالية الدولية للتأمُت، دبعٌت أف تعتمد على أسلوب 
مات واستيعاب مدى قدرة أصوؿ الشركة على تغطية االلتزا يتناسق مع السوؽ؛ كما غلب األخذ بعُت االعتبار

                                                           
البحرين "عشر مبادئ لنظام مالي ومصرفي متوازن وعادل )وثيقة مبادئ الوساطة المالية("، ، اجمللس العاـ للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية (1)

 . 02 :ص، 2009مارس 
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نيات ادلستخدمة يف تقييم التق أم ا ،()"الشخص االحترازي"ادلخاطر اليت تتعرض ذلا يف إطار اتباع أسلوب 
ادلبلغ  اعتبارؽلكن و  ،لخربةلدلتوق ع الضلراؼ اا صسلص   يهامجيع االلتزامات ادلستقبلية دبا ففيجب أف تتضم ن اخلصـو 
مراجعة لتصنيف ادلخاطر زامات الشركة كما غلب أف يتضمن تقييم الت،  كأصلادة التكافل  سًتداد من إعلالالقابل 

أساس  أو على أساس القيمة السوقية التقييموف األساليب ادلستخدمة يف وؽلكن أف تك، كتتابوشلارسات اال 
، مجيع اخلصـوسقة يف نامت طب قةالتقنية ادل ، ذلذا غلب أف تكوفمطابقة التدفقات النقديةالقيمة الدفًتية أو أساس 

 .(1)تقييم األصوؿطريقة مع جانسة اخلصـو متوتكوف طريقة  
 تقييم المخصصات التقنية: ثانيا:

غلب أف يكوف متناسقا مع  شركات التأمُت التكافليل يف صندوؽ ادلشًتكُتتقييم ادلخصصات التقنية  إف  
لتفصيل زيد من ا)دل وادلوافقة لتوقعات ادلشًتكُتوؽ القيم وادلخاطر وادلبادئ وادلنهجيات وادلقاييس ادلوجودة يف الس  

 ، كما غلب أف ُتكو ف من عنصرين أساسيُت علا:(67راجع: ص
 أفضل تقييم مركزي حايل اللتزامات التأمُت التكافلي سلف ض إىل القيمة الصافية احلالية؛ -

نقدي إىل غاية هناية ىامش اخلطر: حبيث غلب أف يعكس ادلخاطر اليت تتعل ق جبميع التزامات التدف ق ال -
ربمة يف إطار ادلخص صات التقنية، وأف ال يتجاوز احلد األدىن ادلطلوب.

ُ
 عقود التكافل ادل

 كما غلب ربديد كل عنصر ُمكو ف للمخصصات التقنية بوضوح ألجل ربقيق مبدأ الشفافية وقابلية ادلقارنة.
 :مين التكافليالية في شركات التأتطلبات المالءة الممعادلة حساب م ثالثا:

تؤخذ مجيع ادلخاطر بعُت االعتبار عند حساب متطلبات ادلالءة ادلالية يف كل من صندوؽ ادلساعلُت 
 :(2)وادلشًتكُت كما يلي

 ىو توفَت درجة عالية شًتكُتادل إف ىدؼ متطلبات ادلالءة على مستوى صندوؽ صندوق المشتركين: - أ
دلوجوداهتا  غَت مواتية على امتداد اآلجاؿ ادلتوقعة ظروؼال مواجهةصندوؽ قادر على البأف  من الثقة

ءة ىل موارد مالإ ؛ إضافةوؽ موجودات تساوي سلصصاتو الفنيةعليو ينبغي أف ؽلتلك الصندو  ،مطلوباهتاو 
 ادلعادلة التالية:كما ىو مبُت  من خالؿ  (*)إضافية )احتياطات ىامش ادلالءة(

                                                           
() واليت تفرض ضوابط واضحة على ادلمتلكات يف أقساـ اخلصـو  القاعدة الكمية: يف شركات التأمُت علامن الضوابط اليت يتم تطبيقها  يوجد نوعاف

االعتبار حلساب ادلالءة ، عندما تتعدى الشركات ىذه القاعدة فإف قيمة األصوؿ الزائدة عن الكمية ادلطلوبة ال تؤخذ بعُت اليت ربتوي على سلاطر
، ويف حاؿ تطبيقها  ي:قاعدة الشخص االحتراز و تفرض على الشركات االستثمار حبذر وتتبع ادلبادئ العامة لتنويع احملافظ ومطابقة األصوؿ باخلصـو

 الءة ادلطلوبة. غلب األخذ بعُت االعتبار مدى كفاية: تنو ع األصوؿ؛ سيولتها؛ جاىزيتها للتسويق... وذلك لتحديد متطلبات ادل
)1(

 Kazi Md. Mortuza Ali, "Accounting, Auditing and Investment Guidelines for Takaful Operators" , 

Bangladesh Institute for Professional Development (BIPD) , Bangladesh, 2016, p:06. 
 .02ص:  'مرجع سابق"، متطلبات المالءة التأمين التكافلي"،ة مشروع معيار "مسودّ  ،رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية ( 2)
(*) كل من التقدير غَت الكايف احملتمل للمخصصات الفنية، و كذا اخلطأ   لتغطية شًتكُتادلوجودات اإلضافية اليت غلب أف ؽلتلكها صندوؽ ادل ىي مبلغ

ؽلكن أف و  ،من قيمتها القائمة ربصيلها أقل   دبعٌت أف تكوف قيمتها النقدية ادلتوقعادلخاطر عند ربديد القيمة االقتصادية للموجودات،  ادلعتاد يف قياس
 .للصندوؽ تشمل موارد ادلالءة اإلضافية القرض احلسن ادلق دـ
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 متطلبات ادلالءة: SR؛        حيث
RCPR :مكونات سلاطر ادلخصصات واالحتياطات   RXUR :التكافل مكونات سلاطر    PCCR: االئتماف مكونات سلاطر              

      RCOR: التشغيل                                 مكونات سلاطرRCMR : السوؽ. مكونات سلاطر 

ذبارب دلطلوبات التأمُت و  ىي سلاطر التقدير دوف ادلستوىو  :االحتياطاتالمخصصات و مكونات مخاطر  -
 عشوائية مثل التهديدات الطبيعيةعند وقوع أحداث  اليت تكوف بالنسبة للتكافل العاـو  ،ةالتغطيات غَت ادلواتي

فهي تكوف عند زيادة  أما بالنسبة للتكافل العائلي (،غَتىااإلرىاب و  احلرائق، التلوث، اجلرؽلة، احلرب،)
أو نتيجة يت كانت متوقعة طوؿ األعمار البسبب التغَت يف نسبة الوفيات واألمراض و  تكرارىاادلطالبات و 

 ؛احلوادث أو اذلجومات اإلرىابية الكبَتةاألحداث الفجائية مثل األوبئة و 
ة عن سوء ذبادلدفوعة، النا وادلطالبات ىي سلاطر اإلدارة الضعيفة لقبوؿ ادلخاطرو  ل:مكونات مخاطر التكاف -

 ؛التصميم اخلاطئ للمنتج عناختيار وتسعَت وقبوؿ ادلخاطر و 
فق بالتزاماتو وفق الشروط ادلت ىي سلاطر عدـ قدرة الطرؼ ادلقابل على الوفاءو  ن:مكونات مخاطر االئتما -

؛ إضافة التكافل اشًتاكاتادلوجودات ادلستثمرة ومستحقات  اؿعدـ قبض األرباح واسًتداد رأس :عليها مثل
 ؛إعادة التكافل اتاسًتداد إىل

مة مثل التقلبات يف قي ىي سلاطر اخلسائر الناذبة عن حركة أسعار السوؽو  ق:مكونات مخاطر السو  -
 ؛قة عن النسبة ادلتوقعةالعائد احملق   اضلراؼ نسبةرة و ادلوجودات القابلة للمتاجرة وادلوجودات ادلؤج  

أو غَت الداخلية غَت الكافية  ىي سلاطر اخلسائر الناذبة عن إجراءات العملو  ل:مكونات مخاطر التشغي -
اللتزاـ بأحكاـ سلاطر عدـ ا ؛ إضافة إىلاخلارجية األنظمة أو من األحداثالسليمة من قبل األشخاص و 

 .كذا عدـ الوفاء بادلسؤوليات االستئمانية للشركةو  الشريعة
 واجهةدلها موارد رأس ماؿ كافية، التأمُت التكافلي أف يكوف لديربتاج شركة  صندوق المساهمين:  - ب
ب خسائر تشغيلية شلا ؽلكن أف تسب  واليت زيادات غَت متوقعة يف نفقات اإلدارة أو التخفيضات يف الدخل ال

تتطل ب قوانُت الرقابية ادلطبقة حسب الو  كما أف   ،كايفرأساذلا  مستوى إذا مل يكن خاص و ي إىل عسر مايل يؤد  
 تسهيالت القرض ادلتاحة للسحب :مثل يسمح ذلا بتوفَت رأساؿ إضايف شركةالموارد كافية لرأساؿ  وجود

ذلذا غلب ، سيولة قصَتة األجلتوفَت ل حاجةوجود أو  شًتكُتيف صندوؽ ادل عجزتغطية الللصندوؽ التكافل 
ا  ت ادلساعلُت موجوداعلى للموافقة لسلطات اإلشرافية لالعرض تقدًن شركة التأمُت ال على والتأكيد على أهن 

ات احملتملة تقييم متطلبات موارد صندوؽ ادلساعلُت على التقلب الشركة يف عتمدتو  ،الغرضكافية وربق ق 
وفق ادلعادلة  قرضالل تسهي االعتبار ادلبالغ ادلطلوبة لمرونة الدخل بعد األخذ بعُت تقلباتللنفقات يف الغالب و 

 :التالية
 

SR = RCPR + RXUR + PCCR + RCMR + RCOR 

SR = PCCR + RCMR + RCOR 
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التشغيل                                 مكونات سلاطر :RCOR      االئتماف مكونات سلاطر :PCCR    متطلبات ادلالءة: SR؛        حيث
RCMR : السوؽ. مكونات سلاطر  

 

غلب األخذ بعُت االعتبار درجة ة للمالءة ادلالية العام  بات عند احتساب ادلتطل   :تجدر اإلشارة أنّه      
الث قة اليت تُقاس هبما متطل بات ، أم ا اختيار مقياس ادلخاطر ودرجة ردية بُت ادلخاطر ومدى تنو عهافاالرتباط ال

فية لتحديد مستوى الث قة ادلناسب ادلالءة يف شركات التأمُت التكافلي فيكوف من اختيار اذليآت اإلشرا
وف متناسقة على طرؼ الشركة غلب ف تك حالة استخداـ ظلاذج داخلية مصم مة من، ويف قابيةلألغراض الر  

 .حلساب متطلبات مالءهتا ادلالية غرار الشركات اليت تستعمل ظلاذج معيارية
 :المالءة المالية في شركات التأمين التكافليماذج تطبيقية لقياس ن  رابعا:

لدى معظم الدوؿ ادلعتمدة  التأمُت التكافليشركات  ادلالية يفادلالءة زبتلف النماذج ادلطبقة لقياس  ال
بُت مالءة صندوؽ  هافصل، وذلك لعدـ لنظاـ التأمُت التكافلي عن تلك ادلطب قة يف شركات التأمُت التجاري

 حيث صلد أف : ادلساعلُت وصندوؽ ادلشًتكُت
، أم ا البحرين فهي أو ؿ دولة حلساب ىامش ادلالءة  قا ظلوذج مبس ط للمخاطر األساسيةطب  ندونيسا قطر وإ

" RBCفصلت بُت مالءة صندوؽ ادلساعلُت وصندوؽ ادلشًتكُت، تلتها ماليزيا من خالؿ إصدارىا لنموذج "
ة بشركات مارات العربية ادلتحدة واليت أصدرت تعليمات مالية خاص  كات التأمُت التكافلي مث  دولة اإلخاص بشر 

 الءة اخلاص هبا.ي وحد دت من خالذلا ظلوذج ادلالتأمُت التكافل
 :(1)لييويتم  حساب ادلالءة ادلالية يف ىذه الدوؿ كما 

يقدر بػ  أدىن أعلى من متطلب رأس ادلاؿ األساسي أو متطلب رأس ادلاؿ ادلخاطر ؿب رأس ماتتطل   قطر: -
الفصل بُت صندوؽ  يتم   أن و ال حُت يف، ب سلاطر االستثمارنا مبلغ التأمُت ومتطل  متضم   مليوف دوالر10

  ادلالية على مستوى رلموع الصندوقُت.ب ادلالءة س  ؛ حيث ربُ ادلشًتكُت وصندوؽ ادلساعلُت
   دلخاطراتطبيق عوامل سلتلفة على  حيث يتميتم  تقسيمها إىل سلاطر فرعية؛ سلاطر االستثمار: مكونات 

 ؛(يف ادليزانية، ادلخاطر ادلرك زة سلاطر القرض، سلاطر األصوؿ واخلصـو) اليت تتعرض ذلا:
   ادلشًتكة التالية يتم  حساهبا وفق ادلعادلة  :سلاطر التأمُتمكونات: 
 التكافل العام  =max[ ،من إمجايل االشًتاكات ادلْكت ت ب ة %50صايف االشًتاكات ادلْكت ت ب ة] × عامل 

يل صايف من إمجا %50، صايف احتياطي التعويضات] max + [نوع التأمُت حسب 22%-11%]

 .[نوع التأمُت حسب %19-%10]عامل  × [احتياطي التعويضات

 [مبلغ اخلطر + االحتياطات من %0.5 +من صايف االشًتاكات ادلْكت ت ب ة  %2]=  التكافل العائلي  

 [مبلغ اخلطر حسب %0.2-%0.08] عامل ×
                                                           

)1( 
Tobias Frenz, Younes Soualhi, "Op.Cit ", p :223- 224. 
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 حالة عجز يفتوفَت القرض احلسن  أجلساعلُت وصندوؽ ادلشًتكُت من مت  الفصل بُت صندوؽ ادلالبحرين:  -
حيث أف  ادلبلغ األدىن حلجم األمواؿ ؛ بطريقة بسيطة، فتم  ربديد مالءة صندوؽ ادلساعلُت صندوؽ ادلشًتكُت

بالنسبة للتكافل  دينار حبريٍت 400.000بالنسبة للتكافل العاـ و  دينار حبريٍت 500.000-300.000يقد ر بػ 
توجد قيود على االستثمارات، ويتم ربديد متطلبات رأس ادلاؿ األدىن بطريقة منفصلة ، يف حُت أن و ال العائلي

 لكل من صندوؽ التكافل العاـ واخلاص وفق ادلعادلة التالية:
 التاليُت: للصندوؽ وأعلى قيمة للعنصريُت أعلى قيمة لرأس ادلاؿ األدىن = التكافل العام  
max[ (ع التأمُتا نو بالنسبة لباقي أ %20، للملكية  %15) اخلطر عامل × ادلْكت ت ب ةاالشًتاكات إمجايل  ،

 .[ع التأمُتا نو أ بالنسبة لباقي %25للمكية ،  %20]عامل  × التعويضاتمتوسط إمجايل 
 لعنصريُت التاليُت:رلموع اأعلى قيمة لرأس ادلاؿ األدىن للصندوؽ و =  التكافل العائلي 

إذا كانت الشركة تطب ق سلاطر )إمجايل ادلبلغ ادلعر ض للخطرمن  %0.15+ إمجايل االحتياطات من  2%]
 [االستثمار

 ا" اخلاص هبRBCويتم حساب قيمة ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت التكافلي وفق ظلوذج " إندونيسا: -
 :تكوف  أفغلب ؛ حيث 31/12/2010والصادر يف 

 .%120 ≤ " )ىامش ادلالءة / ىامش ادلالءة األدىن(RBC"نسبة 
 (مليوف دوالر أمريكي 0.5/12/25 )أي ما يعادؿ  (مليار 5/12/25ػ يًتاوح بُت )تفرض رأس ماؿ أدىن  كما       

 على نوافذ التأمُت التكافلي.
 :(1)ادلالءة ادلالية كما يلي أم ا باقي الدوؿ فيتم  حساب

، أم ا مليوف دوالر أمريكي 6أي ما يعادؿ  ةمليوف روبية باكستاني 500ر بػ تفرض رأس ماؿ أدىن يقد   :باكستان -
، يةمليوف روبية باكستان 300بالنسبة لشركات التكافل العاـ والعائلي اجلديدة فتفرض عليها رأس ماؿ يقدر بػ 

 .ةباكستاني مليوف روبية 75ويقدر متطلب ادلالءة لصندوؽ ادلساعلُت بػ 
وىامش مالءة  مليوف دوالر أمريكي 5.5أي ما يعادؿ  دوالر بروين مليوف 8تفرض رأس ماؿ أدىن يقد ر بػ  :بروناي -

بالنسبة لشركات التكافل  %3 بالنسبة لشركات التكافل العاـ، ونسبة صايف االشًتاكات من %20ر بػ يقد  
 300.000 أي ما يعادؿ دوالر بروين مليوف 1بػ  فتفرض عليها رأس ماؿ أدىن يقد ر ، أم ا نوافذ التكافلالعائلي

 دوالر أمريكي.
أي ما  بالنسبة لشركات التكافل العائلي تاكا بنغالديشية مليوف 300تفرض رأس ماؿ أدىن يقد ر بػ  :بنغالداش -

بالنسبة لشركات التكافل العاـ أي ما يعادؿ تاكا بنغالديشية مليوف  500، مليوف دوالر أمريكي 4.5يعادؿ 
 حجم من %10أو  500.000بػ  يقد ر التكافل العاـ بالنسبة لشركات وىامش مالءةمليوف دوالر أمريكي، 6

 .احملص لة االشًتاكات
                                                           

)1( "Ibid ", p : 222. 
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وىامش مليوف دوالر أمريكي،  11 أي ما يعادؿمليوف جنيو مصري  60تفرض رأس ماؿ أدىن يقد ر بػ  :مصر -
 .(أكثر من نسبة األصوؿ على اخلصـومالءة )
 :من صايف االحتياطات %4+  ادلعر ض للمخاطرمن صايف ادلبلغ  %0.3 التكافل العائلي. 
 :التكافل العام max [20% احتياطي التعويضاتمن صايف %25 ،شًتاكاتمن صايف اال ]. 

 من خالؿ الشكل ادلوايل:الدوؿ  ة لشركات التأمُت التكافلي يف ىذهظلاذج قياس ادلالءة ادلالي وؽلكن تلخيص
 التأمين التكافلي في بعض الدولت لية لشركاانماذج المالءة الم :28الشكل

 
 
 
 
 
 
 

Source: Tobias Frenz, Younes Soualhi, "Op.Cit ", p :223. 

 

 في شركات التأمين التكافلي المطلب الثالث: تصنيف المالءة المالية
 ونتطرؽ فيو إىل العناصر التالية:      

 :لشركات التأمين التكافليمفهوم، أهداف ومتطلبات تصنيف للمالءة المالية   أوال 
 :عوامل التصنيف الكمية للمالءة المالية لشركات التأمين التكافلي وشروطها  ثانيا 
 :المؤسسات التقليدية  لتصيف المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي  ثالثا 
 :المؤسسات اإلسالمية  لتصنيف المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي  رابعا 

 التكافلي: تصنيف المالءة المالية لشركة التأمين ، أهداف ومتطلباتمفهوم أوال:
 عملية هتدؼ إىل: "وبأن   بشكل عاـ ؼ التصنيف االئتماينيعر   مفهوم تصنيف المالءة المالية لشركة التأمين: .3

أو  :بالتزاماهتا التعاقديةادلالية وقدرهتا على الػوفػاء  بشأف مدى مالئمة ادلؤسسة قييم ادلستقل  توفَت ادلعلومات والت  
 .(1)"ضمانا بقدرة ادلؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا األوراؽ أو ادلنتجات ادلالية، ويف نفس الوقت، ال يعترب التصنيف جودة

 ؿ:صة حو أو مؤسسة متخص   صل متخص  ل  التصنيف االئتماين عبارة عن رأي زلُ  كما أف       
 ؛ادلقابل ورغبتو يف الوفاء بالتزاماتو ادلالية قػدرة الطرؼ االئتمانية العامة للطرؼ ادلقابل أي ادلػالءة -
 .مالية أخرى التزامات  من السندات أو أي  ادلالءة االئتمانية إلصدار معُت   -

                                                           
، رللة األكادؽلية للدراسات في صناعة األزمات في األسواق المالية ومتطلبات إصالحها""دور وكاالت التصنيف االئتماني مدين أمحد،  (1)

 .54، ص: 2013، 10االجتماعية واإلنسانية، قسم العلـو االقتصادية والقانونية، ع

 دنى لرأس المالحد أ

 باكستان 

عوامل بسيطة لحساب 
 المالية هامش المالءة

  ،مصر، بروناي، ليبوان
 بنغالداش

RBC  على مستوى
 شركة التكافل ككل.

 قطر؛ 
 .إندونيسيا 

RBC  على مستوى صندوق
 المشتركين وشركة التكافل.

 البحرين؛ 
  معايير هيئة المحاسبة

 والمراجعة المالية؛
   .ماليزيا 
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وقدرهتا على الوفاء ييم للقوة ادلالية لشركة التأمُت تق" :هواالئتماين اخلاص بشركات التأمُت فصنيف الت اأم       
ة متانة القو  ما يُقدِّر تصنيف القوة ادلالية مدى ك  ،وادلتعاقدين اآلخرين معهاوثائق التأمُت اه حاملي ذب  ابالتزاماهتا 

  للشركة". ادلالية يف ادلستقبل
 :(1)إىلتصنيف ادلالءة ادلالية لشركة التأمُت التكافلي  هدؼيهدف تصنيف المالءة المالية لشركة التأمين:   .2

 ؛ة بشأف القوة ادلالية لشركة التأمُتمن جهة خارجية مستقل  بو تقدًن رأي موثوؽ   -

 ؛قدرة ادلؤمِّن على الوفاء بالتزاماتو التعاقدية للمؤمَّن لو ولألطراؼ ذات العالقة وأصحاب ادلصاحل اآلخرينإبراز  -

 وبسهولة؛ االقًتاض بػأدىن التكػاليفؽلك نها من و  اكوف أكثر منافسة يف أعماذلتأف شركة لل يسمح دالتنقيط اجلي   -
 .اذ قراراهتم فيما ؼلص استثماراهتممساعدة ادلستثمروف يف قطاع التأمُت على ازب   -

 :(2)لتصنيف شركات التأمُت التكافلي غلب مراعاة ما يليتصنيف شركات التأمين التكافلي: متطلبات   .1
 وزلاضرىا؛ ص لالجتماعدورية اجتماعاهتا؛ الوقت ادلخص  ؛وجود ىيئة شرعية؛ عدد أعضائها؛ وجهة تعيينها -
 عالقة اذليئة الشرعية بكل من: إدارة ادلؤسسة؛ رللس اإلدارة واجلمعية العمومية؛ -
 وتصحيحها وطرح البدائل الشرعية؛ اخلطط والوسائل ادلصم مة الكتشاؼ ادلخالفات ،عملية ادلراجعة الشرعية من حيث: مواعيدىا -
 مستواه، كمي تو وجدواه(؛   ،وجودىا؛ عدد ادلراقبُت ومؤىالهتم وتقاريرىم؛ التدريب )برارلو الداخلية من حيث: الرقابة الشرعية -
 دور اذليئة الشرعية يف حساب الزكاة أو إخراجها؛ -
 سة؛ذبسيد اذلوي ة اإلسالمية للمؤس   -
 إجراءات تطهَت رؤوس األمواؿ من احملر مات؛ -
 ُت التكافلي؛كيفية استثمار أمواؿ زلفظة التأم -
 طريقة معاجلة الفائض التأميٍت؛ -
 طريقة معاجلة العجز يف التعويضات؛ -
 (....الس ارية والعوائد على األخطار طريقة إعادة التأمُت وضوابطها من حيث: )نسبة اإلسناد، معاجلة العموالت -
 تكافلي: عوامل التصنيف الكمية للمالءة المالية لشركة التأمين ال ثانيا:

إىل الدعم  عددي( وىي حباجة -اءة والكفاية )نوعي الكف مازالت يف إطار بناء تكافليالتأمُت الصناعة 
اية ادلمتلكات ورؤوس األمواؿ ادلطلوبة وأىدافها؛ خاص ة وأف دورىا فع اؿ يف مح ق الكفاءةوإعادة التنظيم دبا ػلق  

                                                           
 راجع: (1)

، رسالة ماجستَت غَت "– CAATدراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين –"تحليل مالءة ومردودية شركات التأمين ىدى بن زلمد،  -
 .102، ص: 2005منشورة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة منتوري ، قسنطينة، 

 ،"بوابة الشرؽ اإللكًتونية" جلة، مقاؿ منشور دب"المحافظة على تصنيف المالءة المالية لشركات التأمين اإلسالمية"مد فوزي، زل -
  http://www.al-sharq.com/news/details/274933 عرب الرابط:  11/07/2017: بتاريخ مت  االطالع عليو ،  28/09/2014

ىيئة احملاسبة  الشرعية"،لهيئات لالمؤتمر الرابع "، حبث مقدـ يف سالمية ومعايير الجودة الشاملة"إل"تصنيف المصارف اعبد الستار أبو غدة،  (2)
 .13، ص: 04/10/2004-03وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، البحرين، 

http://www.al-sharq.com/news/details/274933
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تقسيم عوامضد ادلخاط الكمية لنوعُت رئيسيُت يشمل )قوة ل التصنيف ر ادلتوقعة وضماف استمرار أدائها، ذلذا مت  
 :(1)كما يلياألداء التشغيلي(   -ادليزانية العمومية 

افر الرأس ادلايل )حقوؽ وحجم االقًتاض ادلصريف لتأمُت الت و  تتم  دراسة الرسلة ادلبدئية واحملتملة سملة:الرّ   .1
للجهات التنظيمية وغلب أف تكوف كافية لدعم القدرة بات الرأسالية دبا يتوافق وادلتطل   ،سبويالت(  -ادلساعلُت

على دفع التعويضات دبا يالئم عملية التصنيف، ويتم تقييم رأس ادلاؿ الضروري لدعم عمليات الشركة حىت  
يكوف مناسبا خلطة عملها، ألف حجم رأس ادلاؿ اإلضايف ادلطلوب سوؼ يعكس ما تتعرض لو الشركة من 

 نشاط القائم.سلاطر االستثمار ونوع ال

ة اليت دلواجهة االلتزامات ادلستحق   كافية  من احلصوؿ على أمواؿركات التأمُت سبكن شعدـ إف  : السيولة  .2
شركة  ح توقيت وحجم التعويضات، ودلواجهة أزمة السيولة تقـوعدـ وضو  عبئا إضافيا نتيجة ها تعتربتواجه

لتأمينية دلواجهة ادلستحقات، كما على ربقيق سيولة نقدية كافية من األنشطة التشغيلية وا بتقييم قدرهتاالتأمُت 
اجهة احلاجة إىل األمواؿ النقدية، بيع االستثمارات من أجل مو ل األنشطة االستثمارية للشركة كربلي تلجأ إىل

يزانية العمومية وحجم ما ربتاج تحقيق ىذا اذلدؼ تقـو بتقييم احملفظة االستثمارية وتأثَت التقييم على ادلول
ن أنواع تقييم السيولة صلد )اجلارية؛ اإلمجالية؛ الشركة لتسهيالت البنوؾ دلواجهة متطلبات السيولة النقدية وم

 التشغيلية؛ اإليرادات؛ التعويضات(.

ادلستثمرة دلعرفة ايل للشركة ويتم تقييم األصوؿ يف االستقرار ادل ُتسهم جودة وتنو ع األصوؿ :جودة األصول  .3
سيولة فكلما كانت ال ،بشكل مفاجئ على الفائض إذا مت  بيع األصوؿ عن الدفع والتأثَت احملتمل سلاطر التأخ ر

ق من بيعها ووجود حق  تعدـ وضوح الرؤية من حيث القيمة اليت ت أفضل كلما قل   والتنويع )جودة األصوؿ(
د حاالت عدـ التنويع بُت القطاعات ستثمرة للشركة ربد  اسة األصوؿ ادلدر ف ،احتماؿ أقل للتخلف عن الدفع

ات ذو عة غَت منو   سبلك أصوؿ الشركات اليت؛ حيث أف  خاصة االستثمارات الكبَتة من قيمة رأساؿ الشركة
 اخلاص بادلشًتكُت للخطر. الفائض طابع جامد معر ضة لتذبذب االكتتاب التأميٍت وبالتايل تعرض

 ةضروريدلعلنة لدى شركة التأمُت تعترب كفاية االحتياطيات احملتفظ هبا وا  والمخصصات:كفاية االحتياطيات   .4
الدخل الصايف وفائض ادلشًتكُت ومساعلتها يف  ىا علىتأثَت  العمومية، وذلك من خالؿبالنسبة لقوة ميزانيتها 

( كما لزمنية اخلاصة هبارتبطة بالفًتات اادلسواء احتياطيات دلواجهة خسائر الشركة ) رفع حجم االحتياطيات
 .التأمينية وأيضا حجمها مقارنة مع األقساط ادلكتسبة الصافيةتناسب تطورىا مع ظلو االشًتاكات 

يعترب معدؿ الرحبية من العوامل ادلؤثرة يف عملية التصنيف ويتمثل الغرض من  األداء التشغيلي )العائد(:  .5
التقييم التوصل إىل جودة واستمرارية األرباح، ويعترب الدخل من العملية التأمينية أو الربح االكتتايب )زيادة قيمة 

الستثمارية )العائدات االشًتاكات ادلكتسبة عن مبلغ اخلسائر وادلصاريف اإلدارية( والدخل من العملية ا
االستثمارية؛ فوائد حصص أرباح نقدية ومكاسب رأسالية(، أساسا لتقييم عمق أنشطة الشركة وزلفظتها 

                                                           
 . "مرجع سابق"، "المحافظة على تصنيف المالءة المالية لشركات التأمين اإلسالمية"مد فوزي، زل(1)
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االستثمارية وتذبذب اإليرادات ومعدالت الزيادة يف اشًتاكات التأمُت وربديد إف كانت سياسة أسعار الشركة 
)العائد على األصوؿ؛ على اإليرادات؛ على حقوؽ تتماشى مع ادلخاطر اليت اكتتبت، والعائد يشمل 

 .ادلساعلُت( باإلضافة دلعدالت ادلصروفات واخلسائر
 عوامل التصنيف الكمية للمالءة المالية لشركة التأمين التكافلي :21الشكل

 
 
 
 
 

 إعداد الباحثةالمصدر: 

 :التكافلي لشركات التأمين سسات التقليدية الخاصة بتقييم المالءة الماليةالمؤ  ثالثا:
دورا ُمهم ا يف تطوير قطاع التأمُت، وذلك أهنا  ة بتقييم األداء ادلايل لشركات التأمُتادلؤسسات اخلاص  تُؤدي 

ُتسهم يف سرعة ازباذ القرار اخلاص باختيار شركة التأمُت وكذا معرفة مستوى األداء ادلايل للشركات شلا يزيد درجة 
من أشهر الشركات العادلية اليت تقـو بتقييم مُت وباقي األطراؼ ذات ادلصلحة، و أالثقة لدى عمالء شركات الت
A. شركة آي أـ بيست ؛Standard & Poor's شركة ستاندر آند بورز :(1)صلد األداء ادلايل لشركات التأمُت

st M. Be ؛ شركة موديزMoody's" ؛ شركةFitch". 
يف تقدًن  االئتماينأىػم وكػػاالت التصنيف  تعترب أحد: Standard & Poor's شركة ستاندر آند بورز .3

 األفػػضػػل، مػن خػػالؿ االستثمارية األسواؽ ادلالية العادلية للمستثمرين الراغبُت يف ازباذ القرارات ادلعلومات عن
أكثر  يعمل لديها االستثمار،  وتقوًن ادلخاطر واألحبػػاث ادلختلفة الػي زبص االئتمانية تػزويػدىػم بالتصنيفات

 االئتماين بدأت بإصدار درجات التصنيفحوؿ العامل، دولة  23مكاتبها يف  مػوظػف، تتوزع 2444 من
 .2211 لألوراؽ ادلالية يف سنة

وتقيس اختبارات ستاندر آند بورز قدرة شركة التأمُت على سداد التعويضات، وكانت الشركة تنشر          
شركة  1333شركة تأمُت على األضرار واحلياة، مث وس عت نشاطها ليشمل حوايل  033معلومات على حوايل 

 .D(2)و  AAAمعدؿ يًتاوح بُت  11تأمُت وادلؤسسات ادلرتبطة هبا، وتعتمد الشركة على حوايل 
توفر بيانات حبثية وأدوات  ، كما أهنااالئتمانيةمن أىم مصادر التصنيفات  عد  تُ : Moody's شركة موديز  .2

 0444العامل، لديها  مجيع أضلاءيف  مؤسسة 2400وتستفيد منها أكثر مػن  ،االئتمافلتقوًن سلاطر  ربليلية

                                                           
)1( See :  

-Cheong Inbum. "An Analysis Of Solvency Regulation and Failure Prediction In The U.S. Life Insurance 

Industry." Ph.D. Dissertation, Georgia State University, 1991, pp: 100-107. 

- Standard & Poor's "Insurer Claims-Paying Ability Ratings" New York: Standard & Poor's Corporation, 

1988 p: 4-13. 
(2)

 .13/12/2012ع عليو بتاريخ: طالاالمت    com.standardandpoors.www     ر على الموقع:متوفّ  

 الرسملة جودة األصول

المالءة في شركة  تصنيف
 التكافل

 السيولة االحتياطات والمخَصصات كفاية األداء التشغيلي

http://www.standardandpoors.com/
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 044: )التالية االئتمانية وتقـو وكالة موديز بإجراء التصنيفات ائتماين،ل زلل   0444 موظف منهم أكثر من
 25444؛ تصنيف للسندات ادلالية العامة 62444؛ تصنيف للشركات 06444ف ائتماين سيادي؛ تصني

 (.تصنيف للمنتجات ادلالية ادلركبة عالية ادلخاطر
اه ادلؤمن ذلم، وتعتمد الشركة على زبترب شركة موديز القدرة شركة التأمُت على الوفاء بالتزاماهتا ادلالية اذب  و           

ترتكز على اختبارات أخرى: كالسياسة اإلدارية؛ أنواع احملافظ كما  Cإىل  A++معد ؿ تتدرج من  66
   .(1)االستثمارية وىيكل األصوؿ واخلصـو

يف األسواؽ ادلالية العادلية، وىي  يةتصنيفات االئتمانالتعترب شركة فيتش رائدة يف رلاؿ : "Fitch" فيتش شركة .1
، ومن مث  االندماج مع 1997دولة، أُنشئت نتيجة الندماج شريكيت يتش وإيبكا سنة  064تغطي أكثر من 

Duff & Phelps وBank Watch  Tomson Financial شركة فيتش مرتبة وتستخدـ  ،6444 يف سنة
 .(2)"-"و  "+" تنقيطية وسيطة كإشارة عالمات إضافة إىل ستاندر آند بورزا من قريبة جد  

 Moody's Fitch Standard & Poor's مين وفقدرجة المالءة المالية لشركات التأتصنيف  :22الجدول
M F PS  الوضعية المالية لشركة التأمين 

Aaa AAA AAA .ا على مواجهة التزاماهتا اذباه دائنيها د  ا جم د   الشركة ذلا القدرة القوية جم
Aa AA AA الشركة ذلا القدرة القوية جدا على مواجهة التزاماهتا، وىي تقل عن التصنيف السابق بدرجة قليلة 

A A A 
ادلتغَتة الشركة ذلا القدرة القوية على مواجهة التزاماهتا، لكن ي الظروؼ االقتصادية 

تكوف معر ضة دلخاطر العجز عن الوفاء بالتزاماهتا أكثر من الشركات احلاصلة على 
 Aaأو  AA تصنيف

Baa BBB BBB  الشركة ذلا القدرة على مواجهة التزاماهتا، لكن ي الظروؼ االقتصادية ادلتغَتة تكوف
 A على تصنيف معر ضة دلخاطر العجز عن الوفاء بالتزاماهتا أكثر من الشركات احلاصلة

Ba BB BB  الشركة أكثر عرضة للعجز عن الوفاء بالتزاماهتا يف ادلدى القصَت مقارنة بالشركات
 Baaأو   BBBاحلاصلة على تصنيف 

B B B  الشركة أكثر عرضة للعجز عن الوفاء بالتزاماهتا يف ادلدى القصَت مقارنة بالشركات
 Baأو  BBاحلاصلة على تصنيف 

Caa CCC CCC للشركة قدرة ضعيفة للوفاء بالتزاماهتا 
Ca CC CC ا للوفاء بالتزاماهتا  للشركة قدرة ضعيفة جد 
C D D ا للوفاء بالتزاماهتا ا جد   للشركة قدرة ضعيفة جد 
R R R .شركة قيد التصنيف وللشركة إمكانية يف الوفاء بالتزاماهتا 

Source: www.standarandpoors.com           www.moodys.com         www.fitchratings.com 

معدؿ لقياس األداء  06شركة آي أـ بست  دربد  و 0122ست سنة تأس   :A. M. Best شركة آي أم بيست .4
تحصلة على تقدير  Fأو  Cو A+أو   ++A تًتاوح بُت

ُ
تتمتع دبستوى حيد لألداء ادلايل  A+فالشركة ادل

                                                           
 .13/12/2012ع عليو بتاريخ: طالاالمت   www.moodys.com:     متوفر على الموقع (1)

.13/12/2012ع عليو بتاريخ: طالاالمت   www.fitchratings.com    :متوفر على الموقع (2
 

http://www.standarandpoors.com/
http://www.moodys.com/
http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com/
http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings.com/
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وذلا القدرة على مواجهة التزاماهتا يف أي حلظة، وقامت شركة موديز بتصنيف شركات التأمُت إىل شركات تأمُت 
 ادلوايل:ؿ صحي، وفق ما ىو موضح يف اجلدو ادلدنية وشركات  التأمُت على احلياة والتأمُت الادلمتلكات وادلسؤولية 

 لشركات التأمين على الحياة والتأمين الصحي. A. M. Bestتصنيف شركة  :22الجدول
 درجتـه المعـدل

+A         متفوقةSuperior    

A  و-A         ممتازة  Excellent 
+B     جيدة جداVery good 

B  و-B             جيدةGood 
+C       مقبولةFairly good 

+C  و-C            ضعيفةFair 

Source: A. M. Best Company, "Explanation of Best's Ratings " Oldwick, N.J: A. M. Best Company, 1991 p: 2-3. 

 :التكافلي لشركات التأمين الماليةسسات اإلسالمية الخاصة بتقييم المالءة المؤ  :رابعا

دبدى مطابقة عمل أو  تصدر تصنيفا شرعيا يعٌت الشركة ايل»ؼ شركة التصنيف اإلسػالمػي بأهنا: عر  تػ
بياف  دؼهب(، وىذا فردا -ىيئة -شركة) اجح من أحكاـ الشرع بطلب من العميلخدمات العميل للر   أعماؿ أو

فراد لبياف احلكم الشرعي لفئة من األ مة أو ادلشبوىة شرعا أوادلعامالت احملر  عمالءه من الوقوع يف  ذمتو أماـ إبراء
 .(1)"احملتاجُت لذلك

للتصنيف الشرعي للصكوؾ وادلؤسسات ادلالية   افػعػة إىل إنػشػاء وكػػػاالت إسالميةؽلػكػن رد األسػػبػػاب الػد  و 
 :(2)التقليدية إىل ما يلي االئتماينوكاالت التصنيف  كبديل عن

ع هبا تتمت  يت دين وعدـ مراعاة اخلصوصية ال معاملة مؤسسات التصنيف االئتماين الصكوؾ على أهنا أدوات -
ك خبالؼ للص   صص ملكية يف األصوؿ ادلكونةحيث أهنا سبثل حم  ؛الدين التقليدية الصكوؾ عن سندات

 ؛ايل ال سبثل أي حقوؽ ملكية السندات
 التقليدية إلبراز ادلخالفات الشرعية يف معامالهتا؛ داخػل ىػذه ادلؤسساتيف الشريعة اإلسالمية  اءػرب خعػدـ وجػود  -
دلؤسسات التصنيف االئتماين تطبيقها واالحتكاـ  عدـ وجود معايَت شرعية واضحة وموحدة للصكوؾ ؽلكن -

لتصنيف االئتماين للصكوؾ االعتبار عند ا ع وكػػاالت التصنيف االئتماين على أهنا ال تأخذ يفذُبمم  ؛إليها
 .اذليئات الشرعية الصك من عدمو ىو عمل من عدمو ألف احلكم على شرعية كمبدأ شرعية الص  

ست الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف كشركة مساعلة تأس   : IIRAالوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  .0
 .() 2006سنة  بدعوة من البنك اإلسالمي للتنمية يف ادلنامة ماليُت دوالر10ح قدره صر  مُ  ىا البحرين، برأساؿمقر  

                                                           
 .60ص:  "مرجع سابق"،مدين أمحد،  ( 1)
حبث ، "المالية العالمية والبحث عن مخرج لها: دراسة وضعية وشرعيةالتصنيف االئتماني بين مسّبب لألزمة " بلعزوز بن علي، مدين أمحد، (2)

 .13، ص: 16/12/2010-15، كلية العلـو اإلدارية، الكويتسالمي"، ة العالمية من منظور االقتصاد اإل"األزمة االقتصاديمقدـ يف مؤسبر 
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الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف وكالة متخص صة يف تصنيف شركات التكافل وادلؤسسات ادلالية وتعترب      
 ، وتقدـ الوكالة نوعُت من التصنيف:  (1)اإلسالمية، وربديد مدى اعتمادىا على مؤسسات مالية دولية تقليدية

 تصنيف ائتماين: ىدفو إبراز القوة ادلالءة ادلالية للشركة ومنتجاهتا؛ 
  تصنيف شرعي: ىدفو إبراز مدى موافقة الشركة ومنتجاهتا للمتطلبات الشرعية والتزاماهتا بتوجيهات ىيئة

 الرقابة الشرعية.
جملموعة من العوامل الكمية والنوعية كالتقييم النوعي على ربليل ادلخاطر سواء   تصنيف الوكالة وؼلضع        

كانت سلاطر العامة أو اخلاصة لشركة التأمُت واألوضاع فيها، كما يعتمد التصنيف الكمي على تقييم قوة 
ألداء ادلايل واإلداري ادليزانية العمومية للشركة واألداء التشغيلي باستخداـ رلموعة من االختبارات ادلالية على ا

 صدره الوكالة معتمدا على ادلستوىوجلعل التصنيف الذي ت، للشركة وادلوض ح بالتقارير ادلالية واحملاسبية ذلا
 كمساعلُت أو" وديزم"، "ستاندرد آند بورزمثل: " الوكالة وكاالت التصنيف العادليةاستقطبت  ،الدويل

 .دعم تصنيفاهتال وذلك كمستشارين
سات ادلالية اإلسالمية دبا فيها ؤسهجية الوكالة اإلسالمية للتصنيف يف تصنيف اجلودة الشرعية للمأم ا من         

درجات للتصنيف الشرعي تعرب عن مدى التزاـ ادلؤسسة دبتطلبات  بوضع قامتفقد ، شركات التأمُت التكافلي
 :دلوايليف اجلدوؿ ا وض حةم كما ىي ومعايَت اجلودة الشرعية،

 لشركة التأمين التكافلي درجة الجودة الشرعية :22الجدول
 لشركة التأمين التكافلي درجة الجودة الشرعية التصنيف

AAA 
ومتطلبات الشريعة طبقا دلنهجية تصنيف اجلودة الشرعية  لتـز دبستوى شلتاز جدا دبعايَتالشركة ت

 ادلعتمدة من رللس تصنيف اجلودة الشرعية للوكالة

AA  ومتطلبات الشريعة طبقا دلنهجية تصنيف اجلودة الشرعية ادلعتمدة  دبعايَتدبستوى شلتاز لتـز تالشركة
 من رللس تصنيف اجلودة الشرعية للوكالة

A  تصنيف اجلودة الشرعية  يةومتطلبات الشريعة طبقا دلنهج دبعايَتجدا  رتفعدبستوى ملتـز تالشركة
 لشرعيا من الضعف يف رلاؿ االلتزاـتعاين من أوجو قليلة جدا و للوكالة

BBB  تصنيف اجلودة الشرعية للوكالة يةومتطلبات الشريعة طبقا دلنهج دبعايَت رتفعدبستوى ملتـز تالشركة 

 .لشرعيا من الضعف يف رلاؿ االلتزاـمن أوجو قليلة تعاين و

BB  تصنيف اجلودة الشرعية للوكالة يةومتطلبات الشريعة طبقا دلنهج دبعايَت رضي دبستوى ملتـز تالشركة 

 لشرعيا تعاين من أوجو قليلة جدا من الضعف يف رلاؿ االلتزاـو
B  تصنيف اجلودة الشرعية للوكالة يةومتطلبات الشريعة طبقا دلنهج دبعايَتقبوؿ دبستوى ملتـز تالشركة 

                                                                                                                                                                                     
( ) ؛ أبو ظيب اإلسالمي؛ ")بيت التمويل الكوييت( "الًتكي الكوييت"؛ "البحرين اإلسالمي"الوكالة، ويتقاسم كل من  من رأساؿ %42ؽلتلك البنك و"
الباكستانية  )آر .سي .جيو(وسبلك شركة  %5فتساىم بنسبة  )الربكة اإلسالمية(رأساؿ الوكالة، أما رلموعة  من %11 "التكافل ادلاليزي"

 الشركات وادلؤسسات ادلالية ووكاالت التصنيف ادلتبقية على عدد منع النسبة وتتوز   %6القربصية  ())كابيتاؿ انتلجنس (وسبلك  %5.3للتصنيف

 ، 2ط، Kie Publicationمطبوعات ، "صناعة التمويل اإلسالمي في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية"سامر مظهر قنطقجي،  (1)
 .518، ص:2015



  ين شركات التأمفي  المالءة المالية :.............................دراسة تحليلية لنماذجصل الثانيالف

 

~ 149 ~ 
 

 لشرعيا ضعف يف رلاؿ االلتزاـمن أوجو عاين تو
 www.iirating.comالوكالة اإلسالمية للتصنيف على ادلوقع:  المصدر:

سنة تأسست بإمجاع اجلمعية العمومية للمجلس العاـ للبنوؾ اإلسالمية  :الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف  .2
بدولة اإلمارات العربية ادلتحدة هبدؼ مراجعة األسس النظرية والشرعية اليت تقـو عليها ادلنتجات  2007

 .ادلالية اإلسالمية والتأكد من سالمة التطبيق العملي وموافقتها للمبادئ واألحكاـ الشرعية
وكالة المن خالؿ تركيز  يربز  فوالفرؽ بُت الوكالة اإلسالمية للتصنيف واذليئة الشرعية للرقابة والتصني          

، على خالؼ ادلتطلبات اإلدارية يف رلملو ومعايَتهبىذا التصنيف "؛ حيث يهتم اجلودة الشرعية تصنيف" على
الفحص  يف مدى االلتزاـ الشرعي، من خالؿالذي يقـو على تصن"، لتصنيف الشرعيبػ "ا واليت هتتم  اذليئة  

 .(1)الشرعية والتطبيقية اليت يقـو عليها ادلنتجالتفصيلي جلميع األسس النظرية 

تأسست كأوؿ وكالة تصنيف يف ماليزيا من قبل  :وكالة التصنيف الماليزية للشركات المالية اإلسالمية  .3
هبدؼ تطوير سوؽ السندات ادلالية والصكوؾ وتقدًن رلموعة كاملة من ، وذلك 1990سنة البنك ادلركزي 

دة اجلنسيات وادلرتبطة باحلكومات )تصنيفات إسالمية( دلختلف للشركات متعد  خدمات التقييم االئتماين 
دلا تتميز بو من كوهنا  تعويضاتمُت والسندات واألوراؽ ادلالية ودفع الأوالصناعات من البنوؾ والت القطاعات

علي الشركة وتواصل  الوكالة احمللية األويل لتعيُت التصنيف االئتماين لكل من سداد ادلديونية والصكوؾ القائمة
 .(2)ز اخلربات ادلالية واالئتمانيةعز  تقدًن التدريب والبحوث االقتصادية اليت تُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، مقاؿ منشور على ادلوقع: الجودة الشرعية للمنتجات المالية اإلسالمية""التصنيف الشرعي يختلف عما يسّمى بنظام عبد الباري مشعل،  (1)

http://raqaba.co.uk/  :22/07/2017مت  االطالع عليو بتاريخ. 
، رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقياالمؤسسات المالية وفقا للجودة الشرعية من طرف الوكالة االسالمية الدولية للتصنيف"،  "تصنيف، محو زلمد(2)

 .301، ص: 2017، 17عجامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، اجلزائر، 

http://raqaba.co.uk/
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        :مت  التوصل إىل ما يلي من خالؿ الدراسة التحليلة دلختلف ظلاذج ادلالءة ادلالية ادلطب قة يف شركات التأمُت

تعزيز رقابة شركات تسعى لحيث  ؛ومعايَت تقييم ادلالءة الصادرة عن اذليآت الدوليةأنظمة مجيع أىداؼ ق تتف    .1
 :وذلك من خالؿ ع األطراؼ ذات العالقةلتأمُت ومحاية مصاحلها ومصاحل مجيا

 اطر ومالءة شركات التأمُت؛سل مساعدة شركات التأمُت واذليآت الرقابية يف ربديد وتقييم -
 ادلؤم ن ذلم :من ناحية محاية مصاحل مستوى الشفافية ومقارنة شركات التأمُت على ادلستوى الدويل رفع -

 وباقي األطراؼ ذات ادلصاحل؛ ،ادلستثمرين شركات التأمُت، )ادلشًتكُت(،
 تعزيز استقرار سوؽ التأمُت؛ -
 توفَت بيئة مناسبة لتحقيق ادلنافسة العادلة؛ -
 طاع التأمُت؛رفع نسبة التعاوف الدويل يف ق -
 تعزيز مستوى ثقة اجلمهور يف قطاع التأمُت؛ -
 االستخداـ الكفء إلمكانيات وموارد شركات التأمُت واذليآت ادلشرفة على القطاع. -

لدى معظم الدوؿ ادلعتمدة لنظاـ  التأمُت التكافليشركات  ادلالءة ادلالية يفزبتلف النماذج ادلطبقة لقياس  ال  .2
التأمُت التكافلي عن تلك ادلطب قة يف شركات التأمُت التجاري، وذلك لعدـ فصلها بُت مالءة صندوؽ 

  ادلساعلُت وصندوؽ ادلشًتكُت؛
والذي ؽلكن أف تستفيد منو شركات التأمُت  النماذج ادلطب قة على ادلستوى الدويل أىم   ادلالءةإطار يعترب   .3

يف ربسُت إدارة  أساساً  وادلتمث لعلى الشركات  ألثرىا القوي   وذلك ظل غياب إطار خاص هبا، يف ليفالتكا
اؿ ومتطلبات اإلفصاح األفضل بُت ادلخاطر ومتطلبات رأس ادل للتنسيق ةنتيج ةادلخاطر، لتصبح أكثر مالءم

 ةمحاي وبالتايلشركات التأمُت مالءة  استقرارق ا ػلق  دبلرأس ادلاؿ  إىل زبصيص أكثر كفاءة ادلايل العاـ، وصوالً 
 ؛ةيف السوؽ وكذا ربقيق ادلزيد من الشفافي ةادلنافس وتعزيز شًتكُتادل حقوؽ

منها ادلرتبطة و  ارتباطا مباشرا ر ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت دبجموعة من ادلخاطر منها ادلرتبطة بالشركةتتأث    .4
 ؛عن ادلتطلبات الدنيا لرأساؿ الشركةادلخاطر  تع رب ىذه ؛ حيثباحمليط ككلأخرى متعلقة و  بقطاع التأمُت

ال ادلالية للتأمُت التكافلي  ات ادلالءةبق دبتطلادلتعل  و  خلدمات ادلالية اإلسالميةرللس اإف  ادلعيار الصادر عن   .5
فصل يف المع الدولية دلشريف التأمُت مبادرات ادلنظمة  يوصي بتقنيات كمية زلددة، بل يأخذ بعُت االعتبار

 ؛وادلساعلُت شًتكُتصندوقي ادل حسابو ذلامش ادلالءة بُت
 ليس ادلساعلُت صندوؽ باعتبار التكافلي، التأمُت شركات يف ادلشًتكُت لصندوؽ فقط يكوف ادلالءة ىامش  .6

 لصندوؽ ؽلكن فإن و الصندوؽ عجز حاؿ يف إال   ادلشًتكُت، لصاحل الصندوؽ أمواؿ من بالدفع قانوين التزاـ عليو
 .لصاحلهم يقًتض أو ادلساعلُت أمواؿ من ادلشًتكُت صندوؽ يُقرمض أف ادلساعلُت
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لتطور من خالؿ دعمو لة يف منظومة التنظيم االقتصادي وادلايل الوسائل احلديثة وادلهمّ  يعترب التأمُت أىمّ 
 يف ة التأمُت التكافليصناع، األمر الذي أدى إىل تطّور لتجاري وسائر األنشطة االقتصاديةالصناعي والزراعي وا

سهامات ناجحة يف تطوير وصياغة وضبط منتجات تأمينية متوافقة ألحكاـ الشريعة إل ٖتقيقهاالفًتة األخَتة و 
من خالؿ اجلودة الكبَتة يف إحياء ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ودرلها يف سوؽ األنظمة ادلالية ادلعاصرة  ،اإلسالمية

 . تطبيق نظاـ التأمُت التكافليوبشكل خاص 

اليت هتّدد مراكزىا  ومة االقتصادية عرضة لألخطارأكثر مؤسسات ادلنظ تكافليالتأمُت ال شركاتوتعترب 
 الةالشركات ٖتتاج إىل وجود أنظمة رقابية فعّ ، ما جعل ىذه نشاطها خلصوصية مقارنة بالنظاـ التجاريادلالية 

خالؿ إرساء ىياكل سليمة دلمارسة مبادئ حوكمة الشركات داخل  ذا منسلاطر العجز واإلفالس، وى من حلمايتها
خمة وما ة بعد تفاقم أزمات واهنيارات الشركات ادلالية واالقتصادية العادلية الضّ خاصّ  ؛منظومات التأمُت التكافلي

 نكّ ؽلُ  الذي على غرار نظاـ احلوكمة ةالفعّ ة يرقابب نظم غيابسبب تصادات العامل على اق لبيةمن آثار س انتج عنه
 .اهىدافأبأماف وٖتقيق  امزاولة نشاطهمن  ماتو ىذه ادلنظ

ي إىل يؤدّ  تكافليوكمة داخل شركات التأمُت الاحلليم دلفهـو ومبادئ وآليات وبالتايل فإف التطبيق السّ 
اليت تتعّرض ذلا ألخطار حجم ال وتقلّ واستقرارىا مالءهتا ادلالية  اليت تدعم تفعيل نظم الرقابة الداخلية واخلارجية

 .وىذا يف إطار التزامها بضوابط الشريعة اإلسالمية لتحافظ على توازف أدائها ادلايل واإلداري

ىذا الفصل إىل اإلطار النظري حلوكمة الشركات بالتفصيل، مّث نستعرض نتطرؽ يف س ضوء ما سبقويف 
 :التالية العناصر ة وىذا وفقبادلالءة ادلالي احلوكمةمُت التكافلي، بعدىا نربز عالقة خصوصيات احلوكمة يف شركات التأ

 

 

 

 

  

 

 في شركات التأمين التكافلي الحوكمة :ثالثالفصل ال

 

 اإلطار العاـ لحوكمة الشركاتاألول :  المبحث 

 خصوصيات حوكمة شركات التأمين التكافليالثاني:  المبحث 

 عالقة الحوكمة بالمالءة المالية في شركات التأمين التكافلي الثالث:  المبحث 
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األزمات ادلالية اليت حدثت يف و  عقب االهنيارات االقتصادية د االىتماـ ٔتوضوع حوكمة الشركاتازدا
تعتمد بدرجة كبَتة على  ظم االقتصادية الرأمسالية اليتنّ إىل ال كثَت من دوؿ العامللتحّوؿ   ونتيجةالدوؿ، العديد من 

ادلشروعات إىل انفصاؿ  ىذهى اتساع حجم ؛ حيث أدّ مرتفعة قتصادياظلو  التة لتحقيق معدّ الشركات اخلاصّ 
 .بالشركة ذات العالقة ادلختلفة األطراؼ مصاحلبُت إىل حدوث تضارب  و رةادللكية عن اإلدا

 من خالؿ حلّ  األطراؼ ذات ادلصلحة هدؼ إىل تلبية مصاحل مجيعيحوكمة الشركات كنظاـ وباعتبار 
يف  وىذا إضافة إىل دوره ،األطراؼ االنتهازية، واليت تكوف يف الغالب نتيجة تعارض ادلصاحل بُت ىذه مشكل

توزيع الصالحيات وادلسؤوليات من خالؿ رلموعة ادلبادئ واآلليات اليت تعتمدىا ل نظيم العالقات ادلالية واإلداريةت
من وادلايل داخل الشركة ويرفع  اإلداريشفافية والتنظيم مستوى الإغلابا على  ي ينعكسالذداخل الشركة األمر 

 تضرّ  لبية اليت ؽلكن أف ٖتدث نتيجة بعض ادلمارسات االحتيالية اليت قدالنتائج السّ  بهانّ غلُ و ، ادلالية مستوى مالءهتا
 .مة هباأو بأحد األطراؼ ادلهت بالشركة ككلّ 

من خالؿ التطرؽ إليها من اجلانب النظري بالتفصيل حوكمة الشركات  سنربز أعلية نظاـ يف ىذا ادلبحثو 
 لعناصر التالية:وفق ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األكؿ: اإلطار العاـ لحوكمة الشركات

 مدخل مفاىيمي لحوكمة الشركاتاألول :  المطلب 

 اإلطار النظرم لحوكمة الشركاتالثاني:  المطلب 
 :النظريات المفسرة لمفهـو حوكمة الشركات المطلب الثالث 

 آليات حوكمة الشركاتمبادئ ك  :المطلب الرابع 
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 مفاىيمي لحوكمة الشركاتال اإلطار ول:المطلب األ
 تطرؽ فيو إىل العناصر التالية:سيتم الو 

  :تعريف حوكمة الشركات أوال 
  :التأصيل النظرم لحوكمة الشركات ثانيا  
  :مفهـو حوكمة الشركاتأسباب زيادة االىتماـ ب ثالثا   

 حوكمة الشركات:تعريف  أّوال:

 د وواضح دلصطلح حوكمة الشركات، حيث سعى العديد من الباحثُتفق الكتابات حوؿ مفهـو زلدّ  تتّ مل
 حاولت أف تأخذ العديد نةالشركات كل من وجهة نظر معيّ  وكذا ادلنظمات الدولية وادلهنية لوضع تعريف حلوكمة
 .من األمور التنظيمية، االقتصادية، ادلالية واالجتماعية

ة خاصّ ؛ لتطوير اذلياكل االقتصادية يسعىعامل االقتصاد يف  إَف مضموف احلوكمة اإلطار الفكرم للحوكمة:  .1
 ؛األزمات ادلالية  واهنيار كربيات الشركات العادلية وانتشار الفساد اإلداري وادلايل وااسيب واالقتصادي عِقب

ق نوعا من قَ النجاح االقتصادي ذلذه الشركات وػلُ  قنظاـ عمل ػلقّ حيث طُرِح كفكرة من خالؿ ضرورة إغلاد 
 ، وؽلكن توضيح ما يعرّب ض ذلا اقتصاديات الشركاتيف مواجهة ادلخاطر ادلختلفة اليت تتعرّ   طحوَ االستقرار والتَ 

 عنو ىذا ادلصطلح من خالؿ الشكل ادلوايل:

 مضموف الحوكمة كفكر :الشكل

 

 

 

 
 .68ص:  ، 5008رلموعة النيل ادلصرية، القاىرة، مصر،  "حوكمة لشركات"،زلسن أمحد اخلضَتي،  المصدر:     

صَحة وقي يف الوقت ذاتو عامل  (Streamوإَتاه ) (Atitudeوتَيار ) (Systemاحلوكمة نظاـ ) من خالل الشكل يتَضح أَن:    
 وأداة للَتصحيح، ووجودىا يضمن سالمة احلكم يف ادلؤَسسة ونزاىتو ومصداقيتو، وىي ضامن حلماية حقوؽ أصحاب ادلصاحل.

لفظ "احلوكمة" مستمَد من لفظ "احلكومة"، وىو يتضمن العديد من ادلعاين يف  التعريف اللغوم للحوكمة:  .2
)بالسيطرة على األمور من خالؿ وضع القواعد والضوابط  الح ْكم  )وذلك بالَتوجيو واإلرشاد(؛  كالِحْكمة  اللغة 

مضموف الحوكمة 
 كفكر

 زاىةن اتجاه نظاـ

 مصداقية ةعامل صحَ  تَيار

 الحوكمة 
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ـ  اليت ٖتكم السلوؾ(؛  ابقة(؛ ة من التجارب السّ )بالرجوع إىل مرجعيات أخالقية وخربات مستمدّ  االْحِتكا
 .(1)احل ادلساعلُت(ة عند اضلراؼ سلطة اإلدارة وتالعبها ٔتص)وذلك طلبا للعدالة خاصّ الَتحاك ِم 

والذي  " يف اللغة الالتينيةGubernare" يف اللغة اإلغريقية، و"Kubernanواشتَق أصل كلمة "احلوكمة" من "    
فينة، مث شاع استخداـ ىذا ادلصطلح يف باقي اللغات على غرار اللغة الفرنسية اليت اشتَقت عدة يعٍت قيادة السّ 
" للتعبَت عن احلكومة وذلك Gouvernementواحلوكمة؛ " للتعبَت عن احلكم" Gouvenance" مفردات منها:

ابتداءا من القرف الثالث عشر، أَما يف اللغة العربية فتَم االتفاؽ على مصطلح "حوكمة الشركات" من طرؼ رلمع 
" وباعتباره األقرب دلعٌت Corporates governance, Gouvernance des enterpriseكًتمجة دقيقة لػ"  3002اللغة العربية يف 

  .(2)للمصطلح  كًتمجة علمية  "أسلوب شلارسة سلطات اإلدارة الرشيدة"احلكم والرقابة على الشركة، كما مَت اعتماد أيضا مصطلح 

 ورغم االتفاؽ على مصطلح واحد إاَل أف الشائع أَف الَتعبَت عن احلوكمة ؼلتلف من دولة إىل أخرى، ويف اجلدوؿ ادلوايل    
   ع على موافقتها دلضموف "احلوكمة" وادلصطلحات اليت مَت استبعادىا خلروجها عن زلتواىا.نوَضح أىم ادلصطلحات اليت ُأمجْ 

 لحوكمة الشركات.كالبعيدة لمصطلح بعض المصطلحات المرادفة  :72الجدول

 ةػسمياب التَ ػأسب المصطلح  المرادؼ
 .صحاب ادلصاحل ادلتعارضةأضماف ٖتقيق التوازف حلقوؽ  اإلجراءات الحاكمة
 إحكاـ الرقابة على مديري منظمات األعماؿ من قبل ادلساعلُت دلنع االستغالؿ ادلمارس ضَدىم. التحكم في المنشأة

تُوضع باعتبارىا رلموعة من العالقات بُت  إدارة الشركة ومساعليها، وىي اذليكل الذي من خاللو  الحكم المؤَسساتي
 أىداؼ الشركة واألداة التنفيذية لو.

هتدؼ دلعاجلة مشكل الوكالة ومحاية حقوؽ محلة األسهم والتأكيد على ضرورة ادلعايَت ااسبية على  التحكم المؤَسسي
 ادلستوى الدويل، ألجل ٖتقيق القيمة االقتصادية والرفاىية من منظور اقتصاد السوؽ.

 لتوافقها مع لفظ العودلة واخلوصصة وشيوع استخدامها يف الًتمجة الصحيحة. حوكمة الشركات3
 أسبػاب استبعػاده الم ستبعد حالمصطل

 الشركات ىي احلاكمة والفاعلة أفَ  على تدؿّ  حكم الشركات
 ؼلتلط ادلصطلح مع "نظرية احلاكمية" يف اإلسالـ واليت تتطرؽ للحكم والسلطة السياسية للدولة.  حاكمية

أسلوب ممارسة سلطة 
اإلدارة؛ اإلدارة المثلى؛ 

 اإلدارة النزيهة

 ألهنا تبتعد عن أصل ومعٌت الكلمة والذي يشمل: )احلكم؛ الرقابة من جهة داخلية أو ىيئة خارجية( 

                                                           
– "التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركاتْتث مقدـ يف ادلؤ٘تر "تدقيق الحسابات كأطرافو في إطار منظومة حوكمة الشركات"، أشرؼ حنا ميخائيل،  (1)

 .02، ص: 32/00/3002-32مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة، القاىرة، مصر،  "،تدقيق الشركات؛ تدقيق المصارؼ كالمؤسسات المالية كالصناعية
 راجع:( 2)
 .47، ص: ;500الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، "حوكمة الشركات كدكر أعضاء مجالس اإلدارة كالمديريين التفنيذيين"، زلمد مصطفى سليماف  -

- Joumard.R  "le concept de gouvernance",Rapport n° LTE 0910 ,présenté pour l’institut national de recherche 

sur les transports et leur sécurité, Paris, France,2009 p: 09. 
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 تشَت معظم األدبيات إىل عدـ وجود تعريف ُموَحد حلوكمة :الشركات حوكمةالتعريف االصطالحي ل .3
 :(1)الشركات ويرجع ذلك حسب معظم الباحثُت إىل مايلي

 دلفهومها احلديث إال منذ عقدين أو ثالث؛ تبلور وفقاً تأف احلوكمة مل  -

تعَدد وجهات النظر فالبعض ينظر إليها من الناحية االقتصادية، والبعض اآلخر يراىا من الناحية القانونية أما  -
 الفريق الثالث فيعَرفها من اجلانب االجتماعي واألخالقي؛ 

 مفهـو احلوكمة مازاؿ يف طور التكوين والزالت قواعده ٖتتاج إىل ادلراجعة والتطوير. -

اليت عاريف التَ التعاريف دلفهـو احلوكمة حسب وجهات النظر، وفيما يلي نتطرؽ ألىم لذلك فقد تعَددت    
 ذا اجملاؿ.ادلهتمة هب ذليآت الدوليةوردت من طرؼ بعض الباحثُت وا

 المنظمات الدكلية:بعض تعريف حوكمة الشركات حسب   - أ
 مؤسسة التمويل الدولية تعريف (IFC) ؛(2)إدارة الشركات والتحَكم يف أعماذلا""الَنظاـ الذي يتَم من خاللو : بأهنا 
 "(3)وعَرفتها جلنة كادبوري: "نظاـ متكامل من الضوابط ادلالية ٔتقتضاه ُتدار الشركات وتُراقب ألجل زيادة كفاءة أدائها. 
 ( كما عرفتها منظمة التعاوف االقتصادي والتنميةOECD)(*)  بأهنا: "رلموعة العالقات اليت تربط بُت إدارة

ادلؤسسة ورللس اإلدارة وادلساعلُت وباقي األطراؼ ذات العالقة مع الشركة، فهي تقدـ اذليكل الذي من 
وتعترب األسلوب األمثل دلمارسة السلطة واَفز جمللس خاللو يتم ٖتديد األىداؼ وٖتقيقها ومراقبة النتائج واألداء، 

 ؛(4)واإلدارة العليا على ٖتقيق األىداؼ خلدمة مصاحل لشركة ومساعليها كما يسَهل مراقبة موارد الشركة بكفاءة " اإلدارة
 األمريك الداخليُت ادلدققُت عرفها رلمع( يIIA) (*) إجراءات خالؿ من تتم عمليات" :هناأ على 

 سلاطر ومراقبة اإلدارة بواسطة وإدارهتا ادلخاطر على إشراؼ بتوفَت ادلصاحل أصحاب شلثلي بواسطة تستخدـ
 اصلاز يف ادلباشرة ادلساعلة إىل يؤدي شلا ادلخاطر، ىذه لتجنب الرقابية الضوابط كفاية على والتأكيد الشركة

                                                           
مقترح لتطبيق مفهـو السيطرة كالتحكم لزيادة عالية المراجعة الداخلية في قطاع البنوؾ التجارية م مصر"،  "إطارحسن إبراىيم صاحل،  (1)

  .;0، ص: :500حة دكتوراه غَت منشورة، كلية التجارة وإدارة األعماؿ، جامعة حلواف مصر، أطرو 
)( 

International Finance Corporation. 
 490القاىرة، مصر، ص: :500"، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية،"الحوكمة كاإلصالح المالي كاإلدارم مع عرض التجربة المصريةعادؿ رزؽ،  (2)

، اجمللة العربية للعلـو اإلدارية، جامعة الكويت، "تطبيق اإلجراءات الحاكمة للشركات في المملكة السعودية العربية"عبيد بن سعد ادلطَتي،  (3)
 .7;5، ص: 5006، 6، ع40الكويت، رللد 

)*( Organization for Economic Co-operationand Development 
)4(

 Alain  jounot  et  Christaine  Lallement  " Développement  durable  vers  une  nouvelle  gouvernance  des 

entreprises", Afnor, France, 2003, p:75. 
(*) Institute of Internal Auditors دولة 001عضو من 001111ضم يف عضويتها تو  ،الداخلية وادلهن ادلرتبطة هبا هة الرائدة يف العامل يف رلاؿ ادلراجعةوىي اجل. 
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 أصحاب مسؤولية تكوف احلوكمة أنشطة أداء أف االعتبار بنظر األخذ مع للشركة قيمة وخطط أىداؼ
 ؛(1)"الوكالة فعالية ٖتقيق الشركة يف ادلصاحل

 يف حُت عرفها (مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة)CIPE
: "اإلطار الذي ٘تارس فيو ادلؤسسات وجودىا، (

على العالقة بُت ادلوظفُت وأعضاء رللس اإلدارة وادلساعلُت وأصحاب ادلصاحل وواضعي  وتركز احلوكمة
 .(2)التنظيمات احلكومية وكيفية التفاعل بُت كل ىذه األطراؼ يف اإلشراؼ على عمليات الشركة"

  كما عَرفها اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت() اليت يَتبعها  بأهنا: "رلموعة من ادلسؤوليات وادلمارسات
رللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هبدؼ تقدمي توجيو اسًتاتيجي وضماف ٖتقيق األىداؼ، والتحَقق من إدارة 

 .(3)ادلخاطر بشكل مالئم واستغالؿ موارد ادلؤسسة على ضلو مسؤوؿ

  بأهنا: "مدى صلاح ادلنظمة يف ادلدى الطويل على حل ادلشكالت النامجة فقد عرفها  اٖتاد ادلصارؼ العربيةأَما
عن فصل ادللكية عن اإلدارة شلا يتيح للشركة استقطاب رأس ادلاؿ والعنصر البشري واستخدامها االستخداـ 

 .(4)مع كامال'األمثل من أجل إنتاج قيمة اقتصادية طويلة األجل دلساعليها مع احًتاـ مصاحل اجلهات ذات الصلة واجملت

كفاءة يف دور احلوكمة يف ٖتقيق بعد الرَكز على  تعريف جلنة كادبوري قد من خالل ما سبق يتَضح أَن:     
 التوجيهيفقد رَكز على البعد الرقايب  منظمة التعاوف االقتصادي والتنميةالتعريف الذي أوردتو  أَما ،الشركة

 يف تعريفو عنصر إدارة ادلخاطر. األمريكي الداخليُت قُتادلدقَ  رلمعيف حُت أضاؼ  للحوكمة

وفيما يلي نورد أىم الَتعاريف حلوكمة بعض الباحثين كاالقتصاديين:  تعريف حوكمة الشركات حسب  - ب
 الشركات ألشهر الباحثُت واالقتصاديُت: 

 تعريف حوكمة الشركات من كجهة نظر الباحثين كاالقتصاديين :72الجدول

 خصائص التعريف الحوكمة تعريف الباحث السنة

60
92

 

Jenson  and 
 Meckling 

كعالقة ٔتوجبها يلجأ شخص  ضلن نعرؼ نظرية الوكالة
 اؿ خلدمات شخص آخر لكي يقـو بدلوصاحب الرأمس
 ىذه ادلهمة تستوجب نيابتو يف السلطة ببعض ادلهاـ،

دلشاكل عقد  احلوكمة ىي حلّ 
 الوكالة بُت الشركة وادلتعاملُت معها.

                                                           
)1(

 The Institute of Internal Auditor, "Standard For The Professional Practices of Internal Auditing : 

Altamonte Spring Florida", 2003 Disponible sur le site: www.theiia.org.com   
"التدقيق الداخلي في إطار ، ْتث مقدـ يف ادلؤ٘تر العريب األوؿ حوؿ التدقيق الداخلي""االتجاىات الحديثة في خلف عبد ا الواردات،  (2)

 .>0، ص: 5008/>59/0-57مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة، القاىرة، مصر،  حوكمة الشركات"،
()  جامعة  وادلواضيع األخرى ذات العالقة على نطاؽ الدوؿ األعضاء يف واإلدارة ااسبة هتدؼ إىل االرتقاء بعلم1984تأَسست سنة اجملمع ىو عبارة عن مجعية غَت رْتية

 .والتدقيق احلماية ذلم وتطبيق معايَت اإلشراؼ ادلهٍت عليهم كوسيلة لالرتقاء ٔتهنيت ااسبة ، باإلضافة إىل اافظة على االستقاللية ادلهنية للمحاسبُت وضمافالدوؿ العربية
، رللة أداء ادلؤسسات يات في نظاـ الحوكمة كدكره في الرفع من جودة األداء في المؤسسة"لأىم اآل"التدقيق الداخلي كأحد ، عمر شريقي (3)

 .123، ص: 2015، 07اجلزائرية، ع
 . 44؛ ص: 5006"، بَتوت، لبناف، "الحكم المؤسسي في القطاع المصرفي لعربي كمتطلبات تطوير مؤسساتو كفق المعايير الدكليةاٖتاد ادلصارؼ العربية،  ( 4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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60
03

 

Cadbury 

اآللية ليت ٖتقق التوازف بُت األىداؼ االقتصادية واالجتماعية 
 وبُت األىداؼ الفردية وادلشًتكة.

ركز على دور احلوكمة يف محاية 
مصاحل مجيع األطراؼ على الصعيد 

 االقتصادي واالجتماعي.

60
01

 

Gopalsamy 

العمليات واألنظمة اليت تسَت الشركة بأفضل صورة  رلموعة
 لتحقيق منافع أصحاب ادلصاحل.

دور احلوكمة يف محاية   رَكز على
 حقوؽ أصحاب ادلصاحل.

60
00

 

Williamson 

الذي يقيس مقدرة الشركة على ٖتقيق أىدافها، ضمن  النظاـ
إطار أخالقي ناتج عن من داخلها باعتبارىا ىيئة معنوية ذلا 

 5أنظمتها وىياكلها اإلدارية دوف االعتماد على سلطة أي فرد
 ودوف ادلساس ٔتصاحل باقي األطراؼ.

رَكز على دور احلوكمة يف ٖتقيق 
العدالة والشفافية للشركة ادلساعلة 

 .ومسائلتها

30
00

 

Demirag 

رلموعة من العالقات التعاقدية اليت تربط بُت إدارة 
الشركات ومساعليها وأصحاب ادلصاحل فيها، وذلك 

ت واذلياكل اليت تستخدـ من خالؿ إغلاد اإلجراءا
الشركة، وتوجيو أعماذلا من أجل ضماف  وفؤ إلدارة ش

تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية وادلساءلة بالشركة، 
وتعظيم الفائدة للمساعلُت على ادلدى الطويل، مع 

 مراعاة مصاحل األطراؼ ادلختلفة

 مارسات اليتدلرَكز على ا
رفع  تضبط أداء الشركات و ت

كفاءهتا ورلموعة التدابَت اليت 
متابعة أداء يتم من خالذلا 

إدارة الشركات والرقابة عليها، 
ومعاجلة ادلشكالت بُت سلتلف 

 األطراؼ ذات العالقة.

30
03

 

Gerrard 
Charreaux 

رلموعة ادليكانيزمات التنظيمية اليت تسمح باحلد من 
 .سلطة ادلسََتين

 ركَز على أسلوب اٗتاذ القرار.

30
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Pastre 

اليت تنَظم وتوَجو  ظيمية والرقابيةنرلموعة القواعد الت
 حياة الشركة.

شامل ألنو مل ػلصر ادلشاكل 
بُت فئة   ادلساعلُت وادلسَتين 

 "مشكل الوكالة".
 باالعتماد على: إعداد الباحثة

، "أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للشركات المدرجة في سوؽ فلسطين لألكراؽ المالية"عدناف عبد اجمليد قباجة،   -
 .22ص: ، 3001أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية الدراسات اإلدارية وادلالية العليا، جامعة عماف العربية للدراسات العليا، األردف، 

- Jacques Renard « la gouvernance de l’entreprise :une approche par l’audite et le contrôle interne 

»,Edition L’Harmattan, Paris, France,2005 p:14. 

- Charreaux Gérard¸ "Variation sur le thème: A la recherche de nouvelles fondations pour la finance et la gouvernance 

d’entreprise"¸ Revue Finance Contrôle Stratégie, Editions Economica, vol 5, N
°
3, France¸2002,  p: 25-31. 
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  حوكمة الشركات:التأصيل النظرم ل ثانيا:

وما تضمنتو من تعارض يف ادلصاحل بُت  65>4يف سنة  بعد ظهور نظرية الوكالة الشركات وكمةنشأ مفهـو ح     
ادلهتمة إىل زلاولة إغلاد  إدارة الشركة وسلتلف األطراؼ ذات العالقة، األمر دفع بالعديد من اخلرباء وادلختصُت وكذا اذليآت

 :(1)قوانُت وقواعد تنظم العالقة بينهم، وفيما يلي نورد أىم ادلراحل واجلهات اليت أسهمت يف دعم وتطوير مفهـو احلوكمة

 أوضح الباحثاف 6092 يف سنة "Jenson  and  Meckling"  الشركات وأبرزا أعليتها يف احلد  مفهـو حوكمة
 من ادلشاكل اليت قد تنشأ نتيجة الفصل بُت ادللكية واإلدارة؛

 3006صدرت اللجنة احلكومية للحوكمة بالياباف تقريرا بشأف حوكمة الشركات مت تعديلو سنة أ 6009 يفك 
اآلسياوية واليت اعتربت أزمة ثقة يف الشركات تضمن موضوع ادلساءلة ااسبية واإلفصاح، وىذا نتيجة األزمة ادلالية 

  ؛غَت الرشيدة للموظفُت الداخليُت والتشريعات اليت تنظم نشاط األعماؿ بُت الشركات واحلكومة؛ إضافة ادلمارسات

  صدور قانوف إصالح زلاسبة الشركات العامة ومحاية ادلستثمر متَ  3006 وخالؿ "Sarbanes – Oxley Act" 
بالواليات ادلتحدة األمريكية، والذي يضع جهة جديدة لإلشراؼ وتنظيم ادلراجعُت ووضع قوانُت خاصة 
ٔتسؤولية الشركة وتشديد العقوبات على جرائم الفساد وىذا نتيجة األزمات ادلالية ليت عرفتها كربيات 

تقاريرىا ادلالية من خالؿ الشركات األمريكية على غرار أكرب شركة طاقوية "إنروف"؛حيث مَت التالعب يف 
تضخيم األرباح وعدـ اإلفصاح عن اخلسائر األمر الذي ضَلل ادلساعلُت واجلهات العادلية وسوؽ األوراؽ 
ادلالية فبيعت أسهمها بأسعار مرتفعة يف البورصة، واستغَل ادلديرين ادلعلومات الداخلية والوضع ادلعلن عنو لبيع 

 حصصهم وٖتقيق أرباح شخصية؛

  تأسيس اجمللس العاـ للمحاسبة بكندا مهَمتو تقدمي إرشادات جديدة تتعَلق  متّ  فقد 3003 يف سنة أّما
باإلجراءات اليت ؽلكن تبَنيها من قبل الشركات لتحقيق حوكمة جَيدة، وىذا بالًَتكيز على قياس األداء جمللس 

 إدارة الشركة وتطويره؛

  اـ ٔتفهـو احلوكمة ادلالية العادلية الَسبب الرئيس يف تزايد االىتمتاريخ بداية األزمة  3001تُعترب سنة يف حُت
 واألزمات ادلالية؛ حيث مَت الًتكيز وتشديد الرقابة على البنوؾ. ادلشاكل ودورىا يف حلَ 

 

                                                           
 راجع: (1)
 ؛;47، ص:5040، ترمجة زلمد عبد الفتاح العشماوي، دار ادلريخ، السعودية، "حوكمة الشركات األطراؼ الراصدة كالمشاركة"ث أ.كيم وآخروف، يكين  -

 ؛47، ص: 5009اإلسكندرية، مصر، الدار اجلامعية، "حوكمة الشركات كمعالجة الفساد المالي كاإلدارم"، زلمد مصطفى سليماف،   -

رللة بغداد  "أثر تطبيق حوكمة الشركات على كفاءة الشركات المدرجة في سوؽ العراؽ لألكراؽ المالية"،ربيع خلف، عادؿ منصور فاضل،  -
    .;8، ص: 5049، بغداد، العراؽ، :7للعـو االقتصادية، ع

حوكمة الشركات كآلية ْتث مقدـ يف ملتقي " الشركات كدكرىا في الحد من الفساد اإلدارم كالمالي"، "آليات حوكمةحساين رقية وآخروف،   -
 07، ص: 08/5045/:0-09، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، للحد من الفساد ادارم كالمالي"
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  أسباب تزايد االىتماـ بمفهـو الحوكمة: ثالثا:

العملية نتيجة التطّورات اليت أّدت إىل فكرية أو من الناحية السواء تزايد االىتماـ ٔتفهـو حوكمة الشركات 
تغيَت دور احلكومة من جهة، والتطّورات ادلنهجية األكادؽلية من جهة أخرى، حيث طرح ادلفهـو يف صياغات 

  :(1)اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتأثر ٔتعطيات داخلية ودولية نوجزىا فيما يلي

 ق بعودلة القيم الدؽلقراطية وحقوؽ االنساف؛ت تتعلَ منتو من عمليالعودلة كمسار وما تضظهور ا -

 عودلة اآلليات واألفكار االقتصادية األمر الذي أدى إىل تزايد دور القطاع اخلاص؛ -

 انتشار التحّوالت على ادلستوى العادلي؛ -

 .انتشار ظاىرة الفساد عادليا، وىذا ما أّدى إىل ضرورة إغلاد آليات ونظم أكثر شفافية للقضاء عليها -

 النظريات المفّسرة لمفهـو حوكمة الشركاتالمطلب الثاني: 

اليت رّكزت و أسيسية النظريات التّ أّدت إىل ظهور مفهـو احلوكمة ُوِجدت ضمن اليت  ادلشكلة األساسية إفّ 
نظريات من ايط الداخلي للشركة اليت كاف يُنظر إليها  ىذه الأصل  ادلفهـو يف أصولو األولية، وباعتبار أفّ  على

كنظاـ مغلق أو ما يُعرؼ بالعلبة السوداء، تطّور ىذا ادلفهـو لتتوّسع النظرة إليو فيما بعد من طرؼ سلتلف 
حوكمة  اجلهات واذليآت ألعليتو، ويف ىذا ادلطلب سنتطرؽ إىل أىّم النظريات اليت دّعمت وطّورت مفهـو

 الشركات.

 :نظرية الوكالة أّوال 
 :نظرية حقوؽ الملكية ثانيا 
 :نظرية تكاليف الصفقة ثالثا 
 :نظرية أصحاب المصالح رابعا 

 :  La théorie de l’agenceنظرية الوكالة أّوال:

نتيجة تعارض ادلصاحل  يف الشركة ادلشاكل اليت تنشأ الًَتكيز على ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط هبا من إفَ 
أَدى إىل التفكَت يف ضرورة إغلاد رلموعة من القوانُت واللوائح اليت تقـو ْتماية مصاحل  ؛بُت ادلساعلُت وادلسََتين

ادلسََتين من جهة أخرى نتيجة التعَسف ادلمارسة ضَدىم، لذا اعتربت ىذه النظرية األساس  ادلساعلُت من جهة و
 حوكمة الشركات. الذي انطلق منو مفهـو 

                                                           
(1)

، القاىرة، مصر، 1، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، طالمؤسسات عالية الجودة" "الحوكمة الرشيدة: فن إدارةمدحت زلمد أبو النصر،  
 .42، ص: 2015
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 بداية يف مسيالرَ  بشكلها االقتصادي الفكر يف ()الوكالة نظريةاعُتمدت  لقد تعريف نظرية الوكالة:  .1
"آدـ  الشهَت االقتصادي إىل تعود النظرية ىذه إليها تستند اليت ادلفاىيم أف إال ادلاضي، القرف من بعيناتالسَ 

 نظرية"، ويتوقف مضموف األمم ثروة" كتابو يف يطرةوالسَ  ادللكية بُت الفصل دلشكلة مناقشتو عندسميث"
 حيث ،(الوكيل/ادلوكل عالقة) الوكالة عقد أطراؼ ٖتكم اليت ()(قانونيةال)التعاقدية  العالقات على الوكالة

 ، وفيما يلي أىم التعاريف اليت وردت يف نظرية الوكالة:(1)ادلوكل مصاحل محايةو  بتمثيل الوكيل يلتـز

 حدأ فيها يكوف واليت أفضل، بشكل الوكالة أطراؼ بُت العالقات تنظيم لكيفية توضيح"ىي  :1تعريف 
 ؛(2)("الوكيل) اآلخر الطرؼ بو يقـو الذي العمل دػلدَ ( وكلادل) األطراؼ

 ةحدَ  وٗتفيض هبا ادلرتبطة التكاليف قليللت العقود ادلتعاقدة األطراؼ ميتصم ةكيفل توضيح"ىي  :2تعريف 
 .(3)"األصيل دلصلحة يعمل الوكيل غلعل ٔتا مصاحلها، ربط وزلاولة الوكالة عالقة طريف بُت ادلصاحل يف التضارب

 الوكالة نظريةوتعترب  ونتائجها، ادلصاحل تضارب أسباب فهم يف تبحث الوكالة نظرية يَتضح مما سبق أن:          
 .اآلخرين مصاحلمراعاة  دوف مصاحلهم على ػلرصوف والوكيل، وكلادل بُت عقود سلسلة الشركة

 :(4): تفًتض نظرية الوكالة ما يليفرضيات نظرية الوكالة  .2
ي إىل ؤدَ ُت ادلالؾ يالتباين يف األىداؼ والطبيعة التكوينية والسلوكية للمسََتين وادلساعلالفرضية األكلى:  -

 ؛د بعد ذلك إىل األطراؼ يف الشركةعة بُت الطرفُت وؽلتفنشأة صراع من
ر ادلسََتين" من خالؿ استغالؿ نفوذه عن ستغالؿ حقوقو أو ما يُعرؼ بػ"ٕتذَ يقـو ادلسََت باالفرضية الثانية:  -

 ؼطريق شبكة العالقات بادلوَردين والعمالء وكذا حجم ادلعلومات اليت يستقبلها قبل غَته وبذلك ىو يهد
  سوؽ العمل".يفعلى قيمتو  لتحقيق مصاحلو وأىدافو الشخصية قبل مصاحل الشركة خاصة "احلفاظ

إخالال بشرط العقد الذي يربط ادلسََت  دلواجهة ىذا االضلراؼ الذي تعتربه نظرية الوكالة  الفرضية الثالثة: -
يلجأ ادلساعلوف إىل اٗتاذ تدابَت تقوؽلية ورقابية لتعديل السلوؾ السليب للمسََت حفاظا على مصاحلهم الشركة ب

كمة الشركات الذي ؽللك آليات وأدوات رقابية وإشرافية داخلية تعتمد على وذلك عن طريق إنشاء نظاـ حو 
  رللس اإلدارة؛ الرقابة التبادلية بُت ادلسَتين؛ الرقابة ادلباشرة للمساعلُت والرقابة اخلارجية ادلمارسة من طرؼ األسواؽ.

                                                           
( )القرارات بعض اٗتاذ صالحية ٗتويلو ذلك يتضمن لصاحلو معينة أعماؿ صلازإل، (الوكيل) أكثر أو آخر شخص( وكيلال) أكثر أو شخص ٔتوجبو يشغل عقد ٔتثابة ىي الوكالة عالقة. 
()  اخلارجي بادلدقق ادلساعلُت وعالقة بالعاملُت، اإلدارة وعالقة بادلالكُت، اإلدارة عالقة :مثل الوكالة عالقات من ديعدال ٖتوي الشركةألَف... 

(1)
 .407 ، ص:0>>4 الكويت، والنشر، للطباعة السالسل ذات ،"المحاسبة نظرية" ،الشَتازيمهدي  عباس 

"اإلبداع كالتغيير ْتث مقدـ يف ملتقى  "حوكمة الشركات كدكرىا في تخفيض مشاكل الوكالة"،سليماف، بتوؿ زلمد نوري،  فعلي خل (2)
 .47، ص: 45/46/08/5040، جامعة البليدة، اجلزائر، التنظيمي"

 من عينة في ميدانية دراسة – للدكلة المملوكة الشركات في كالحوكمة المحاسبية التطبيقات في الوكالة نظرية ثرأ" ػلِت التميمي، محيد عباس( 3)
 .58، ص:;500 بغداد، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية ااسبة، فلسفة يف منشورة غَت دكتوراه أطروحة ،"العراقية الشركات

 .>;، ص: 4>>4، 04اإلدارية، جامعة ادللك سعود،عرللة العلـو "نظرية الوكالة كدكرىا في تطوير نماذج الرقابة على األداء"،  ٕتاين إبراىيم عبد احلليم، (4)
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هتدؼ نظرية الوكالة إىل حَل ادلشاكل اليت تنشأ من خالؿ العالقة بُت ادلساعلُت يف  نظرية الوكالة: ىدؼ  .4
الشركة وادلسََتين ذلا والذين تتضارب مصاحلهم وأىدافهم من جهة انفصاؿ ادللكية عن التسيَت، واختالؼ مصادر ٘تويل 

 خالؿ الشكل ادلوايل:  دلشروع برأس ادلاؿ، وكذا مشكل ٖتَمل ادلخاطر ومشاكل أخرى ؽلكن توضيحها من
 ةنظرية الوكال مشاكل :41الشكل

 

 

 

 

 

 

"اإلبداع كالتغيير ْتث مقدـ يف ملتقى  "حوكمة الشركات كدكرىا في تخفيض مشاكل الوكالة"،سليماف، بتوؿ زلمد نوري،  فعلي خل المصدر:
 .40، ص: 45/46/08/5040، جامعة البليدة، اجلزائر، التنظيمي"

 أتنش ، كاملة عقود وجود لعدـ ونتيجةادلوكل  مع الوكيلتنشأ بُت  تعاقدية عالقة :أنَ  الشكلخالل   من ضحيتَ       
 الوكيل أىداؼ لتحقيق وسيلة عدَ يُ  ادلبيعات أو ققةا بالرْتية سََتينادل أداء ربط رلرد أفَ بينهما بسبب  مشاكل

 فاتتصرَ متابعة  وكل ادل يتمكن خالذلا من اليت الطريقة أو األسلوب معرفة عدـوكل، كما أَف ادل مصاحل ٖتقيق دوف
 .الشركة مجيع أنشطة على ساعلُتادل من سيطرة أكثر سََتينادل سيجعل الوكيل،

 تكاليف الوكالة كآليات الرقابة عليها كفق نظرية الوكالة:  .5
إف تصرؼ أطراؼ الوكالة حسب مصاحلهم الشخصية ف  Mechlingو Jensen حسبتكاليف الوكالة:  -

 :(1)كما يلي تكاليف تسمي بػ"تكاليف الوكالة"يُؤدي إىل حدوث صراعات بُت تنتج عنو 
 :وىي التكاليف اليت يتحَملها ادلساىم )ادلوكل( من أجل ضماف أـ ادلسََت)الوكيل( يقـو  تكاليف الرقابة

 بتسيَت ادلؤسسة وفق مصاحلو، كأف يستعُت ٓترباء أو مكاتب مراجعة لتقييم أداء ادلسََت؛
 :وىي التكاليف اليت يتحَملها ادلسََت من أجل وضع ادلساىم يف مركز ثقة، كأف يقدـ  تكاليف االلتزاـ

 ادلسََتوف تقارير دورية ُترِبز أعماذلم ألجل تعظيم ثروة ادلساعلُت؛  
 :وىي التكاليف ادلرتبطة بتضارب ادلصاحل بُت ادلساعلُت وادلسََتين وبُت سلوكهم التنظيمي. الخسارة الباقية 

                                                           
)1(

 Frédéric Parrat., "le gouvernement d’entreprise :ce qui   a déjà changé, ce qui va encore évoluer",Edition 

Maxima, Paris, France 1999 p: 46. 

 تفويض سلطة اتخاذ القرار

:يوجد المشاكل المتمثلة في  
المساىم 

 (الموكل)

 (الوكيلالمسَير )

تضارب 
 المصالح

الختيار ا
 عاكسالم

 تحمل  رأس األمواؿ قلة
 المخاطر

حقوؽ أصحاب  حماية
 المصالح

 تإثر
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تقًتح نظرية الوكالة ميكانزمات للرقابة من أجل ٗتفيض التكاليف النإتة عن تعارض   :بة عليهاآليات الرقا -
 : (1)ادلصاحل داخل الشركة ؽلكن تقسيمها إىل

  :وتتمثل يف سوؽ ادلنافسة اخلاصة بالسلع واخلدمات؛ سوؽ عمل ادلسََتين؛ السوؽ ادلايل...آليات خارجية 
  :حقوؽ التصويت؛ الرقابة التبادلية؛ رللس اإلدارة...وىي تُعرَب عن آليات داخلية 

 إىل جانب اإلطار القانوين، من أجل محاية وضع نظاـ للحوكمة صياغة عقود وكالة أو ضرورة :مَما سبق يَتضح         

 ة.الشرك أمواذلم يف استثمارب قوموف بتفويض مسََتينالذين ي (ؾادلالَ ادلساعلُت )ن مصاحل األقليات م

 : (La théorie des droits de propriété)نظرية حقوؽ الملكية ثانيا:

، وتعتمد ىذه النظرية 6:>4سنة  Alchainو  Dametzظهرت نظرية حقوؽ ادللكية من خالؿ الباحثاف     
على التفاعالت االقتصادية واالجتماعية بُت األفراد؛ ْتيث تعترب كل تفاعل بُت ىذه األطراؼ تبادؿ حلق ملكية 

 معَُت، فتعطي ٔتوجب ىذه ادللكية احلق الستهالؾ أو احلصوؿ على دخل أو التنازؿ عن أصل خاضع ذلا.

ٖتديد خصائص حقوؽ غلب أف يتضَمن حقوؽ ادللكية إَف مفهـو نظرية  تعريف نظرية حقوؽ الملكية:  .1
 تأثرياحلقوؽ ىذه ، ؤتا أف ٖتديد خصائص شركةٗتصيص كل من التكاليف والعائدات عند ادلساعلة يف أي  كيفيةو األفراد 

 وعلى ىذا األساس: ٔتا فيهم ادلسَتوف سيعتمد على طبيعة ىذه العقود شركةف سلوؾ األفراد داخل الإنظاـ التعاقدي، فبال
 " عَرؼAlchain :ص وقابل للتحويل عن طريق التبادؿ مقابل ر للفرد، سلصَ حق مقرَ ""حق ادللكية بأنَو

عناصر أخرى مرتبطة ْتقوؽ الرقابة، ومنها تطور قيمة فيضَم ادلفهـو القانوين للملكية أَما ، (2)حقوؽ شلاثلة"
، صاحب الشركة ىو الذي ػلصل على كل، ْتقوؽ الربح ادلتبقية  عنها األصل وادلعرَب   وحسب ىذا ادلفهـو

 .(3)ىا ىذه الشركة وادلعرفة ْتقوؽ الربح ادلتبقيةدرَ العائدات اليت تُ 
 :(4)تفًتض نظرية حقوؽ ادللكية ما يليفرضيات نظرية حقوؽ الملكية:   .2

ظاـ االقتصادي مهما كاف الن ؛يهدؼ األعواف االقتصاديوف إىل تعظيم منفعتهم وٖتقيق أىدافهم الشخصية -
 مهما كانت حقوؽ ادللكية اليت ؽللكوهنا؛الذي يعاملوف فيو و 

 األعواف االقتصاديوف إىل ٖتقيق أىدافهم لكن يف إطار القيود ادلفروضة من طرؼ ىيكل النظاـ الذي يعملوف فيو؛ يهدؼ -

 يهدؼ األعواف االقتصاديوف إىل ٖتقيق أىداؼ مادية أخرى اجتماعية؛ -

 تتحَدد رغبة األعواف االقتصاديوف من خالؿ سلوكهم يف السوؽ؛ -

                                                           
)1( "Ibid" p:48. 
)2( 

Coriat et Weinsten, "Les nouvelles théories de l’entreprise, librairie générale de France", France, 1995, 

p:80. 
، 1جامعة اجلزائررللة حوليات جامعة اجلزائر، "األداء االجتماعي للشركة كإشارة لحوكمتها الجيدة"، براؽ زلمد، بن زاوي زلمد الشريف،  (3)

 .08، ص: 2012، 22عاجلزائر، 
)4( Teznas du Montcel et autres , "Théorie de la firme et réforme de l'entreprise", Revue Economique, vol 28, 

N
°
3, 1977, p: 321. 



 الفصل الثالث..................................................الحوكمة في شركات التأمين التكافلي

 

~ 164 ~ 
 

 وتكاليف ادلبادالت غَت معدومة. ادلعلومة غَت كاملة -
إَف الشركة حسب ىذه نظرية حقوؽ ادللكية ذلا شكل تنظيمي كفء لإلنتاج حقوؽ الملكية كعالقة الوكالة:  .3

يف إطار فريق عمل، وكَل عضو فيو يُعترب مالك لو احلق يف: توظيف؛ ترخيص وتسيَت أعضاء فريقو، وىذا من 
 :(1)اط ملكية كما يليخالؿ تبادؿ حقوؽ معَينة تتوزع على أظل

 ٔتعٌت احلق يف استخدـ ادللكية؛ :(L'usus) حق االستعماؿ -

 ٔتعٌت احلق يف ٖتصيل ادلنافع واألرباح؛ :(Le Fructus) حق االستفادة من دخل األصل -

 حرية التصرؼ يف السلعة. :(L'abusus)حق التنازؿ للغير -

 بُت األظلاط السابقة ادلكونة حلقوؽ ادللكية يكوف متفاوتا حسب شكل ادلؤَسسة اليت ٘تارس ىذه احلقوؽ ْتيث يف: واجلمع     

( Le Fructus)دة من دخل األصل ا؛ حق االستف(L'usus) يكوف حق االستعماؿ المؤَسسة الرأسمالية: -
 مرَكزين يف يد ادلالك غالبا؛( L'abusus)وحق التنازؿ للغَت 

( Le Fructusيكوف فصل بُت ادللكية والتسيَت وادلساىم ىو من ؽللك حق االستفادة ) اإلدارية: المؤسسة -
 ؛(L'usus)، بينما ادلسَت لو حق االستعماؿ (L'abusus)من دخل األصل وحق التنازؿ 

للجميع، أَما حق االستفادة من دخل  (L'usus)يكوف فيها حق االستعماؿ  المؤسسة العمومية: -
 يكوف من صالحية السلطات العمومية ادلسؤولة؛( L'abusus)وحق التنازؿ للغَت  (Le Fructus)األصل

وتكوف فيها ادللكية مجاعية مع غياب ادلالك احلقيقي الذي يستفيد من  :(coopérative) المؤسسة التعاكنية -
من دخل  (Le Fructus)الربح اتمل، ومنو ال توجد رقابة فعالة على التسيَت، وبذلك فحق االستفادة 

 وؽلكن توضيح ما سبق من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل:األصل يف يد ادلسَتين واألجراء العاملُت يف ادلؤسسة، 
 أنماط الملكية في المؤسسات :72الجدول

 صاحب الملكية        
 نمط الملكية

 جماعي )الدكلة( جماعي )المؤسسة( المؤسسات الفرد

 نعم نعم للموظفُت نعم حق االستعماؿ
 نعم نعم للمالك نعم حق االستفادة
 ال ؽلكن  للموظفُت ُموَزعة نعم حق التنازؿ
 عاَمة مشًتكة بلدية خاصة نوع الملكية
 عمومية تعاونية إدارية رأمسالية نوع المؤسسة

Source : Ayadi Nassima., "contrat, confiance, et gouvernance : le cas des entreprises publiques agroalimentaires en 

Algérie" ,thèse présentée pour obtenir le grade docteur, option science économique, Université Montpellier1  ,France 2003 p: 85  

                                                           
)1( Labelle Finet, "gouvernement d’entreprise : enjeux managériaux, comptables et financiers ", Edition de 

Boeck, Bruxelles, Belgique2005 p : 43. 
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بالنسبة  "الملكية الخاصةأنواع ادللكية تتعَدد حسب نظرية الوكالة فنجد " من خالل الجدول يَتضح أَن:     
فتكوف يف  "المشتركة ةالملكيالتابعة للمؤسسات اليت ٘تلكها السلطات اَلية، أما " "الملكية البلديةلألفراد و"

 تابعة للدولة.  "الملكية العامةشركات ادلساعلة، يف حُت "

 (La Théorie des coûts de transactionنظرية تكاليف الصفقة ) ثالثا:

تعترب نظرية تكاليف الصفقة فرع من اقتصاد ادلؤسسة احلديث، واليت نتجت  الصفقة:مفهـو نظرية تكاليف   .1
عن التيارات االقتصادية الكالسيكية والنيوكالسيكية، وموضوع دراستها ىو الفضاء التعاقدي الذي يربط 

 على يد االقتصادي األمريكي "رونالد كوز" 6029ادلتعاقدين، وقد ظهرت نظرية تكاليف الصفقة سنة 
(Ronald Coase)  من خالؿ مقالو "طبيعة الشركة"؛ حيث أثبت أنو ليس من صاحل الشركة إبراـ عقد دلدة

قصَتة جدا مع متعَهد خارجي، ألهنا تنتظر التعظيم إىل غاية تكاليف اإلصلاز للصفقة اإلضافية األخَتة مساوية 
على  6092وطُوَرت ىذه النظرية يف سنة ، وقد (1)قة يف السوؽ أو أَي شركة أخرىلتكاليف إصلاز ىذه الصف

 معتمدا يف ذلك على التحليل ادلؤسسايت ادلقارف( Oliver Williamsonيد الباحث "أولفر ويليامسن" )
رَكز على دور ادلعلومات يف  حيث )البحث عن ادلؤسسات أين تكوف تكاليف ادلبادالت أقل ما ؽلكن(؛

السوؽ اليت بقيت ادلرجع الوحيد للفعالية وذلك من خالؿ عوامل سلوكية )الرشادة ادودة؛ االنتهازية؛ نوعية 
  األصوؿ( وأخرى منظماتية )البَتوقراطية(.

نتهازية تفًتض نظرية تكاليف الصفقة وجود رشادة زلدودة واالفرضيات السلوكية لنظرية تكاليف الصفقة:   .2
 :  (2)داخل الشركة كما يلي

حيث  ؛7:>4سنة  Simonر ىذا ادلفهـو من قبل وَ طُ  :(La rationalité limitée) ة الرشادة المحدكد -
أف الفرد ال ؽللك قدرة احلصوؿ على كافة ادلعلومات وفهمها وتوَقع نتيجة كوف تالرشادة ادودة  اعترب أفَ 

 ؛والعمالء وادلنافسُت بشكل دقيقردود أفعاؿ ادلوظفُت وادلوردين 

يفًتض أنو عند وجود عقد غَت تاـ فإف ذلك يطرح  "Williamson" حسب  :L’opportunisme االنتهازية -
مشاكل إضافية تتوافق مع حالة انتهازية الفرد، واليت تظهر على شكل سوء اختيار؛ اخلطر األخالقي؛ 

 اذج السلوؾ االسًتاتيجي.التهرب؛ السعي لتحقيق أىداؼ ثانوية وغَتىا من ظل

أف العقود لن تكوف تامة وبالتايل فإنو يوجد طرؼ يتعرض  "Williamson"على الفرضيات السابقة يرى بناءاً      
 األمر الذي يشكل تضارب يف ادلصاحل بُت الطراؼ ادلتعاقدة. ؛النتهازية طرؼ آخر

                                                           
)1( Céline Abessis, "Les couts de transaction : état de la théorie", revue réseaux, N

0
84, CNET- 1997, p: 04. 

)2( Voir : 

-  Michel Ghertman, "Oliver Williamson et la théorie des coûts de transaction", Revue française de gestion 

1, n
o
 142, 2003, p: 45. 

- Oliver Williamson, "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead", Journal of 

Economic Literature, 2000¸ p: 60. 
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 "Williamson" أنماط الحوكمة حسب :03الجدول

 سبب الوجود أسلوب التنسيق نمط الحوكمة
 نقل حقوؽ ادللكية من خالؿ تنشيط التبادالت نظاـ األسعار عالقات غَت شخصية السوؽ

 تنسيق األنشطة من خالؿ العمل اجلماعي حوكمة واعية اتفاقات رمسية وتعاوف التسلسل الهرمي
Source : Ayadi Nassima., "Op.Cit"¸ p : 95. 

فإنو حىَت يف حالة تقدمي السوؽ حلوافز قوية وقيامو بتخفيض حجم االضلرافات  "Williamsonحسب "      
البَتوقراطية، إال أنو توجد بعض ادلعامالت اليت ٖتَقق رْتية كبَتة بشرط أف تكوف منَسقة بشكل جّيد مع 

شركة ؽلكنها اّٗتاذ التسلسل اذلرمي )الّسلمية(، وىذا باعتبار أنو ال توجد سوؽ تنشط دوف تكلفة وبادلقابل فإف ال
 إجراءات وتدابَت ٖتَقق ذلا وفورات يف التكلفة.

باإلضافة إىل ٖتديد أسلوب التنسيق ادلناسب للشركة )اجلدوؿ السابق(، ؽلكن ٖتديد تكاليف ادلعامالت من      
وافز خالؿ مصفوفة أظلاط احلوكمة وخصائص ادلعامالت وادلتمثلة يف: السلوؾ الفردي؛ ادلعامالت نفسها؛ احل

 واألدوات البَتوقراطية كما ىو موَضح يف اجلدوؿ ادلوايل: 

 تحديد تكاليف المعامالت حسب نظاـ الحوكمة كخصائص المعامالت :03الجدول

 نمط الحوكمة
 الخصائص

التسلسل الهرمي  العقود السوؽ 
 )السلمية(

 السلوكية  -
 خصائص العقود  -

التسيَت )احلوافز  أدوات -
 البَتوقراطية(واألدوات 

3 
3 
1 

2 
2 
2 

1 
1 
3 

 : تكاليف مرتفعة.6: تكاليف متوسطة؛ 5: تكاليف منخفضة؛ 4
دراسة حالة مجموعة من المؤسسات –"مساىمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائرية غضباف حساـ الدين،  المصدر:
 .;4، ص: 5047العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية "-االقتصادية

من خالؿ ٖتديده دلفهـو تكاليف ادلعامالت وتغطيتها جلميع التكاليف " Williamson" تكمن أعلية ٖتليل    
متابعتو، ورغم ادلصادر القبلية واليت تشمل تكاليف إبراـ العقد أو البعدية واليت تشمل تكاليف إدارة العقد و 

ادلتعَددة لتكاليف ادلعامالت وادلتمثلة يف العقالنية ادودة؛ عدـ تناظر ادلعلومات؛ السلوؾ االنتهازي الذي يؤدي 
إىل الضرر ادلعنوي نتيجة غياب الثقة وخصوصية األصل إال أف ىذه التكاليف تستند وتتأثر بسلوؾ األفراد 

 .(1)فيزىم وكذا اخلصائص ادلوضوعية للعقد كما ىو مبَُت يف اجلدوؿ أعالهالقائمُت بإبراـ العقد ومدى ٖت

                                                           
ة مجموعة من المؤسسات دراسة حال–"مساىمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائرية غضباف حساـ الدين،  (1)

 .;4، ص: 5047أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ، "االقتصادية
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 :(1)لالختيار األمثل بُت ىياكل احلوكمة تفًتض نظرية تكاليف الصفقة مايلي: عناصر نظرية تكاليف الصفقة  .3
يُقاؿ على األصل أنو لو خصوصية )متخَصص( إذا أمكن  :La spécificité des actifs خصوصية األصوؿ -

استخدامو يف صفقة وحيدة فقط ٔتعٌت أنو ال ؽلكن استخدامو يف إبراـ عقود أخرى بتكلفة أقل من االستثمار يف أصوؿ 
 جديدة، وتكوف خصوصية األصل منخفضة نسبيا إذا أمكن إعادة توزيعو على تكلفة منخفضة لصفقات أخرى؛

ة عدـ التأكد بقدرة األعواف على التحكم ترتبط حال :L’incertitude de la transactionالصفقة  عدـ التأكد -
يف االنتاج أو تقدمي اخلدمة، كاحلصوؿ على متطلبات اجلودة لنقل التكنولوجيا وتنقسم إىل حالة عدـ التأكد الداخلي 
واليت تشمل الطبيعة الضمنية لألنشطة اليت تقـو هبا الشركة داخليا وحالة عدـ التأكد اخلارجي وتتعلق ْتاالت عدـ 

 د خارج الشركة مثل حاالت عدـ التأكد )التكنولوجي؛ القانوين؛ التنظيمي؛ اجلبائي والتنافسي(؛التأك
ات اليت ٕترى بُت ويقصد هبا عدد الصفق :La fréquence des transactionsالصفقات  تكراردرجة  -

 أو أكثر. الشركة ومتعَهد خارجي

كيفية اختيار طبيعة الصفقات    "Williamson"على الفرضيات السلوكية وخصوصية األصوؿ بَُت  باالعتماد    
 كما ىو موَضح يف اجلدوؿ ادلوايل: 
 بناء على فرضيات تكاليف الصفقة الصفقة : اختيار07الجدول

 طبيعة الصفقة خصوصية األصوؿ الفرضيات السلوكية
 الرشادة المحدكدة االنتهازية
 تخطيط + 0 +
 كعد + + 0
 منافسة 0 + +
 حوكمة + + +

Source: Oliver Williamson¸ "The Economic Institutions Of Capitalism", Collier Macmillan Publishers, 

london, U.K¸ p: 31. 

 ظلَيز أربع حاالت للصفقة كما يلي: من خالل الجدول   

 :األصوؿ متخَصصة واألعواف االقتصاديوف يتمَيزوف بالرشادة ادودة مع وجود انتهازية  الحالة األكلى
 الشركاء، يف ىذه احلالة تعتمد الصفقة على التخطيط؛

 :األصوؿ متخَصصة واألعواف االقتصاديوف يتمَيزوف بالرشادة ادودة مع غياب انتهازية  الحالة الثانية
 لصفقة على الوعد؛الشركاء، يف ىذه احلالة تعتمد ا

                                                           
، "2009ليات حوكمة المنظمات كفق مقاربة اكليفار كيليامسوف الحائز على جائزة نوبل "قراءة نظرية آلإلياس بن ساسي، مرمي فيها خَت،  (1)

 .06;ص: ، 5047ورقلة، اجلزائر، 
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 :األصوؿ غَت متخَصصة واألعواف االقتصاديوف يتمَيزوف بالرشادة ادودة مع وجود انتهازية  الحالة الثالثة
الشركاء، يف ىذه احلالة تعتمد الصفقة على ادلنافسة، أما إذا توَفرت مجيع العناصر )االنتهازية؛ الرشادة 

 ىو احلوكمة. ادودة؛ خصوصية األصوؿ( فاخليار ادلناسب
باالعتماد على درجة خصوصية األصوؿ وعلى درجة تكرار الصفقة حَدد  نظرية تكاليف الصفقة كالحوكمة:  .4

"Williamson" :أربعة ىياكل للحوكمة كما ىو موَضح يف اجلدوؿ ادلوايل 
 الشركات بناء على نظرية تكاليف الصفقة حوكمةأنماط  :00الجدول

 
رار
لتك

جة ا
در

 

 األصل درجة خصوصية
 بدوف خصوصية متوسط اخلصوصية كامل اخلصوصية

ىيكلة )حوكمة( السوؽ  ىيكلة )حوكمة( ثالثية عقد نيوكالسيكي ضعيفة
 ىيكلة ثنائية ىيكلة موَحدة قوية عقد كالسيكي

Source: Oliver Williamson, "Transaction -Cost Economics: The Governance of Contractual Relations", 

Journal of Law and Economics¸ Vol. 22, N
o
. 2, 1979, p: 253. 

 :(1)ظلَيز أربعة ىياكل للحوكمة من خالل الجدول السابق       

 :يتَم اعتماد يهم( )القوية وف خصوصية ودرجة التكرار ضعيفة أو صوؿ دإذا كانت األ ىيكلة السوؽ ،
 "ىيكلة السوؽ"؛العقد الكالسيكي وتسَمى اذليكلة يف ىذه احلالة 

 :العقديتَم اعتماد  ،صوصية ودرجة التكرار ضعيفةصوؿ نوعية أو متوسطة اخلإذا كانت األ ىيكلة ثالثية 
 ثالثية"؛ "ىيكلةكالسيكي وتسَمى اذليكلة يف ىذه احلالة النيو 
 :سيكي العقد الكالقوية، يتَم اعتماد  صوؿ متوسطة اخلصوصية ودرجة التكرارإذا كانت األ ىيكلة ثنائية

 ثنائية"؛ "ىيكلةوتسَمى اذليكلة يف ىذه احلالة 
  :شلارسة مجيع إذا كانت األصوؿ نوعية اخلصوصية ودرجة التكرار قوية، نلجأ إىل الشركة ىيكلة موَحدة(

 األنشطة والتنسيق بُت الوحدات(.

 :La théorie des parties prenantes ) نظرية أصحاب المصالح رابعا:

األطراؼ  على زتركَ  وىي للشركات االجتماعية ادلسؤولية دلفهـو وتطوير امتدادتعترب نظرية أصحاب ادلصاحل 
 رلموع ادلستثمرين والعمالء ىذه األطراؼ وتضم وتأثَت مباشر على أداء الشركة وُتسهم يف ٖتقيق أىدافها، عالقة ذلا اليت

 .(2)على يد فريدماف 1894كلو، وقد ظهر مصطلح أصحاب ادلصلحة سنة  اجملتمع ومنظمات وادلوردين وادلودعُت وادلوظفُت
                                                           

(1)
 .08;ص: "مرجع سابق"،  إلياس بن ساسي، مرمي فيها خَت، 

ْتث مقدـ يف ملتقى ، "أىم نظريات المسؤكلية االجتماعية للمؤسسات كرؤية الفكر االقتصادم اإلسالمي لها"، مصطفى قمافبراؽ زلمد،  (2)
 .:0ص: ، 5045/ 48/05-47، بشار، اجلزائر،منظمات األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية""
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 :نذكر منها ما يلي نظرية أصحاب ادلصاحلوردت عدة تعاريف ل: نظرية أصحاب المصالحتعريف   .1
 اجملموعات ىذه حقوؽ عىاتر  و ادلصاحل، أصحاب مجيع االعتبار يف تأخذ بصورة ادلنظمة إدارة" :1تعريف 

 .(1)ملموسة" بصورة عليهم تؤثر اليت قراراتال اٗتاذ يف وتشركها
 ٖتديد أطراؼ  على العمل وعلى فيها، تعمل اليت البيئة يف االجتماعي بدورىا الشركة قياـ "عملية :2تعريف

 أصحاب إطار نظرية يف الشركة يف التنفيذية اإلدارة مسؤولية ادلشروعة، أَما دلطالبهم االستجابةو  ادلصاحل

 . (2)األطراؼ" ذلذه ادلكونة واخلارجية الداخلية األطراؼ بُت التوازف من نوع ٖتقيق على ادلصاحل
 أصحاب من رلموعة بُت سلتلفة عالقات من رلموعة الشركة نظرية أصحاب ادلصاحل "تعترب :3تعريف 

 عالقة بُت التمييز وؽلكن الشركة، وقرارات عمليات يف ادلشاركُت ادلساعلُت، بل كل فقط ليس ادلصاحل

تشمل كل  ادلباشرة فالعالقة مباشرة، وغَت مباشرة عالقة إىل ىي العالقة حيث من بالشركة ادلصاحل أصحاب
 اجملتمع فتشمل كل من: منظمات ادلباشرة أما غَت العمالء، وادلوردين، ادلصارؼ، ادلوظفُت، ادلساعلُت، من

 .(3)الشركة" مع طوعية أو تعاقدية عالقة لو شلن وغَتىم ادلستهلك واحلكومة ومحاية البيئة ومحاية
ادلايل  اجلانب تعزيز من أجل ادلصاحل أصحاب نظرية استخداـ ؽلكن: المصالح أصحاب نظرية ستخداماتا  .2

 :(4)الشركة يف واالجتماعي واألخالقي

 فيها؛ السلوكيات وبعض للشركات زلَددة خصائص شرح أو لوصف وذلك الوصفي: االستخداـ -
 التقليدية األىداؼ لتحقيق ادلصاحل وأصحاب اإلدارة بُت درجة ٖتديدوذلك من خالؿ : الفعالية قيقتح -

 للشركة )الربح والنمو(؛
 التوجيهية ادلبادئ وٖتديد الشركة وظيفة عن للتعبَت استخدامهاوذلك من خالؿ  المعيارية:اختبار درجة  -

 .الشركة عمل إدارة يفاعتمادىا  بغل اليت واألخالقية

 من خالؿ إسهامهم فيما يلي: ادلصاحل صحابتكمن أعلية أ :المصالح أصحاب ىمية. أ3

 رباتباخل يتمتعوف الذين ادلوظفُت تشمل فئة ادلصاحل أصحاب رلموعة فإ تحقيق أىداؼ الشركة: -

 الشركة موارد أىمويعتربوف  الشركة، أىداؼ ٖتقيق يف تسهم دجيَ  شكلب استغالذلا متَ  إذا اليت وادلؤىالت،

 ؛ادلايل ادلورد مع منافسة وذلم
 وردينوم وظفُتم ادلصاحل من أصحاب: وذلك أَف ٖتسُت العالقة بُت الشركة و للشركة تنافسية إيجاد ميزة -

 ؛السوؽ يف وأسهمها الشركة قيمة من تزيد عمالءو 

                                                           
،  ابعمط"مبادئ اإلدارة"، عمر أمحد عثماف ادلقلي، ( 1)   .:48ص:  ، السوداف،5005، 4طالسوداف للعملة ادودة، اخلرطـو
 .07، ص: 5040، اجلزائر، "دكر نماذج اإلفصاح العالمية في تعزيز الحوكمة المحاسبيةمراد كواشي، " ( 2)
(3 ) 

)4( Manuel Castelo and others, “Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Corporate Social 

Responsibility”, EJBO Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, Vol.12, N
o
. 1, 2007, p: 415. 
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 تاادلؤشر  أحد واعتبارىا رؤيتها ؽلكن ادلصاحل أصحابو  الشركة العالقات بُت نوعية فإ رفع كفاءة الشركة: -
 تشكيل يف الفشل أما مهامها، إصلاز يف تساعدىا اليت وادلعرفية البشرية ادلوارد علي احلصوؿ يف قدرهتا لقياس

 .األسهم محلة وخاصة ادلصاحل أصحاب من كبَت جلزء مالية سلاطريُوجد  قد اإلغلابية العالقات ىذه مثل
العالقات مع كل رلموعة  إدارةالذين ىم زلور  التنفيذيُتمنظور أصحاب العالقة يركز على ادلدراء  إف        

 إىليكمن يف تعظيم الثروة التنظيمية عن طريق الوصوؿ هبذه العالقات  ادلدراءمن أصحاب ادلصاحل، وىدؼ 
اجتماعيا وبيئيا؛ وذلك  مسؤولةويتحقق ذلك بااللتزاـ االجتماعي للشركة والعمل بطريق  ،األمثلادلستوى 

 .(1)األسهمىم ادلالؾ محلة  األساسيزلورىا  تعتربوكالة اليت عكس نظرية ال

لمسؤولية أعلية قياـ الشركة بأدائها وفقا ل علىرَكز  "ادلسؤولية االجتماعية للشركات"( Carroll) ويف دراستو      
 :(2)؛ حيث أفَ ، واخلَتيةاألخالقية االقتصادية، القانونية،

 كيانات   األعماؿحيث تعترب منظمات األىم و  األوىلوىي ادلسؤولية االجتماعية  :المسؤكلية االقتصادية
هبدؼ تزويد اجملتمع بالسلع واخلدمات لتحقيق الربح ولذلك ينحصر دورىا الرئيسي يف  تأسستاقتصادية 

 ؛معقولة أرباحواحلصوؿ على  فو السلع واخلدمات اليت ػلتاجها ادلستهلك إنتاج
 إظلاهبدؼ احلصوؿ على الربح فقط، و  أعماذلاالشركات ال تدير  أف: يتوقع اجملتمع المسؤكلية القانونية 

 ؛القانوين اإلطارللقوانُت واللوائح الصادرة عن الدوؿ واذليئات احلكومية وال ٗترج عن  ضوعغلب عليها اخل
  أف إال األخالقية ادلسؤولية االقتصادية والقانونية ٕتسد ادلعايَت أفعلى الرغم من  األخالقية:المسؤكلية 

 ؛كاف ال يطلبها  إفومعايَت اجملتمع، الذي يتوقعها و  األعراؼىذه ادلسؤولية تنسجم مع 
 :إالكاف بصورة اختيارية   إفو٘تثل العطاء الذي تقدمو الشركات يف سبيل ٖتقيق رفاىية اجملتمع و  المسؤكلية الخيرية 

 الشركة يف التعليم، مشاركة يف برامج خاصة تفيد اجملتمع.مساعلة كادلصاحل   أصحاب األطراؼنو مطلوب من قبل أ
ىذا  لكناذلامة و  األطراؼمن  ُتالتعاقدية بالشركة عالقة مباشرة ٖتكمها العقود، ويعترب ادلساعل األطراؼ تربط    

اليت تضمن تويل ادلؤسسات مسؤولية  اآلليات بأهناؼ احلوكمة من ىذا ادلنظور تعرّ  األطراؼ.بقية  أعليةال يلغي 
 .(3)صاحبة العالقة األطراؼ توجيو نشاطها بشكل عادؿ ضلو

ت نظرية وصفية، تعمل على وصف ما تفعلو الشركات وكيف ربِ اعتُ  ألهناادلصاحل  أصحابدت نظرية قِ انتُ وقد      
 أصحاب األطراؼدلستدامة لكل فلسفية، وتسعى لتعظيم الثروة االقتصادية ا أخالقيةتفعلو بناء على مبادئ 

                                                           
لدار ا، "(المتطلبات،التجارب  ،المبادئ ،المفاىيم :شركات قطاع عاـ ك خاص ك مصارؼحوكمة الشركات ) 'محاد عبد العاؿ طارؽ،  (1)

 .805 - :>7 :ص، :500، مصر، االسكندرية، 2طاجلامعية، 
)2 Carroll Archie¸ "the Pgramid of  coraporate social Responsibilitg : Toward the Moral Management of 

Organizational Stake holoders", Busisness Horizons vol.34, N
o
:4¸ 1991  ̧pp:39 ،48. 

 .499 :،  ص2009 الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر،"دليل استخداـ معايير المحاسبة"، ، محاد عبد العاؿ طارؽ (3)
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ادلساعلُت، ) األطراؼكافة   أفادلصلحة ادلشًتكة يف الشركة من منظور  كمنوت ،األمثلادلستوى  إىلادلصاحل 
 ذلم حقوؽ ملكية يف الشركة.  (األخرى األطراؼادلوظفُت، العمالء، و 

 .يتم العكس أفولكن ال ؽلكن  أعماؿشركة ولكنها تنجح ك ؾ الكثَت من الشركات اليت قد تفشل اجتماعياً وىنا

 اإلطار النظرم لحوكمة الشركات المطلب الثاني:

 تطرؽ فيو إىل العناصر التالية:سيتّم الو 

 :خصائص، أىمية كأىداؼ حوكمة الشركات أّوال 
 :أطراؼ كمحّددات حوكمة الشركات ثانيا 
 :النماذج الدكلية لحوكمة الشركات ثالثا 

 خصائص، أىمية كأىداؼ حوكمة الشركات: أّوال:

حىت تتمَكن الشركات من االستفادة من مزايا احلوكمة، غلب أف تتوافر رلموعة  خصائص حوكمة الشركات: .4
 :(1)من اخلصائص اليت تضمن التطبيق السليم دلبادئ حوكمة الشركات وىي

من خالؿ توفَت بيانات واضحة للجمهور؛ وجود حافز لدى اإلدارة لتحقيق سعر عادؿ  وذلكاالنضباط:  -
 للسهم؛ التقدير اجليد حلقوؽ ادللكية؛ استخداـ الديوف يف مشروعات ىادفة وإقرار نتيجة احلوكمة يف التقدير السنوي؛ 

لية يف وقتها؛ تطبيق معايَت : وذلك من خالؿ اإلفصاح عن األىداؼ ادلالية بدقة؛ نشر التقارير ادلاالشفافية -
ااسبة وادلراجعة؛ منح إمكانية لوصوؿ ادلستثمرين إىل اإلدارة العليا؛ ٖتديث ادلعلومات على شبكة اإلنًتنيت 

  وٕتنب التأثَتات غَت الضرورية نتيجة الضغوطات؛
شخصية؛ معاقبة وذلك من خالؿ شلارسة العمل بدقة ومسؤولية واالبتعاد عن ٖتقيق ادلصاحل الالمساءلة:  -

 ادلوظفُت ادلتجاوزين حلدود مسؤولياهتم؛ زلاسبة اإلدارة العليا من خالؿ وضع اآلليات ادلناسبة لذلك؛  

وذلك من خالؿ ٖتقيق ادلعاملة العادلة لصغار وكبار ادلساعلُت؛ الًتخيص جلميع محلة األسهم العدالة:  -
 ادلكافآت العادلة ألعضاء رللس اإلدارة؛ ادلطالبة ْتقوقهم ومنحهم سلطة اٗتاذ القرارات وتوفَت 

ق لإلدارة؛ جلنة ٖتديد ادلرتَبات رة وجود رئيس رللس اإلدارة ُمنسَ ويتحقق ذلك من خالؿ ضرو االستقاللية:  -
 وادلكافآت يرأسها عضو رللس إدارة مستقل؛ تدعيم وجود مراجعُت مستقَلُت لتقييم وتقدير أعماؿ رللس اإلدارة؛

ٖتقيق ادلسؤولية إَتاه مجيع األطراؼ ذوي ادلصلحة وذلك من خالؿ عدـ قياـ رللس اإلدارة المسؤكلية:  -
واإلشراؼ بدور تنفيذي؛ وجود أعضاء مستقَلُت من غَت ادلوظَفُت؛ االجتماعيات الدورية الكاملة جمللس 

                                                           
مكتبة  الفساد في المؤَسسات العامة كالخاصة"،المدخل لمكافحة –"الحوكمة المؤَسسية عطاء ا وارد خليل، زلمد عبد الفتَاح لعشماوي،  (1)

 .55، ص: ;500مصر، احلرية للنشر والتوزيع، 
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لَصادرة عنهم واإلشراؼ على قارير اح ادلراجعُت اخلارجيُت وتراقب أعماذلم والتَ اإلدارة؛ وجود جلنة مراجعة ترشَ 
  ومراقبتها؛ ادلراجعة الداخلية

لوؾ األخالقي ك بالسَ وذلك من خالؿ وجود سياسة واضحة تؤكد على التمسَ المسؤكلية االجتماعية:  -
 وؽلكن تلخيص خصائص احلوكمة من خالؿ الشكل ادلوايل: ؤولية البيئية، وطريقة التوظيف وادلس

 الشركات وكمةخصائص ح :42الشكل
 

 

 

 

 
 

الدار "، -المفاىيم، المبادئ، التجارب، المتطلبات–"حوكمة الشركات شركات قطاع عاـ كخاص كمصارؼ  محاد طارؽ عبد العاؿ ، المصدر:
 .58، ص: ;500، 5اجلامعية، مصر، ط

وقد ، ساسية للحوكمة الرشيدة للشركاتادلبادئ األ لية، وادلساءلة، والعدالة ٔتثابةوتعترب مفاىيم الشفافية، وادلسئو    
 :(1)يلىما  ى النمو والتنمية ومن ذلكعل ر حوكمة الشركاتدت األدبيات عدة قنوات ؽلكن من خالذلا أف تؤثّ حدّ 

 يؤدي اىل زيادة معدالت االستثمار وٖتقيق  ما زيادة فرص احلصوؿ على التمويل اخلارجي من قبل الشركات
 ؛معدالت ظلو أعلى وزيادة فرص العمل

 ،شلا غلعلها أكثر جاذبية خفض تكلفة رأس ادلاؿ وما يرتبط هبا من ارتفاع مستوى تقييم الشركة  
 ؛فرص العمل إغلادالنمو و  وزيادة ٖتقيق ادلزيد من االستثمارات  للمستثمرين وبالتايل

  ؛ثروةما يسهم يف زيادة الاألداء التشغيلي بشكل أفضل من خالؿ ٗتصيص ادلوارد وإدارة أفضل وىذا 

 ف اليت ؽلكن أ ادلالية، بناء عالقات أفضل مع مجيع أصحاب ادلصلحة، وتقليل سلاطر حدوث األزمات
 يكوف ذلا تأثَت كبَت على التكاليف االقتصادية واالجتماعية.

ى أعلية حوكمة الشركات من خالؿ النتائج ادلًتتبة عن التطبيق الَسليم ذلا تتجلَ أىمية حوكمة الشركات:   .5
 :(2)وقدرهتا على ٖتقيق معدالت ظلو مرتفعة؛ حيث هتتم  أساسا ٔتا يلي

                                                           
(1)

 .68، ص: 5040، مصربين النظرية كالتطبيق"،  :"حوكمة الصناديق الوقفية حسُت عبد ادلطلب األسرج، 
 راجع: ( 2)
 0>، ص:5040، 4دار صفاء للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ط"، -بحوث علمية محكمة–"دراسات كبحوث في التأمين عيد أمحد أبو بكر،   -
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ذلا وىذا من خالؿ ضبط العالقات بُت مديري الشركة  على أداء الشركات وٖتسُت الكفاءة االقتصادية الرقابة -
 ؛ورللس اإلدارة وادلساعلُت

 إغلاد اذليكل الذي ٖتَدد من خاللو أىداؼ الشركة ووسائل ٖتقيقها؛ -

 تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز ادلساءلة وااسبة؛ -

 ُت والدائنُت وادلقرضُت يف مراقبة أداء الشركة؛مشاركة ادلساعلُت وادلوظف -

 تعميق سوؽ ادلاؿ وتعبئة ادلدخرات ورفع معَدالت االستثمار. -

 وؽلكن إبراز أعلية حوكمة الشركة حسب سلتلف مستوياهتا من خالؿ الشكل ادلوايل:       

 أىمية حوكمة الشركات حسب مستوياتها :43الشكل

 

 

 

 

 

 

 

رسالة ماجستَت "أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات الخدمات المساىمة العامة األردنية"،  عمر عيسى فالح ادلناصَت،المصدر: 
 .58، ص: 5046الزرقاء، األردف، اجلامعة اذلامشية، غَت منشورة، 

الشركة عند بدأ تطبيق مبادئ احلوكمة فإف ذلك ُيسهم يف  ٗتفيض تكلفة رأس  :أنَ   ضحيتّ   من خالل الشكل     
ادلاؿ وزيادة قيمة األصوؿ وجذب عمالء وشركاء جدد من أصحاب الكفاءات؛ إضافة إىل ٖتقيق التنمية ادلستدامة 

يع الفوائد الكامنة يف على ادلدى البعيد، ومع تطَور نظاـ احلوكمة فإف ذلك سيمنح الشركة فرصة االستفادة من مج
التطورات احلديثة والوصوؿ إىل أسواؽ رأس ادلاؿ، وبادلقابل فإف أَي فشل يف التكَيف مع قواعد احلوكمة يقَيد من 
إمكانية الوصوؿ إىل أسواؽ رأس ادلاؿ، ومع مشوؿ وتفعيل نظاـ احلوكمة على كافة اجلوانب ادلتعلقة بالشركة تصل 

ة واليت تقـو بتحفيز األداء وٖتسُت الكفاءة التشغيلية على مجيع ادلستويات من خالؿ ٖتسُت نظاـ احلوكمة إىل مستوى القيادي
 احلوكمة والذي يؤدي إىل ٖتَسن نظاـ ادلساءلة وتقليل ادلخاطر وٖتسُت عمليات اإلدارة واإلشراؼ على أداء اإلدارة التنفيذية.

                                                                                                                                                                                     

، رسالة "-دراسة ميدانية على الشركات المساىمة الكويتية–"دكر الحوكمة في تعزيز الثقة كالمصداقية في لتقارير المالية عماد أمحد الشرع،  -
 .64، ص: ;500ماجستَت غَت منشورة، جامعة دمشق، سوريا، 

 

االلتزاـ بالمتطلبات القانونية  المستول األكؿ:
 كالتنظيمية

حوكمة  خطوات مبدئية لتحسين المستول الثاني:
 الشركات

 الشركات المتطور حوكمة المستول الثالث: نظاـ

 تحسين الكفاءة التشغيلية

 الوصوؿ إلى أسواؽ رأس الماؿ

 انخفاض تكلفة رأس الماؿ

 تحسين سمعة الشركة كالمديرين

 المستول الرابع: الحوكمة
 القيادية للشركة
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 ضبط وتوجيو ادلمارسات اإلدارية وادلالية يهدؼ مفهـو حوكمة الشركات إىل أىداؼ حوكمة الشركات:  .6
والتقنية واحًتاـ الضوابط والَسياسات ادلوضوعة، وقد اختلفت ادلفاىيم ادلستخدمة للَتعبَت عن تلك األىداؼ 

 :(1)واليت منها الدوافع وادلنافع، وفيما يلي نتطرؽ ألىم ىذه األىداؼ
 واإلفصاح يف تقدمي التقارير ادلالية وادلعاملة النزيهة جلميع األطراؼ ذات العالقة بالشركة؛ العدالة والشفافية -

 تشجيع االستخداـ الكفء للموارد على مستوى الشركة واالقتصاد لقومي؛ -

 التأكيد على التزاـ الشركة بالقوانُت والَتعليمات وتوَقعات اجملتمع؛  -

 والعمل على تعظيم أرباحهم؛ محاية صغار وكبار ادلساعلُت يف الشركة -

 توفَت رؤية للمديرين عند استخدامهم لألصوؿ ادلوجودة داخل الشركة وٕتَنب ادلشاكل ادلالية وااسبية؛ -

 ابتكار اسًتاتيجيات جديدة دلواجهة التغََت يف الظروؼ ايطة بالشركة؛ -

تكلفة، وذلك من خالؿ توفَت  للشركات وجذب استثمارات زللية أو أجنبية بأقلَ ق األمواؿ تشجيع تدفَ  -
 احلماية دلوارد ادلستثمرين واستغالذلا أحسن استغالؿ؛

 خفض تكلفة رأس ماؿ الشركة وضماف استمراريتها من خالؿ مكافحة الفساد ادلايل واإلداري؛  -

 رفع القيمة الَسوقية ألسهم الشركة وتدعيم وضعها التنافسي يف أسوؽ ادلاؿ الية والعادلية؛ -

 لثَقة يف القوائم ادلالية من قبل مستخدميها والعمل على خفض التوَقعات مع ادلراجعُت اخلارجيُت؛زيادة ا -

 توفَت اآلليات ادلناسبة لتخفيض سلاطر العمليات واالئتماف والَسوؽ. -

 حوكمة الشركات: أطراؼ كمحّددات ثانيا:

ليم لقواعد احلوكمة، وٖتَدد إىل درجة كبَتة طبيق السّ ر يف التّ ؤثّ ىناؾ أطراؼ تتأثر وتُ  حوكمة الشركات:أطراؼ  .1
 :(2)مدى الَنجاح أو الفشل يف تطبيق ىذه القواعد منها

ـ رأس ادلاؿ للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم مقابل احلصوؿ على األرباح قدّ ىم من يُ المساىموف:  -
َق يف اختيار أعضاء رللس ادلناسبة الستثماراهتم، ويهدفوف لتعظيم قيمة الشركة على ادلدى الطويل وذلم احل

 اإلدارة ادلناسبُت حلماية حقوقهم؛
وىم من ؽلثل ادلساعلُت وباقي األطراؼ أصحاب ادلصلحة، وىم من ؼلتار ادلدريُت مجلس اإلدارة:  -

التنفيذيُت والذين تُوكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية ألعماؿ الشركة ومراقبة أدائهم، كما يقـو رللس اإلدارة 
 ياسات العامة للشركة ومحاية حقوؽ ادلساعلُت؛بوضع الس

                                                           
 راجع:  (1)
، 465ع مصر، رة، ىنادي التجارة، القا، رللة ادلاؿ والتجارة، ، "مبادئ كممارسات حوكمة الشركات"زين، زلمد حسٍت صبحيعلي أمحد  -

 .22: ص ،2008
- Marsha. E. Simms, "Corporate Governance: What it is and Why it Matters Title", Center for Economic 

Policy Research, Discussion Paper Series (U. K), No. 2286, 2001, p: 06.  
  .;4،:4ص ص: ، "مرجع سابق"، "حوكمة الشركات كمعالجة الفساد المالي كاإلدارم"زلمد مصطفى سليماف،  ( 2)
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ة باألداء جمللس اإلدارة وتعظيم أرباح وىي ادلسؤولة عن تسيَت الشركة وتقدمي التقارير اخلاصّ اإلدارة التنفيذية:  -
 الشركة، باإلضافة إىل دورىا الفَعاؿ يف اإلفصاح عن ادلعلومات ادلوَجهة للمساعلُت؛

من األطراؼ ذلم مصاحل داخل الشركة من دائنُت؛ موَردين؛ موظفُت...، وىم رلموعة أصحاب المصالح:  -
وقد تكوف مصاحل  ىذه األطراؼ متعارضة فمثال: الدائنوف يهتَموف بقدرة الشركة على الَسداد أما ادلوظفوف 

 األمر الذي يؤدي إىل حدوث صراعات بينهم. فيهَمهم قدرة الشركة على االستمرار

 الشركاتحوكمة أطراؼ  :44لالشك

 

 

 

 

 

 .09"، ص:  -مصطلحات كمفاىيم–، "أساسيات الحوكمة كز أبوظيب للحوكمةمرالمصدر:                     

احلوكمة من خالؿ زلَددات خارجية ىدفها ضماف تنفيذ القوانُت أو تطبيق  يتمّ  محددات تطبيق لحوكمة: .2
القواعد اليت تضمن حسن إدارة الشركة والتقليل من حدوث تعارض بُت العائد االجتماعي والعائد اخلاص، وزلَددات 

 راؼ ذات ادلصاحل.داخلية ىدفها ٖتديد كيفية اّٗتاذ القرارات وتوزيع الّسلطات داخل الشركة لتقليل الّتعارض بُت األط
وىي تشَت إىل ادلناخ العاـ لالستثمار يف الدولة ويشمل القوانُت ادلنظمة للنشاط  المحَددات الخارجية: - أ

 :(1)االقتصادي الذي تعمل من خاللو الشركات وقد ؼلتلف من دولة إىل أخرى وىي عبارة عن
 )قوانُت الشركات؛ قوانُت رأس ادلاؿ؛ قوانُت ادلنافسة ومنع االحتكار(؛ القوانُت واللوائح اليت تنظم العمل باألسواؽ مثل -

وجود نظاـ مايل جَيد يضمن توافر التمويل الالـز للمشروعات وبالَشكل ادلناسب الذي يشجع الشركات  -
 على التوسع والنافسة الدولية؛

ق من دقة وسالمة البيانات مدى كفاءة اذليآت واألجهزة الرقابية إلحكاـ الرقابة على الشركات والتحقَ  -
 وادلعلومات ادلنشورة ووضع العقوبات يف حالة عدـ التزاـ الشركات بالقوانُت؛

دور ادلؤسسات غَت احلكومية من مجعيات ااسبُت وادلراجعُت؛ نقابات اامُت وكذا مؤسسات التصنيف  -
 هٍت واألخالقي حلماية األسواؽ ودعم كفاءهتا.االئتماين واالستثمارات ادلالية يف ضماف التزاـ أعضائها بالسلوؾ ادل

                                                           
)1( Baltic International Centre for Economic Policy Studies "Corporate  Governance, Ownership  Dynamics  

and  Firm Performance  in  the Central  and Eastern European Countries" BICEPSI 2005. 

 

 عرض التقارير                                                              رفع التقارير بشفافية     

                         ضخ رأسمال الشركة                       حق االنتخاب والعزل                  

         

 

 إعداد التقارير وتحديثها بصفة دورية

 التوجيه والمراقبة وتقييم األداء
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وتشمل القواعد واألساليب اليت ُتطَبق داخل الشركة، وتتضَمن وضع ىياكل المحددات الَداخلية:   - ب
إدارية سليمة توَضح كيفية اٗتاذ القرارات داخل الشركة، وتوزيع مناسب للسلطات والواجبات بُت األطراؼ 

فهـو حوكمة الشركات كادلساعلُت؛ رللس اإلدارة؛ اإلدارة؛ وأصحاب ادلصاحل ادلعنية داخل الشركة بتطبيق م
 . (1)وذلك بالشكل الذي يؤدي إىل محاية مصاحلهم على ادلدى الطويل وتقليل التعارض بينهم

السياسي ظاـ ونشَت إىل أف ىذه اَددات اخلارجية والداخلية تتأثر بعوامل أخرى ترتبط بثقافة الدولة؛ النَ      
 واالقتصادي؛ مستوى التعليم والوعي لدى أفراد اجملتمع...

 دات تطبيق حوكمة الشركاتمحدَ  :45الشكل

 

 

 

 

 

"أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للشركات المدرجة في سوؽ فلسطين لألكراؽ المالية"،  عدناف عبد اجمليد قباجة،المصدر: 
 .77، ص: ;500اإلدارية وادلالية العليا، جامعة عماف العربية للدراسات العليا، األردف، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية الدراسات 

 الَنماذج الدكلية لحوكمة الشركات: ثالثا:

سعى بَُت ىذه النماذج األىداؼ اليت يُ ٗتتلف ظلاذج تطبيق احلوكمة تبعا الختالؼ االحتياجات؛ حيث تُ 
 يها التطبيقفحوكمة يف أي دولة تبعا لطبيعة عناصر البيئة اليت يتم لتحقيقها، ويتحَدد نوع النموذج ادلناسب لل

أعَلها: اإلطار القانوين؛ اإلطار التنظيمي؛ تعليمات أسواؽ ادلاؿ؛ حقوؽ ادلساعلُت؛ معايَت ادلراجعة وااسبة 
بار التوقيت والبيئة ادلطَبقة؛ آليات العمل الذاتية ادلوضوعة من قبل ادلؤسسات ورلالس اإلدارة مع األخذ يف االعت

 :(2)ايطة عند تفسَت النتائج أو التعريفات ادلتعّلقة ٔتفهـو احلوكمة

أىم معيار ػلدد مالمح نظاـ حوكمة الشركات ادلطَبق، ووفق ىذا ادلعيار يوجد  "ىيكل الملكية"ويعترب     
 .(3)والنظاـ االصللو ساكسوين على مستوى العامل وعلا: النظاـ األدلاين الياباين حلوكمة الشركات ظلوذجُت أساسيُت للحوكمة

                                                           
 50، ص: 5009الدار اجلامعية، مصر،  "،-دراسة تطبيقية–"حوكمة الشركات كمعالجة الفساد المالي كاإلدارم سليماف زلمد مصطفى، ( 1)
 .86ص:  "مرجع سابق"،حسن إبراىيم صاحل، ( 2)
(3)

"حوكمة الشركات ْتث مقدـ يف مؤ٘تر "، -الوضع القائم كاإلطار المالئم–"حوكمة الشركات في القتصاديات النامية إؽلاف أمحد عزمي،  
 .745، ص: 47/06/5008-46كلية التجارة جامعة اإلسكندرية، مصر   كأبعادىا المحاسبية كاإلدارية كاالقتصادية"،

المحددات األساسية 
 لتطبيق مفهـو الحوكمة

المحددات 
 لخارجيةا

المحددات 
 لَداخليةا

 القوانُت واللوائح؛ -

 كفاءة اذليآت واألطر الرقابية؛ -

 دور ادلؤسسات غَت احلكومية. -

 
 ؛القوانُت ادلطَبقة -

 اذلياكل اإلدارية؛ -

 السلطات والواجبات. -
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إَف ىيكل ادللكية الَسائد  (:Insider Systemنظاـ الداخليوف: الَنموذج األلماني الياباني لحوكمة الشركات )  .5
رَكزة؛ حيث تًتَكز ادللكية أو السيطرة يف عدد زلدود من ادلساعلُت وادلوظفُت 

ُ
يف ىذا الَنموذج ىي ادللكية ادل

وادلؤسسات القابضة وشركات التأمُت والبنوؾ وغَتىا من ادلؤسسات ادلالية، وباعتبار أف ىذه الفئة من 
رارات يف الشركة المتالؾ معظم أسهمها و٘تَتعها ْتقوؽ التصويت يُطلق ادلساعلُت ىي اليت تدير وتصدر الق

عليها "رلموعة الداخليُت" وظلوذج إدارتو يسَمى "ظلوذج العالقات"، وينتشر ىذا الَنموذج يف معظم دوؿ العامل 
 " على غرار "ظلوذج احلوكمة األدلاين" ومن مزايا ىذا النموذج:"القانوف المدنياليت ػلكمها 

وىذا نتيجة للَسلطة اليت يتمَتع هبا الَداخليوف واليت ٖتَفزىم للقياـ بذلك األمر الذي  :ود رقابة إداريةوج  -
 ؛يُؤدي إىل تقليل حاالت الغش واالحتياؿ

اليت تعَزز أداء الشركة يف األجل الطويل  ٖتقيق األىداؼ االسًتاتيجية للشركة: وىذا من خالؿ تأييد القرارت -
 من أجل محاية ملكياهتم الكبَتة ومحاية حقوقهم اإلدارية.

 ويف ادلقابل فإف ظلوذج الَداخليوف قد يؤدي إىل:

موارد الشركة وٗتفيض مستويات اإلنتاجية: وىذا إذا مَت استخداـ كبار ادلساعلُت سلطاهتم للتأثَت على  ضياع -
  ؛قرارات رللس اإلدارة والعمل على تعزيز مصاحلهم الشخصية على حساب مصاحل الشركة

 حرماف حقوؽ صغار ادلساعلُت من شلارسة حقوقهم القانونية وادلشاركة يف إدارة ادلؤسسة؛ -

 . (1)اجع دور األسواؽ ادلالية وتركز ادللكية شلَا يقَلل من عملية التنويع للتقليل من ادلخاطر اليت يتعرض ذلا كبار ادلساعلُتتر  -

موذج أَف حوكمة يفًتض ىذا النّ  :(Outsider System)نظاـ اخلارجَيوف: الَنموذج اإلنجلو ساكسوني   .6
األسهم؛ حيث تعترب الفئة الوحيدة ذات ادلصلحة اليت ستخدـ حلماية مصاحل واىتمامات محلة الشركات تُ 

 موذجتسعى الشركة لتحقيق رغباهتا، واليت لديها القدرة للتأثَت على قرارات ادلسَتين، فادلسََت من منظور ىذا النّ 
 بح ولعائد اَققموذج مقدار الرّ ىو وكيل يهدؼ لتعظيم أرباح محلة األسهم، وبالتايل فمقياس صلاح ىذا النّ 

 . (2)على األمواؿ ادلستثمرة

وباعتبار أف ادللكية تكوف وفق ىذا النموذج موَزعة على عدد كبَت من ادلساعلُت، فإنو ال يوجد ما ػلَفزىم          
ذلذا يطلق على ادلساعلُت  على متابعة أنشطة الشركة أو ادلشاركة يف القرارات أو السياسات اإلدارية ذلا،

أما ظلوذج اإلدارة فهو "النموذج ادلوَجو بالسوؽ"، وينتشر احلوكمة السائد ىو "نظاـ اخلارجَيوف"، "اخلارجَيوف" ونظاـ 
 على غرار "الواليات ادلَتحدة ألمريكية وإصللًتا"، من مزايا ىذا النظاـ:"النظاـ العاـ" ىذا النظاـ يف الدوؿ اليت تطَبق 

                                                           
)1( 

Katrin. L, "Corporate Governance in big Countries", Center for International Private Enterprises (CIPE) 

N.Y- U.S.A, 2004, p: 66. 
مركز ادلديرين "، -دراسة تطبيقية–الشركات على األداء المالي للشركات المصرية  "أثر اآلليات الداخلية لحوكمة هباء الدين مسَت عالـ، (2)

 .45ص:  ،>500ادلصري، القاىرة، مصر، 
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ف أعضاء رللس اإلدارة أعضاء مستقلُت يعتمدوف على تعزيز االفصاح والشفافية يف الشركة: وىذا باعتبار أ -
 أعماؿ ادلراجعُت لتقييم أداء الشركة بشكل موضوعي ويقوموف بنشر معلومات واضحة ودقيقة عن الشركة؛

 محاية مصاحل وحقوؽ ادلساعلُت والتقليل من درجة الفساد اإلداري، وذلك من خالؿ ضبط القوانُت اليت تكفل ذلك؛ -

  األسواؽ ادلالية وبالتايل تنشيط اقتصاد لدولة ككَل.تعزيز السيولة يف -

 ويف ادلقابل فإف ظلوذج اخلارجَيوف قد يؤدي إىل:  

عدـ ٖتقيق األىداؼ االسًتاتيجية للشركة: باعتبار أف ادلساعلُت يوفقوف على السياسات واالسًتاتيجيات اليت  -
 يف األجل الطويل؛تنشأ عنها أرباح يف األجل القصَت على حساب أىداؼ ادلؤسسة 

تغََت ىيكل ادللكية :  وىذا نتيجة ٗتلي ادلساعلُت عن استثماراهتم والتوَجو إىل شركات أخرى ٖتَقق أرباح  -
 .(1)أكرب األمر الذي يُؤدي إىل إضعاؼ الشركة

موذج األصللو : بعض الدوؿ تعتمد ظلوذج وسيط )ىجُت( بُت النّ (Hybrid System) موذج الهجينالنّ   .7
إيطاليا وبلغاريا واليت ؽلنحها القانوف حق  سبانيا،إ ،والّنموذج األدلاين الياباين على غرار فرنسا ساكسوين

ة من الدولة وادللكية االختيار بُت اَٗتاذ رللس إدارة أحادي أو ثنائي، أَما ىيكل ادللكية للشركات فبمساعلة ىامّ 
َت نشطة كما أَف أسلوب ربط مكافآت اإلدارة العليا العائلية، وتعترب آلية السوؽ للرقابة على الشركات آلية غ

صناديق االستثمار  بروز ىذا الّنموذج اذلجُت ىو ظهور  العوامل اليت أّدت إىل أىمّ  من، ك(2)باألداء زلدود
من و با، و أور مّث انتقاذلا إىل يف الواليات ادلتحدة األمريكية ويف بريطانيا ( ضامنصناديق التّ  ،قاعدصناديق التّ )

ز قابة اخلارجية الذي يتميّ عترب نوع من الرّ ي يُ الذّ  ناديق على الشركاتىذه الصّ  قايب اليت ٘تارسوخالؿ الدور الرّ 
 تنويع زلافظهم عنت ادلنافسة بُت صناديق االستثمار إىل البحث حيث أدّ  ؛ادلصلحة بو ظلوذج أصحاب

 وكمة كأحد معايَت ادلخاطرة يف قراراهتال احلدخِ االستثمارية وتعظيم مداخليهم، وأصبحت ىذه الصناديق تُ 
 يتالشركات ال أفضل تطبيق حلوكمةتعّلق بادلديرين فيما ي إّتاهعاهتم االستثمارية وأصبحت شرط أساسي يف توقّ 

 عودلة األسواؽ ادلالية؛ نذكر منها: ظهور ىذا النموذجباإلضافة إىل عوامل أخرى أدت إىل ؛ يشرفوف عليها
مبادئ ) تطبيق اللوائح العادلية اجلديدةوضرورة  (عودلة اسًتإتيات الشركات) دة اجلنسياتادلتعدّ ظهور الشركات 

  .(3)(عاوف القتصادياحلوكمة للمنظمة التنمية والتّ 
 ادلوايل: ؽلكن إبراز أىم الفروؽ بُت النموذجُت من خالؿ اجلدوؿالداخليين كالخارجيين:  يمقارنة بين نموذج .6

                                                           
)1(

 Voir :-  Mikra Krasniq, "Corporate Governance in Young Markets", Center for International Private 

Enterprises (CIPE), Washington U.S.A, uog 2008, p:11. 

- Center for International Private Enterprise, "Instituting Corporate Governance in Developing, 

Emerging and Transitional  Economies", A handbook, by the Center for International Private Enterprise 

(CIPE), Washington-U.S.A, 2002, p: 10. 
 .90، ص: 2015منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، ثر تطبيق حوكمة الشركات"، أ"نموذج مقترح لقياس عبد ادلطلب عثماف زلمود،  (2)
منشورة، كلية العلـو أطروحة دكتوراه غَت "فعالية تطبيق مبادئ الحوكمة م دعم مقّومات اإلفصاح كأثرىا على األداء المالي"، ضويفي محزة، ( 3)

 .48، ص: 2015، اجلزائر، 3االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر



 الفصل الثالث..................................................الحوكمة في شركات التأمين التكافلي

 

~ 179 ~ 
 

 مقارنة بين نموذجي الداخلَيوف كالخارجَيوف كعالقتهما بالحوكمة :03الجدول

 الَنموذج االنجلو ساكسوني )نظاـ الخارجَيوف( الَنموذج األلماني الياباني )نظاـ الداخليوف( عناصر المقارنة
 أمريكا؛ اصللًتا؛ كندا الدوؿ األوروبية؛ الياباف؛ مصر الدكؿ المطَبقة
 تعظيم مجيع أرباح األطراؼ ذات العالقة  تعظيم أرباح كبار ادلساعلُت   ىدؼ الشركة

 ىاَمة وكبَتة وذات سيولة عالية غَت ىامة وال تتمَتع بالسيولة عدا الياباف أسواؽ رأس الماؿ
 عادلة وموَزعة على عدد كبَت من ادلساعلُت مرَكزة يف يد كبار ادلساعلُت الملكية 
 تتَم من خالؿ األسهم وحقوؽ التصويت ية كبار ادلساعلُتمن مسؤول سلطة اإلدارة 
 نسبة كبَتة من األعضاء مستقَلُت مشاركة كبار ادلساعلُت مجلس اإلدارة كاإلدارة 

 أطراؼ مستقَلة  كبار ادلساعلُت مراقبة مجلس اإلدارة
 شامل وشفاؼ زلدود وغَت شفاؼ االفصاح كالشفافية
 قصَت األجل طويل األجل طبيعة االستثمار
 جَيدة زلدودة درجة االندماج 

 معاملة عادلة جلميع ادلساعلُت ىضم حقوقهم صغار المساىمين
 منخفضة عالية درجة الفساد اإلدارم 

 باالعتماد على: إعداد الطالبة

للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة اجمللة ادلصرية "دراسة تحليلية لألبعاد المحاسبية لحوكمة المؤسسات المصرية"،  ىدية علي حشاش،  -
 .475-:40، ص: 5007، 05، ع;5القاىرة، مصر، ـ

- Mckinsey and Company, "Giving New Life to the Corporate Governance Reform Agenda for Emerging 

Markets", Investor Opinion Survey, 2001, p: 11-12. 

إليو الدوؿ اليت تتمَيز  ( تنتميو بالسوؽالنموذج األصللو ساكسوين )ادلوجّ  :أنَ   يَتضح من خالل الجدول          
ة ت ملكية رأس ادلاؿ للشركات اليت تنشط هبا، وبالتايل ٘تيل ىذه الدوؿ إىل االعتماد على ادلكافآت وقوّ بتشتّ 

الياباين أو -والنموذج األدلايندارة واحلماية القانونية للمستثمرين من خالؿ تطبيق قواعد القانوف العاـ، اإلرللس 
 ادلوَجو بكبار ادلساعلُت الذي يتمَيز بًتكز ىيكل ادللكية للشركات العاملة هبا.

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث..................................................الحوكمة في شركات التأمين التكافلي

 

~ 180 ~ 
 

 حوكمة الشركاتكآليات مبادئ  :رابعالمطلب ال
 وسيتم من خاللو التطرؽ إىل العناصر التالية:

 :مبادئ حوكمة الشركات أّوال 
 :آليات حوكمة الشركات ثانيا   

 حوكمة الشركاتمبادئ  أّوال:

العدالة ومنح و إىل ٖتقيق الشفافية اليت هتدؼ  ىي رلموع القواعد والّنظم واإلجراءات مبادئ حوكمة الشركات     
ومراعاة مصاحل العمل والعماؿ،  علُت وباقي محلة الوثائقحق مساءلة إدارة الشركة، وبالتايل ٖتقيق احلماية للمسا

من استغالؿ السلطة يف غَت ادلصلحة العامة، ٔتا يؤدي إىل تنمية االستثمار يف الشركة وتشجيع تدفقو وتنمية  واحلدّ 
 .(1)ادلدخرات وتعظيم الرْتية وإتاحة فرص عمل جديدة

 مبادئ حوكمة الشركات حسب الشركات متعّددة الجنسيات:  - أ
أصدرت منظمة التعاوف  :OECD كالتنميةمنظمة التعاكف االقتصادم  مبادئ حوكمة الشركات حسب  .4

دليل بتعديل قواعد حوكمة الشركات بعنواف "مبادئ حوكمة  5007يف  OECDاالقتصادي والتنمية 
ادلؤسسات ادلملوكة للدولة"، وىذا هبدؼ ٘تكُت حكومات الدوؿ األعضاء وغَت األعضاء يف ادلنظمة من 

، إضافة إىل تقدمي االقًتاحات للمؤسسات (2)حلوكمة الشركات ٖتسُت األطر القانونية وادلؤسسية والتنظيمية
واألطراؼ األخرى اليت تشًتؾ يف عملية وضع القواعد وادلبادئ اجلَيدة للحوكمة يف الشركات، وتعترب ادلبادئ 

دلمثَلي  اليت أصدرهتا منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية األمشل واألكثر إمجاال نظرا ألف ىذه ادلنظمة ٘تثل ٕتَمعا
من أسواؽ رأس ادلاؿ على مستوى العامل وبالتايل ُوِضعت ادلبادئ  00%دولة واليت ُتسهم ْتوايل  ()ثالثُت

، وقد ُقَسمت ىذه ادلبادئ إىل سَت رلموعات (3)على أساس سلتلف وجهات النظر من سلتلف الدوؿ ادلتقدمة
 :   (4)كما يلي

                                                           
 .33، ص: 2015، 1دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ط"الحوكمة في الشركات"، زلمد حلمي اجليالين، ( 1)
من كتاب حوكمة الشركات في القرف الواحد –"مبادئ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية م مجاؿ حوكمة الشركات جوف سولياف وآخروف،  (2)

 .478، ص: 5006ت ادلتحدة األمريكية، ا، مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة، واشنطن، الوالي6ط كالعشرين،
()  لسويد؛ ارؾ؛ اليوناف؛ إيطاليا؛ النرويج؛ ابباريس وىي )اسًتاليا؛ الدظل 90>47/45/4شاركت عشروف دولة يف اتفاقية تأسيس ادلنظمة وادلربمة يف

ية(، وبعد سرا؛ كندا؛ أدلانيا، أيرلندا، ىولندا؛ إسبانيا، تركيا؛ إصللًتا، الواليات ادلتحدة األمريكيبلجيكا؛ فرنسا؛ أيسلندا؛ لوكسمبورغ؛ الربتغاؿ؛ سو 
حُت تشارؾ جلنة اباف؛ فنلندا؛ نيوزيلندا؛ ادلكسيك؛ مجهورية التشيك؛ اجملر؛ بولندا؛ كوريا؛ مجهورية سلوفاكيا( يف التأسيس انضَمت الدوؿ التالية: )الي

 من اتفاقية الَتأسيس.  46الدوؿ األوروبية يف أعماؿ ادلنظمة طبقا للمادة 
"حوكمة الشركات ْتث مقدـ يف ادلؤ٘تر العلمي اخلامس  "،"دكر الرقابة على جودة المراجعة في تحقيق أىدا حوكمة الشركاتزلمد مسَت بالؿ،  (3)

 .06، ص: 5008/>40/0-;0، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، مصر، "كأبعادىا المحاسبية كاإلدارية كاالقتصادية
 راجع: (4)

 .:>-5>ص:  "مرجع سابق"،، "-بحوث علمية محكمة–"دراسات كبحوث في التأمين عيد أمحد أبو بكر،   -
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غلب أف يعمل ىيكل حوكمة الشركات على رفع مستوى الشفافية  كضع إطار فَعاؿ لحوكمة الشركات: -
وكفاءة األسواؽ وأف يتوافق مع دور القانوف وػُلَدد بوضوح تقسيم ادلسؤوليات وادلهاـ بُت اذليآت ادلختلفة 

 ادلسؤولة عن اإلشراؼ والرقابة واإللزاـ بتطبيق القانوف وذلك من خالؿ ضرورة:
  ؛إغلابا على األداء االقتصادي الكلي ويروج لشفافية وكفاءة السوؽتطوير ىيكل حوكمة شركات يؤثر 

 توافق قواعد القانوف مع ادلتطلبات القانونية والرقابية اليت تؤثر على شلارسة احلوكمة الشركات داخل التشريع؛ 

 عن تنفيذ القانوف للقياـ ٔتهامها بطريقة موضوعية.  توافر الَسلطة والَنزاىة وادلوارد الالزمة للهيآت اإلشرافية والرقابية ادلسوؤلة 
غلب أف ػلمي إطار القواعد ادلنَظمة حلوكمة الشركات ويسَهل شلارسة حقوؽ ادلساعلُت حقوؽ المساىمين:  -

األساسية وادلتمثلة يف: توفَت األساليب اآلمنة لتسجيل ادللكية؛ ضماف نقل أو ٖتويل ملكية األسهم؛ احلصوؿ 
ت اخلاصة بالشركة بصفة دورية؛ ادلشاركة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمساعلُت؛ على ادلعلوما

 انتخاب وعزؿ أعضاء رللس اإلدارة...  
الشركات ادلساواة يف معاملة ادلساعلُت من  غلب أف تتضَمن قواعد حوكمةالمعاملة العادلة لحملة األسهم:  -

ذات الفئة، ٔتا يف ذلك األقلية واألجانب ادلساعلُت كما غلب أف ػلصل ادلساعلُت على تعويضات كافية يف 
 حالة التعَدي على حقوقهم، ويتحقق ذلك من خالؿ:

 توفَت حقوؽ التصويت ادلتساوية حلملة األسهم داخل كل فئة؛ 

  ادلساعلُت من استغالؿ كبار ادلساعلُت؛محاية حقوؽ صغار 

 حق التصويت من جانب ادلفَوضُت باالتفاؽ مع محلة األسهم؛ 

 ...إزالة ادلعوقات اخلاصة بالتصويت عرب احلدود 
مة حلوكمة الشركات غلب أف يهتَم اإلطار اخلاص بالقواعد ادلنظ   العالقات مع األطراؼ ذات المصلحة: -

زلَددة يف القانوف، ويشَجع التعاوف الفَعاؿ بُت الشركات وأصحاب ادلصاحل ْتقوؽ أصحاب ادلصاحل كما ىي 
 بالشركة إلغلاد الوظائف ودعم االستمرارية سيولة الشركات وذلك ٔتراعاة ما يلي: 

 ضرورة احًتاـ حقوؽ أصحاب ادلصاحل اليت ػلميها القانوف؛ 

 م؛حصوؿ ادلساعلُت على تعويضات كافية يف حالة التعَدي على حقوقه 

 تطوير آليات مشاركة أصحاب ادلصاحل يف ٖتسُت األداء؛ 

 توفَت ادلعلومات ألصحاب ادلصاحل بشكل دور ويف الوقت ادلناسب؛ 

 لطرح إشكاالهتم واإلبالغ عن التصرفات  السماح ألصحاب ادلصاحل ٔتا ْترية االتصاؿ ٔتجلس اإلدارة
 غَت القانونية والنافية ألخالقيات ادلهنة؛

 وكمة هبيكل فَعاؿ وكفء للحماية من اإلعسار والتطبيق الفَعاؿ حلقوؽ الدائنُت.تزويد إطار احل 

                                                                                                                                                                                     

"حوكمة الشركات كقطاع التأمين المصرم من ، ْتث مقدـ يف ندوة "تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على سوؽ رأس الماؿ"أسامة عبد اخلالق األنصاري،  -
 .68;، 64;، ص ص: 04/09/5007، مركز البحوث والدراسات التجارية، جامعة القاىرة، مصر، منظور الرقابة على ممارسات سوؽ التأمين بمصر"

- Brian Coyle Risk ¸ "Awareness and Corporate Governance¸ Financial Word Publishing"¸ Chartred 

institute of Bankers¸ United Kingdom¸ 2002¸ pp: 130¸ 135. 
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غلب أف يؤَكد نظاـ احلوكمة على اإلفصاح الَسريع والَدقيق لكافة البيانات ادلتعلقة  اإلفصاح كالشفافية: -
 الؿ:باألمور ادلادية للشركة كالوضع ادلايل؛ األداء؛ ادللكية والرقابة على الشركة وذلك من خ

 ؼأف ال يقتصر اإلفصاح عن ادلعلومات األساسية بل يشمل: النتائج ادلالية والتشغيلية للشركة؛ أىدا 
الشركة؛ ملكية أسهم األغلبية وحقوؽ التصويت؛ مكافآت أعضاء رللس ادارة وادلديرين التنفيذيُت 

 ؛ عناصر ادلخاطر اجلوىرية ادلتوقعة...؛ وادلعلومات اخلاصة ٔتؤىالهتم وطريقة اختيارىم ومدى استقالليتهم

 إعداد ادلعلومات ااسبية واإلفصاح عنها طبقا دلعايَت ااسبة وادلراجعة ادلالية وغَت ادلالية؛ 

  إجراء ادلراجعة السنوية حلسابات الشركة بواسطة ُمراِجع مستقل ومؤَىل هبدؼ تقدمي ضماف خارجي وموضوعي
 ف القوائم ادلالية تُعرَب عن ادلركز ادلايل للشركة وأدائها يف مجيع اجملاالت اذلامة؛للمجلس وادلساعلُت للتأكيد أ

 تقدمي مراجعي احلسابات اخلارجيُت تقاريرىم للمساعلُت ٔتهنية عالية؛ 

 تكَفل القنوات اخلاصة بتوزيع ادلعلومات للمستخدمُت يف الوقت ادلناسب وبتكلفة اقتصادية عادلة؛ 

 ٔتنهج فعاؿ يتناوؿ التحليل ويدعم توصيات اَلل؛ الوسطاء؛ شركات التصنيف  تزيد إطار احلوكمة
 وغَتىا من األطراؼ اليت تؤثر على القرارات اليت يَتخذىا ادلستثمرين. 

غلب أف يؤَكد إطار قواعد حوكمة الشركات على اسًتاتيجية رئاسة الشركة، مسؤكليات مجلس اإلدارة:  -
 ارة ومسؤوليتو إتاه الشركة وادلساعلُت من خالؿ:والرقابة الفعالة جمللس اإلد

 ضرورة اىتماـ أعضاء رللس اإلدارة ٔتصاحل الشركة وادلساعلُت وٖتقيق العدالة بينهم؛ 

 ضماف رللس اإلدارة دلصاحل األطراؼ ذات العالقة بالشركة؛ 

  بالوظائف وادلهاـ الرئيسية وادلتمثَلة يف: وضع اسًتاتيجيات الشركة )سياسة ادلخاطر،  رللس اإلدارةقياـ
ادليزانيات، خطط العمل، أىداؼ األداء، مراقبة التنفيذ واألداء، النفقات الرأمسالية وتصفية 

ة؛ االستثمارات...(؛ متابعة قياس كفاءة شلارسة الشركة لقواعد احلوكمة وإجراء تعديالت عند الضرور 
اختيار ومكافأة ومتابعة كبار ادلديرين؛ اإلفصاح عن مكافآت ادلديرين وأعضاء رللس اإلدارة لتحقيق 
مصاحل الشركة وادلساعلُت كويلة األجل؛ وجود نظاـ رمسي وشفاؼ لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء 

ة نظاـ ادلراجعة ادلايل رللس اإلدارة؛ التأكد من سالمة التقارير والنظم ااسبية وادلالية للشركة خاص
 ادلستقل والرقابة الداخلية؛ اإلشراؼ على عملية اإلفصاح ووسائل االتصاؿ...؛

  التقييم ادلوضوعي وادلستقل ألداء الشركة وذلك بضماف وجود عدد كاؼ من أعضاء رللس اإلدارة غَت
التعيينات، مكافآت  التنفيذيُت للفصل يف نزاعات تعارض ادلصاحل اليت ٖتدث يف )التقارير ادلالية،

التنفيذيُت وأعضاء رللس اإلدارة(؛ التحديد الدقيق اإلفصاح عن ىدؼ وبرامج العمل اخلاصة بلجاف 
 وؽلكن تلخيص ما سبق من خالؿ الشكل ادلوايل:رللس اإلدارة يف مرحلة التأسيس، 
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 الصاَدرة عن منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية دئ حوكمة الشركاتمبا :46الشكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المصدر: راجع
 .22، ص: 3002، 6"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ط-دراسة مقارنة–"حوكمة الشركات كمعالجة الفساد المالي كاإلدارم  مصطفى سليماف،زلمد  - 

- Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), "Guidelines on Corporate Governance 

of State-Owned Enterprises", 2005, p:18 -46. 

وثيقة  6000للرقابة ادلصرفية سنة  ()أصدرت جلنة بازؿ  (:BCمبادئ حوكمة الشركات حسب لجنة بازؿ)  .2
ألبرز ادلمارسات اليت تعمل على ٖتسُت حوكمة الشركات يف ادلؤسسات ادلالية بصفة عامة وادلصرفية بصفة 

                                                           
()

 يف الدولية التسويات بنك ؼاإشر  ٖتت ـ، 1988 يف اللجنة لتكَ وشُ  .ىالكرب  الصناعية الدوؿ رلموعة بواسطة ادلصرفية للرقابة بازؿ ت جلنةتأَسس 
 .ٖتصيلها يف ادلشكوؾ وزيادة النامية الدوؿ يف اخلارجية الديوف تفاقم بسبب وذلك بازؿ، ٔتدينة سويسرا

 ظيمي كقانوني فعاؿ للحوكمةضماف كجود إطار تن

 لحملة األسهم المعاملة العادلة

 اإلفصاح كالشفافية

 مسؤكليات مجالس إدارة الشركات

 عالقات مع األطراؼ ذات المصلحةال

 

حقوؽ المساىمين كدكر أصحاب رأس 
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 تأثٌر على األداء االقتصادي الشامل؛ -
المتطلبات القانونٌة والتنظٌمٌة فً  -

 نطاق اختصاص تشرٌعً؛
 توزٌع المسؤولٌات فً نطاق تشرٌعً؛ -
توفر السلطة والموارد للجهات للقٌام  -

 بواجباتها.

 

  

 توَفر الحقوق األساسٌة للمساهمٌن؛ -
 الحق فً العلم بالقرارات؛ -
 حق المشاركة بالتصوٌت؛ -
 تسهٌل المشاركة الفعالة؛ -
 االفصاح عن الهٌاكل والترتٌبات. -

 

  
 .المعاملة العادلة بٌن المساهمٌن؛ -
منع التداول بٌن الداخلٌٌن والتداول  -

 الشخصً الصوري؛
 اإلفصاح عن العملٌات. -

 

 .المصالح وفقا للقوانٌن واالتفاقات؛ -  
 التعوٌض فً حالة التقصٌر؛ -
 تطوٌر اآللٌات للمشاركة؛ -
 الوقت المناسب؛توفٌر المعلومات فً  -
 االهتمام بالممارسات؛ -
 إطار لإلعسار والدائنٌن. -

 

  

 اإلفصاح عن السٌاسات؛ -
 المستوٌات النوعٌة المحاسبٌة؛ -
 المراجعة الخارجٌة؛ -
 قابلٌة المراجعة للمساءلة؛ -
 الفرصة والتوقٌت للمستخدمٌن؛ -
 المنهج الفَعال لحوكمة الشركة. -

 العمل وفقا للمعلومات الكاملة؛ -
 المعاملة العادلة للمساهمٌن؛  -
 تطبٌق المعاٌٌر األخالقٌة؛ -
 عرض السٌاسات؛ -
 الحكم الموضوعً المستقل؛ -
 الوقت المناسب إلتاحة المعلومات. -
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ٔتراجعة ادلبادئ ادلعلنة يف من أجل تنظيم ومراقبة الصناعة ادلالية  3002خاصة، مَث قامت اللجنة يف فيفري 
 :(1) ادلبادئ التالية 3002، وقد تضمنت وثيقة فيفري 3062وادلصرفية لتَم تعديها يف جويلية 

ال ؽلكن ألي شركة إدارة نشاطها دوف وجود أىداؼ  بناء أىداؼ استراتيجية ككضع قيم للعمل: -
اسًتاتيجية أو قيم سلوكية ترشدىا، وىذا دلنع الفساد والرشوة وعلى رللس اإلدارة ضماف أف اإلدارة العليا 
تقـو بتنفيذ السياسات واألنشطة اليت تقَلل من نوعية احلوكمة بالشركة ومن بينها: تضارب ادلصاحل بُت 

 إلقراض للرئيس أو العاملُت؛ ادلعاملة اخلاصة ادلمنوحة لألطراؼ ذات العالقة. أعضاء اإلدارة؛ ا
إف رللس اإلدارة الفَعاؿ ىو الذي يوَضح سلطاتو  كضع استراتيجية كاضحة حوؿ المسؤكلية كالمساءلة: -

 ركة.وأىم مسؤولياتو، أما اإلدارة العليا فهي ادلسؤولة عن القياـ بادلساءلة اذلرمية للمستخدمُت بالش
غلب أف يكوف ألعضاء اجمللس رؤية واضحة حوؿ  ضماف التأىيل ألعضاء المجلس حسب كضعياتهم: -

دورىم يف ٖتقيق احلوكمة وذلك من خالؿ: دوره اإلشرايف ضلو الشركة ومساعليها؛ خدمة الضبط وادلوازنة يف 
نتظم مع اإلدارة العليا الوظائف اليومية إلدارة الشركة؛ ٕتنب تضارب الصاحل يف أنشطتو؛ االجتماع ادل

 وادلراجعة الداخلية للمصادقة على السياسات.
غلب على اإلدارة العليا القياـ بدورىا اإلشرايف مع احًتاـ ضماف كجود إشراؼ مناسب من اإلدارة العليا:  -

دور ادلديرين يف قضايا األعماؿ اخلاصة، كما غلب على اإلدارة العليا اف تتشكل من رلموعة الرؤساء 
 سؤولُت بالشركة. ادل
حيث يقـو ادلراجعوف بدور مهَم يف االستفادة الفَعالة من عمل المراجعين الداخليين كالخارجيين:  -

عمليات حوكمة الشركات، وؽلكن ٖتسُت كفاءة اجمللس واإلدارة العليا من خالؿ: االعًتاؼ بأعلية ادلراجعة؛ 
اجعُت؛ ضماف استقاللية ادلراجع الرئيسي؛ تقدير األخذ ٔتقاييس وإجراءات ٖتسُت استقاللية ونزاىة ادلر 

 ادلراجعُت اخلارجيُت دلدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية.
على رللس  ضماف أف نظاـ المكافآت يخضع للقيم األخالقية كالمحيط الرقابي كاالستراتيجي للشركة: -

سيُت، وضماف أف كل ادلكافآت اإلدارة ادلصادقة على مكافآت أعضاء اإلدارة العليا وباقي ادلوظفُت الرئي
 تتشكل وَٖتَدد وفقا ألىدا وثقافة الشركة وبيئتها الرقابية؛

يعد إرساء الشفافية ضرورة للحوكمة الفعالة والسليمة، كما  العمل بنظاـ حوكمة الشركات بكل شفافية: -
ط السوؽ، ويكوف يعترب اإلفصاح أيضا ضروريا خاصة بالنسبة للشركات ادلسَجلة يف البورصة لتحقيق انضبا

اإلفصاح يف الوقت ادلناسب والدقيق من خالؿ موقع الشركة على اإلنًتنيت ويف التقارير الدورية والسنوية، 
ويكوف متوافقا مع ىيكل ادللكية وحجم التعرض للمخاطر، كما غلب اإلفصاح عن ادلعلومات ادلتعلقة 

ت أعضاء رللس اإلدارة وادلديرين وكذا الَلجاف بالبيانات ادلالية؛ مدى تعرض البنك للمخاطر؛ ىيكل ومؤىال
 وىيكل احلوافز وسياسة األجور للعاملُت وادلديرين.

                                                           
)1( 

Basel committee on banking supervision, "enhancing corporate governance for banking organizations", 

bank for international settlement, September 1993, p: 59. 
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ىيكل اجمللس )احلجم، العضوية، وؽلكن تعزيز الشفافية من خالؿ اإلفصاح العاـ وفق العناصر التالية:          
معلومات حوؿ  اذليكل التنظيمي األساسي؛ ىيكل اإلدارة العليا )ادلسؤوليات، ادلؤىالت واخلربة(؛ ادلؤىالت(؛

طبيعة وامتداد  ىيكل احلواز بالشركة )سياسات األجور، ادلكافآت التنفيذية، خيارات األسهم والعالوات(؛
 الصفقات مع الفروع واألطراؼ ذات العالقة بالشركة.

غلب أف يفهم أعضاء اجمللس واإلدارة العليا عمليات الشركة والبيئة التشريعية اليت يعمل يف إطارىا،          
 ومدى إمكانية تعرض الشركة دلخاطر قانونية بشكل غَت مباشر عند القياـ ٓتدمات نيابة عن عمالئها.

قامت اللجنة بتعديالت ، 3001 يفعادلية ونظرا لعدـ كفاية ىذه ادلبادئ واليت كشفت عنها األزمة ادلالية ال        
 :(1)لتشمل ثالثة عشر مبدءاً  كما يلي 2015على الوثيقة يف جويلية 

يتحَمل رللس اإلدارة ادلسؤولية العاملة يف الشركة، ٔتا تحديد المسؤكليات الشاملة لمجلس إدارة الشركة:  -
 للشركة؛ يف ذلك ادلوافقة واإلشراؼ وتنفيذ األىداؼ االسًتإتية

غلب أف يكوف أعضاء اجمللس مؤَىلُت فرديا ومجاعيا دلناصبهم، كما غلب تشكيل مجلس اإلدارة كمؤىالتو:  -
 عليهم فهم دورىم الرقايب وقادرين على شلارسة اإلدارة السليمة وادلوضوعية لعمليات الشركة؛

ات احلوكمة ادلناسبة لعملو على اجمللس ٖتديد ىياكل وشلارس الهيكل الخاص بمجلس اإلدارة كممارساتو: -
 ووضع الوسائل الكفيلة ٔتتابعة ىذه ادلمارسات على أف يتَم عرضها دوريا لضماف فعاليتها؛

على اإلدارة العليا وبإشراؼ رللس اإلدارة القياـ بأنشطة الشركة وفق طريق تتماشى واسًتإتية  اإلدارة العليا: -
 ت األخرى ادلعتمدة من قبل رللس اإلدارة؛العمل ومدى تقَبل ادلخاطر وادلكافآت والسياسا

يتحمل رللس إدارة الشركة ادلسؤولية الكاملة عن اجملموعة ويعمل على ضماف إنشاء  حوكمة المجموعات: -
 وتشغيل إطار حوكمة واضح ومناسب ذليكل أعماؿ وسلاطر اجملموعة وكياناهتا؛

الة إلدارة ادلخاطر، بتوجيو من ادلسؤوؿ غلب أف تكوف للشركة وظيفة مستقلة وفعَ  كظائف إدارة المخاطر: -
 الرئيسي للمخاطر، وىذا لتوفَت ادلوارد الالزمة واالستقاللية مع إمكانية الوصوؿ إىل رللس اإلدارة؛

غلب ٖتديد ادلخاطر ومراقبتها والتحَكم فيها على أساس مستمر يف  تحديد، رصد كمراقبة المخاطر: -
 ب الرقابية مسايرة تغَتات ادلخاطر اليت تتعَرض ذلا الشركة؛  الشركة، وعلى إدارة ادلخاطر واألسالي

وذلك من خالؿ ضرورة وجود إطار فَعاؿ حلوكمة ادلخاطر واتصاؿ قوي داخل  اإلبالغ عن المخاطر: -
 الشركة حوؿ ادلخاطر، سواء عرب الشركة أو من خالؿ رفع التقارير إىل رللس اإلدارة واإلدارة العليا؛

غلب على رللس إدارة الشركة إنشاء وظيفة االمتثاؿ وادلوافقة على سياسات الشركة وعملياهتا  االمتثاؿ: -
 لتحديد وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير وتقدمي ادلشورة بشأف سلاطر االمتثاؿ؛

                                                           
، "الصيرفة اإلسالمية بعد أربعة عقود من نشأتها"أوراؽ مؤ٘تر  ،"متطلبات إرساء حوكمة فعالة في البنوؾ اإلسالمية"رلدوب ْتوصي وآخروف،  (1)

 .908ص:  ،2017، جامعة الزرقاء، األردف، 1الوراؽ للنشر والتوزيع، ط
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مة على وظيفة التدقيق الداخلي توفَت ضمانا مستقال جمللس اإلدارة ودعمو يف تعزيز احلوك التدقيق الداخلي: -
 الفعالة وضماف سالمة الشركة على ادلدى الطويل؛

 غلب دعم ىيكل ادلكافآت يف الشركة نظاـ احلوكمة وإدارة ادلخاطر؛ التعويضات: -

 غلب أف تكوف حوكمة الشركة شفافة جلميع األطراؼ أصحاب ادلصلحة مع الشركة؛ اإلفصاح كالشفافية: -

إلشراؼ على حوكمة الشركات من خالؿ عمليات غلب على ادلشرفُت تقدمي التوجيو وادكر المشرفين:  -
التقييم الشاملة والتفاعل ادلنتظم مع اجملالس واإلدارة العليا؛ إضافة إىل دورىا باإلجراءات التصحيحية عند 

 الضرورة وتقاسم ادلعومات حوؿ احلوكمة مع باقي ادلشرفُت.
 الدكلي: النقد كصندكؽ البنك الدكلي مبادئ حوكمة الشركات حسب  .3

يعترب البنك الدويل من ادلنظمات الدولية اليت تشجع  (:IBمبادئ حوكمة الشركات حسب البنك الدكلي ) -
الدوؿ على القياـ باإلصالحات االقتصادية والقانونية والتشريعية وتبٍَت أفضل ادلمارسات الدولية حلوكمة الشركات، وعلى 

 :  (1)لدولية بوضع مبادئ للحوكمة ٘تَثلت يف ما يليمن خالؿ مؤسسة التمويل ا 3002ىذا األساس قاـ البنك يف 
  :من أجل ٖتسُت استقرار النظاـ ادلايل العادلي بعد أزمة تأطير حالة اإلعسار كحماية حقوؽ الدائنين

جنوب شرؽ آسيا، قاـ البنك الدويل ٔتبادرة لتحديد األسس وادلبادئ اإلرشادية للوصوؿ إىل نظم فعالة 
رلموعة من القواعد اليت ٖتكم عمليات التصفية أو إعادة تأىيل للشركات لإلعسار، عن طريق وضع 

 ادلعسرة وكيفية توزيع األمواؿ ادلتبقية بُت الدائنُت؛
  :هبدؼ احلصوؿ على تقارير مالية للشركات تضمن دعم الشفافية في نظم المحاسبة كالمراجعة

الدويل ٔتراجعة مدى االلتزاـ ٔتعايَت ااسبة الشفافية وتُقَدـ يف الوقت ادلناسب دلستخدميها، قاـ البنك 
وادلراجعة يف العديد من الدوؿ، من خالؿ مقارنة معايَت ااسبة وادلراجعة الية للدوؿ ٔتعايَت ااسبة الدولية 

(IAS( ومعايَت ادلراجعة الدولية ،)ISA وذلك من أجل دعم طريقة تقدمي التقارير ادلالية للشركات هبذه الدو ،).ؿ 
 معينو قواعد الدويل النقد صندوؽ وضعالدكلي:  النقد صندكؽ مبادئ حوكمة الشركات حسب -

 اجلوانب على خاص تركيز ذات القواعد وىذه الشفافيةمن  عاؿٍ  قدروب دةاجليّ  الشركات حوكمة دلمارسات

  :(2)ادلالية وادلتمثلة يف 

 ة:المالي السياسات قانوف 

  ؛واإلدارية والتنظيمية القانونية األدوار وضوح 

  ؛للجمهور ادلعلومات توفَت 

  واضحة بطريقة ادلالية التقارير وتقدمي وتنفيذىا، ادليزانيات عدادإ. 

  زاىة.النَ  تأكيد 

                                                           
 .09، ص: 5004مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة، واشنطن، أمريكا، "قواعد إدارة الشركات تصبح سعيا دكليا: ماذا يمكن عملو في مصر؟"، شهَتة عبد الشهيد،  (1)
الشركات العامة كالخاصة من  "حوكمة يفْتث مقدـ  ت"،ية واإلفصاح في إطار حوكمة الشركاالشفاف"مصطفى حسن بسيوين السعدين،  (2)

 .:48، 487ص ص: ، 5009ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، نوفمرب  أجل اإلصالح االقتصادم كالهيكلي"،
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 ادلمارسات الدويل النقد صندوؽ وضعكالنقدية:  المالية السياسات حوؿ دةالجيّ  الممارسات قانوف 
 أساسُت علا: األوؿ ىو غلب على ادلواطنُت معرفة على والنقدية ادلالية السياسات بشفافية اخلاصة اجليدة

 واذليئات ادلركزية البنوؾوالثاين ىو إخضاع  بو، احلكومة التزمت إذا دارهتاإو  والنقدية ادلالية السياسة أىداؼ

 االستقاللية. من عالية درجة والنقدية ادلالية يف حالة إعطائها السلطات القانونية للمساءلة ادلالية

يقـو ىذا النموذج على إعطاء األولوية للمساعلُت مبادئ حوكمة الشركات حسب النموذج األمريكي:  - ب
 :(1)وذلك من خالؿ عشرة مبادئ نوردىا فيما يلي

 وذلك من خالؿ تشجيع التواصل وإغلاد قنوات االتصاؿ بُت األطراؼ ذات العالقة بالشركة؛ التفاعل:  .1
على رللس اإلدارة معرفة ىدفو األساسي وىو محاية مصاحل ادلساعلُت، مع األخذ  ىدؼ مجلس اإلدارة؛  .5

 بعُت االعتبار مصاحل باقي األطراؼ ذات العالقة بالشركة؛
وذلك من خالؿ وضع اسًتاتيجية الشركة ومتابعة تنفيذىا؛ مراقبة ادلخاطر؛  مسؤكليات مجلس اإلدارة؛  .3

 شركة؛تصميم ومتابعة نظاـ الرقابة الداخلية لل
 وىذا من خالؿ اافظة على استقاللية رللس اإلدارة؛ ادلراجعُت الداخلُت واخلارجيُت؛  االستقاللية:  .4
ينَص ىذا ادلبدأ على ضرورة ٘تَتع أعضاء رللس اإلدارة باخلربة ادلهنية الالزمة، واحلرص على  المعرفة كالخبرة؛  .5

 َو؛تطويرىا واكتساب مهارات جديدة تساعد الشركة يف النم
يوَضح ىذا ادلبدأ عدد اجتماعات رللس اإلدارة؛ مدة االجتماع؛ توثيق زلاضر  االجتماعات كالمعلومات؛  .6

 اجللسات ونشرىا للجمهور؛
 حيث غلب الفصل بُت مهاـ رئيس رللس اإلدارة ومهاـ ادلدير التنفيذي؛ القيادة؛  .7
رى جمللس اإلدارة وكذا أنشطة غلب أف تعكس وثائق تفويض السلطة ووسائل االتصاؿ األخ اإلفصاح؛  .8

 وعمليات اجمللس؛ والبَد أف تكوف ادلعلومات اليت تتضمَنها القوائم ادلالية شفافة ويتم اإلفصاح عنها يف الوقت ادلناسب؛
البَد أف توكل مهاـ جلاف الَتعيُت؛ الًتقية؛ ادلكافآت وكذا جلاف ادلراجعة الداخلية إىل األعضاء  اللجاف:  .>

 رللس اإلدارة فقط أي األعضاء غَت التنفيذيُت فيو؛ادلستقَلُت يف 
وذلك من خالؿ ضرورة وجود إدارة للمراجعة الداخلية تسعى لتحقيق أىدا الشركة المراجعة الداخلية:  .40

 وترفع تقاريرىا مباشرة إىل جلنة ادلراجعة.

 آليات حوكمة الشركات: ثانيا:

ادلساعلُت وكافة األطراؼ ذوي ادلصلحة ادلرتبطُت ماية وضماف حقوؽ ت حوكمة الشركات ْتآلياتقـو 
ة وؽلكن تصنيف رلموع ا،ساباهتح ةومراقب يطرة على أداء إدارة الشركةوالسّ  بأعماؿ الشركة من خالؿ إحكاـ الرقابة

 داخلية وآليات خارجية. اآلليات ادلستخدمة إىل آليات
                                                           

رللة دراسات الشركات المساىمة العامة األردنية"،  "أثر النظم المحاسبية كالمعايير المهنية في تعزيز فعالية ككفاءة نظم الحوكمةمطر زلَمد،  (1)
 .797-796ص: ، >500، اجلامعة األردنية، األردف، 05، ع69للعلـو اإلدارية، رللد
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واٗتاذ  ركات الداخلية على أنشطة وفعاليات الشركة،آليات حوكمة الش رَكزتُ  اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات: - أ
تنظيمية ٗتتص بتطوير اذليكل التنظيمي ليات أف تكوف ىذه اآلوؽلكن ، اإلجراءات الالزمة لتحقيق أىداؼ الشركة

 .صات رللس اإلدارة وجلانوللشركات بالشكل الذي ػلَقق أىداؼ احلوكمة وذلك من خالؿ التحديد الواضح الختصا
يعَد رللس اإلدارة أحسن أداة دلراقبة سلوؾ اإلدارة، إذ :  Le conseil  d'administrationاإلدارةمجلس   .2

ػلمي رأس ادلاؿ ادلستثمر يف الشركة من سوء االستغالؿ من قبل اإلدارة وذلك من خالؿ صالحياتو القانونية 
شارؾ بفاعلية يف وضع اسًتاتيجية الشركة يف تعيُت وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا، كما أف رللس اإلدارة القوي ي

 .(1)ـ احلوافز ادلناسبة لإلدارة ويُراقب سلوكها ويقَوـ أداءىا وبالتايل تعظيم قيمة الشركةويقدّ 

 وقد وردت عّدة تعاريف جمللس اإلدارة نذكر منها:          

 رلموعة من األفراد يتّم انتخاهبم من ِقبل مساعلي الشركة لإلشراؼ على إدارة الشركة بشكل  :1تعريف"
 دوري و٘تثيل مصاحل ادلساعلُت".

 (2)"رلموعة من األفراد ادلسؤولُت عن ٘تثيل مالكي الشركة من خالؿ مراقبة القرارات االسًتاتيجية لإلدارة" :2تعريف. 
 اإلدارة العليا ادلسؤولة عن وضع اسًتاتيجيات وخطط الشركة وٖتققي نتائج أعماذلا، ويتكّوف  :3تعريف"

عادة من أعضاء من داخل الشركة وخارجها ، ونظرا لوجوده يف قّمة اذلـر التنظيمي للشركة فإّف بإمكاف 
 .(3)األسهم"أعضائو مراقبة قرارات اإلدارة والتأّكد من أهّنا تتماشى واىتمامات مصاحل محلة 

من خالؿ ماسبق ؽلكن تعريف رللس اإلدارة على أنو: "الّسلطة العليا يف الشركة اادلسؤولة عن محاية         
 حقوؽ ومصاحل ادلساعلُت من خالؿ رلموعة االجراءات ادلّتبعة للحّد من الّسلوؾ االنتهازي للمسَّتين". 

وحىَت تكوف ىذه اجملالس فّعالة غلب أف تعمل دلصلحة الشركة مع أخذ األىداؼ االجتماعية يف           
االعتبار، كما غلب أف تتمَتع بالسلطة الالزمة دلمارسة أحكامها بكل حرية ودوف تأثَت من أي طرؼ خارجي، 

، ولتعزيز فاعلية (4)واالفصاح عن ذلك واختيار اإلدارة العليا إضافة إىل اإلشراؼ ادلستمر على أداء الشركة
 :(5)رللس اإلدارة يف التوجيو وادلراقبة، يقـو بتكوين رلموعة من الَلجاف من بُت أعضائو غَت التنفيذيُت أبرزىا ما يلي

                                                           
"، منشورات -دراسة ميدانية– في كفاءة سوؽ األكراؽ المالية "نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشركات عبد ادلطلب عثماف زلمود،( 1)

 .80، ص: 2015العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، مصر، ادلنظمة 
، ْتوث وأوراؽ "حاكمية الشركات نحو إدارة رشيدة في منظمات األعماؿ: مدخل فلسفي معاصر"ىاشم فوزي العبادي، علي رزاؽ العابدي،  (2)

 .212، ص: 2013ربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، عمل مؤ٘تر اإلدارة الرشيدة وبناء دولة ادلؤسسات، ادلنّظمة الع
 .55، ص:2007ادلنّظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر،  منشورات "معجم المصطلحات اإلدارية"، رلموعة خرباء، ( 3)
"الصناعة التأمينية الواقع ، ْتث مقدـ ي ملتقى التأمين التعاكني" "حوكمة الشركات كدكرىا في تفعيل نظاـ الرقابة على شركاتعزيزة بن مسينة، طبٍت مرمي،  (4)

  .09، ص: 04/12/2012-03كلية العلـو االقتصادية، العلـو التجارية وعلـو التسيَت، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، "، -تجارب الدكؿ–العملي كآفاؽ التطوير 
"حوكمة الشركات كآلية ْتث مقدـ يف ملتقى الشركات كدكرىا في الحد من الفساد المالي كاإلدارم"،  "آليات حوكمةحساين رقية وآخروف،  (5)

 ، ص: .07/05/2012-06بسكرة، اجلزائر،  للحد من الفساد المالي كاإلدارم"،
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الدولية  حضيت جلنة الّتدقيق باىتماـ كبَت من ِقبل الباحثُت واذليآت : La comité d'auditلجنة التدقيق -
والية ادلتخَصصة؛ خاصة بعد األزمات ادلالية اليت تعرضت ذلا الشركات ادلالية العادلية )على غرار شركات 
التأمُت العادلية(، وبرزت ىذه األعلية من خالؿ الدور الذي ؽلكن أف تُؤديو ىذه اللجاف يف زيادة ثقة وشفافية 

دورىا يف إعداد التقارير ادلالية وإشرافها على وظيفة التدقيق ادلعلومات ادلالية اليت تُفصح عنها الشركات و 
الداخلي يف الشركات؛ إضافة إىل دورىا يف دعم ىيآت التدقيق اخلارجي وزيادة استقالليتها وكذا ما تقـو بو 

 يف التأكيد على االلتزاـ ٔتبادئ حوكمة الشركات؛  

لب الّدراسات اخلاّصة ْتوكمة الشركات توصي أغ: La comité des remunerationsت لجنة المكافآ -
والتوصيات الّصادرة عن اجلهات ادلهتَمة بأنَو غلب تشكيل جلاف ادلكافآت من األعضاء غَت الَتنفذيُت، ويف 

( تأكيدا OCEDرلاؿ الشركات ادلملوكة للدولة فقد تضَمنت إرشادات منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية )
على ضرورة أف تكوف مكافآت أعضاء رللس اإلدارة واإلدارة العليا معقولة وذلك لضماف تعزيز مصاحل 
الشركة طويلة األجل، من خالؿ ادلهنيُت أصحاب الكفاءات، وتًتَكز وظائف جلنة ادلكافآت يف ٖتديد 

 الرواتب وادلكافآت وادلزايا اخلاصة باإلدارة العليا؛ 

غلب أف يتّم تعيُت أعضاء رللس اإلدارة وادلوظفُت من  :des nominations La comité لجنة الَتعيينات -
بُت ادلًتشحُت الذين تتالئم مهاراهتم مع اخلربات اَددة يف الشركة، ولضماف الشفافية يف تعيُت أعضاء 

أفضل ادلرَشحُت رللس اإلدارة وبقية ادلوظَفُت فقد ُوضعت ذلذه اللجنة رلموعة من الشروط منها: تعيُت 
 ادلؤَىلُت وتقومي مهاراهتم باستمرار؛ اعتماد ادلوضوعية يف التوظيف؛ اإلعالف عن الوظائف...

ؼ مدير الشركة هبدؼ ادلراجعة الداخلية ىي فحص دوري للوسائل ادلوضوعة ٖتت تصرّ  المراجعة الداخلية: .3
دلديرية الشركة ومستقلة عن باقي دلصاحل مراقبة سَت العمليات هبا، وىذا النشاط تقـو بو مصلحة تابعة 

 وقد وردت عدة تعاريف ادلراجعة الداخلية نذكر منها: ،األخرى

 ىي:  أو ،"رقابة إدارية يتم أداءىا من خالؿ قياس وتقييم فعالية الوسائل الرقابية األخرى" :1تعريف
 ،(1)ة خلدمة الشركة""وظيفة التقييم احليادي اَددة داخل الشركة، لفحص وتقييم أنشطتو كأدا

 2تعريف: ( عرفها معهد ادلدققُت الداخليُتIIA)  بأهنا: "نشاط مستقل وموضوعي، يقَدـ تأكيدات
وخدمات استشارية هبدؼ إضافة قَيمة للشركة وٖتسُت عملياهتا، ويساعد ىذا النشاط يف ٖتقيق أىداؼ 

 .(2)الشركة من خالؿ اتَباع أسلوب منهجي منَظم لتقييم وٖتسُت فاعلية عمليات احلوكمة"

داخل الشركة يهدؼ إىل التأكد من دَقة وفاعلية  نشاط مستقلّ ة وعليو فإّف ادلراجعة الداخلية عبار          
 .د اإلدارة بتقارير عن أي اضلرافات أو نقاط ضعفواإلجراءات ادلطبقة داخلها، وتزوَ  األنظمة والتعليمات

                                                                                                                                                                                     

 
 .382ص: "مرجع سابق"،  جيهاف عبد ادلعز اجلماؿ،(1)
 .144، ص:2006الوراؽ للنشر، عماف، األردف، "التدقيق بين النظرية كالتطبيق كفقا لمعايير التدقيق الدكلي الداخلي"، خلف عبد ا الواردات،  (2
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تطورت أىداؼ ادلراجعة الداخلية بتطور ادلؤسسات االقتصادية وادلالية، وؽلكن أىداؼ المراجعة الداخلية:  -
 توضيح ذلك من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل:

 مراحل تطور أىداؼ المراجعة الداخلية :03جدولال
 6000ما بعد  6000-6016 6010-6090 6090قبل  الفترة

األ
 ؼاىد

التحقق من دَقة وسالمة  -
 السجالت ااسبية؛

التعَرؼ على األخطاء  -
 وأوجو التالعب.

التحقق من ملكية  -
 الشركة لألصوؿ وتوافر

 احلماية؛
التحقق من مدى  -

االلتزاـ بسياسات منع 
 الغش واألخطاء.

قياس وتقييم فعالية  -
سياسات الرقابة ادلالية 
والتشغيلية والتحقق من 

 مدى كفايتها.
 

تقدمي ادلقًتحات إلدارة -
 الشركة؛

متابعة تنفيذ األداء  -
 وتقوؽلو من حيث اجلودة؛

 دراسة تأثَت البيئة.-

 .0>6، ص:5047، 4دار الكتاب اجلامعي، العُت، اإلمارات العربية ادلتحدة، ط"المراجعة كحوكمة الشركات"،  بد ادلعز اجلماؿ،جيهاف ع: المصدر

أَما اذلدؼ الرئيسي للمراجعُت الداخليُت يف إطار ىذا النشاط الدوري ىو التدقيق إف كانت اإلجراءات     
ادلطَبقة ٖتتوي ضمانات كافية يف صدؽ وشفافية ادلعلومة؛ شرعية ادلعامالت ووجود تنظيمات فعالة واضحة 

ادلراجعُت الداخليُت، ويطلق عليهم وؽلكن للمراجعُت الداخليُت احلصوؿ على تراخيص من رلمع ومناسبة، 
 "مراجعين داخليين مؤىلين". حينئذ

 :(1)توجد معايَت معَينة غلب توافرىا يف إدارة ادلراجعة الداخلية بالشركة أعلها معايير المراجعة الداخلية: -

الرقابة  لالزمة؛بذؿ العناية ادلهنية ا التأىيل ادلهٍت للمراجعُت الداخليُت؛ ادلوضوعية؛ االستقالؿ التنظيمي؛)
 .(النوعية )مراقبة جودة عملية ادلراجعة الداخلية(

 :(2)وؽلكن تقسيم ادلراجعة الداخلية إىل قسمُت علا أقساـ المراجعة الداخلية: -

  :تتضمن أعماؿ ادلراجعة الداخلية البيانات ادلالية وادلعلومات ادلالية ذات العالقة:المراجعة الداخلية المالية 
  تعطي تأكيدا أَف البيانات ادلالية ادلدَققة عادلة يف التعبَت عن الوضع ادلايل  البيانات المالية:مراجعة

 ونتائج العمليات وبياف التدفقات النقدية وفقا للمعايَت ادلَتفق عليها؛
  وتتضمنمراجعة المعلومات المالية ذات العالقة: 
 عرض ادلعلومات ادلالية وفقا ألسس معَينة أو قائمة؛ 

 قَيد الشركة ٔتتطلبات أداء مالية زلَددة؛ت 

  نظاـ الضبط الداخلي ادلتعلق بالتقرير ادلايل أو ادلتعَلق باافظة على ادلوجودات ىو مصَمم بشكل
 مالئم وقد مَت تنفيذه لتحقيق أىداؼ الضبط. 

                                                           
 .377-376، ص: 2011، عماف، األردف، 1، ط2مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، ج"األزمة المالية العالمية كاآلفاؽ المستقبلية"، زلمد يوسف وآخروف،  (1)
  6:ص،"سبق ذكره" "حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي كاإلدارم"،ْتث مقدـ يف ملتقى"التدقيق كتحديات الفساد المالي في المؤسسة"، عمر الشريف،  (2)
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 :عن الشركة ةويكوف ىذا النوع من ادلراجعة الداخلية من طرؼ جهة مستقلّ  المراجعة الداخلية لألداء 
ألجل تقدمي معلومات أكثر مصداقية وتسهيل مبدأ ادلساءلة العامة وإجراءات اّٗتاذ القرار من قبل اجلهات 
اليت ادلسؤولة عن اإلشراؼ؛ إضافة إىل اّٗتاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، ويتضمن ىذا النوع من التدقيق 

 اإلنفاؽ ادلتمثلة يف:األداء االقتصادي الّرشيد والفعالية وبرامج 

   من خالؿ: وذلك ٖتديد ادلراجعة الداخلية لالقتصاد الرشيد والفعالية 

 ٖتديد ما إذا كانت الشركة موضع ادلراجعة ٖتصل على مواردىا وٖتافظ عليها وتستعملها بصورة اقتصادية وفَعالة؛ 

  ادلتاحة؛األسباب اليت أدت إىل شلارسات غَت اقتصادية وسوء استخداـ ادلوارد 

 التأكد من أَف الشركة تَتبع سياسة رشيدة يف شراء أصوذلا؛ 

 احلصوؿ على النوع والنوعية بتكلفة مناسبة واافظة على مواردىا؛ 

 توظيف مجيع ادلوارد يف العملية االنتاجية واستخدامها ي إجراءات عملية وفَعالة؛ 

 لى طريقة احلصوؿ على ادلوارد واافظة عليها واستعماذلا.االلتزاـ بتنفيذ متطلبات القانوف واألنظمة اليت تُؤثر ع 

  :مراجعة الداخلية يف الربامج وذلك من خالؿ 

 تقييم أىداؼ الربنامج اجلديد؛ 

 ٖتديد ادلدى الذي ؽلكن للربنامج أف ػلَققة وادلستوى ادلطلوب من النتائج؛ 

 تقييم فعالية الربنامج وٖتديد العناصر اليت تعًتض األداء؛ 

 ٖتديد إف كاف الربنامج يكمل، يرتبط أو يتضارب مع برامج أخرى ذات عالقة؛ 

 .ٖتديد اآلليات اليت ٕتعل الربنامج يعمل بشكل أفضل 

تتمثل آليات حوكمة الشركات اخلارجية بالرقابات اليت ؽلارسها  اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات: - أ
حيث  ؛ ٘تارسها ادلنظمات الدولية ادلهتمة هبذا ادلوضوعأصحاب ادلصاحل اخلارجيُت على الشركة، والضغوط اليت

 يلي:اآلليات ما  نذكر من بُتو  ،تطبيق قواعد احلوكمةادلساعلة يف حد ادلصادر أل ىذا ادلصدر يشكَ 
فحص القوائم  ؼ إىلهتد ة واحليادية اليتاألداة الرئيسة ادلستقلّ تعترب ادلراجعة اخلارجية المراجعة الخارجية:   .1

 وقد وردت عّدة تعريف للمراجعة اخلارجية نذكر منها:، ادلالية
 القوائم ادلالية،  ادلتضمنة يف ؼ إىل توفَت التأكد من إمكانية االعتماد على ادلعلوماتهتد عملية" :1تعريف

 .(1)"ة طبقا دلبادئ ااسبة ادلقبولة وادلتعارؼ عليها أو قواعد أخرىوادلعدَ 
 (2)"والنشاطات والتسجيالت والعمليات شركةللقوائم اخلارجية للفحص مستقل وقانوين " :2تعريف. 

                                                           
(1)

 .30، ص: 2010الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، "، المراجعة كحوكمة الشركات"أمُت السيد أمحد لطفي،  
)2 Ludovic Donnadieu, "Audit externe des institutions de micro finance: guide pratique", volume 1 , Série 

outil techniqueN°3, Dumas, Saint-Etienne, France, 2000, p:07. 
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ف مراجعة احلسابات اخلارجية ليست عملية فحص البيانات اخلارجية فقط وإظلا أيضا وضع إوعليو ف       
 برأي موضوعي ق مستقل يعرَب مدقَ هبا  حيث يقـو ؛ة السجالت ااسبية يف الشركةدلدى صحَ  اختبارات

 .اخلارجية اؼ تقدمي )إفصاح( البياناتعلى مدى إنص

تطورت أىداؼ ادلراجعة اخلارجية بتطور ادلؤسسات االقتصادية وادلالية، وؽلكن  أىداؼ المراجعة الخارجية: -
 توضيح ذلك من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل:

 الخارجيةمراحل تطور أىداؼ المراجعة  :03جدولال
 6020ما بعد  6020-6022 6022-6002 الفترة

ىد
األ

 ؼا

 اكتشاؼ الغش واألخطاء؛ -
 ٖتديد مدى سالمة ادلركز ادلايل؛-
 مراجعة تفصيلية واختبارية. -

 اكتشاؼ الغش واألخطاء ؛ -
 ٖتديد مدى سالمة ادلركز ادلايل؛ -
 مراجعة اختبارية. -

ٖتديد عدالة عرض القوائم  -
 ادلالية.

 مراجعة اختبارية. -
 .0:، ص:"مرجع سابق" جيهاف عبد ادلعز اجلماؿ، المصدر:

كما يؤَدي ادلراجع اخلارجي دورا مهما يف ٖتسُت الكشوفات ادلالية، ولتحقيق ذلك غلب مناقشة جلنة التدقيق      
يف نوعية تلك الكشوفات، ومع تزايد الًتكيز على دور رلالس اإلدارة؛ ودور جلنة ادلراجعة يف اختيار ادلراجع 

راجعة ادلستقلة والنشيطة تطلب تدقيقا ذا أَف جلاف ادل" Abbot and Parkerرى "اخلارجي واالستمرار يف تكليفو، ي
نوعية عالية، وبالتايل غلب اختيار ادلراجعُت األكفاء وادلتخَصصُت، كما يساعد ادلراجعوف اخلارجيوف الشركات يف 

ادلصاحل ويؤكد معهد ادلدققُت ٖتقيق ادلساءلة والنزاىة وٖتسُت العمليات هباػ؛ إضافة إىل زيادة الثقة بُت أصحاب 
( على أف ادلراجعة اخلارجية تعَزز مسؤوليات احلوكمة يف اإلشراؼ،  IIAالداخلُت يف الواليات ادلتحدة األمريكية )

التنظيمية على ضرورة أخذ وظيفة التدقيق الداخلي ٔتراقبة ادلدَقق  ادلهنية واذليآت كما أكَدت بعض ادلنظمات
الصادر عن  (SAS No65 اخلارجي، كما ىو معموؿ بو الواليات ادلتحدة األمريكية حيث يُطلب معيار التدقيق )

داخلية عند ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت من ادلراجع اخلارجي أف يأخذ بعُت االعتبار وظيفة ادلراجعة ال
فقد عرؼ وظيفة ادلراجعة الداخلية كمصدر للمراقبة  (SAS No78التخطيط لعملية التدقيق، أما معيار التدقيق )

 .(1)غلب على ادلراجع اخلارجي أف يأخذه يف عُت االعتبار عند تقييمو لنظاـ الرقابة الداخلية بالشركة

ي لعيد اى الصَ لي وايط الدويل، فعلالشركات بايط ا حوكمة اـيتأثر نظ :المحيط القانوني كالتنظيمي  .2
طات العامة لالس متقسيػ وؽلكن الشركات، حوكمة ضمن ىامة كآلية كل واضحطات العامة بشليربز دور الس

 :(2)ىذا اجملاؿ إىل ثالث سلطات متكاملةيف 
بوضع الشروط اليت  تمَ واليت هت :(le pouvoir législatif et réglementaire) طة التشريعية كالتنظيميةلالس -

  الشركات؛ حوكمة سلتلف ادلعامالت وٖتديد أساسيات تطبيقى أساسيا لعَم تت
                                                           

(1)
 .12ص:   "مرجع سابق"، عزيزة بن مسينة، طبٍت مرمي، 

)2  (
Benoît Pigé, " gouvernance, contrôle et audit ", Economica, Paris,  France, 2008, p: 73  
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 فضمايتَم من خالذلا  حيث خالؿ ااكممن واليت تتجسد  (:le pouvoir judiciaire) طة القضائيةلالس  -
 العقود؛عليها يف سلتلف والشروط ادلنصوص  القواعد، القوانُت اـاحًت 

إىل تدعيم  باإلضافة الضرائبواليت من خالذلا يتم ٖتصيل الَرسـو و  :(le pouvoir fiscal)طة الضريبيةلالس -
 بعض أنشطة الشركات.

بدورىم  علقرت بعض التشريعات على الفاعلُت األساسيُت يف عملية احلوكمة، ليس فيما يتأثَ قد و           
 Sarbanes-Oxly Act"فرض قانوف  مثالف، بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم ،ووظيفتهم يف ىذه العملية

يادة عدد أعضاء رللس اإلدارة ادلستقلُت يف ضرورة ز متطلبات جديدة على الشركات ادلساعلة العامة، تتمثل "
والطلب من ادلدير التنفيذي ومدير الشؤوف  وتقوية إشراؼ جلنة التدقيق على عملية إعداد التقارير ادلالية،

الة بُت صاؿ فعَ وضع خطوط اتَ كما ة التقارير ادلالية وعلى نظاـ الرقابة الداخلية،  ادلالية الشهادة على صحَ 
هم يف د قدرة ادلسؤولُت يف الشركة على ادلصادقة على ادلعامالت اليت ٗتصَ دَ حق اخلارجي وجلنة التدقيق و ادلدقَ 

مسؤولية  سندكما أ،   قد تكوف مضرة ٔتصاحل ادلالكُت وأصحاب ادلصاحل اآلخرين يف الشركةالشركة، واليت
مها شركات التدقيق ق اخلارجي وادلصادقة على اخلدمات غَت التدقيقية اليت ؽلكن أف تقدَ تعيُت وإعفاء ادلدقَ 

 .(1)نة التدقيقإىل جللزبائنها 

لسالمة عمل سوؽ األوراؽ ادلالية  أحد الركائز األساسيةيعترب وجود نظاـ مصريف سليم  القطاع المصرفي:  .3
نظاـ ويعترب وجود  ،وظلوىا القطاع رأس ادلاؿ الالـز والسيولة لعمليات الشركاتىذا  وفريُ كما  ،وقطاع الشركات

يف ، التمويل حيث تقـو البنوؾ بتوفَت مع؛ خاصة يف الدوؿ النامية اً يف النظاـ ادلصريف أمرًا ىامَ  ديَ جوكمة ح
أزمات  أثبتت جديدة، وقد ائتمانيةتذبذبات وسلاطر إىل البنوؾ  ى إىل تعريضادلالية أدَ  ٖترير األسواؽ حُت

ات يقتصادر االيدمَ  رؤوس األمواؿ ؽلكن أف خروجو  شرؽ آسيا وروسيا أف ضعف احلوكمة يف النظم ادلصرفية
والسالمة يف الوقت نفسو  مع ٘تيزه باألمن مرفز ويدعم وجود نظاـ مايل فإف وجود إطار يعزَ وبالَتايل  ،القومية
 .(2)ضروريايعترب 

 ،ة حلوكمة الشركاتحد اآلليات ادلهمَ أواخلدمات السلع سوؽ على مستوى نافسة ادل تعدَ  األسواؽ التنافسية:  .4
"  Hessىذا الباحثاف "ويؤَكد  تها السوقية،حصَ حىَت ُٖتافظ على  ٖتقيق الكفاءة واإلنتاجية فهي تدفعها إىل

؛ فإَف ذلك غَت مؤىلة أهَناحيح أو بواجباهتا بالشكل الصَ إف مل تقم اإلدارة أَف  "؛ حيث اكتشفاImpavidoو"
منافسة ، وذلك أَف ، وبالتايل تتعرض لإلفالساجملاؿيف منافسة الشركات اليت تعمل يف نفس  يؤَدي إىل فشلها

 اصة إذا كانت ىناؾ سوؽ فعالة للعمل اإلداريهتذب سلوؾ اإلدارة، خ و اخلدماتسلع سوؽ العلى مستوى 
(Labor Market)  ليبحالة اإلفالس سوؼ يكوف لو تأثَت س يفلإلدارة العليا، وىذا يعٍت إف إدارة الشركة 

                                                           
 .12ص:   "مرجع سابق"، عزيزة بن مسينة، طبٍت مرمي،(1)
(2)

 .53، ص: 2007، اٖتاد ادلصارؼ العربية، الشركات كدكر مجلس اإلدارة" "حوكمةعدناف بن حيدر،  
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أعضاء  حيث يتم إقصاءد اختبارات ادلالئمة للتعيُت غالبا ما ٖتدَ فوأعضاء رللس اإلدارة،   على مستقبل ادلدير
 .(1)شركاهتم إىل اإلفالس أو التصفيةأَدوا بسبق أف الذين تنفيذيُت الديرين ادلرللس إدارة أو 

، العامل االندماج من األدوات التقليدية إلعادة اذليكلة يف قطاع الشركات يف أضلاء تُعترب عملية االندماج:  .5
اليت تدعم وجهة النظر اليت ترى إف  بحوثإىل وجود العديد من ال "Kedia" و" John" ويشَت كل من

آلية مهمة من آليات احلوكمة يف الواليات ادلتحدة األمريكية، وبدونو ال ؽلكن السيطرة على سلوؾ  ندماجاال
حيث غالبا ما يتم االستغناء عن خدمات اإلدارات ذات األداء ادلنخفض عندما ٖتصل  ؛اؿاإلدارة بشكل فعَ 

 .عملية االندماج
عترب الدائنوف ٔتثابة مستثمرين مهَمُت يقوموف ٔتراقبة الشركة ادلدينة وادلساعلة يف ٖتقيق حوكمتها؛ يُ  الدائنوف:  .6

 :(2)خاصة وأَف مصاحلهم تتعارض مع مساعلي الشركة، وذلك من خالؿ دورىم الفَعاؿ يف
 :ما يفضلو  فحملة األسهم ؽليلوف لالستثمار يف مشاريع ذات سلاطر عالية عكس ٖتديد استثمارات الشركة

 الدائنوف، ألَف ذلك ػلقق ذلم أرباح وتكوف حكرا ذلم، أَما يف حالة اخلسارة فيتحَملها الدائنوف بنسبة أكرب؛
  اإلشراؼ على أداء الشركة: وىذا من خالؿ وضع قيود يف عقود الدين لتقييد أنشطة الشركة واستثماراهتا

 ٕتاه دائنيها.  وبالتايل احلفاظ على قدرهتا يف الوفاء بالتزاماهتا ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11، ص: "السابقالمرجع "( 1)
مؤتمر "دكر ، ْتث مقدـ يف أثر تطبيق حوكمة الشركات على أداء الشركات المسجلة ببورصة األكراؽ المالية المصرية"فريد زلـر ابراىيم، " (2)

 .141، ص: 2010، جامعة عُت مشس، القاىرة، مصر، الجامعات في نشر ثقافة الحوكمة ككضع آليات لمكافحة الفساد المالي كاإلدارم"
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ْتيث  ؛تعترب احلوكمة من العناصر الرئيسية لضبط األداء ادلايل بصفة عامة واألداء ادلايل اإلسالمي خاصة
ادلراكز ادلالية للمؤسسات اإلسالمية من الَتعرض دلخاطر العجز واإلفالس وبالتايل تدعم قدرهتا التنافسية يف ٖتفظ 

األسواؽ العادلية وتستقطب شرػلة واسعة من العمالء لدعم التنمية االقتصادية يف بلداهنا، وباعتبار أف تضمُت 
جذور يف فقو ادلعامالت ادلالية اإلسالمية ويف األبعاد  العمل ادلؤَسسايت ألبعاد احلوكمة أصبح مطلبا دوليا ولو

األخالقية اليت يرتكز عليها، وجب على ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ومنها شركات التأمُت التكافلي مواكبة 
مستجَدات الرقابة واإلشراؼ والضبط وىذا وفق أطر جديدة تستند إىل األطر الوضعية مّت وضعها من ِقبل اذليآت 

العقود والعالقات ادلرّكبة يف ىذه الشركات واليت تتداخل فيها الّصيغ  شرفة على القطاع؛ حيث تراعي خصوصيةادل
 وادلقاصد على ضلو متوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية.

 ومن خالؿ ىذا ادلبحث نستعرض خصوصيات شركات التأمُت التكافلي بالتطرؽ إىل العناصر التالية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلطار العاـ لحوكمة شركات التأمين التكافلياألول :  المطلب 

 التأمين التكافلي في شركات لحوكمة الشرعيةاالثاني:  المطلب 
 :التأمين التكافلي الشرعية  في شركات لحوكمةمبادئ كآليات ا  المطلب الثالث 

 

 

 : خصوصيات حوكمة شركات التأمين التكافليالثاني المبحث
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 اإلطار العاـ لحوكمة شركات التأمين التكافلي المطلب األول:
 العناصر التالية: سيتّم من خاللو التطرؽو 

 :شركات التأمين التكافلي مفهـو حوكمة أّوال 
 :يالتكافلخصائص، أىمية كأىداؼ الحوكمة في شركات التأمين  ثانيا 
 :يفي شركات التأمين التكافلشركط تفعيل الحوكمة  ثالثا 
 :في شركات التأمين التكافلي كشركات التأمين التجارم مقارنة بين الحوكمة رابعا 

 شركات التأمين التكافلي مفهـو حوكمة أّوال:
 فادلاؿ اإلسالمية، الشريعة بو جاءت ما مع فقيتَ  احلوكمة معٌت إفَ الحوكمة من المنظور اإلسالمي:   .1

 الفساد ومنع منها النفع ٖتقيق الؿخ نم ومحايتها حفظها يعترب اليت اخلمس ادلقومات أحد يعترب وملكيتو
 األحكاـ جاءت هبا يتعلق وما شركاتال رلاؿ وىف ىنا ومن اإلسالمية، للشريعة األساسية ادلقاصد أحد عنها

 وادلساعلُت. بادلؤسسة اإلدارة عالقة لتنظيم الوكالة عقد وكذا أنواعها ّتميع للشركات الشرعية
داري يف اإلسالـ لو مقوماتو العقدية القائمة على العقيدة اإلسالمية وقد بُت زلسن اخلضَتي أف: "العمل اإل      

اليت تضع ذلا قيودا وزلَددات، وترسم ذلا طريقا ػلكم سلوؾ القائد اإلداري؛ ادلنظمة اإلدارية واألفراد العاملُت فيها 
اإلسالمية ذات رسالة  سواء يف عالقات بعضهم ببعض أو عالقاهتم مع اجملتمع ايط هبم ومن مَث تصبح اإلدارة

؛ (1)شاملة لكل العبادات وادلعامالت واألخالؽ يف إطار متكامل يستحيل فصل جزء منها عن األجزاء األخرى"
حيث رَكز يف ٖتليلو على ضبط العالقة بُت األطراؼ ادلهتَمة بالشركة بطريقة ٖتَل مشكلة تعارض ادلصاحل ودور 

 يف الشريعة اإلسالمية يف تفعيل ىذا احلل.  مبادئ احلوكمة

ال ؼلتلف تعريف احلوكمة شركات التأمُت التكافلي عن شركات  :تعريف حوكمة شركات التأمين التكافلي  .2
 التجاري إال من ناحية البعد الشرعي والذي ال تلتـز بو ىذه األخَتة.

 كافلي والرقابة عليها؛ ْتيث يتم فيها ٖتديد "النظاـ الذي يتّم بواسطتو توجيو شركات التأمُت الت :1تعريف
ادلسؤوليات جلميع األطراؼ ادلشاركة ٔتا فيها اذليآت الشرعية، وصوال لتحقيق النزاىة والشفافية واالستقاللية 
بُت اإلدارة وادلساعلُت والعاملُت فيها واألطراؼ ذات العالقة وادلصاحل، باإلضافة إىل وجود قنوات واضحة 

ادلؤسسة وٖتقيق الرقابة على األداء وتوفَت نظاـ جزاء واضح متَفق مع أحكاـ الشريعة  لتحقيق أىداؼ
 .(2)اإلسالمية ومبادئها"

                                                           
 .468، ص: 0>>4معهد البحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، السعودية،  "اإلدارة في اإلسالـ"،ن اخلضَتي، أمحد زلس ( 1)
(2)

الرياض، ، كرسي سابك لدراسة األسواؽ ادلالية اإلسالمية، ""حوكمة المؤسسات المالية اإلسالميةعبد ا صديقي، خولة فريز النوباين،  
 .;4، ص: 5049السعودية، 
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 رلموعة الضوابط اليت تنظم العالقة بُت محلة األسهم، ورللس ادلدراء، واإلدارة التنفيذية، ": 2تعريف
وادلسؤولية، واالستقاللية، وادلبادئ الشرعية  وادلشًتكُت ٔتا ػلفظ مصاحلهم بطريقة عادلة يف إطار الشفافية،

 .(1)"اإلسالمية والقيم ادلهنية
 إطار متكامل من القوانُت واألنظمة وادلعايَت اليت تنَظم نشاط شركات التأمُت التكافلي وتساعد : 3تعريف"

 .(2)الشريعة اإلسالمية"على رقابتها ٔتا ػلَقق أىداؼ أصحاب ادلصاحل ويزيل التعارض بينها وفق مبادئ وأحكاـ 

أنشطة الطريقة اليت تدار هبا " :بأهنا ؽلكن تعريف حوكمة شركات التأمُت التكافلي من خالل ما سبق         
ر ، ٔتا يؤثّ وىيئة الرقابة الشرعية اكل من رللس اإلدارة واإلدارة العلي  ، من خالؿ دورشركات التأمُت التكافلي

 شًتكُت".ومحاية حقوؽ ادل ساعلُتومراعاة حقوؽ ادل التكافليشركات التأمُت يف ٖتديد أىداؼ 

 خصائص، أىمية كأىداؼ الحوكمة في شركات التأمين التكافلي: ثانيا:

تكمن من خالؿ شركات التأمُت التكافلي خصوصية حوكمة  إفّ  :شركات التأمين التكافلي حوكمة خصائص .1
ياهتا عن باقي شركات ى إىل اختالؼ مضموف عملالذي أدَ ضرورة التزامها ٔتبادئ الشريعة اإلسالمية، األمر 

 :(3)التأمُت التجاري، وؽلكن إبراز ىذه اخلصوصية من خالؿ النقاط التالية
تقـو  االستثمارية اليت تقـو هبا شركات التأمُت التكافلي حيث أف العقودالمشاركة في الربح كالخسارة:  -

اليت تقـو هبا شركات  ز بدرجة عالية من ادلخاطرة مقارنة بالعقودعلى مبدأ ادلشاركة يف الربح واخلسارة تتميَ 
لة دما يتطلب إدارة عادلة ورقابة عا وىذا، اليت تقـو على أساس الفائدة اَددة مسبقا التأمُت التجاري

 د حقوؽ وواجبات كل طرؼ؛وشفافية واضحة ٖتدَ 

ألنّو يف حالة العجز قد  ادلشًتكُت أكرَب دلصاحلٔتراعاة ملزمة يف تطبيقها للحوكمة شركات التأمُت التكافلي  -
 تلجأ إليهم لتغطيتو، ٓتالؼ شركات التأمُت التجاري فهي ال ترجع إىل ادلؤّمن ذلم ومطالبتهم بأقساط إضافية؛

 المتاجرة على أساس الملكية ال على أساس الدين؛ -

اجلانب اإلداري  هبدؼ مراقبةمجلس اإلدارة نإتة عن وجود رللسُت سلتلفُت علا كجود حوكمة ثنائية  -
 ؛مع الشريعة اإلسالمية تأمينيةال هبدؼ مراقبة مدى توافق العملياتكىيئة الرقابة الشرعية ، شركةلل

                                                           
، أبوظيب، اإلمارات العربية "كاقع كآفاؽ تطوير التأمين اإلسالمي" ْتث مقدـ يف مؤ٘تر ت التأمين اإلسالمي"،ا"حوكمة شركيونس صواحلي،  (1)

 .06، ص: 06/5048/>0-;0ادلتحدة، 
 .360ص:، 2013ادللتقى الرابع للتأمُت التعاوين، أفريل ، "إطار محاسبي مقترح لقواعد حوكمة شركات التأمين التعاكني"رلدي السيد أمحد ترؾ،  (2)
كلية العلـو  أطروحة دكتوراه غَت منشورة،"، -دراسة تطبيقية مقارنة–"الكفاءة التشغيلية للمصارؼ اإلسالمية بورقبة شوقي،  - راجع: (3)

 .157، ص: 2011االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
المي، مسَت الشاعر، "أثر التدقيق الشرعي يف تعزيز بيئة احلوكمة الشرعية"، ْتث يف "موسوعة شورى ألْتاث التدقيق الشرعي"، دار التمويل اإلس -

 .488، ص: 2017اإلمارات العربية ادلتحدة، 
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يف شركات التأمُت  -ادلساعلُت وادلشًتكُت حساب-ُت منفصلُت إف وجود حسابكجود حسابين منفصلين:  -
 فَعالة مقارنة بشركات التأمُت التجارية. ؛ يفرض عليها تكاليف إضافية لتحقيق حوكمةالتكافلي

 :(1)إف تطبيق حوكمة الشركات على شركات التأمُت التكافلي ؽلكن أف ػلَقق ما يلي: أىمية الحوكمة في شركات التأمين التكافلي .2
الشركات الرقابة على  فمن خالؿ مبادئها وآلياهتا الداخلية واخلارجية تضمن حوكمةمشاكل الوكالة:  حلَ  -

أداء رللس إدارة شركات التأمُت التكافلي؛ محاية مصاحل ادلشًتكُت؛ ٖتقيق جودة التقارير ادلالية الصادرة عن 
الشركة؛ ٖتقيق ادلعاملة ادلتساوية والعادلة للمشًتكُت؛ إقامة نظاـ مايل سليم وما يتطلب ذلك من قياـ 

تقرار النظاـ ادلايل يف األجل الطويل واالعتماد على مكوناتو واليت السلطات احلكومية بواجباهتا يف ضماف اس
 يعترب التأمُت من أعلها؛

يتَم محاية ادلشًتكُت عن طريق إصدار القواعد التنظيمية يف إطار احلوكمة  تحقيق كظيفة التأمين الحمائية: -
دوث خلل يف العالقة اليت تضمن سالمة شركات التأمُت التكافلي يف األجل الطويل ٔتا يضمن عدـ ح

التعاقدية بينها وبُت ادلشًتكُت، وتربز أعلية احلوكمة كذلك من خالؿ دورىا يف خفض درجة ادلخاطرة ورفع 
 مستوى االحتياطات لتغطية التزامات الشركة يف ادلستقبل؛

وذلك من خالؿ وضع القواعد التنظيمية ادلناسبة لتوجيو األمواؿ اجملمعة  :استخداـ أمواؿ التأمين لتحقيق التنمية  -
 يف شركات التأمُت التكافلي ضلو اجملاالت اإلظلائية ادلستهدفة يف االقتصاد للمساعلة يف التمية االقتصادية للدولة.

تعاوف جهود هتدؼ حوكمة شركات التأمُت التكافلي من خالؿ  :أىداؼ حوكمة شركات التأمين التكافلي  .3
  :(2)ما يليرللس اإلدارة  واإلدارة التنفيذية إىل 

هم بنسبة سق لناتج زللى يُ اقّ و ، للمساعلُت القتصاديوضع األىداؼ واخلطط والسياسات لتحقيق العائد ا -
 ؛للدولة يالكل يالناتج ال يف

 ؛دة ومالئمةتسيَت العمل اليومي وفق برامج وإجراءات عمل زلدّ  -
 ة؛ليمة مع االلتزاـ بالقوانُت واللوائح والضوابط الرقابية واإلشرافيبالسلوكيات وادلمارسات ادلهنية السّ  شركةالتزاـ ال -
 ؛شًتكُتمحاية حقوؽ ومصاحل ادل -
 .ليمةاالستثمارية السّ  االسًتاتيجيةمحاية حقوؽ ومصاحل أصحاب حسابات االستثمار من خالؿ وضع  -

 التكافلي من خالؿ الشكل ادلوايل: ات التأمُتوؽلكن تلخيص أىداؼ حوكمة شرك       
 
 
 

                                                           
، رللة العلـو اإلنسانية، جامعة زلمد التأمين التعاكني" "أىمية الحوكمة في تفعيل الرقابة على شركاتالطيب داودي، بن الزاوي عبد الرزاؽ،  (1)

 .:>6-9>6، ص: 5045، 57خيضر، بسكرة، ع
"الخدمات المالية ْتث مقدـ يف مؤ٘تر ، "دكر السلطات الرقابية في الرقابة على المؤسسات المالية اإلسالمية"زلمد علي يوسف أمحد،  (2)

 20ص: ، 28/04/2010-27طرابلس، ليبيا،  اإلسالمية الثاني"،
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 أىداؼ حوكمة شركات التأمين التكافلي :47الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

، أبوظيب، اإلمارات "كاقع كآفاؽ تطوير التأمين اإلسالمي" ْتث مقدـ يف مؤ٘تر ت التأمين اإلسالمي"،ا"حوكمة شركيونس صواحلي،  المصدر:
  .07، ص: 06/5048/>0-;0ادلتحدة، العربية 

 حوكمة شركات التأمين التكافلي:شركط تفعيل  ثالثا:
غلب توافر رلموعة من العناصر لدعم التطبيق الَسليم للحوكمة داخل قطاع التأمُت التكافلي ككَل 

 :(1)وشركات التأمُت التكافلي خاصة نوجزىا فيما يلي
التأمُت وضع أىداؼ اسًتاتيجية ورلموعة من القيم وادلبادئ اليت تكوف معلومة لكل العاملُت يف قطاع  -

 التكافلي؛

 وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية داخل شركات التأمُت التكافلي؛ -

ضماف كفاءة أعضاء رللس اإلدارة وإدراكهم لدورىم يف عملية احلوكمة، وعدـ خضوعهم ألَي تأثَتات  -
 داخلية أو خارجية؛

 ضماف توافر رقابة مالئمة بواسطة اإلدارة العليا؛ -

 ادلراجعُت الداخليُت واخلارجيُت أثناء قيامهم بالوظيفة الرقابية؛االستفادة من عمل  -

 ضماف توافق نظم احلوافز مع أنظمة شركات التأمُت التكافلي وأىدافهم واسًتاتيجياهتم والبيئة ايطة هبم؛ -

ركات إغلاد بيئة لتعزيز انضباط السوؽ فعليا، وتشجيع مبادرات التعليم والتدريب لبناء إطارات يف حوكمة ش -
 التأمُت التكافلي؛

 تطوير إطار قانوين فَعاؿ ػلَدد حقوؽ وواجبات شركات التأمُت التكافلي. -
                                                           

، رللة "-حالة دكؿ شماؿ إفريقيا–"االلتزاـ بمتطلبات لجنة بازؿ كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي عبد الرزاؽ جبار،  (1)
: ص ، ص2009 ،07علي، الشلف، اجلزائر، عاقتصاديات مشاؿ إفريقيا، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة حسيبة بن بو 

80،81 . 

 مجلس اإلدارة

 المخػاطر

 العمػالء

 الوكػالة

 المعايير المحلية
 كالدكلية

 الحوكمة الشرعية

  واإلشراؼ ادلراقبة يف ادلدراء  رللس دور وتوسيع تفعيل

  منها واحلد وقياسها، وٖتليلها، ادلخاطر ٖتديد يف دقيقة آليات وضع 

  التكافل شركة يف ُتكادلشًت  ثقة تعزيز 

 العملية أطراؼ بُت ادلصاحل تعارض يف ادلتمثل الوكالة مشكل من التقليل 

  التأمينية

 

  التقارير وإعداد والتدقيق، ااسبة، يف والعادلية الية ادلعايَت مع ادلطابقة

  اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكاـ مع التوافق 
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 شركات التأمين التجارم كشركات التأمين التكافلي: مقارنة بين حوكمة رابعا:

 شركات التأمُت التجاري وشركات التأمُت التكافلي من خالؿ النقاط التالية: ؽلكن إبراز أوجو االتفاؽ بُت حوكمةأكجو التشابو:  - أ
 الًتكيز على اجلانب ادلايل وىذا ٓتالؼ باقي ادلؤسسات االقتصادية اليت ترَكز على اجلوانب اإلدارية والعملياتية؛ 

 اعتماد أسس ومبادئ إدارية وتقنية موَحدة كمبدأ الشفافية واإلفصاح؛ 

 رية ومالية.وجود رقابة إدا 

ؽلكن إبراز أوجو االتفاؽ بُت احلوكمة يف شركات التأمُت التجاري وشركات التأمُت  أكجو االختالؼ: - ب
 التكافلي من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل:

 أكجو االختالؼ بين الحوكمة في شركات التأمين التجارم كشركات التأمين التكافلي :02الجدول

 شركات التأمين التكافلي التأمين التجارم شركات عناصر المقارنة

تعظيم على فكرة ٖتقيق الربح و تعتمد  أفكار كآليات الحوكمة
 العوائد.

دارة واالستثمار يف الشريعة ضوابط اإلتراعي 
 .وهتدؼ للمشاركة وٖتقيق أرباح عادلة اإلسالمية

 مصلحة ادلشًتكُت بدرجة أكرب تعظيم تعظيم مصلحة ادلساعلُت بدرجة أكرب ىدؼ الحوكمة
 بدرجة أكرب بدرجة أقلَ  االىتماـ بالقيم األخالقية

 بدرجة أكرب بدرجة أقلَ  االىتماـ بالجانب االجتماعي
 إدارية، مالية وشرعية إدارية ومالية معايير الحوكمة

 إعداد الباحثة المصدر:

 الشرعية في شركات التأمين التكافلي الحوكمة المطلب الثاني:
 إىل العناصر التالية: وسيتّم التطّرؽ من خاللو

 :في شركات التأمين التكافليالشرعية حوكمة ال مفهـو أّوال 
 :يالتكافلأىمية الحوكمة في شركات التأمين  ثانيا 
 :يفي شركات التأمين التكافل نماذج الحوكمة الشرعية ثالثا 

 في شركات التأمين التكافليالشرعية حوكمة ال مفهـو أّوال:

يُعَد مفهـو احلوكمة الشرعية يف بُعدىا احلديث موضوعا جديدا نسبيا نشأة كتطور مفهـو الحوكمة الشرعية:   .1
ومقاصدىا مَت تطبيقها يف تنظيم السوؽ من خالؿ منهج مؤَسسي يف  لفقو ادلعامالت، غَت أف فكرة احلوكمة

، وكذلك من خالؿ الضوابط الفقهية يف أعماؿ العقود القائمة "الحسبة"التشريع اإلسالمي ادلتقدـ يُعرؼ بػ
 على ادلشاركة يف رأس ادلاؿ والربح أو يف الربح فقط، كما طَُبقت أيضا يف عقود الوكاالت.

قاربة ادلعاصرة للحوكمة الشرعية فقد بدأ مع بداية تأسيس البنوؾ اإلسالمية وشركات التأمُت أما ادل         
التكافلي، غَت أف نقاش احلوكمة الشرعية كاف زلصورا يف تأسيس ىيئة شرعية تضمن شرعية ادلعامالت ادلالية 
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مت اجلهات ادلسؤولة عن ادلالية ادلعقودة، لكن بعد تبٍَت معظم ادلؤسسات ادلالية التجارية موضوع احلوكمة قا
اإلسالمية باعتماد معايَت احلوكمة الصادرة بعد مراجعتها وتكييفها حىت تراعي خصوصية ادلؤسسات ادلالية 

أوؿ معيار عن ىيئة ااسبة وادلراجعة  6009اإلسالمية ومنها شركات التأمُت التكافلي، فصدر يف سنة 
، "معيار المراجعة كاألخالقيات"، لُيصدر بعده "معيار الضوابط"يو للمؤسسات ادلالية اإلسالمية أُطلق عل

"المبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الشرعية أصدر رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية معيار  3002ويف سنة 
"المبادئ الشاملة للحوكمة"  3060، أما البنك ادلركزي ادلاليزي فقد أصدر يف سنة للمؤسسات اإلسالمية"

3066ل حَيز التطبيق يف سنة ليدخ
(1)  . 

يعَرؼ رللس اخلدمات اإلسالمية يف  :تعريف الحوكمة الشرعية في شركات التأمين التكافلي  .2
احلوكمة الشرعية لشركات التأمُت التكافلي بأهنا: "رلموعة من الًتتيبات ادلؤَسساتية  60رقم  (IFSBادلعيار

 :(2)التأمُت التكافلي أف ىناؾ إشرافا شرعيا فَعاال مستقال" وىذا التعريف يتطلبوالتنظيمية اليت تتأَكد من خالذلا شركات 
 وجود رلموعة من التدابَت ادلؤَسسية والتنظيمية، رللس اإلدارة، ىيئة شرعية، قسم الشريعة وقسم الَتدقيق الداخلي؛ -

 مراقبة فَعالة ومستقَلة فيما يتعلق ٔتدى االلتزاـ بضوابط الشريعة اإلسالمية؛ -

اجلوانب ادلسبقة والالحقة إلطار االلتزاـ –اإلعالنات الشرعية ونشر ادلعلومات وادلراجعة الشرعية الداخلية   -
  .-ٔتبادئ الشريعة اإلسالمية

نيات االنضباط الشرعي تقادلقبولة شرعًا و  نيةتقادلزج بُت احلوكمة بأصوذلا ال تقتضياحلوكمة الشرعية وبالتايل ف
 .وأصوؿ التدقيق ادلمارسة وفق إجراءات

 :(3)تربز أعلية احلوكمة الشرعية من خالؿ دورىا يف: أىمية الحوكمة الشرعية في شركات التأمين التكافلي ثانيا:
ضماف االلتزاـ ٔتبادئ وأحكاـ الشريعة اإلسالمية، من خالؿ التأكد بتطبيق ادلبادئ الكلية واألحكاـ  -

 التفصيلية دلعامالت شركات التأمُت التكافلي؛

 تعزيز االستقرار ادلايل وكسب ثقة أصحاب ادلصاحل وإعطاء مصداقية لشركات التأمُت التكافلي؛ -

 ة.االلتزاـ بركائز احلوكمة والوفاء بالتزامات الشركة إتاه دائنيها؛ إضافة إىل ٖتقيق القيمة ادلضافة ادلتعلقة باجلانب الشرعي للحوكم -

  ي شركات التأمين التكافلي:النماذج التطبيقية للحوكمة الشرعية ف ثالثا:
 :(4)يليافلي إىل ثالثة ىياكل رئيسية كماؽلكن تصنيف األشكاؿ اذليكلية للحوكمة الشرعية يف شركات التأمُت التك     
وذلك يف الدوؿ اليت ٘تتلك ىيئة مركزية إلدارة ادلؤسسات ادلالية مركزية سلطات الحوكمة الشرعية:  -

 ندونيسيا وسوريا؛إاإلسالمية ومنها شركات التأمُت التكافلي وىي: ماليزيا، 

                                                           
، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، "-تجربة البنك المركزم الماليزم-"حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية سعيد بوىراوة، حليمة بوكروشة،  (1)

 .>40،  ص: 5048 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ،05ع
 .;40ص:   مرجع سابق"،"، حليمة بوكروشة، سعيد بوىراوة (2)
 .109، ص: المرجع نفسو"" (3)
 .110، ص: "تفسو"المرجع  (4)
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مبدأ عدـ التدَخل ويتواجد يف الدوؿ اليت تُػَتخذ طّبق وفيو يُ الهيكل التنظيمي الذاتي للحوكمة الشرعية:  -
مع عدـ  ،مستوى ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ٔتا فيها شركات التأمُت التكافليعلى الشرعية  القراراتفيها 

تضَم معظم دوؿ اخلليج ومشاؿ إفريقيا والدوؿ الغربية ادلتبَنية للمالية  ٖتديد السلطة النهائية ادلقَررة، وىي
جعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، وأغلب ادلعتمدين ذلذا النموذج يعتمدوف على معايَت رللس ااسبة وادلرا

 اإلسالمية ومعيار احلوكمة جمللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية يف تطبيقهم للحوكمة؛

ويتواجد يف الدوؿ اليت ذلا ىيئة مركزية شرعية وىي تقتصر الهيئة الشرعية المركزية الخاصة )الهيكل الهجين(:  -
 رير عن جهودىا يف االلتزاـ الشرعي للسلطات ادلركزية. على البنوؾ غَت أف شركات التأمُت التكافلي ملزمة بتقدمي تق

 آليات كمبادئ الحوكمة في شركات التأمين التكافلي :لثالمطلب الثا
 إىل العناصر التالية:ويف ىذا ادلطلب سيتّم التطرؽ 

 :في شركات التأمين التكافلي حوكمةال آليات أّوال 
 :يالتكافلالحوكمة في شركات التأمين مبادئ  ثانيا 

 آليات الحوكمة في شركات التأمين التكافلي: :أّوال
مسؤولية كبَتة تقع على عاتق العلماء  تكافليإف الرقابة الشرعية على شركات التأمُت ال :الرقابة الشرعية ةىيئ  .1

طبيعة عملهم من دراسة وإقرار لعقد التأسيس والنظاـ األساسي لكل  بونظرًا دلا تتطلّ  ،العاملُت يف ىذا اجملاؿ
وإصدار الفتاوى الشرعية ادلتعلقة ٔتعامالهتا ومتابعة  ،منها والعقود النمطية اليت على أساسها ٘تارس أعماذلا

عدة فيو تندرج  يف مجيع شلارساهتا، وبالتايل يف إطار مفهـو الرقابة الشرعيةالتزامها بأحكاـ الشرعية اإلسالمية 
 نوَضحها من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل: مهاـ ومسؤوليات

 المهاـ كالمسؤكليات المتعلقة بالرقابة الشرعية: 02الجدول

 المهػاـ الهيئػة
 وضع الضوابط الشرعية ومتابعة تنفيذىا الرقابة الشرعية

ادلراجعة الشرعية )التدقيق الشرعي أو 
 الرقابة الشرعية الداخلية(

 فحص مدى التزاـ ادلؤسسة بأحكاـ الشريعة يف مجيع أنشطتها 

ىيئة الرقابة الشرعية )اذليئة 
 الشرعية أو ىيئة الفتوى(

اذليئة اليت تصدر الفتاوى وتضع ادلعايَت الشرعية وتشرؼ على عمل الرقابة 
 الشرعية الداخلية كما ؽلكن أف تقـو بعملية ادلراجعة كمراقب شرعي خارجي

 ، ْتث مقدـ يف مؤ٘تر" الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاكني": يوسف بن عبد ا الشبيلي، باالعتماد علىعداد الباحثة المصدر: إ
 .03، ص: 12/04/2010-11اجلامعة األردنية، عماف، ، التأمين التعاكني: أبعاده كآفاقو كموقف الشريعة اإلسالمية منو""

 نذكر منها: يئة الرقابة الشرعيةذل وردت عدة تعاريف تعريف ىيئة الرقابة الشرعية:  - أ
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 جهاز مستقل من الفقهاء ادلتخصصُت يف فقو ادلعامالت وغلوز أف يكوف أحد األعضاء من "ىي  :1تعريف
ادلعامالت،  ولو إدلاـ بفقو ،غَت الفقهاء على أف يكوف من العاملُت يف رلاؿ ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية

نشاطات الشركة ومراقبتها واإلشراؼ عليها للتأكد من التزامها بأحكاـ الشريعة اإلسالمية تكوف مهتماً توجيو 
 ."ومبادئها وتكوف الفتاوى والقرارات الصادر عنها ملزمة للشركة

 األفراد هبا يقـو اليت ،والسلوكيات والتصرفات األعماؿ كافة وٖتليل وفحص تابعةٔت ىي ىيئة تقـو": 2تعريف 
 وذلك اإلسالمية الشريعة وقواعد ألحكاـ وفقا تتم أهنا من للتأكد وغَته، والوحدات وادلؤسسات واجلماعات
 التقارير وتقدمي فورا، وتصويبها واألخطاء، ادلخالفات وبياف وادلشروعة، ادلالئمة واألساليب الوسائل باستخداـ

 .(1)األفضل" إىل التطوير وسبل واإلرشادات والنصائح ادلالحظات متضمنة ادلعنية اجلهات إىل
 ستمَدة : "ىي جهاز يضم عددا من الفقهاء ادلختصُت يف ادلعامالت ادلالية ويضع الضوابط الشرعية 3تعريف

ُ
ادل

 .(2)من األدَلة الشرعية، وتكوف ىذه الضوابط ملزمة للمؤسسة ويُتابع تنفيذىا للَتأكد من سالمة التنفيذ"
متابعة  ىيئة التدقيق الشرعي:؛ هتتم بإصدار الفتاوى ىيئة الفتول:: (3)وتتكوف ىيئة الرقابة الشرعية من         

 .الخارجي مكاتب التدقيق الشرعي؛ تنفيذ فتاوى ىيئة الفتوى
 :(4)من ادلبادئ الرئيسية ذليئة الرقابة الشرعية يف شركات التأمُت التكافلي مايليمبادئ ىيئة الرقابة الشرعية:  - ب
وىي السلطة اليت ُ٘تَكن جهاز الرقابة الشرعية من شلارسة نشاطو ْترية تامة، هبدؼ حفظ ستقاللية: مبدأ اال -

 يلي: كما  ومالياً  ويكوف استقالؿ اذليئة الشرعية إدارياً ، أعماؿ ادلؤسسة ادلالية من ادلخالفات الشرعية
 تها أمُت التكافلي ال بد من استقاللي: لتفعيل دور ىيئة الرقابة الشرعية يف شركات التاالستقالؿ اإلدارم

دلقابل غلب أف يكوف للهيئة وبا عن إدارة الشركة، ٔتعٌت أف ال يكوف أحد أعضائها من موظفي الشركة، 
 الرقابة؛مع مجيع ادلستويات اإلدارية لتعزيز اتصاؿ 

 أو  عضاء ىيئة الرقابة الشرعية شهريا: غلب على شركة التأمُت دفع ادلستحقات ادلالية ألاالستقالؿ المالي
 ؛سنويا أو على أساس نسبة تُقتطع من األرباح

                                                           
 .48 ص: ،9>>4 اإلسالمي، القاىرة، مصر،  للفكر العادلي دلعهد ،اإلسالمية" المصارؼ في الشرعية الرقابة" داود، يوسف حسن (1)
 الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسالمية".2/15"معيار الضبط  معايَت ااسبة،اإلسالمية، ، ىيئة ااسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية  (2)

"المؤتمر السابع للهيآت الشرعية للمؤسسات ْتث مقدـ يف ىيآت الرقابة الشرعية: اختيار أعضائها كضوابطها"، زلمد أمُت علي قطاف، " (3)
 .07، ص: ;08/500/;5-:5 البحرين، سات ادلالية اإلسالمية،للمؤس، ىيئة ااسبة وادلراجعة "المالية اإلسالمية

  راجع: (4)
ْتث مقدـ يف مؤ٘تر "تفعيل دك الرقابة الشرعية كالتدقيق الشرعي في المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسالمية"، زلمد زيداف،  -

 .>0، ص: >500، ديب، "المصارؼ اإلسالمية بين الواقع كالمأموؿ
 .:46ص:  "مرجع سابق"،فالؽ صليحة،  -
 .66 :ص "مرجع سابق"، يوسف حسن -
 .46 ، ص:"مؤتمر التأمين التعاكني"، سبق ذكره ْتث مقدـ يف "الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمين التعاكني كطرؽ تفعيلها"،عماد الزيات،  -
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 التنظيمي اذليكل يف حاليا فموقعها بالشركة، التنظيمي اذليكل يف اذليئة ٔتوقع يتعلق: و التنظيمي االستقالؿ 
 ال وأف العمومية للجمعية تابع موقعها يكوف أف ويُفًتض ،زلدد غَت أو الشركة دلدير أو اإلدارة لسجمل تابع

فقط  تكوف والتبعية ،العمومية للجمعية التقرير ـوتقدّ  بواجبها تقـو اذليئة أف حيث ؛عليها لإلدارة سلطة
 .العزؿ و التعيُت ألجل

الشركة على تنفيذ ما يصدر عنها من فتاوى وقرارات،  إلزاـإكساب اذليئة الشرعية سلطة مبدأ االلتزاـ:   -
 ؛يةسالملية اإلدلاراجعة للمؤسسات ادلواااسبة ومعايَت ىيئة  سالميع الفقو اإلمَ وىذا بتدعيم من رلَْ 

شراؼ اذليئة الشرعية، إلهتا وعقودىا واستثماراهتا ٗتضع الأي أف مجيع أعماؿ الشركة ومعام مبدأ الشمولية: -
 .والتدقيق الشرعي الداخلي واخلارجي أثناء التنفيذ وبعده

سندة ب ٖتقيق األىداؼ والغايات ادليتطلّ  صالحيات الهيئة كصفة القرارات كالفتاكل الصادرة عنها: -ج 
  يلي: ويًتتب على ذلك ما تكافلييئات الرقابة الشرعية أف تكوف قراراهتا والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمُت الذل
وجوب التزاـ إدارة كل شركة بالتوجيهات والقرارات والفتاوى الصادرة عن ىيئة الرقابة الشرعية ذلا، وػلق  -

للهيئة أف تطلب من إدارة الشركة إيقاؼ العمل بأي منتج ؼلالف أحكاـ الشريعة اإلسالمية أو تعديلو إف  
 ؛مشروع يف وجوه اخلَت كاف شلكناً، وصرؼ ما نتج عنو من كسب غَت

إذا تعارضت فتاوى وتوجيهات ىيئات الرقابة الشرعية مع االجتهادات الصادرة استناداً لنصوص القوانُت اليت  -
ميع ألف حكم القانوف عاـ جل ،ٖتكم عمل الشركات فيقدـ العمل بالفتاوى الشرعية على تلك االجتهادات

تأمُت قرارات ىيئات الرقابة الشرعية فهي خاصة بالشركات ال، أما تكافليشركات التأمُت الومنها لشركات ا
 .فقط فيقدـ اخلاص على العاـ التكافلي

ة تراعى ادلعايَت واألسس التالية عند اختيار أعضاء ىيئ معايير كأسس تعيين أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية: -د
بناء على ادلعايَت اخلاصة بذلك الصادرة عن ىيئة ااسبة وادلراجعة  لتكافليالرقابة الشرعية لشركات التأمُت ا

 : ْتيث غلب للمؤسسات ادلالية اإلسالمية
 ؛أف يكوف العضو حاصاًل على درجة الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية -
 ؛أف يكوف متخصصاً يف الفقو اإلسالمي -
  خاصة. تكافلييف ادلعامالت ادلالية اإلسالمية عامة ويف قضايا التأمُت الفات وأْتاث متخصصًا يف فقو ادلعامالت أو لو مؤلّ أف يكوف  -

 ادلدَقق أو الشريعة علماءيستدعي من  والواجبات األدوار إف القياـ ٔتختلف الرقابة الشرعية: ئةمهاـ ىي -ق 
 :(1)شركة وادلتمثلة فيما يليال لعمليات الكاملة ادلراقبة يتطلب باعتباره والكفاءة، وااللتزاـ واليقظة والًتكيز التفرغ الشرعي

                                                           

  راجع: (1)

 ْتث مقدـ يف، "عملها كطريقة شركطها، أىميتها،: اإلسالمية المصارؼ أعماؿ ضبط في الشرعية الرقابة دكر" ،مد أكـر الؿ الدينزل  -
  .71ص:  ،03/30/6332-62 ، الشارقة، اإلمارات العربية ادلتحدة،""الدكرة التاسعة عشر لمجمع الفقو اإلسالمي
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  ؛حكاـ الشريعة اإلسالمية ومبادئهاأل تهماد من موافقلتأكّ الع على النظاـ األساسي وعقد التأسيس واالطَ ا  -
 ؛الشرعية خالفاتخلوىا من ادلللتحقق من مشروعيتها و  ،تدقيق وثائق التأمُت اليت تصدرىا الشركة  -
 ،شركة لذلك ةات اإلعادة التجارية يف حالة حاجالضوابط والقيود الشرعية إلعادة التأمُت لدى شرك وضع  -

 ؛توجيهات ىيئة الرقابة الشرعيةل ، ومدى موافقتهاوالتأكد من مشروعية اتفاقيات إعادة التأمُت اليت تربمها الشركة
  ؛تكوف موافقة ألحكاـ الشريعة اإلسالميةْتيث ؛ إيداع أمواؿ الشركة واستثماراهتاق من مشروعية التحقّ  -
  ؛اإلجابة عن استفسارات إدارة الشركة فيما غلدُّ من مسائل تفرزىا التطبيقات العملية للعمليات التأمينية -
  ىذه الشركات؛ ألعماؿ واألنشطة اليت ٘تارسهاعلى شرعية ا تكافليشركات التأمُت ال تقدمي ضمانات لعمالء -
عية الوثائق واتفاقيات إعادة التأمُت واستثمارات شر  يُظهرنوي للهيئة العامة للشركة ر سإعداد وتقدمي تقري -

 ؛ألحكاـ الشريعة اإلسالمية اتالفوخلَوىا من سلالشركة 
من خالؿ ااضرات والندوات وفق برامج خاصة بذلك  لتكافلية بفكر التأمُت ابالشرك وظفُتادل وعيةت -

  بو؛إعداد األْتاث والكتب اخلاصة  من خالؿ، وكذا وبالتنسيق مع إدارة الشركة
على مسؤولية الشركة يف إخراج الزكاة من  اإلشراؼ على إخراج الزكاة إذا كاف النظاـ األساسي للشركة ينصَ  -

حيث احتساب األمواؿ اليت ٕتب فيها الزكاة وادلقادير الواجب إخراجها وفق ادلعيار اخلاص بالزكاة الصادر 
 ؛دلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالميةعن ىيئة ااسبة وا

 متابعة صرؼ األمواؿ اليت يتقرر صرفها يف وجوه اخلَت ٔتقتضى الفتاوى الصادرة من اذليئة.  -

ٔتوجب توصية من  ؛يتم االستغناء عن خدمات ىيئة الرقابة الشرعية أو أحد أعضائها وٕتدر اإلشارة إىل أنَو -
 رللس اإلدارة يعتمدىا ادلساعلوف يف اجتماع اجلمعية العمومية.  

أثناء  والعقبات العديد التحديات من ىيئة الرقابة الشرعية العديد تواجهو ئة الرقابة الشرعية:ىي تحديات - ك
 :(1)أعلها مهامها أداءو  شلارسة نشاطها

 يف الشكوؾ وىذا ما غلعل :احلديثة ادلالية للممارسات الشرعي ادلراقب أو الشريعة علماء وفهم معرفة ةقلّ   -
 إدارهتا وكيفية ادلنتجات وعن العمليات عن الناشئة دلسألةا فهم يف قوي ساساأل إف كاف الصادرة القرارات

 الفقهية؛ للمسائل نظرية دراسة من ناشئ فتوى رلَرد كاف القرار أف أو ادلنتجات، من ادلًتتبة واآلثار واألىداؼ
 االستشارية اذليئات سلتلف يف الشريعة علماء تعيُت إىل أدت ادلسألة ىذه :وادلتخصصُت العلماء عدد نقص  -

إليهم، ىذا ما  ادلقدمة وادلشاريع ادلسائل على تركيزىم يف يؤثر قد وىذا ،الوقت نفس يف الشرعية الرقابة أو
 الرقابة ىيئة يف عضو وىو دائم بشكل واحدة دلؤسسة يتفرغ شرعي مراقب تعيُت باقًتاح اجلهات بعض دفع

 ؛ةللشرك الشرعية
                                                           

(1)
 للفكر العادلي ادلعهد الثاين، اجلزء ،"اإلسالمية المصارؼ في الشرعية الرقابة ىيئة عمل تقويم" وادلصرفيُت، والشرعيُت االقتصاديُت اخلرباء جلنة 

 .;4 :ص ،9>>4 ،لقاىرة، ااإلسالمي
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 لتنمية مهمة جديدة؛ حيث تعترب ىذه البدائل مالية أدوات وإغلاد ادلنتجات تطوير يف واإلبداع قلة االبتكار  -
 العمالء؛ وزيادة الشركة وتطوير

  الفرص البديلة للشركة؛ تضييع إىل يُؤدي ادلطلوب الوقت يف طوؿ ادلدة يف اٗتاذ القرارات: فعدـ توصل اذليئة للقرارات -

 دلختلف شركات التأمُت التكافلي. الشرعية الرقابة ىيئات عن الصادرة والفتاوى اآلراء يف االختالؼ  -
 التدقيق الشرعي:  .2

   :إدارة ادلخاطر تعترب وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي امتداد لوظيفة رللس اإلدارة يف التدقيق الشرعي الداخلي
 . (1)وهتدؼ إىل التأكد من التزاـ شركة التأمُت التكافلي باألنظمة الرقابية الداخلية ونظم ادلعلومات وقرارات اذليئة الشرعية

 اخلي نذكر منها:رعي الدّ دقيق الشّ وردت عدة تعاريف للتّ تعريف التدقيق الشرعي الداخلي:  - أ
 موضوعي مستقل داخل الشركة، مصَمم دلراقبة وٖتسُت  : "ىو عبارة عن نشاط تأكيدي استشاري1تعريف

إصلاز أىداؼ شركة التأمُت التكافلي من خالؿ التحَقق من اتباعها للضوابط واألحكاـ الصادرة عن اذليئة 
الشرعية وكذا السياسات واخلطط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ادلنتجات الشرعية، واقًتاح التحسينات الواجب 

 .(2)صل شركة التأمُت التكافلي إىل درجة االلتزاـ الشرعي األمثل"إدخاذلا حىَت ت
 وموضوعي، يقدـ تأكيدات وخدمات استشارية شرعية هبدؼ إضافة قيمة  نشاط مستقل": 2تعريف

يساعد و  ،بة الشرعيةادلؤسسة للضوابط والفتاوى الصادرة عن ىيئة الرقا باعللمؤسسة خالؿ التحقق من اتَ 
نظم ومنضبط أسلوب منهجي م باعتَ اعن طريق  اإلسالميةادلالية  أىداؼ ادلؤسسة ٖتقيق ىذا النشاط يف

 .(3)"الشرعية ونظاـ الرقابة الشرعية وحوكمة ىياكل النشاطات الشرعية عمليات إدارة ادلخاطر لتقييم وٖتسُت فاعلية
 :(4)تَتضح النقاط الرئيسية التالية لتدقيق الشرعي الداخليالسابق لالتعريف من خالؿ        
 نشاط  :Activityشركة التأمُت التكافلي؛ دائرة يف 
  َمستقل  :Independentاألمر الذي  ،)ىيئة الرقابة الشرعية( ينةارتباط التدقيق الشرعي الداخلي ّتهة مع

 ؛ونتائج التدقيق الشرعي ؽلكنها من القياـ بأعمالو دوف تدخل أي جهة يف نطاؽ
 موضوعي  :Objective؛التدقيق الشرعي عمليات القياـ باألعماؿ وادلهاـ دوف ٖتيز واالعتماد على األدلة لتوثيق نتائج 
 متأكيد  :Assuranceلتزمة م شركة التأمُت التكافليرعي للتأكد من أف اٗتاذ إجراءات التدقيق الش

 ؛حكاـ الشرعية الصادرة عن ىيئة الرقابة الشرعيةواأل بالضوابط

                                                           
"التدقيق الشرعي على البنوؾ ، ْتث مقدـ يف ادلؤ٘تر السادس "أفضل الممارسات في الشكل اإلدارم للتدقيق الشرعي"موسى آدـ عيسى،  (1)

 .05، ص: 09/04/2017-07، إسطنبوؿ، تركيا، كالمؤسسات المالية اإلسالمية"
(2 )

 .05، ص: "مرجع سابق" موسى آدـ عيسى، 
"التدقيق الشرعي ادلؤ٘تر السادس  ْتث مقدـ يف"مفاىيم الرقابة كالتدقيق كالمراجعة كاالمتثاؿ الشرعي بين النظرية كالتطبيق"، عبد ا عطية،  (3)

 .18ص: على البنوؾ كالمؤسسات المالية اإلسالمية"، "سبق ذكره"، 
 .19ص:  "المرجع نفسو"، (4)
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 استشارم  :Consulting أوتزويد اإلدارة العليا أو رللس اإلدارة أو ىيئة الرقابة الشرعية بأي دراسات 
 شركة التأمُت التكافلي؛مقًتحات لتقييم نظاـ الرقابة الشرعي وٖتسُت االمتثاؿ الشرعي يف 

 إضافة قيمة  :Add Value عن  الشرعية بتأكيد موضوعيتزويد اإلدارة العليا ورللس اإلدارة وىيئة الرقابة
 ؛نظاـ الرقابة الشرعي وتقدمي توصيات وقائية للمخاطر الشرعية وزيادة كفاءة العمليات

 منهجي منظم Systematic:  ؛وادلعايَت الشرعيةاإلسالمية وذلك خالؿ اتباع معايَت ادلراجعة وااسبة للمؤسسات ادلالية 
 االنضباط الذاتي  :Disciplineواألنشطة؛ مجيع العمليات بالضوابط الشرعية يف ملتـز يظلط سلوك بناءالتدريب ل 
 عملية ٖتديد وقياس وتقييم ادلخاطر الشرعية والسيطرة عليها ٔتا يتوافق مع :إدارة المخاطر الشرعية 

 ىيو ، أو ٗتفيضها إىل احلد ادلقبوؿتجَنبها واٗتاذ االسًتاتيجيات ادلالئمة ل ،اإلسالميةأحكاـ الشريعة 
 ؛ٔتا فيها ىيئة الرقابة الشرعيةادلوظفُت واإلطارات يف شركة التأمُت التكافلي مسؤولية كافة 

 التحكم الشرعي وتتأثر ّتميع الكيانات الداخلية إىلنظاـ متكامل يهدؼ ىو  :نظاـ الرقابة الشرعية ،
لتحقيق ، ابة التقاريرالعمليات ومحاية احلقوؽ وكت ،النشاطات ،االتفاقيات ،فحص العقود، خالؿ االمتثاؿ

 ؛اإلسالميةالشريعة شركة التأمُت التكافلي وفق ضوابط أىداؼ 
 السياسات واإلجراءات وادلعايَت اليت تنظم تشابك العالقات بُت :حوكمة ىياكل النشاطات الشرعية 

 افق مع اإلرشادات الصادرة عن بعضٔتا يتو شركة التأمُت التكافلي أصحاب ادلصاحل لتحقيق أىداؼ 
 .ادلختصة اإلسالميةادلالية  ادلؤسسات

 :(1)من ادلهاـ الرئيسية ادلتعلقة بوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ما يليكظائف التدقيق الشرعي الداخلي:  - ب
ٔتعٌت فحص العمليات اليت مَت تنفيذىا خالؿ فًتة زمنية زلَددة للتأكد من تنفيذىا وفقا  تدقيق العمليات: -

 للسياسات ادلعتمدة من قبل اإلدارة ووفقا للقرارات والعقود ادلعتمدة من قبل اذليئة الشرعية؛

لشرعية اادر : ويقصد بو التأكد من صحة البيانات ادلالية ادلسَجلة ومدى توافقها مع ادلصالتدقيق المالي -
 ؛الصحيحة والعقود الصادرة عن اذليئة الشرعية واإلدارة القانونية

وذلك من خالؿ إعطاء تأكيد حوؿ كفاءة وفاعلية موظفي شركة التأمُت التكافلي، ومدى تدقيق األداء:  -
لعقود اليت التزامهم باألنظمة والقوانُت والقرارات الصادرة عن اذليئة الشرعية وكذا مستوى إدراكهم للصيغ وا

 يتم إبرامها مع ادلشًتكُت؛

وذلك من خالؿ التأكيد على أف تطبيق النظم بشركات التأمُت التكافلي والصادرة عن اذليئة تدقيق النظم:   -
 الشرعية يتم بدقة وال توجد ٕتاوزات شرعية.

 :(2)توافر ما يليلتحقيق فعالية التدقيق الشرعي غلب  :الداخلي متطلبات تحقيق فعالية التدقيق الشرعي -ج

                                                           
 .06-05، ص: "مرجع سابق" موسى آدـ عيسى، (1)
(2)

 .08-06، ص: "السابق "المرجع 
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وتتحقق درجة الكفاءة لدى ادلدققُت الشرعَيُت من خالؿ: اإلدلاـ باألحكاـ كفاءة العنصر البشرم:  -
  الشرعية والعمل التأميٍت وفهم مجيع النظم والربامج ادلستخدمة يف عملية التنفيذ؛

االسًتإتية ادلالية وادلدَققيق الَشرعَيُت تتباين أىداؼ كل من اإلدارة العليا اليت تسعى إىل تنفيذ االستقاللية:  -
الذين يهدفوف حلماية الشركة من ادلخاطر اليت قد تسببها اإلدارة العليا، األمر الذي قد يؤدي إىل التأثَت على 

فصل وظيفة التدقيق الشرعي عن اإلدارة التنفيذية وربطها  قرارات ادلدققُت ولتحقيق استقالليتهم ال بد من
وجود وحدات شرعية تساعد ادلدَققُت يف فهم قرارات اذليئة الشرعية واإلدارة ؛ إضافة ضماف عيةباذليئة الشر 

 العليا على تصحيح األخطاء وفقا لقرارات اذليئة؛
غلب أف تتوافر يف شركات التأمُت التكافلي السياسات واإلجراءات كضوح السياسات كاإلجراءات:  -

ادلوظف، ألف غموض اإلجراءات تعيق عمل ادلدَققُت وتفتح باب الواضحة لكل منتج وفهم تطبيقها من قبل 
 االجتهادات الشخصية وبالتايل غياب الدَقة.

   ّاؿق التأثَت اإلغلايب والفعَ ػلقَ  رعي اخلارجيدقيق الشّ التّ  تطبيق اسًتاتيجية فَ إ رعي الخارجي:دقيق الشّ الت 
و اإلفتائي شَقيبشركة التأمُت التكافلي يكوف عليو عمل اجلهاز الشرعي داخل  بإتاه تقومي وتطوير اجلوانب فيما

العديد  من اجلهاز الشرعي الداخلي توفَت التدقيق الشرعي اخلارجي تتطلب والرقايب، ذلك أف طبيعة عمليات
ئها ط جودة أدابتنظيم أعماؿ ىيئات الفتوى والرقابة الشرعية وضب، من ادلتطلبات الفنية واإلجرائية ذات الصلة

 من الشركةسًتاتيجي من وجودىا وادلتمثل يف حفظ أعماؿ اال الوصوؿ إىل ٖتقيق اذلدؼ دؼالشرعي، هب
 .ادلخالفات الشرعية

 تعريف التدقيق الشرعي الخارجي:  - أ
 بأف ادلؤسسة قامت بواجبها  اإلسالمية تقدمي تأكيد معقوؿ من جهة مستقلة خارج ادلؤسسة ادلالية" :1تعريف

ويتحصل التأكيد ادلعقوؿ من إجراء  فيما نفذت من معامالت، اإلسالميةة يعاالمتثاؿ بأحكاـ الشر  ٕتاها
 .(1)"اً ذة وليس كميّ التدقيق الشرعي على عينة من ادلعامالت النمطية ادلنفّ 

 : (2)التقارير التالية التدقيق اخلارجي تصدر عن ىيئة :تقارير التدقيق الشرعي الخارجي - ب
ية ليف نظاـ الرقابة الشرعية الداخ ضعفالنقاط إلبراز تقرير إىل إدارة ادلؤسسة ويُرفع ىذا ال :خطاب اإلدارة -

 ؛ يةلفرؽ عمل داخ مع ةلَ النظاـ من خالؿ استشارة مستق لتحسُت كفاءةعلى ٕتَنبها العمل و 
 ، مالحظة إدارة ادلؤسسة بشأف كل التدقيق الشرعي ورأي مالحظاتعن ي لتقرير تفصيوىو : التقرير األكلي -

ة بشكل مباشر يف يئاذل وئة، وتستند إليللهياخلارجي التابع  التقرير من فريق التدقيق الشرعي صدر ىذاوي
 شركة التأمُت التكافلي بضوابط الشريعة اإلسالمية يف معامالهتا؛  مدى التزاـللحكم على 

                                                           
(1)

مجعية ماليزيا،  "التدقيق الشرعي"،ؤ٘تريف مْتث مقدـ "،  : المفاىيم كآلية العمل"استراتيجية التدقيق الشرعي الخارجيعبد الباري مشعل،  
 .07، ص: 10/05/2011اإلسالمية، ادلؤسسات ادلصرفية 

 .08ص: "، "المرجع نفسو (2
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 يئة الرقابةى-الشرعي اخلارجي  قيتضمن رأي ادلدقّ " Short form"تقرير ظلطي سلتصر  وىو: لتقرير النهائيا -
ذا التقرير ى ، ويُعتربدقيقتَ للالفًتة ادلالية اخلاضعة  خالؿشركة التأمُت التكافلي يف معامالت  -الشرعية
 لشركة.جمعية العمومية للئة الرقابة الشرعية لىيـ من قبل قدَ ويُ  التدقيقعملية  من سيدؼ الرئياذل ادلختصر
 من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل: إجراءات التدقيق يف شركات التأمُت التكافليكن تلخيص وؽل           

 إجراءات التدقيق في شركات التأمين التكافلي :02الجدول

 دقيقػراء التػإج

 الشرعية. رلازة من اذليئة وثائق واالتفاقيات ادلدرجة يف النظاـد أف التأكّ ال 1

 إدراجها يف النظاـ. أف الوثائق واالتفاقيات اجملازة من اذليئة الشرعية قد متّ  دتأكّ ال 2

 ـ.زلرّ  دؼد أف اإلجراءات ٘تنع التأمُت ذلتأكّ ال 3

 فصل حسابات ادلشًتكُت )محلة الوثائق( عن حسابات الشركة.  د أنو متّ تأكّ ال 4

 حصة من الفائض. د أف الشركة مل ٖتصل على أيّ تأكّ ال 5

.وأنو غَت متعلّ  زلتمل الوقوع وليس متعّمدا من ِقبل ادلشًتؾ التأّكد أف اخلطر ادلؤمن ضّده 6  ق ٔتحـر

7 
ق بػإدارة عمليػات د أنو مت تنظيم العالقة بُت الشػركة وبػُت ادلشػًتكُت )محلػة الوثػائق( علػى أسػاس عقػد الوكالػة فيمػا يتعلّػتأكّ ال

 التأمُت.

8 
أنو مت تنظيم العالقة بُت الشركة وبُت ادلشًتكُت )محلة الوثائق( على أساس عقػد الوكالػة أو عقػد ادلضػاربة فيمػا يتعلػق  دتأكّ ال

 باستثمار أمواؿ ادلشًتكُت )محلة الوثائق(.

 ذلا.أو ٗتص استثمار أموا ركة، ومجيع ادلصروفات اليت ٗتصهاالشركة تتحمل ادلصروفات اخلاصة بتأسيس الشتأكد أف ال 9

10 
يقتطػػػع مػػػن أمػػػواؿ ادلسػػػاعلُت ويكػػػوف مػػػن حقػػػوقهم، وكػػػذلك كػػػل مػػػا غلػػػب  االحتيػػػاطي القػػػانوين للشػػػركة ادلسػػػاعلةتأكػػػد أف ال

 .اقتطاعو شلا يتعلق برأس ادلاؿ

 تأكد أف الشركة ال تقـو بدفع فوائد لشركات إعادة التأمُت التقليدية عن ادلخصصات الفنية اتجزة.ال 11

 أف أقساط إعادة التأمُت والتعويضات من شركة اإلعادة ؼلتص بو حساب ادلشًتكُت.  تأكدال 12

 تأكد من موافقة ىيئة الرقابة الشرعية للشركة على اتفاقيات إعادة التأمُت.ال 13
 .49ص: "مرجع سابق"، عبد الباري مشعل، عامر حجل،  المصدر:
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  :(1)وظليز مايلي النماذج التطبيقية لهيكلة التدقيق الشرعي: 
بعض شركات التأمُت التكافلي ال ٘تلك ىيكل أو وحدة خاصة  عدـ كجود ىيكل خاص بالتدقيق الشرعي: - أ

 ة التدقيق إىل بعض أعضاء اذليآت الشرعية، ومن سلبيات ىذا النموذج ما يلي:بالتدقيق الشرعي، بل توكل مهمّ 
 وىذا لعدـ كفاءة أعضاء اذليئة الشرعية يف اختيار العينات اليت ٖتَقق مصداقية أكثر يف التدقيق؛ كجود أخطاء في التدقيق: -
حيث تتَم عملية التدقيق على عينة عشوائية وىذا لعدـ إمكانية أعضاء اذليئة الشرعية  عدـ شمولية التدقيق: -

بتدقيق مجيع العمليات لكثرة مسؤولياهتم، األمر الذي يؤدي إىل تدقيق ادلستندات على حساب تدقيق النظم 
 واإلجراءات وكذا التدقيق ااسيب؛

 التكافلي تشرؼ على عملية تصحيح األخطاء. وفق ىذا النموذج ال توجد جهة تقنية شركة التأمُت -
بعض شركات التأمُت التكافلي هبا ىيكل أو وحدة  ىيكل التدقيق الشرعي تابع للرئيس التنفيذم: - ب

خاصة بالتدقيق الشرعي، تتوىل القياـ ٔتسؤولية أمانة اذليئة الشرعية من خالؿ تنظيم االجتماعات؛ كتابة 
 عية وىذا إضافة إىل أعماؿ ادلراجعة والتدقيق الشرعي، ومن سلبيات ىذا النموذج ما يلي:ااضر؛ تبليغ قرارات اذليئة الشر 

وذلك لوجود تعارض يف ادلصاحل الناتج عن الدمج  بُت مسؤوليات التدقيق عدـ شمولية كدقة التدقيق:  -
إىل جانب التدقيق وأمانة اذليئة الشرعية، فمهمة ىذه األخَتة تتعلق باجلانب الشرعي ويصعب عليها شلارستو 

 الذي يكشف عن أخطاء أمانة اذليئة والتبليغ عنها ألهنا من مسؤولياهتم؛
إف فصل بُت وظيفة التدقيق الداخلي والتدقيق  عدـ كجود تنسيق بين التدقيق الداخلي كالشرعي: -

 الشرعي، يؤدي إىل الًتكيز على األخطاء الشرعية وإغفاؿ ادلخاطر ادلالية و التشغيلية؛

 وىذا نتيجة تكرار عمليات ادلراجعة والتدقيق من قبل جهتُت سلتلفتُت. الوقت كالجهد: إضاعة -

يعترب ىذا اذليكل من أكثر النماذج تطبيقا يف شركات  ربط ىيكل التدقيق الشرعي بالمجموعة الشرعية: -ج
ف تابعة للرئيس التأمُت التكافلي؛ حيث تنشئ شركة التأمُت التكافلي اجملموعة أو اإلدارة الشرعية، تكو 

 رئيس اإلدارة الشرعية التابع للرئيس التنفيذم؛  -التنفيذي ويتَم تقسيمها إىل وحدات مستقَلة تشمل: 

من مهامها ترتيب اجتماعات اذليئة الشرعية؛ حفظ القرارات الشرعية  أمانة الهيئة الشرعية كاالستشارات: -
 ؛شارات الشرعية دلختلف الوحداتوزلاضر االجتماع؛ التنسيق بُت الوحدات األخرى؛ تقدمي االست

دة وحدات األعماؿ يف تطوير منتجات جديدة وزلاولة تقـو ىذه الوحدة ٔتساعكحدة تطوير المنتجات:   -
 ؛كما تقـو بتصحيح األخطاء الشرعيةربطها بُت اجلانب اإلداري والشرعي،  

تعترب ىذه الوحدة متكاملة تضّم مجيع ٗتّصصات التدقيق الشرعي؛ حيث يكوف كحدة التدقيق الشرعي:  -
والنظم، وتتوىَل ىذه الوحدة إجراء التدقيق بناءاً أعضاءىا مؤىلُت لتدقيق ادلنتجات اجلديدة وتدقيق األداء 

على القرارات الصادرة عن اذليئة الشرعية والتفسَتات ادللحقة هبا الَصادرة عن األمانة، ليتم بعدىا عرض 
 نتائج التقرير على لقبولو أو رفضو من قبل اذليئة الشرعية وىذا بالتنسيق مع األمانة الشرعية. 

                                                           
 .10ص:"، السابق"المرجع  (1
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 ت ىذا النموذج ما يلي:ومن سلبيا           
 عدـ استقاللية وحدة التدقيق: وىذا لتبعيتها إداريا إىل رئيس اجملموعة الّشرعية والرئيس التنفيذي ؛ 

 .وجود تعارض بُت أعماؿ التدقيق الشرعي وادلراجعة الداخلية إلمكانية توافقهما زمنيًا؛ األمر الذي يؤّدي إىل توقيف العمل مؤقتا 

ىيكل يقـو على  ()اقًتح الباحث "موسى آدـ عيسى" التدقيق الشرعي بإدارة المراجعة:ربط كحدة  -د 
أساس دمج وحدة التدقيق الشرعي بإدارة ادلراجعة، وىذا لتمكُت ىذه األخَتة من أداء مجيع مهامها ٔتا فيها 

ؿ التدقيق الشرعي وادلراجعة مهنة التدقيق الشرعي، ويتميز ىذا النموذج باستقالليتو وٕتَنبو لالزدواجية بُت أعما
 ب ما يلي:العتماد ىذا النموذج من قبل شركات التأمُت التكافلي يتطلّ اخلية، و الدّ 
ضرورة اعتماد شركة التأمُت التكافلي على ادلعايَت الشرعية الصادرة عن ىيئة ااسبة وادلراجعة للمؤسسات  -

 ة مستنبطة من القرارات الشرعية الصادرة عن اذليئة الشرعية؛ادلالية اإلسالمية أو تطوير قرارات شرعية من قبل الشرك

وجود وحدة داخل إدارة ادلراجعة سلتصة بالتدقيق الشرعي من مسؤولياهتا ضبط ادلخالفات الشرعية ورفعها   -
اإلدارية إدارة ادلراجعة أما ادلرجعية الشرعية فهي اذليئة الشرعية،             إىل اذليئة الشرعية وبالتايل تكوف مرجعيتها

 وؽلكن إبراز ىيكلها اإلداري من خالؿ الشكل ادلوايل:
 كحدة التدقيق الشرعي ضمن إدارة المراجعة ىيكل :48الشكل 

 

 

 

 

"التدقيق الشرعي على ، ْتث مقدـ يف ادلؤ٘تر السادس "أفضل الممارسات في الشكل اإلدارم للتدقيق الشرعي"موسى آدـ عيسى، : المصدر
 .15، ص:09/04/2017-07، إسطنبوؿ، تركيا، اإلسالمية"البنوؾ كالمؤسسات المالية 

ذلذا اذليكل فإف مجيع وحدات ادلراجعة داخل اذليكل الوظيفي مسؤولة عن عملية التدقيق وفقا لألساس  وفقاً      
 :(1)كما يلي  رعي والتقٍتالشَ 
 ىا؛تزويد فريق التدقيق الشرعي بالقرارات والضوابط الشرعية ادلستنبطة وزلاولة تفسَت  -

 إجراء الرقابة قبل عملية التنفيذ وىذا من خالؿ اعتماد اإلجراءات والسياسات يف إطار قرارات اذليئة الشرعية؛ -

 رفع التقارير الصادرة من وحدة التدقيق إىل اذليئة الشرعية. -

ىو االمتثاؿ ألحكاـ ومبادئ الشريعة  شركات التأمُت التكافلي زما ؽليّ  أىمّ  لعلّ  كحدة االمتثاؿ الشرعي:  .3
ىذه ف سلاطر عدـ االمتثاؿ قد تؤدي إىل تشويو مسعة أل ،وإرشادات ىيئة الرقابة الشرعية وفتاوى اإلسالمية

                                                           
( )  ؤ٘تر السادس للتدقيق الشرعي على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ادلقاـ ادلباحث عن البنك األىلي السعودي، وقد مَت تقدمي االقًتاح يف

 .07/04/2017يف  ًتكياببإسطنبوؿ 
1)

 .16 ، ص:"مرجع سابق"، موسى آدـ عيسى 

 إدارة المراجعة كالتدقيق الشرعي

كحدة مراجعة 
 االئتماف

كحدة المراجعة  التدقيق الشرعي كحدة
 المحاسبية كالمالية

كحدة مراجعة 
 النظم

كحدة مراجعة 
 العمليات
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 ها وبالتايلعن التعامل مع اإلسالميةادلؤسسات ادلالية باقي العمالء و  ٗتَلي األمر الذي يؤدي إىلالشركات 
 .إفالسهاضعف مراكزىا ادلالية وإشهار 

ادلخاطر القانونية أو "و: بأنّ  بشكل عاـ عرفت جلنة بازؿ للرقابة ادلصرفية االمتثاؿ تعريف االمتثاؿ الشرعي: - أ
شريعات النإتة عن فشل يف االمتثاؿ للقوانُت والتّ الشركة شوه يف مسعة التّ  العقوبات التشريعية واخلسائر ادلالية أو

 .(1)شركة"نشاطات ال اخلية يف مجيعوالتعليمات الدّ  والقواعد
 أّما االمتثاؿ الّشرعي فقد وردت عّدة تعريف نذكر منها ما يلي:        
 ُت القوان اخلية جلميعالدّ  اوسياستهشركة التأمُت التكافلي د من امتثاؿ ة ىدفها التأكّ وظيفة مستقلّ : "1تعريف

ابية اجلهات الرق ادرة عنليمة الصّ السّ  السلوؾ وادلعايَت وادلمارساتاعد وقو واألوامر والتعليمات  واألنظمة
حوؿ االمتثاؿ  اإلدارةرللس  إىلوتراقب وترفع التقارير  واإلرشادصح ـ النّ م وتقدَ وتقيَ  ددَ الية والدولية اليت ٖتُ 

 .(2)"شركة التأمُت التكافلييف 
 شركة التأمُت التكافلي د من امتثاؿ التأكّ  إىلة أو تتبع لدائرة أو وحدة هتدؼ وظيفة مستقلّ " :2تعريف

ؤسسات ادلالية السلوؾ ادلهٍت الصادرة عن ادل وقواعد تواإلرشادااخلية وجلميع ادلعايَت ياسات الدّ للسّ 
عن ىيئة ادرة والفتاوى الصّ  -وإرشادات شرعية معايَتأصدرت إف –واجلهات الرقابية  الدولية اإلسالمية

 .(3)"قابة الشرعية ورفع التقاريرالرّ 
 :كما يلي  لالمتثاؿ الشرعي ياألساسالبناء يَتضح  خالؿ التعريفُت الّسابقُت ومن
 ؛هبذا النشاط دلتعلقةيتبع جهة عليا باإلدارة تضمن عدـ التدخل بادلهاـ أتعٌت أنو  :االستقاللية -
 وقواعد السلوؾ وادلعايَت وادلمارسات ادلصرفية واألوامروالتعليمات  واألنظمةللقوانُت شركة التأمُت امتثاؿ  -

 .سياسة رفع التقارير؛ اجلهات الرقابية الية والدويلالسليمة الصادرة عن 
 ويّتضح الفرؽ بُت وظيفة االمتثاؿ الشرعي ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي كما ىو مبَُت يف اجلدوؿ ادلوايل:   

 شركات التأمين التكافلياالمتثاؿ الشرعي كالتدقيق الشرعي الداخلي في أكجو االختالؼ بين  :33الجدول

 التدقيق الشرعي الداخلي االمتثاؿ الشرعي عناصر المقارنة

استقاللية أقّل حيث يتبع الرئيس التنفيذي أو  درجة االستقاللية
 مدير الدائرة أو الوحدة

 ابة الشرعيةاستقاللية أعلى حيث يتبع ىيئة الرق

اإلطار الزمني 
 للنشاط

يهتّم باحلاضر للتأكد من االمتثاؿ للقوانُت 
والتشريعات وادلعايَت الصادرة عن اجلهات 

 الرقابية وادلؤسسات ادلالية الدولية.

يهتم بادلاضي واحلاضر لتقدمي تأكيد حوؿ مدى 
 التقَيد بفتاوى ىيئة الرقابة الشرعية يف مجيع األنشطة

 نشاط تأكيدي نشاط تشغيلي النشاط طبيعة
 سلاطر التشغيل واالئتماف  سلاطر التشغيل الشرعية المخاطر

                                                           
 .21ص:  "مرجع سابق"،عبد ا عطية،  (1)
 .2006، عماف، األردف، ("33/2006"تعليمات مراقبة االمتثاؿ رقم )البنك ادلركزي األردين، ( 2)
(3)

 .21ص:  "مرجع سابق"،عبد ا عطية،  



 الفصل الثالث..................................................الحوكمة في شركات التأمين التكافلي

 

~ 213 ~ 
 

زلّدد حسب ما تتطلبو اإلدارة العليا وال يشمل  اإلطار الوظيفي
 التدقيق الشرعي الداخلي

 إطار أوسع  يشمل نشاط االمتثاؿ الشرعي

"التدقيق ادلؤ٘تر السادس  ْتث مقدـ يف"مفاىيم الرقابة كالتدقيق كالمراجعة كاالمتثاؿ الشرعي بين النظرية كالتطبيق"، عبد ا عطية،  :المصدر
 .22: ، ص09/04/2017-07إسطنبوؿ، تركيا،  الشرعي على البنوؾ كالمؤسسات المالية اإلسالمية"،

أحكاـ  الشرعية والسيطرة عليها ٔتا يتوافق معيد وقياس وتقييم ادلخاطر دعملية ٖت" :إدارة المخاطر الشرعية  .4
شركة يف  وظفُتمسؤولية كافة ادلىي أو ٗتفيضها و  جَنبهاتيجيات ادلالئمة لتواٗتاذ االسًتا ،اإلسالميةالشريعة 

 .(1)"ٔتا فيها ىيئة الرقابة الشرعية التأمُت التكافلي
 حوكمة شركات التأمين التكافلي:مبادئ  :ثانيا

أساسا  باإلضافة إىل األسس ادلطّبقة يف احلوكمة الشركات فإَف شركات التأمُت التكافلي تتضَمن يف حوكمتها     
الركيزة األساسية  ىذه اذليآت الشرعية تعترب ها، كماتقـو اذليآت الشرعية بدور ىاـ يف دعم نشاطشرعيا؛ حيث 

افلي، األمر الذي يتطَلب ضرورة تطبيق عناصر حوكمة اجلمهور يف سالمة العمل التأميٍت التكاليت تقَوي ثقة 
 :(2)االلتزاـ الشرعي هبا حىَت تتحقق فعالية نشاطها وادلتمثَلة فيما يلي

إف العدالة والوفاء بالعقود تعترب من أىم األسس اليت تستند عليها العقود الشرعية، وذلك من خالؿ  العدالة: -
﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكونُواْ قَػوَّاِمَُت بِاْلِقْسِط ما ذكر يف آيات عديدة يف القرآف الكرمي منها قوؿ ا عز وجل: 

وقولو  (من سورة األنعاـ 485آلية ا)﴿َوِإَذا قُػْلُتْم فَاْعِدُلوْا﴾ :وقولو تعاىل (لنساءمن سورة ا 468 :اآلية)ُشَهَداء لِّلِو﴾
 (؛من سورة ادلائدة 4اآلية )﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَْوُفواْ بِاْلُعُقوِد﴾ :سبحانو

ٔتعٌت أف ادلسؤوؿ ال ؽلكنو ٖتقيق العدؿ إاَل إذا أشرؾ مجيع األطراؼ اليت ذلا عالقة بالشركة يف اٗتاذ  الشورل: -
ْم َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَْمُرُىْم ُشوَرٰى ﴿أي قرار يؤثَر على أدائها، وذلك عمال بقولو تعاىل:  َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرهبِ 

نَػُهْم َوشلَّا َرَزقْػنَ   (؛الشورى من سورة ;6 اآلية:) ﴾اُىْم يُنِفُقوفَ بَػيػْ

دائها بصدؽ وأمانة وقد الشركة والعمل على أ ٔتعٌت التحديد الدقيق دلسؤولية كل طرؼ يف المسؤكلية: -
حددهتا الشريعة بشكل دقيق، ألف أَي مسؤولية يتحملها ادلسلم بناء على تعاقد مع غَته ال يكوف مسؤوال 

وَُكلَّ ِإنَساٍف ﴿إظلا ىو مسؤوؿ أواًل أماـ ا الذي أمر بالوفاء بالعقود يف قولو تعاىل: فقط أماـ من تعاقد معو 
بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك  اقْػرَْأ ِكَتاَبَك َكَفىٰ   (14)اَوطُلْرُِج َلُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِكَتابًا يَػْلَقاُه َمنُشورً  ۖ  أَْلَزْمَناُه طَائِرَُه يف ُعُنِقِو 

يًعا فَػيُػَنب ئُػُهم ٔتَا َعِمُلوا ي﴿ (، وقولو تعاىل:من سورة اإلسراء 47-46 اآلتُت:) ﴾َحِسيًبا َعثُػُهُم اللَُّو مجَِ َأْحَصاُه  ۖ  ْوـَ يَػبػْ
وجاء يف قوؿ النيب صلى ا عليو وسلم: (، من سورة اجملادلة 9اآلية: ) ﴾َواللَُّو َعَلٰى ُكل  َشْيٍء َشِهيدٌ  ۖ  اللَُّو َوَنُسوُه 

"كَلكم راع وكَلكم مسؤوؿ عن رعيتو"، كما أَف ادلسؤولية يف الشريعة ال تتوقف على قرار اَٗتذ يف إطار 
 البيانات وادلعلومات الصادقة، بل ٘تتَد إىل نتائج ىذا القرار؛

                                                           
(1)

 .>5ص: ، "مرجع سابق"عبد ا عطية،  

 .911-910ص:  "مرجع سابق"،، فعالة في البنوؾ اإلسالمية" "متطلبات إرساء حوكمةرلدوب ْتوصي وآخروف،  (2)
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فاء هبا بنظاـ اجلزاء من خالؿ نظاـ ٔتعٌت ضرورة زلاسبة كل طرؼ عن التزاماتو، وربط مدى الو  المساءلة: -
داخلي يف الشركة للحوافز والعقوبات وتطبيقو على اجلميع، وكذلك من خالؿ وجود نظاـ قضائي عادؿ يف 
الدولة، وقد وضعت الشريعة اإلسالمية يف تنظيمها لعقود ادلعامالت أسسا اسبة كل طرؼ على مدى 

وأقَرت عقوبات دلن ؼلَل هبا، واألمر ال يقتصر على اجلزاء الشرعي  التزامو بأداء ما عليو من واجبات يف العقد
 واإلداري فقط  وإظلا يتعَداه إىل اجلزاء اإلذلي؛

عَززت الشريعة اإلسالمية قيم الصدؽ واألمانة يف نشر ادلعلومات لألطراؼ الذين ال ٘تَكنهم  الشفافية: -
فيها مصاحل، للتعَرؼ على مدى كفاءة اإلدارة يف  ظروفهم من اإلشراؼ ادلباشر على أعماؿ الشركة اليت ذلم

 إدارة أمواذلم واافظة على حقوقهم و٘تكينهم من اٗتاذ القرارات السليمة يف عالقتهم بالشركة.
قد أصدر رللس اخلدمات ادلالية ل :FASBمبادئ الحوكمة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية " .1

 5009 يف ديسمرب ومنها شركات التأمُت التكافلي ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية اإلسالمية ٔتاليزيا معيارا حلوكمة
 : (1)إىل ما يلي ىذا ادلعيار هدؼوي
 ؛بتطبيق احلوكمة شركات التأمُت التكافليقياـ  تسهيل -
 ؛اإلسالمية بالشريعة شركات التأمُت التكافليلتزاـ ضماف ا -

 ؛استكماؿ ادلعايَت احلالية للحوكمة رشادية إىلهتدؼ ادلبادئ اإل  -
كما وردت يف مبادئ   "ضوابط إدارة ادلؤسسات" ادلبادئ اإلرشادية إنو من ادلناسب اعتماد تعريفات تبُّت  -

عديالت ٔتا يتناسب نمية ووثيقة جلنة بازؿ لإلشراؼ ادلصريف مع إجراء بعض التّ مة التعاوف االقتصادي والتّ منظّ 
 ؛مات ادلالية اإلسالميةمع إطار عمل مؤسسات اخلد

ال يوجد ظلوذج واحد لضوابط إدارة ادلؤسسات ؽلكن تطبيقو بل غلب أف تضع كل دولة أو منظمة ظلوذجا  -
 ؛تطبيق مبدأ االلتزاـ أو الشرح بالنسبة لتطبيق ادلبادئ اإلرشادية ؛خاصا هبا

 احلصوؿ على الدعم من قبل الَسلطات اإلشرافية. -

 :(2)كما يليأقساـ   ةمت يف أربعظَ مبادئ إرشادية نُ  ةوقد تضمن ادلعيار سبع   

اعتماد التوصيات  ومنها شركات التأمُت التكافلي مؤسسات اخلدمات ادلالية اإلسالمية ىغلب عل 
ذات العالقة مثل مبادئ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية وورقة جلنة بازؿ لإلشراؼ ادلصريف وتوجيهات 

 ؛ادلبدأ بضرورة االلتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسالمية ومبادئها ىوقد أوصاإلشرافية، السلطات 

                                                           
رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، "دكر الهيآت الدكلية في إرساء كتعزيز مبادئ الحوكمة"، ، فتيحة بن الدين (1)

 .>:-::، ص: 5045جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، اجلزائر، 
مؤتمر "حوكمة الشركات المالية ، "الحوكمة في المؤسسات المالية كالمصرفية العاملة كفق الشريعة اإلسالمية"دار ادلراجعة الشرعية،  (2)

 .09، ص: :07/500/;4-:4، مركز القانوف السعودي للتدريب، الرياض، السعودية، "كالمصرفية )البنوؾ، شركات التأمين، شركات الوساطة(
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بادلعايَت ااسبية ادلتعارؼ عليها دوليا  شركات التأمُت التكافليالتزاـ  ىتزويد رللس اإلدارة بالتقارير اليت تبُت مد  
  ة؛قطاع اخلدمات ادلالية اإلسالمية، وقد جاءت التوصية بضرورة قياـ البنوؾ بإنشاء جلنة ادلراجع ىواليت تسري عل

ٕتاه أصحاب حسابات اولية استئمانية ؤ أف تتحمل مس شركات التأمُت التكافلي ىغلب عل 
 . ذلك من خالؿ جلنة ضوابط اإلدارةاالستثمار، مع اإلفصاح والشفافية عن ادلعلومات وقد جاءت التوصية بأف يتم 

والتوصية جمللس  "احتياطي ادلخاطر"و "احتياطي معدؿ األرباح"تكليف جلنة ضوابط اإلدارة ٔتراقبة   
  ؛اإلدارة حوؿ كيفية استخدامو

، وغلب أف ػلصل ليالتأمُت التكاف لشرعية من اخلصائص الدائمة لقطاعتنوع اآلراء ا ىالبد وأف يبق 
ادلراجعوف الداخليوف وادلراقبوف الشرعيوف علي التدريب الالـز وادلناسب لتحسُت مهاراهتم من حيث مراجعة 

 ؛اإلسالمية االلتزاـ بالشريعة ىمد

الشفافية يف اعتمادىا تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسالمية ومبادئها الصادرة  شركات التأمُت التكافليغلب أف تعتمد  
 ؛اذليئة الشرعية ادلركزية أو اإلفصاح عن سبب عدـ االلتزاـ االلتزاـ بقرارات شركةال ىعن علماء الشريعة للمؤسسة، وغلب عل

 فائضال حوؿ أسس توزيع للمشًتكُتدلعلومات ألصحاب توفَت ا شركات التأمُت التكافلي ىغلب عل 
 التوقيع على وثيقة االشًتاؾ. قبل

 " من خالؿ الشكل ادلوايل:FASBوؽلكن تلخيص مبادئ حوكمة شركات التأمُت التكافلي حسب رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية "     

 FASB حسبشركات التأمين التكافلي  حوكمةمبادئ  :49الشكل
 

 

 

 

 

 "أىمية اإلفصاح كفق معايير المحاسبة المالية اإلسالمية لدعم الحوكمة بالمؤسسات المالية اإلسالمية"، : حكيم براضية، بن علي عزوز،المصدر
 .6;، ص: 5048، 47ع: جامعة ادلسيلة، اجلزائر، رللة العلـو االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية،

 شركات التأمين التكافلي مبادئ حوكمة

كضع إطار شامل 
 لضوابط اإلدارة

إعداد كعرض القوائم 
 المالية كفق المعايير

 المحاسبية

بحقوؽ  اإلقرار
 كمتابعتها المشتركين

اعتماد استراتيجية 
 كمالئمة استثمار سليمة

الحصوؿ على آلية 
 الفتول كالتنسيق بينها

اإلفصاح عن 
 األساسية المعلومات

 بأحكاـ الشريعةااللتزاـ 
 عنها كاإلفصاح
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س العاـ اجمللأصدر  :س العاـ للبنوؾ كالمؤسسات المالية اإلسالميةالمجلمبادئ الحوكمة الصادرة عن ا .2
مبادئ لنظاـ مايل ومصريف متوازف وعادؿ  ةعشر  2009وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بالبحرين سنة  للبنوؾ

  : (1)يما يليالتأمُت التعاوين، وىذا من أجل محايتها من اخلطر، وتتمثل ىذه ادلبادئ فلشركات  تعترب كحوكمة
  ينات وبيع الديوف وتورقيها والتصرؼ فيها؛ااحلد من اإلفراط يف ادلد  -
 على العمل على إحداث توازف بُت الصيغ القائمة على مبدأ ادلشاركة يف الربح واخلسارة وصيغ التمويل ادلبٍت -

 غَت ادلرتبط بنمو الثروة؛ن يالدّ 
  بناء نظاـ نقدي وإغلاد وسائل للدفع أكثر عدالً واستقراراً ؛ -
  استخداـ آلية معدؿ الربح بديال عن آلية سعر الفائدة؛ -
  وادلراىنة عليها؛هبا  تطوير أدوات و صيغ فعالة وعادلة يف إدارة ادلخاطر وتوزيعها، ال ادلتاجرة -
  فاءة وعداًل واستقراراً ومرتبطا باالقتصاد احلقيقي؛بناء نظاـ مايل ومصريف أكثر ك -
  ضلو آليات عادلة لضماف احلقوؽ ادلالية للمقرضُت مع عدـ إحلاؽ أضرار بادلدينُت؛ -
  تصحيح دور األسواؽ ادلالية ووضع ضوابط زلددة لًتشيد سلوكيات ادلتعاملُت فيها؛ -
  باألطراؼ ذات العالقة؛احلوكمة والشفافية يف نشاط ادلؤسسات ادلالية وعالقتها  -
 .تفعيل دور الدولة يف رعاية النظاـ النقدي وادلايل والرقابة على ادلعامالت واألسواؽ لتحقيق النمو ادلتوازف -
 :المعايير اإلرشادية للحوكمة الصادرة عن ىيئة المحاسبة كالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  .3

خاصة بالتأمُت 26معيار  3002ااسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية بالبحرين سنة  أصدرت ىيئة
تمثلة يف معايَت ااسبة وادلراجعة واألخالقيات، ومعايَت الضبط وادلعايَت ادلباحلوكمة و  اخلاص منها كافليالت

معيارا 68اعتماد  التأمُت التعاوين، فقد متَ وادلالية اإلسالمية ومنها شركات  الشرعية ادلختصة بالصناعة ادلصرفية
 :(2)موَزعة كما يلي ،2006اية هن حىت

25       معيارا محاسبيا 05        معايير للمراجعة 06      معايير للضبط معيارين لألخالقيات    
 30 معيارا شرعيا 

 :يلي وألزمت شركات التأمُت التعاوين ٔتا

وغَتىا  الشركة القياـ بإدارة عمليات التأمُت من إعداد وثائق التأمُت ومجع االشًتاكات ودفع التعويضات على -
 ٔتجرد التوقيع عليو؛ هبا عليها يف العقد حىت يعترب ادلشًتؾ قابالً  نية مقابل أجرة معلومة ينصَ تقاألعماؿ ال من

 تعدي أو التقصَت أو سلالفة الشروط؛ضمن إال بالإدارة الشركة بتحقيق ادلصلحة، وال تُ تقـو   -
 أو ٗتص استثمار أمواذلا؛ تتحمل الشركة ادلصروفات اخلاصة بتأسيس الشركة، ومجيع ادلصروفات اليت ٗتصها  -

                                                           
 ، البحرين("كثيقة مبادئ الوساطة المالية)عشر مبادئ لنظاـ مالي كمصرفي متوازف كعادؿ "، يالعاـ للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية اإلسالم ساجملل (1)

 .02: ص ،2009مارس 
 .18-11، ص ص 2006 ، ، البحرين"التأمين التعاكني: 26 معيار"، ىيئة ااسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية (2)
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يقتطع االحتياطي القانوين للشركة ادلساعلة من أمواؿ ادلساعلُت ويكوف من حقوقهم، وكذلك كل ما غلب   -
 وال غلوز اقتطاع جزء من أمواؿ محلة الوثائق أو أرباحها لصاحل ادلساعلُت؛يتعلق برأس ادلاؿ،  اقتطاعو شلا

أو سلصصات متعلقة  احتياطيات مأف يقتطع جزء من أمواذلم أو أرباحهادلشًتكُت غلوز ٖتقيقًا دلصلحة   -
ند يصرؼ يف وجوه اخلَت عصندوؽ التكافل إىل ادلساعلُت، وما يًتاكم يف  رجععلى أف ال ت كافلالت بصندوؽ
 التصفية؛

 بفعل شخص ثبتت مسؤوليتوضَده وؿ عن احلادث إذا كاف ٖتقق اخلطر ادلؤمن ؤ ترجع الشركة على ادلس  -
 ادلشًتؾ يف مجيع الدعاوى واحلقوؽالتقصَتية أو لفعل من يف حكمو، وبذلك ٖتل الشركة زلل  التعاقدية أو

 ٖتصيلو يكوف للصندوؽ؛ اخلاصة بادلوضوع وما مت
الشركة تتحمل ما يتحملو ادلضارب، وينظر  على أساس ادلضاربة فإفَ ادلشًتكُت استثمرت الشركة أمواؿ  إذا -

ق حكم ا على أساس الوكالة باالستثمار فإنو يطبَ هتبشأف ادلضاربة، وإذا استثمر ( 13رقم )الشرعي  ادلعيار
 الوكالة بأجر؛

ادلطلوبة، وعدـ كفاية تعويضات شركات إعادة يف حالة عجز موجودات التأمُت عن سداد التعويضات   -
 ،كافلرض حسن على حساب صندوؽ التالعجز من ٘تويل مشروع أو ق غلوز للشركة أف تسدَ  التأمُت فإنو

مطالبة  سنوات التالية، كما غلوز للشركةيف سنة ما من فائض ال وجودز ادلعن العج االلتزامات الناشئة غطىَ وتُ 
 ذلك يف وثيقة التأمُت؛بالتزموا  العجز إذا سدَ بادلشًتكُت 

 .مجيع ادلصروفات والعموالت اخلاصة بأنشطة التأمُتصندوؽ التكافل يتحمل  -
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د والفَعاؿ التسيَت اجليّ  للحوكمة؛ هبدؼ ضماف تضع نظاما فَعاالً  شركات التأمُت التكافلي أف غلب على
 ؛لنشاطها، كما غلب عليها اٗتاذ اإلجراءات لتقييم احتياجاهتا الكلية للمالءة ادلالية يف إطار نظاـ إدارة ادلخاطر

وىذا من خالؿ وضع جهاز رقابة داخلية يأخذ بعُت االعتبار مجيع ادلخاطر )ادلالية؛ التقنية؛ التشغيلية( اليت ؽلكن 
ر ادلعلومات للجهات ويوفّ  واضحة عن الوضعية ادلالية للشركةعطي رؤية ، ويُ التكافلي تأمُتأف تواجو شركة ال

 .قابيةالرّ 

من خالؿ دراستنا خلصوصية احلوكمة يف شركات التأمُت التكافلي تبُّت أف ىناؾ جانبُت ذلا جانب وظيفي و 
ٔتختلف الّصيغ والعقود ق اليت ؽلكن أف توجد داخل ىذه الشركات وجانب إجرائي ويتعلّ  فق ٔتختلف الوظائويتعلّ 

ادلطبقة يف ىذه الشركات؛ إضافة إىل إجراءات التعامل مع الفائض التأميٍت وكال اجلانبُت ذلما تأثَت مباشر على 
 مالءة كل من صندوؽ ادلساعلُت وصندوؽ ادلشًتكُت.

 ز ىذه العالقة نظرياً مع تأكيدىا بالتطّرؽ إىل عالقة احلوكمة بادلالءة وفقومن خالؿ ىذا ادلبحث سوؼ نرب 
 . الرّكيزة الثانية إلطار ادلالءة
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 أثر الجانب الوظيفي لحوكمة شركات التأمين التكافلي على مالءتها المالية المطلب األول:

 وسيتّم التطرؽ من خاللو إىل العناصر التالية:

 :دكر ىيئة الرقابة الشرعية في تعزيز مالءة شركات التأمين التكافلي أوال 
 :يز مالءة شركات التأمين التكافليدكر مجلس اإلدارة في تعز  ثانيا 

 دكر ىيئة الرقابة الشرعية في تعزيز مالءة شركات التأمين التكافلي:  أّوال:

تقـو ىيئة الرقابة الشرعية بدور ىاـ لتعزيز مالءة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ومنها شركات التأمُت 
اه ٕتّ ااهتا اء بالتز وفالشركات على من قدرة ىذه الق لتحقّ لالتكافلي، وذلك من خالؿ دورىا الرقايب ادلباشر 

؛ إضافة إىل صات ادلاليةكفاية رأس ادلاؿ وادلخصّ   ىدوم قّدمة، ودراسة شروط ومزايا ادلنتجات التأمينية ادلادلشًتكُت
عرؼ ما يُ أو  ادلشًتكُتقة ْتقوؽ ة تلك ادلتعلّ رة قانونا وخاصّ وجو االستثمار ادلقرّ أل رقابةنظم اإلشراؼ والب اىتمامها
 :(1)من خالؿحيث تكوف آلية اإلشراؼ والرقابة  ؛نيةتقصات البادلخصّ 

ذلك غلب ل، كافليد من سالمة ادلركز ادلايل لشركات التأمُت التاألساليب اليت يتم من خالذلا التأكّ  تطبيق  .1
 د من سالمتها؛فحصها والتأكّ ليئة اذلشركات تقدمي القوائم ادلالية عل فًتات دورية إىل العلى كل 

أف يئة أعضاء اذل علىهبا عادلة وعلى ذلك غلب  ادلتربعّ  االشًتاكاتٖتقيق العدالة يف التسعَت حيث تكوف   .2
 ؛ عرفة ذلك دليكونوا مؤّىلُت من اجلانب التقٍت

 ؛كافليشركات التأمُت الت مساسرة ووكالءد من حسن اختيار التأكّ   .3
يف عدالة ىذه الشروط، شرعية و ق من والتحقّ  كافليالتأمُت الت ىا شركاتوثائق اليت تصدر المراجعة شروط   .4

  .الختصاصايتم االستعانة بأصحاب  من القانوين والفٍتحالة عدـ كفاءة أعضاء اذليئة من اجلانب 

الشركات كأداء المؤسسات  "حوكمةوقد أثبتت دراسة قاـ هبا "رميز عبد الرمحاف و عنايو ا منقال" بعنواف          
أّف وجود ىيئة رقابة شرعية لو تأثَت  المالية في باكستاف: دراسة مقارنة بين المصارؼ التقليدية كالمصارؼ اإلسالمية"

 . (2)على األداء ادلايل للمؤسسات اإلسالمية

                                                           
 )سوؽ المالءة المالية لشركات التأمين التعاكني كآلية لاللتزاـ بالسداد كالقدرة على مواجهة المخاطرمحدي معمر، فالؽ صليحة، " )بتصرؼ( (1)

، شركات التأمين الجزائرية" "دكر المالءة المالية في تعزيز حوكمة اليـو الدراسي حوؿ ْتث مقّدـ يف"، (-نموذجان  -التأمين التعاكني السعودم
 .18، ص:06/01/2015حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،  ، جامعةكلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت

)2  (
Ramiz Ur Rehman & Inayat Ullah Mangla, “Corporate Governance and Performance of Financial 

Institutions in Pakistan: A Comparison between Conventional and Islamic Banks in Pakistan“, The 

Pakistan Development Review, Pakistan, 2010. 
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على رلموعة من ادلصارؼ اإلسالمية؛  "بورقبة شوقي ك غربي عبد الحليم"وقد أّكدت ىذا دراسة قاـ هبا     
، حيث كلما زاد عدد أعضاء ىيئة رقابة الشرعية واألداء ادلايلحيث أثبتت وجود عالقة إغلابية بُت حجم ىيئة ال

الرقابة الشرعية ارتفع العائد على األصوؿ والعكس ػلدث إذا قّل عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية حيث يؤّدي 
وقد افًتضت الّدراسة أّف العدد ادلتوسط ادلقبوؿ لألعضاء يقّدر بأربعة أعضاء فليس  ،ئدذلك إىل اطلفاض العا

ي إىل صعوبة التفاىم والتنسيق بالعدد القليل الذي يصّعب تدقيق مجيع العمليات وليس بالكثَت الذي يُؤدّ 
 .(1)-ال ػلصل تعارض-بينهم 

ىل تختلف حوكمة الشركات في المصارؼ اإلسالمية ؟ "بعنواف  "حمادم متوسي ك رحاب غراسة"أّما دراسة      
فقد أثبتت  "2009-2000دراسة مقارنة بين دكؿ مجلس التعاكف الخليجي كدكؿ جنوب شرؽ آسيا خالؿ الفترة 

 .(2)عدـ وجود عالقة بُت خصائص ىيئة الرقابة الشرعية واألداء ادلايل للمصارؼ اإلسالمية

 مالءة شركات التأمين التكافلي: دكر مجلس اإلدارة في تعزيز  ثانيا:

إضافة  ادلديروف قـو هبايات واألنشطة ادلالية اليت ياؿ على العملبشكل فعّ التأثَت و لس اإلدارة كن جملؽل
يف الشركة، وقد برز ىذا الدور أكثر عقب االهنيارات ادلالية اليت عرفتها كربيات شركات  خذوهنايتّ  لقرارات اليتل

خصائص رللس اإلدارة اليت حظيت بالكثَت من االىتماـ من قبل العديد من الباحثُت  من أىمّ دوؿ العامل، و 
 حىّت ُتسهم يف زيادة ادلالءة ادلالية للشركات ما يلي:توفر فيو الدولية، واليت ينبغي أف ت واذليآت

الّداخلية اليت وضعتها الشركة دلواجهة السلوكيات  آلية احلوكمة رللس اإلدارة ؽلّثل :حجم مجلس اإلدارة  .1
لذلك فإّف  االنتهازية اإلدارية وضماف إعداد التقارير ادلالية بشكل يعكس مركزىا ادلايل بصورة عادلة وصحيحة، 

اختالؼ واضح بُت الدراسات اليت ىدفت إىل  بالّرغم من وجود مهّما يف فعاليتو حجم رللس اإلدارة عامالُ 
، فهناؾ من وجد أف زيادة عدد أعضاء رللس ادلالءة ادلالية للشركاترللس اإلدارة على  مجى تأثَت حمعرفة مد
 لت بعض الدراسات إىل أفّ من ذلك فقد توصّ  ، وعلى العكسعلى ادلالءة ادلالية للشركات ؤثّر سلباً اإلدارة يُ 
ال توجد عالقة بُت عدد أعضاء الباحثُت إىل أنو  م رللس اإلدارة يكوف أفضل، بينما توصل بعضجصغر ح

 ، ونذكر من ىذه الدراسات:ادلالءة ادلالية للشركاترللس اإلدارة و 

رللس اإلدارة  د عالقة قوية بُت حجمو وجت إىل توّصل وقد "بورقبة شوقي ك غربي عبد الحليم"دراسة قاـ هبا      
 أعضاء. 4و  3والعدد ادلقبوؿ لعدد ادلديرين يًتاوح بُت  والعائد على األداء ادلايل

                                                           
اجمللة اجلزائرية للتنمية "، -دراسة تطبيقية–"أثر تطبيق حوكمة الشركات في أداء المصارؼ اإلسالمية شوقي بورقبة، عبد احلليم غريب، ( 1)

 . 119، ص: 2014، 01االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة قاصدي مرباح، وقلة، اجلزائر، ع

)2  (
Hamadi Matoussi & Rihab Grassa, “Is Corporate Governance Different For Islamic Banks? A 

Comparative Analysis Between The GCC Context and The SEA Context“, Working Paper N
o
.734, 

Economic Research Forum, Egypt, 2012. 
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فقد توّصلت إىل أنّو ال توجد عالقة بُت حجم رللس اإلدارة وادلالءة   "شيبوب ريمة" يف حُت أّف دراسة قامت هبا      
 .(1)باختالؼ الشركات ادلالية للشركات وذلك أّف احلجم مفروضا وفق القانوف ما غلعلو زلصوراً بُت قيمة قصوى ودنيا ٗتتلف

بكيفية تعيُت األعضاء غَت  وثيقاً  إف درجة استقاللية رللس اإلدارة ترتبط ارتباطاً  استقاللية مجلس اإلدارة:  .2
 ما يعتقد أف ىؤالء األعضاء يكونوف أكثر فعالية يف الرقابة على اإلدارة الة ذلم، إذ غالباً التنفيذيُت وادلشاركة الفعّ 

  .التنفيذيُتاألعضاء  مقارنة مع

الختيارات اليت تقـو هبا عن يف النظرية الوكالة فإف األعضاء التنفيذيُت ال ؽلتلكوف القدرة الكافية للطّ  وفقاً و         
ألشخاص يقوموف ٔتراقبتهم؛ ولذلك يصعب عليهم معارضة  حيث يعتربوف موظفُت تابعُت ىرمياً ؛ اإلدارة

 .هم ومستقبلهم يف الشركةمباشرة دوف ادلساس ٔتهنت ادلسؤولُت عنهم

عهم باستقاللية أكرب، إضافة ٘تتّ  جةيكونوف أكثر كفاءة، نتيالتنفيذيُت س لذلك يُفًتض أف األعضاء غَت          
لُت لبعض ادلؤسسات ادلالية، وىذا ما ما يكونوف مديري شركات سابقا أو شلثّ  ىؤالء األعضاء غالباً  إىل أف

على  االعًتاض على القرارات ادلشكوؾ فيها وبالتايل شلارسة رقابة أكثر فعالية خربات ٘تكنهم من بهمكسِ يُ 
 ادلالءة ادلالية للشركات.

باستقاللية رللس  ادلالءة ادلالية للشركاتالباحثُت حوؿ عالقة راسات اليت قاـ هبا العديد من الدّ  أّما        
 نذكر منها:لت إىل نتائج سلتلفة و وصّ قد تف، إدارهتا

عالقة قوية بُت عدد األعضاء ادلستقّلُت يف  وجدت أّف ىناؾ "بورقبة شوقي ك غربي عبد الحليم" دراسة لػ     
يقّدر والعدد ادلقبوؿ لألعضاء ادلستقّلُت يًتاوح  رللس اإلدارة" واألداء ادلايلرللس اإلدارة ومّت التعبَت عنو بػ "تركيبة 

 ،(2)أعضاء األمر الذي يزيد من استقاللية وشفافية اجمللس، ومن مّث فعالية الّرقابة على ادلالءة ادلالية للشركة 5بػ 

وجدت أنّو كّلما زادت نسبة االستقاللية للشركات قّل حجم ادلالءة ادلالية أي ف "شيبوب ريمة" أّما دراسة    
يف حُت أف دراسة كل من ألعضاء ادلستقّلُت بأوضاع الشركة، أّف ىناؾ عالقة عكسية، وعّللت ذلك بعدـ إدلاـ ا

"Rhoads et al"(3) "وDalton et al"(4) "وBhagat  Black"(5)  فقد أثبتت عدـ وجود عالقة بُت
 ادلالية للشركات. ةاستقاللية رللس اإلدارة وادلالء

                                                           
 .187ص:   "مرجع سابق"،شيبوب رؽلة،  (1) 

 .117:  ص، بق"ا"مرجع سبورقبة شوقي، غريب عبد احلليم،   (2
)3( Rhoads Dawna et al,  "Board composition and financial performance: A meta-analysis of the influence of outside 

directors", Journal of Managerial Issues, Pittsburg State University Department of Economics,  2000. 
)4(

 Dalton Dan et al, "Number of directors and financial performance: A meta-analysis", Academy of 

management Journal, N
o
42, Academy of management, 1998. 

)5(
 Bhagat Sanjai, Black, Bernard,  "The non-correlation between board independence and long-term firm 

performance", Journal of Corporation Law, Stanford Law School, 2002. 
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 شركات التأمين التكافلي بمالءتها المالية أثر الجانب اإلجرائي لحوكمة المطلب الثاني:

 فيو إىل العناصر التالية: سيتّم التطرؽو 

 :المشتركين على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي بين صندكؽ المساىمين كصندكؽأثر الفصل   أّوال 
 شركات التأمين التكافليل المالية مالءةال على الفائض التأميني أثر :ثانيا 
 :مين التكافلي بمالءتها الماليةقة الصي  المطّبقة في شركات التأعال ثالثا 

 أثر الفصل بين صندكؽ المساىمين كصندكؽ المشتركين على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي: أّوال:

مبدأ  ىذا ٖتتادلساعلُت، و  صندوؽ عن صندوؽ )حساب( ادلشًتكُت  التكافلي بفصلتقـو شركة التأمُت
أمواؿ شًتكُت اليت ترجع ملكية ة ىيئة ادلاصّ وٓت حقوؽ كال الطرفُت ًا علىظاحفو  قُتال الصندو اختالؼ ملكية كِ 

بُت عقد ادلرـب بينها و له اقرّ ىذه األمواؿ إال حسب ما يُ  للشركة االستفادة من ال ػلقّ و  ،فقطللمشًتكُت  قهاصندو 
  ؛(1)عن جانب قوّة وجانب ضعف للشركة حيث ُت أفرزصندوقالبُت كل من فصل ال ومبدأ، يئةىذه اذل

عت فإهنا فِ عة، وحىت لو دُ اجملمّ  كاتا الشًت ا ل االلتزامات الزائدة عنأهنا ال تتحمّ  باعتبار ة للشركةقوّ  انبج -
شركة  لتعويضو، يف حُت أنّو يف شًتكُتترجع إىل ادل ة مثّ ع على سبيل القرض احلسن يف حاالت خاصّ دفَ تُ 

 إىل ادلؤّمن ذلم؛ مُت دوف الرجوعالتأ سؤولة عن كل االلتزامات الناشئة عنم تكوف الشركة جاريالتأمُت الت
وتقتضي جاري تأميٍت عكس شركة التأمُت التحيث أف الشركة ال تستفيد من الفائض ال ضعفلانب اأّما ج -

 لكل من حسابُت منفصلُت التكافلي مسك التأمُتلشركة  األساسي قانوفاليف  اصية وجوب النصّ ىذه اخل
 اـوااللتزامات والفصل ااسيب التّ احلقوؽ على ظ احفىذا للو  وصندوؽ ادلساعلُت، شًتكُتؽ ادلصندو 

 .العالقات بُت الطرفُتة العمليات و واإلفصاح الكامل لكافّ 

إّف مبدأ الفصل بُت كل من صندوؽ ادلساعلُت  ارتباط مالءة صندكؽ المساىمين بمالءة صندكؽ المشتركين:
الذي تقّدمو  سناحل قرضوذلك من خالؿ ال ي وجود عالقة قويّة بُت مالءة الصندوقُت،وادلشًتكُت ال ينف

الءة ٔت ىذه العملية إال ٘تاـإال ؽلكن و شًتكُت، ادل حالة عدـ مالءة صندوؽ من صندوؽ ادلساعلُت يف الشركة
 يتمّ على أف  تكلفة، أكثر قد تكوف خرىأويل ٘ت لزمة باللجوء دلصادرمُ  شركةتكوف ال وأصندوؽ ادلساعلُت 

بالتايل فإف و  شًتكُت،قة يف صندوؽ ادلاالقتطاعات من الفوائض ادلستقبلية اقّ  تسديد ىذا القرض من خالؿ
األمر إمكانية تعويض القرض احلسن  لسنوات متتالية سيحوؿ دوف شًتكُتمايل يف صندوؽ ادل تسجيل عسر
ق من استثمار كاف ؽلكن أف تتحقّ   فقد أرباحاً قد  الذي ،ادلساعلُت مالءة صندوؽ على مباشرة الذي ينعكس

 ، وؽلكن توضيح ىذه العالقة من خالؿ الشكل ادلوايل:األمواؿ ادلقتطعة لتمويل القرض احلسن

                                                           
: صناعة التأمين التكافلي المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي كالتأمين التقليدم كأثر ذلك على"، القرة داغيعلي زلي الدين ( 1)

 "مرجع سابق". ،"دراسة فقهية اقتصادية
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  القرض الحسن كرأسماؿ نظامي في صندكؽ المشتركين :50الشكل

 
Source : Archer Simon,  "Takaful Islamic Insurance :Concepts and Regulatory Issues", John Wiley & Sons 

(Asia) Pte. Ltd, 2009, p: 204. 

شًتكُت )ادلستأمنُت( من ادلوجودات يف صندوؽ ادلعندما تكوف ادلطلوبات أكرب  من خالل ما سبق يّتضح أنه:         
ق قيمة العجز اقّ  القرض ال يكوف بنفسـ من صندوؽ ادلساعلُت، لكن مبلغ و يتم اللجوء للقرض احلسن ادلقدّ فإنّ 

ادلقابل دلخاطر ىذا ، و شًتكُتيف صندوؽ ادل ا يضاؼ لو قيمة رأس ادلاؿ النظامي ادلطلوبإظلّ و  شًتكُتيف صندوؽ ادل
منو مبلغ القرض احلسن الذي يساوي قيمة العجز باإلضافة إىل  بالتايل فإف صندوؽ ادلساعلُت ؼلصمو  ،الصندوؽ

اإلبقاء على فائض ل على ىذا القرض لتغطية العجز و فإنو يتحصّ  شًتكُتصندوؽ ادل اأمّ  ،النظامي قيمة رأس ادلاؿ
 شًتكُت.قد رفع من مالءة صندوؽ ادليكوف صندوؽ ادلساعلُت  هبذاامي، و النظّ  رأس ادلاؿ ل يفمتمثّ 

  :في تعزيز مالءة شركات التأمين التكافلي الفائض التأمينيدكر  :ثانيا

انعكاس مباشر على ادلالءة ادلالية لشركة التأمُت التكافلي، وقد  اسياسات التعامل مع الفائض التأميٍت ذلإّف 
 اختلفت اآلراء حوؿ نتائج التأثَت: 

باحتجاز جزء  وجدت أّف اإلقرار (1)على الشركة القطرية للتأمُت"حناف البريجاكم الحمصي"  دراسة لػففي 
 ادلتاح لدى الشػركة من شأنو دعم ادلركز ادلايل للشركة وزيادة العوائد اّققة من استثمار األمػواؿ من الفائض التأميٍت

زيادة عدد ادلشًتكُت األمر الذي ينعكس  يمكنوادلتاحة لالستثمار لدى الشركة، أّما قرار توزيع اجلزء اآلخر ف
قدرهتا التنافسية، فضال عن إمكانية حصوذلا من استمراريتها ويزيد  مباشرة على مالءة صندوؽ ادلشًتكُت ويدعم

                                                           
 .56ص:  ،"مرجع سابق"، حناف الربغلاوي احلمصي( 1
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 حيث قدرهتا على مواجهة األخطار ادلستقبلية يف ضوء األعماؿ والعالقات العادليػة على تصنيف جّيد خاّصػة مػن
 ادلطلوبة، وىذا ما أّكدتو.

 :(1)فقد توّصلت إىل أنّو "فركخي خديجة"أماّ دراسة لػ 

 فإفّ  ؛نية والقانونيةتقصات واالحتياطات البادلخصّ  التأميٍت بعد االحتفاظي للفائض يف حالة التوزيع الكلّ  -
بالتايل فإف و مبلغ يضاؼ إىل رأمساؿ الصندوؽ،  الشركة ال ٖتتفظ باحتياطات أخرى غَت إجبارية أو أيّ 

كما شركة،  سهم يف الرفع من رأمساؿ الصندوؽ وال يف دعم ادلركز ادلايل للالفائض التأميٍت يف ىذه احلالة ال يُ 
بداية سنة مالية جديدة  كل ، غلعل الصندوؽ معشًتكُتي على ادلرار توزيع صايف الفائض بشكل كلّ أّف ق

عتمد على ت الادلالءة مكّونات  بالتايل فإفّ و لتشكيل رأمسالو،  اجملّمعة اجلديدة الشًتاكاتيعتمد فقط على ا
(، األمر الذي ية مًتاكمة من السنوات ادلاضيةاحتياطات اختيار )ال يوجد ابقة يف الصندوؽ ادلوارد السّ 

 ؛منخفضة فتكوف نسبة ادلالءة ينعكس على
ر إغلابيا ؤثّ ي ، األمرشركةالضلو جدد  مشًتكُت ىل جذبيؤّدي إفإّف ذلك  ويف حالة التوزيع اجلزئي للفائض: -

 على مالءة الصندوؽ؛
، مستقبالً الشًتاكات قيمة امقابل ٗتفيض ، االحتفاظ بو يف الصندوؽ فيتمّ أّما يف حالة عدـ توزيع الفائض   -

نتيجة صايف  حيث أف األمواؿ ادلًتاكمة عرب السنوات ؛ىذا القرار من الناحية ادلالية قرارا صائبا تعترب وقد ا
يف السنوات  شًتكُتصندوؽ ادل رفع رأمساؿؽلكنها بو كاحتياطات اختيارية  الفائض التأميٍت الذي ػلتفظ

، وىذا ما أّكدتو الباحثة من خالؿ دراستها التطبيقية عرب السنوات ادلالءة ادلالية رفع نسبةالالحقة وبالتايل 
 من الّتغَتات يف ىامش ادلالءة سببها الفائض التأميٍت غَت ادلوزّع. %33على "شركة سالمة"؛ حيث وجدت أف 

  :المالية التأمين التكافلي بمالءتهاالصي  المطّبقة في شركات عالقة  ا:لثثا

٘تثل إبداعا فقهياً  (ظلوذج ادلضاربة، ظلوذج الوكالة، النموذج ادلختلط)يغ ادلطبقة إلدارة عمليات التأمُت التكافلي الصّ  إفّ 
 .أخرىالتكافلي التشاركي من جهة  سًتباحي من جهة واذلدؼساً على ائتالؼ وازدواجية اذلدؼ التجاري االمؤسّ  معاصراً 

أّف ىناؾ عالقة قويّة بُت الّصيغة ادلطّبقة يف  شارفي سامية ك بلعزكز بن علي""  هباوقد أثبت دراسة قامت 
 :حيث وجدت أفّ شركات التأمُت التكافلي ومالءة كل من صندوؽ ادلساعلُت وادلشًتكُت؛ 

عات يف يكن ىناؾ تربّ  عند بداية الشركة مل ومالءة صندوؽ ادلساعلُت وذلك أنّ  ىعل ر سلباً صيغة ادلضاربة تؤثّ  -
األوىل  كامل ادلصاريف يف الفًتةتحّمل  تاألمر الذي غلعل الشركة ، ىاالستثمار  شًتكُت )التكافل(صندوؽ ادل

اللتزاـ ادلصاريف  اسًتجاعغَت قادرة على الشركة تكوف  االشًتكات عٕتمّ  لكن بعدللحصوؿ على أعماؿ، و 

                                                           
دراسة حالة شركة سالمة –على المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي  "دراسة تحليلة ألثر توزيع الفائض التأمينيفروخي خدغلة،  (1)

 . 109-107، ص: 2017، اجلزائر، 2أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة البليدة "،-لتأمينات الجزائر
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نعكس وي سائر على أصحاب رأس ادلاؿختراكم  إىل ، األمر الذي يؤّديالتعويضات بدفع صندوؽ ادلشًتكُت
؛ النمو بطريقة سريعة ومنظمة غَت قادرة علىالشركة  علغلىذا الوضع على مالءة صندوؽ ادلساعلُت، و  سلباً 

، وىذا عبٌت عليها خطط التوسّ تُ عوائد االستثمار وعدـ وضوح التدفقات النقدية اليت  دوديةزل خاّصة مع
 مقابل التزامهانسبة من الفائض التأميٍت،  ليس من حق الشركة وفق العقد احلصوؿ على أيّ  إضافة إىل أنو

 ؛حسناً  قرضاً يف حالة عجزه  ادلشًتكُت صندوؽ بإقراض
إدارة شركة التكافل عدـ حصوؿ أّما صيغة الوكالة فلها تأثَت مباشر على مالءة صندوؽ ادلشًتكُت؛ حيث أّف   -

قد ال  ،ماالوكالة مقدّ أجر على ا حصوذلمقابل  دوؽ ادلشًتكُتنسبة من أرباح استثمار أمواؿ صنعلى 
على مقابل إدارة االستثمار بالرغم من إمكانية حصوؿ  احصوذل ؛ إضافة إىلعلى جودة االستثمار اعهيشجّ 

 الصندوؽ ويعّرضو للعجز واإلفالس؛ (، قد يعكس سلباً على مالءةالغنم بالغـر) الشريعة يتناىف مع مقاصدوالذي خسائر 
األخرى، لكونو  ماذجاألفضل مقارنة بالنّ ىو ادلختلط "مضاربة ووكالة"  النموذجيف حُت اعتربت الّدراسة أّف   -

وعلى نسبة من  ضوء حجم ادلبيعات، ؤ بو يفعلى دخل ثابت ؽلكن التنبّ إدارة شركة التكافل ز ْتصوؿ يتميّ 
 األمر الذي غلعل إمكانية احلفاظ على توازف كل من صندوؽ ادلساعلُت وادلشًتكُت. عائد استثمار أمواؿ الصناديق

 أثر الحوكمة على المالءة المالية كفق الركيزة الثانية إلطار المالءة المطلب الثالث:

 العناصر التالية: من خالؿ ىذا ادلطلب سيتّم التطرؽ إىل

 :نظاـ الحوكمة كفق إطار المالءة المالية  أّوال 
 :نظاـ  أثر  ثانيا( لورساl’ORSA ) يةالمالءة المالعلى  
 :دكر مجلس اإلدارة في تقييم مخاطر المالءة المالية  ثالثا 

 : نظاـ الحوكمة كفق إطار المالءة المالية أّوال:

 التكافليشركات التأمُت ومنها شركات التأمُت ونظاـ إدارة ادلخاطر يف  قواعد احلوكمة إطار ادلالءة  دّعم

 :(1)إىل يهدؼ نظاـ احلوكمة وفق إطار ادلالءة   :نظاـ الحوكمة كفق إطار المالءة المالية ىدؼ .1

 د مسؤوليات ونشاط كل األطراؼ بطريقة شفافة؛دّ وضع ىيكل تنظيمي ػلُ  -
 مكافآت وإشراؼ... اذ القرارات، تقارير داخلية، عالقات، تعاوف،وضع قواعد الٗتّ  -

 وليس اذليآت اإلدارية ادلنّظمة فقط. بنشاطات الشركة ككلّ  وىي هتتمّ      
شركات التأمُت  نظاـ احلوكمة يفلتطوير  :ة نظاـ الحوكمة كفق إطار المالءة المالي آليات تطوير  .2

إنشاء ىيئة اإلشراؼ والتنظيم اإلداري، كما  :مجلة من التوصيات من بينها  إطار ادلالءة أصدر؛ التكافلي

                                                           
)1( Jean-Philippe Thierry, "solvabilité : pilier 2,"conférence de l' Autorité de contrôle prudentiel 

ACP,27/04/2011,p :00. 
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الوظائف األربعة ادلتعلقة بو وىي: )التدقيق الداخلي؛ إدارة ادلخاطر؛ الرقابة الداخلية وادلطابقة؛ اىتّمت بتطوير 
 .، ىذه األخَتة اليت ذلا تأثَت مباشر على ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت التكافلياإلكتواريا(

من خالؿ  IIادلالءة  إطار أشار : l’AMSB La responsabilité et " اإلشراؼ كالتنظيم اإلدارم ئةىي  - أ
يف  IIادلالءة إطار ىي ادلسؤولة على تنفيذ ( (AMSB اإلشراؼ والتنظيم اإلداري ةئىي على أفّ ( 40)ادلادة 
 من أعضاء شركةنوع ال :ة حسبئف ىذه اذليأف تتكوّ  الفرنسية فإنو البدّ  ة الرقابة التحوطيةئوحسب ىي، الشركة

 .(1)كل فرد ادلراقبة استنادا إىل ادلسؤوليات ادللقاة على عاتق ةئرللس اإلدارة وىي
اّددة وفق إطار  ظائفالو  منوظيفة  غلب أف تتمّيز كلالوظائف الرئيسة كتقسيم المسؤكليات:  - ب

 كذا القدرة على الوصوؿ إىل كل ال تتقاطع مع الوظائف التشغيلية، أف ٔتعٌتباالستقاللية وادلسؤولية،  IIادلالءة
وىي  ،ة اإلشراؼ والتنظيم اإلداريئىي ادلعلومات دوف قيود، كما أنو البد ذلا من أف ترتبط بشكل مباشر مع

 .احلوكمة يف شركات التأمُت تطبيق مفهـو اإلٖتاد الدويل دلراقيب التأمُت واليت على أساسها يتمّ  د عليهااليت أكّ  نفسها الوظائف

 كفق إطار المالءة  الوظائف المتعلقة بنظاـ الحوكمة: 51الشكل          

 
 
 
 
 
 

 
Source: Jean-Philippe Thierry Solvabilite  pilier 2 Conférence de l’ACP le 27/04/2011 France p :08. 

مع اسًتاتيجياهتا  التكافلي تقـو ىذه الوظيفة بفحص مدى توافق أنشطة شركات التأمُتكظيفة التدقيق الداخلي:  -
على غرار: الَنموذج  التكافلي اخلية، وىذا ما يُفسر قياـ ىذه الوظيفة بتدقيق مجيع أنشطة شركات التأمُتوعملياهتا الدّ 

 شركات التأمُت وادلعلومات...، وقد ألزمت ادلالءة ؛ ادليزانيةORSAالداخلي؛ إدارة ادلخاطر؛ وظيفة ادلطابقة؛ نظاـ 
 .(2)إدارة ادلخاطر لدعم استقاللية ىذه الوظيفةو بضرورة فصل وظيفة التدقيق الداخلي عن الرقابة الداخلية  التكافلي

اؿ إلدارة ادلخاطر نظاـ فعّ  وضع التكافلي كات التأمُتشر  ألـز إطار ادلالءة كظيفة إدارة المخاطر:  -
ة عن وظيفة الرقابة ويكوف ضمن اذليكل التنظيمي للشركة، وذلك بإنشاء وظيفة إدارة ادلخاطر مستقلّ 

ادلأخوذة وغَت  ادلخاطر االسًتاتيجيةاخلي، هتدؼ دلساعدة رللس اإلدارة على معرفة دقيق الدّ تّ اخلية والالدّ 
اجملاالت التالية: )االكتتاب  ، وتشمل ىذه الوظيفةSCR وذة بعُت االعتبار عند حساب قيمةادلأخ

                                                           
 مين في ظل القواعد االحترازية لشركات التأمين:أ"حوكمة شركات التقبلي نبيل، بن عزوز علي،   ( 1)

solvabilité 
 رللة التكامل االقتصادي "،

 .326ص: ، 2017، 11أدرار، اجلزائر، ع أمحد درارية، ، جامعةاجلزائري اإلفريقي
)2( Aurélien Lerdal  "l’impact du pilier 2 de Solvabilité II (« Gouvernance des risques ») sur les fonctions 

Audit Interne, Contrôle Interne et Risk Management", mémoire présenté pour l’obtention du diplôme 

master, Institut d'Administration des Entreprises d'Aix-en-Provence, France , 2011 p: 89. 

 نظام الرقابة الداخلية نظام إدارة المخاطر

 وظيفة المطابقة

 الوظيفة اإلكتوارية

 وظيفة إدارة المخاطر
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؛ االستثمارات؛ تسيَت سلاطر السيولة والتمركز؛ التسيَت التشغيلي  وادلخصصات؛ إدارة األصوؿ واخلصـو
حلساب ادلخاطر(، أَما إذا كانت الشركة تستعمل ظلوذج داخلي كلي للمخاطر؛ إعادة التأمُت وتقنيات أخرى 

أو جزئي تضيف إىل إدارة ادلخاطر إىل رلاالهتا اعتبارات أخرى كوضع تصور حليز تنفيذ النموذج الداخلي؛ 
فحص النموذج وادلوافقة عليو؛ متابعة وثائقية للنموذج الداخلي لكل التعديالت ادلتعلقة بو؛ ٖتليل فعالية 

 ، وؽلكن توضيح نظاـ إدارة ادلخاطر وفق إطار ادلالءة(1)لنموذج وإنشاء تقارير شاملة متعلقة هبذا التحليلا
 من خالؿ الشكل ادلوايل: 

  المخاطر كفق إطار المالءة ةنظاـ إدار  :52الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Eric Dupont, Jimmy Zou, "solvabilité 2 :Le pilier 2, enjeux opérationnels de la gestion des risques",  

Ed: Price water house Coopers, 2011, p : 13 

                                                           
)1( 

Journal officiel de l’Union européenne, , p:71 

 االستراتيجية
 األىداؼ االسًتاتيجية ؛ اسًتاتيجية ادلخاطر

 االسًتاتيجية؛ استخداـ رأس ادلاؿ وادلواردتقييم السيناريوىات 
 إعادة التأمُت؛ قرارات اإلدارة؛ اآلفاؽ والتوقعات ادلستقبلية

 عملية صنع القرار
  ؛ادلخاطرالتحّكم يف 
 مراقبة وإدارة ادلالءة؛ 
 الرغبة يف ادلخاطرة؛ 
  دعم القرارات

 االسًتاتيجية؛
 احلوكمة؛ 
 (.3نشر ادلعلومات)العمود 
 
 

 إدارة كمراقبة المالءة
 ادليزانية االقتصادية؛ 
 التقدير األمثل؛ 
 االفًتاضات ادلتعلقة باخلطر؛ 
 ٗتصيص األمواؿ اخلاصة؛ 
  اختبارات التحمل

 اتملة؛والسناريوىات 
 .إمكانيات رأس ادلاؿ وتقييمو 
 

 تحليل كتقييم المخاطر
  ؛ادلخاطرٖتديد 
 التحليل الكّمي؛ 
 تقييم فعالية الرقابة؛ 
 زلفظة ادلخاطر؛ 
 سياسة إدارة ادلخاطر؛ 
 
 

 بيئة االقتصاد الكلي
 الناشئة ادلخاطر بيئة األعماؿ؛؛ البيئة االقتصادية ادلالية

 لتغَّتات يف البيئة القانونية؛ اادلخاطر على ادلدى الطويل
 االٕتاىات االجتماعية
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تقـو ىيآت الرقابة ٔتراقبة وإدارة اإلجراءات الداخلية للشركة من خالؿ االعتماد  :كظيفة الرقابة الداخلية -
للتحَقق من مدى صلاعة سياسة ادلخاطر ادلَتبعة من طرؼ الشركة،  التدقيق الداخلي وإدارة ادلخاطر على نظاـ

 :(1)وهتدؼ الشركة من خالؿ تطبيقها ذلذه الوظيفة إىل

  الوصوؿ إىل األىداؼ االسًتاتيجية للشركة؛ 

  ٗتفيض حجم ادلخاطر اليت تتعَرض ذلا الشركة؛ 

   إصلاز العمليات؛ مصداقية ادلعلومات؛ االلتزاـ بالقوانُت والتنظيمات وذلك من خالؿ وضع إجراءات
 إدارية وزلاسبية ومراقبة تطبيقها. 

وىي وظيفة تابعة دلديرية الرقابة الداخلية دورىا تقييم األثر اتمل جململ تغَتات ايط  كظيفة المطابقة: -
أمُت، كما تقـو بتحديد وتقييم أخطار عدـ ادلطابقة، وتسهم ىذه الوظيفة التشريعي على أنشطة شركات الت

يف توفَت ادلعلومات اليت تستند عليها وظيفة إدارة ادلخاطر يف معرفة سلاطر عدـ ادلطابقة، لتحديد اإلجراءات 
 :(2)إىل الضرورية وإلزاـ شركات التأمُت بتطبيق القوانُت والتنظيمات الصادرة، وتنقسم وظيفة ادلطابقة

 :وىي تلـز شركات التأمُت بالتنظيم والَتقَيد بالنصوص اخلارجية، و ادلخالفة تُعَرض  المطابقة الخارجية
 لعقوبات اكمة اإلدارية ولعقوبات تأديبية؛

 :وىي تلـز بالنصوص الداخلية للشركة ادلسََتة للنشاط، وعدـ االلتزاـ وادلطابقة ذلذه  المطابقة الداخلية
 النصوص يُعرض لعقوبات إدارية وتأديبية.

 داخل شركات التأمُت من صالحيات ومسؤوليات اإلكتواري عَززت قواعد ادلالءة الوظيفة اإلكتوارية:  -
 يلي: ما من أىم العمليات اليت ادلتعلقة بالوظيفة اإلكتوارية وفق ما نصت عليو قوانُت ادلالءة ك ،التكافلي

  ّصات التقنية؛ربط حساب ادلخص 
 تقييم كفاية وجودة ادلعطيات ادلستخدمة يف احلساب؛ 
 إعطاء نظرة عن سياسة االكتتاب وإعادة التأمُت؛ ادلساعلة يف نظاـ إدارة ادلخاطر. 

 كتوارية "اإلكتوراي" فيجب أف:الشخص ادلمارس للوظيفة اإل  شروط  أما فيما ؼلص
  غلمع بُت سلتلف العلـو الرياضية؛ اإلكتوارية وادلالية، اإلدلاـ بادلخاطر والتعقيدات اليت ؽلكن أف تتعرض

 وإعادة التأمُت؛ التكافلي ذلا شركات التأمُت

 .إثبات اخلربة ادلتعلقة بادلعايَت ادلهنية والتطبيقية 

 
 
 

                                                           
)1(

 Aurélien Lerdal "Op.Cit" p: 57.  
)2(

  "Ibid" p: 63.  
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 :  المالءة المالية لشركات التأمين التكافليعلى ( l’ORSA) لورسانظاـ أثر  ثانيا:

Own Risk and Solvency Assessement l’ORSA)( إف تطبيق نظاـ         
()

يسمح بقياس ادلخاطر، من  
 ادلالءة ادلالية لدعمها. خالؿ رقابة اإلجراءات ادلَتخذة من قبل الشركات ورقابة جودة البيانات ادلستعملة يف حساب

 نذكر منها: l’ORSAلقد وردت عدة تعاريف تتعَلق بنظاـ  : l’ORSA تعريف نظاـ   .1

 اخلية وجزء من القرارات االسًتاتيجية للشركة هتدؼ إىل ىو عبارة عن رلموعة من العمليات الدّ : "1تعريف
 بادلخاطر اخلاّصة بكل شركة معنية بتطبيق ىذا ادلعيار".تقدير احتياجات ادلالءة ادلالية بشكل مستمّر، وادلتعّلقة 

 لتوجيهة ادلالءة  44مَت تعريفو يف البند  :2تعريف  :رلموعة العمليات واإلجراءات ادلستعملة من  كما يلي"
اليت تواجو شركات التأمُت يف ادلدى القصَت تحديد المخاطر و تسيير؛ رقابة؛ تقييم؛ تحديدأجل 

 الضرورية لتلبية متطلبات ادلالءة يف كل األوقات".ألمواؿ الخاصة تحديد اوالطويل، و
   :(1)يليكما SAl’ORنظاـ  وظائف التعاريف السابقة ؽلكن ٖتديد  الؿمن خ :l’ORSA ـكظائف نظا  .2

 عوامل مشجعة على اختبار مدى كفاية  عتربتُ تسيير: ؛ رقابة؛ تقييم؛ تحديدSCR مقدار  ُٖتَدد وغلب أف
 تعرضها للمخاطر بالصيغة ادلعيارية؛

 ادلًتي توصي الشركات باعتماد la métrique حلساب رأس ادلاؿ القانوين، من أجل مواجهة ارتفاع حجم الكارثية يف بعض الفروع؛ 

  حساب رأس ماؿ قانوين يشبوSCR الرقابية  عادؿ يُراعي خصوصية الشركة، ويتم مراقبتو من طرؼ اذليآت
 باستمرار خاصة يف حاؿ اهنيار السوؽ.

، وىذا لتحقيق       SCRيسمح للشركة باعتماد نظاـ معياري حلساب  l’ORSA لورسا ؽلكن القوؿ أَف نظاـ
 ".l’ORSA لورسا متطلبات مالءة مالية تالئم الشركة، وتسمى "رأس ماؿ

  ’ORSAlإلى رأس ماؿ SCR من: 53الشكل
 
 

 
  

 
 
 

Source : Emma Gondranet Romain Lagresle, "Appétence au risque et allocation de capital à partir de 

critères de performance sous Solvabilité 2 , " Mémoire présenté devant l’ENSAE ParisTech pour l’obtention du 

diplôme de la filière Actuariat, Paris,p :34. 

  رأس ماؿ لورساL’ORSA : ّل دلتطّلبات ادلالءة بعد ٖتديد ادلخاطر اليت تعّرضت ذلا الشركة؛ادلستوى ادلكم 

                                                           
()

L’évaluation interne des Risques et de la Solvabilité "يهدؼ إىل تقييم:  جهاز " تقييم ادلخاطر الداخلية و ادلالءة ادلالية
 .MCRو SCR وقيمةادلخاطر  بُت ضلراؼالا ؛ قياس حجملبات رأس ادلاؿ وادلخصصات الفنيةدلتط االمتثاؿ ادلستمرّ ؛ ادلالءة الشاملةمتطّلبات 

)1(
 Emma Gondranet Romain Lagresle, "Op.Cit", p:33. 
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  :غلب االحتفاظ ٔتًتي معياري عند التغيير المترمVAR  0092%  خالؿ سنة، وىذا من أجل ضماف
التعويض يف حالة ارتفاع حجم اخلسائر للمؤَمن ذلم؛ محاية حقوؽ ادلساعلُت وتفاديا للعقوبات ادلفروضة 

 من طرؼ اجلهات اإلشرافية؛

 :وىي ادلخاطر اليت قد تظهر فجأة ومل يتم أخذىا يف االعتبار عند حساب قيمة المخاطر الجديدة 

SCR، لورسا اركها من خالؿ إدراجها أثناء حساب رأس ماؿلذا يتم تد  .L’ORSA  
 :(1)يلي ٔتهامو يف الشركة غلب مراعاة ما  l’ORSAلقياـ نظاـ لورسا  : l’ORSA ـ لورساقواعد تطبيق نظا  .3

 ُمطَور من طرؼ الشركة وألجلها؛ أف يكوف -

 ؛إدماج مجيع ادلخاطر اليت تتعرض ذلا الشركة، واليت ؽلكن أف تؤثر على قدرة الشركة يف الوفاء بالتزاماهتا إتاه دائنيها مستقبال -

 احًتاـ مبدأ النسبية وذلك بُت األخطار وحجم األمواؿ اخلاص؛ -

 إدماجو عملية اٗتاذ القرار؛ -

 والبيئة اخلارجية للشركة؛عات خطة العمل استشرايف يعكس توقّ  غلب أف يكوف -

 .غلب أف تكوف نتائجو ُمعَدلة؛ موثَقة داخليا وُمقَيمة بطريقة مستقلة، وىذا بصفة دورية سنة على األقلّ  -

تقييم ادلخاطر الداخلية اليت تتعرض ذلا الشركة جيدا، غلب تطوير الوظائف  من l’ORSA ـ لورسالتمكُت نظا   
، وؽلكن ٖتديد األربعة ادلتعلقة بو وىي: )إدارة ادلخاطر؛ الرقابة الداخلية وادلطابقة؛ اإلكتواريا؛ التدقيق الداخلي(

 وضعية نظاـ ضمن الركيزة الثانية كما ىو مبُّت يف الشكل ادلوايل:
 ضمن مكونات الركيزة الثانية (L'ORSA)كضعية نظاـ  :54الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Jean-Francois Decroocq, "Solvabilité 2 commentaires sur l’ORSA", Ed: VaRM, 2012, 

p: 05, disponible sur le site : www.varm.fr consulte le : 10/07/2017 

                                                           
)1(

 Emma Gondranet Romain Lagresle, "Op.Cit", p:35. 

 استراتيجية كإدارة الشركة

 اإلدارة التشغيلية

 بيانات األعماؿ

 ماليةبيانات الال

 اختبارات االستخداـ

 النموذج الداخلي

 النموذج العاـ

 إطار الحوكمة 

 كإدارة المخاطر

 التقػػاريػػر

L'ORSA 
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http://www.varm.fr/


 الفصل الثالث..................................................الحوكمة في شركات التأمين التكافلي

 

~ 231 ~ 
 

 مرافقة جلميع مراحل إدارة ادلخاطر وبالتوازي مع تطبيقاهتا العملية، (L'ORSA) يّتضح أن:من خالل الشكل     
 باالنسجاـ مع عملية إدارة ادلخاطر وكجزء منها، كما (L'ORSA) ء وف أكثر فعالية غلب أف يتم إجراتك حىّت و 

 مجيع تطابقضمن تىذه العملية ٔتعٌت أّف  (L'ORSA)  عملية التبليغ والتقارير الداخلية واخلارجية كجزء منربتعت
، وىذا لتخفيف مستوى ادلخاطر يف صندوؽ ادلشًتكُت وضماف مستوى ادلالءة الاّلـز عناصر إدارة ادلخاطر

 للمحافظة على قدرتو يف سداد التعويضات يف أّي وقت.
 فلي:دكر مجلس اإلدارة في تقييم مخاطر المالءة المالية لشركات التأمين التكا ثالثا:

ور التكافلي من خالؿ الدّ  ٔتا فيها العالقة بُت احلوكمة وادلالءة ادلالية لشركات التأمُت حّدد إطار ادلالءة
، وىذا إضافة إىل الوظائف الرئيسية اليت يقـو شركةالض ذلا تقييم ادلخاطر اليت تتعرّ يف إدارة و  الفّعاؿ جمللس اإلدارة

 :(1)على نسبة ادلالءة ادلالية للشركة وادلتمثّلة يفهبا اجمللس واليت ذلا انعكاس مباشر 

 ؛مناقشة الّتقارير ادلالية مع كل من ادلراجع اخلارجي والّداخلي وجلنة ادلراجعة قبل اعتمادىا لزيادة درجة مصداقيتها وعدالتها -
 ىا؛تنفيذ تابعةمو  واسًتاتيجة الشركةٖتديد أىداؼ   -
اعلُت دلنع إساءة تعارض ادلصاحل اتملة لدى ادلديرين وأعضاء رللس اإلدارة وادلس مشاكلتابعة وإدارة م -

 ؛التعامالت مع األطراؼ ذات العالقةالشركة و  ارداستخداـ مو 
 إصدار عقوبات مشّددة لكل من يثبت توّرطو يف سلالفات مالية أو إدارية؛ -
قابة استقاللية عمليات ادلراجعة ووجود نظم للرّ و  ركةية اليت تصدرىا الشالتقارير ادلالية وااسب سالمةضماف  -

 ؛ة نظم متابعة ادلخاطر والرقابة ادلالية وااللتزاـ بالقوانُتالداخلية وٓتاصّ 
 ؛صاؿتّ اإلفصاح عن البيانات وقنوات اال اإلشراؼ العاـ على عملية -
 .اختيار ادلديريُت التنفيذيُت وٖتديد رواتبهم وتغيَتىم عند الضرورة -
خذ رللس اإلدارة قراراتو استنادًا إىل ادلعلومات الكاملة بأمانة يتّ  القرار من قبل مجلس اإلدارة: اتخاذ  .4

 وذلك من خالؿ ما يلي: وباقي األطراؼ ذات ادلصاحل وادلساعلُتشًتكُت صلحة ادلمتحقيق لومسؤولية 
 ؛يعمل رللس اإلدارة على أساس عناية الرجل احلريص دلا فيو مصلحة الشركة وادلساعلُت أف -
يف حاؿ وجود قرارات تؤثر على رلموعة من ادلساعلُت فعلى رللس اإلدارة أف يعامل كل فئة من فئات  -

 ؛ادلساعلُت معاملة متساوية
 ؛احلرص على مصاحل األطراؼ ذات ادلصلحةظمة مع إلدارة االلتزاـ بالقوانُت واألنغلب أف يضمن رللس ا -
تقييم ادلخاطر يف  إفّ دكر مجلس اإلدارة في تقييم مخاطر المالءة المالية كفق أسلوب اختبار الّتحّمل:   .2

ىذا  (Stress Test) لاختبار التحمّ و (VAR) بعدة طرؽ من بينها القيمة ادلعرضة للخطريتّم  شركات التأمُت

                                                           
آم ركيبة في -سي-دكر حوكمة الشركات في تفعيل االفصاح المحاسبي كجودة التقارير المالية دراسة ميدانية على شركة أف"فاتح بلواضح،  (1)

 .63ص:  ،2013أطروحة ماجستَت غَت منشورة، ادلدرسة العليا للتجارة، اجلزائر،  ،"مجاؿ حوكمة الشركات
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ىذا األسلوب يف معرفة ادلالية األخَتة مدى صلاعة  أظهرت األزمةوقد  رللس اإلدارة، األخَت الذي يتّم ٔتشاركة
غَتات اليت ٖتدث يف ادلمكنة احلدوث يف ادلستقبل نتيجة للتّ  التأمُت مع األحداث شركات فوتقييم مدى تكيّ 
    .البيئة االقتصادية

وفق تّم إجراءه ي؛ و بات رأس ادلاؿأمُت وباخلصوص متطلّ لشركة الت ادلالية بادلالءة الّتحّمل ق اختبارتعلّ وي       
 : (1)ثالث مراحل كالتايل

 مييز بُت نوعُت من السيناريوىات، السيناريو ادلركزي ىنا ؽلكن التّ  :المرحلة األكلى: كضع السيناريوىات
 .ىذه السيناريوىات لفرضيات متناسقة ومتوافقة والسيناريوىات ادلعاكسة، ؼلضع وضع

  كعدـ تغَّت   ، عن الوضعية العادية أو ادلستقرة، تتمثل أعليتو باعتباره ىو ادلرجععرّب يُ  :السيناريو ادلركزي 
 ؛مستويات التضخم أو ارتفاع يف مؤشرات البورصة وغَتىا

  مراقبة النتائج ومقارنتها ة على معطيات ادليزانية مثّ شلارسة تغيَتات حادّ  ىي :السيناريوىات ادلعاكسة 
  .بالسيناريو ادلركزي

 غلب على الفرضيات أف تكوف متوافقة مع سياسة التوظيف،  :المرحلة الثانية: كضع الفرضيات
 .ن ذلم وغَتىاتصرفات ادلؤمّ 

 ياسة ادلالية ادلالئمة ل بتحديد السّ ار التحمّ بيسمح اخت :المرحلة الثالثة: استعماؿ السيناريوىات
 .ااسبية للشركةياسة لتوظيف األصوؿ وكذلك السّ 

 إدارة ضمن نظاـ اإلدارة رللس وضع إطار ادلالءة  :المالية دكر مجلس اإلدارة في مناقشة التقارير -
اإلدارة  جمللس ادلقّدمة الّتقارير من العديد خالؿ من ذلك ويتجّسد ادلشاركة من عالية درجة وعلى ادلخاطر

 :(2)وادلثمثّلة يف

 عن تقرير ادلناولُت؛ ادلتعاقدين عن تقرير ؛ l'ORSAعن تقرير ؛ادلخاطر( إدارة سياسية) ادلالءة عن تقرير
 إىل يقدـ الداخلية الرقابة عن تقارير اإلدارة؛ ورللس ادلخاطر إدارة التدقيق؛ جلنة إىل يقدـ الداخلية ادلراجعة

 اإلدارة. رللس

 يتؤدّ  اإلبالغ فعملية الوثائق، ىذه ةصحّ  من قللتحقّ  أكرب صالحيات اإلدارة رللس عطييُ  الذي األمر       
 تفعيل حوكمة الشركة.و  ادلخاطر ىذه من احلد وبالتايل اإلدارة، قبل من ادلخاطر ومراقبة إدارة تعزيز إىل

حسب ما جاء بو إطار ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت التكافلي العالقة بُت احلوكمة و  وؽلكن ٖتديد         
 من خالؿ الشكل ادلوايل:وفق ثالث مستويات، كما ىو مبُّت   ادلالءة

                                                           
 .69، ص: مرجع سابق""شنايف كفية،  (1)

)2(
 Jean-Yves Pelisson, "le contrôle interne dans les organismes d’assurance, rôle, enjeux et perspectives d’évolution", 

Thèse pour l’obtention du MBA Manager d’entreprise d’assurances, L’Ecole Nationale d’Assurances, France, 2007, p: 47. 
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 المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي حسب إطار المالءةب عالقة الحوكمة :55الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Deloitte Development LLC, "Intro to solvency II", Discussion of requirements, February 2011, p: 12. 

من خالؿ دورىا يكمن على ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت التكافلي  احلوكمةعالقة  من خالل الشكل يتضح أن:     
إنشاء إطار متكامل للوظائف ؛ ادلهاـ وادلسؤوليات تنسيقلتصبح أكثر مركزية و  تعزيز إطار عمل إدارة ادلخاطر يف

األخذ بعُت االعتبار ؛ مساءلة أعضاء رللس اإلدارةا(؛ اإلكتواريإدارة ادلخاطر ووظيفة  ادلراجعة الداخلية،)الثالث: 
إعادة تصميم أنشطة  ادلخاطر عند ٗتصيص رأس ادلاؿ يف إعداد اسًتاتيجية الشركة وعملية صنع القرار، لتتم

احلاجة لوجود أنظمة تقنية قوية ومتطورة، وقاعدة بيانات لدعم ظلوذج يقـو على  الشركة ٔتا يتوافق وىذه ادلخاطر
معاجلة يف كفاءاهتم  اء والتقنيُت هبدؼ ترقيةرب تكوين اخل؛ ة نظاـ إدارة ادلخاطرالداخلي نظاـ الرقابة؛ إدارة ادلخاطر

 .واالتصاؿ هبدؼ ترقية اإلدارة اوكذ األكثر تعقيدا، ادلالية ادلعلومات

 المستوى الثالث                      المستوى الثاني                           المستوى األول    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر متوسط                                أثر ضعيف                           أثر قوي                

 

 لجنة المراجعة

 التدقيق الداخلي

 إدارة المخاطرلجنة 

إدارة  كظيفة
 المخاطر

 الوظيفة اإلكتوراية

 كظيفة االمتثاؿ

 مجلس اإلدارة

 كحدات األعماؿ

 وظائف الدعم التقني

 

 

 التمويل

 االكتتاب

 إعادة التؤمين

 الضرائب

 وظائف الدعم العام

 

 

 واالتصال تكنولوجيا اإلعالم

 التسويق

 تصميم الشركة والعالقات

 الحوافز، المكافآت واألداء

 طبيعة المخاطر

 االستعانة بمصادر خارجية
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 مُت التكافلي مّت التوصل إىل مايلي:أراسة موضوع احلوكمة يف شركات التمن خالؿ د
ىذا طرح ، وقد ادلفهـو يف أصولو األولية اليت رّكزت علىو أسيسية النظريات التّ ُوِجد ضمن  مفهـو احلوكمة  .1

  ؛ر ٔتعطيات داخلية ودوليةوفق صياغات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتأثّ فيما بعد فهـو ادل
باذليكل التنظيمي  عّلقةادلتة مات األساسييرتكز على رلموعة من القواعد وادلقوّ  حوكمة الشركات نظاماً  تعدّ   .2

 ؛ونظاـ اإلدارة ّتميع وظائفها
حىت تتمَكن الشركات من االستفادة من مزايا احلوكمة، غلب أف تتوافر رلموعة من اخلصائص اليت تضمن   .3

ضبط وتوجيو  من خالؿ الت ظلو مرتفعةٖتقيق معدّ  وتعمل على التطبيق السليم دلبادئ حوكمة الشركات
 ؛ادلمارسات اإلدارية وادلالية والتقنية واحًتاـ الضوابط والَسياسات ادلوضوعة

بالظروؼ االقتصادية واالجتماعية والثقافية  دولة دلوضوعة حلوكمة الشركات يف كلا بادئاآلليات وادل تتأثر  .4
األمر الذي ق يف مجيع البلداف، ن أف يطبّ د عدـ وجود ظلوذج للحوكمة ؽلكيؤكّ ما والسياسية لذلك البلد، وىذا 

 دولةحلوكمة الشركات ْتيث ؽلكن لكل إىل وضع مبادئ وإرشادات عامة  ادلسؤولة وليةادلنظمات الدّ  دفع
 ؛اخلاصة اتكييفها ٔتا ينسجم مع ظروفه

 تتقارب مبادئ احلوكمة يف شركات التأمُت التكافلي منهجيًا مع ادلبادئ اليت وضعتها اذليآت وادلنّظمات  .5
 الدولية؛

باإلضافة إىل األسس ادلطّبقة يف احلوكمة الشركات فإَف شركات التأمُت التكافلي تتضَمن يف حوكمتها أساسا   .6
شرعيا؛ حيث تقـو اذليآت الشرعية بدور ىاـ يف دعم نشاطها، كما تعترب ىذه اذليآت الشرعية الركيزة 

 ؛التأميٍت التكافلياألساسية اليت تقَوي ثقة اجلمهور يف سالمة العمل 
لوكالة اإلسالمية الدولية وا "AAOIFI" اجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالميةتبٍت ىيئة معايَت ااسبة وادلر  إفّ   .7

"IIRA" ؛الحتياجات التأمُت التكافلي، قد أعطاه قبوالً عادلياً أماـ اذليئات ادلالية العادلية شلا سهل انتشاره 
احلوكمة يف شركات التأمُت التكافلي تبُّت أف ىناؾ جانبُت ذلا جانب وظيفي خصوصية من خالؿ دراسة و   .8

ٔتختلف الّصيغ ق اليت ؽلكن أف توجد داخل ىذه الشركات وجانب إجرائي ويتعلّ  فق ٔتختلف الوظائويتعلّ 
ما تأثَت والعقود ادلطبقة يف ىذه الشركات؛ إضافة إىل إجراءات التعامل مع الفائض التأميٍت وكال اجلانبُت ذل

 مباشر على مالءة كل من صندوؽ ادلساعلُت وصندوؽ ادلشًتكُت؛
وجود عالقة قوية بُت احلوكمة على ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت ومنها شركات التأمُت  IIأبرز إطار ادلالءة  .9

تكافلي.ال
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قطاع قانوٍل لكل نظاـ من  طار عمل منظمىو العمل وفق إ واإلمارات يف ماليزيا تأمٌنال قطاع ما يبّيز
عمل ضمن نظاـ اليت توالغربية  سالميةالبلداف اإل بعضعلى عكس التأمٌن التجاري وقطاع التأمٌن التكافلي، 

حد أواليت ذبعل  تأمينيةالتطبيقات ال يضمن عدـ وجود فرصة للمفاضلة القانونية يفما وىذا  ثنائي مزدوج،تأميين 
طار العمل القانوٍل إع يف مكونات التنوّ  ، كما أفّ يف حاؿ تسعًن اؼبنتجات من اآلخر ةكثر موافقأنظمة األ

 التأمٌن التجارية والتكافلية.  بيق حوكمة الشركاتز من تطعزّ  التنظيمي

ضماف الشفافية واالفصاح عن إىل  واإلمارايت اؼباليزي الشركات نظاـ حوكمةكل من  هدؼيحيث 
بصفة  واؼبراقبة للنظاـ اؼبايل عماؿ اؼبراجعة والتدقيقأىل وضع وضماف تنفيذ إ باإلضافة اؼبعلومات وضماف انسياهبا،

 .ومراعاة اؼبعايًن الدولية والعمل على تطبيقها بكفاءة بصفة خاّصة تأميينوال عامة

رغم اختالفو، اؼبعموؿ بو يف كل من شركات التأمٌن التكافلي اؼباليزية واإلماراتية  نظاـ اؼبالءة اؼباليةكما أّف 
رأس اؼباؿ واالحتياطيات واألرباح احملتجزة، ونظرا ألنبية  منكل  تتّفق حيث تضمّ  مكونات ىامش اؼبالءةإاّل أّف 

فرض حد أدٌل إلزامي من ىامش اؼبالءة يتماشى مع بهات الرقابية على قطاع التأمٌن ىامش اؼبالءة تعمد اعب
 .حجم اكتتاهبا وحجم ـباطرىا

 تأكيد ما سبق من خالؿ التطرؽ للمباحث التالية:ويبكن 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماليزيةفي شركات التأمين التكافلي الوالحوكمة نظام المالءة المالية األول :  بحثالم 

 ماراتيةفي شركات التأمين التكافلي اإلوالحوكمة نظام المالءة المالية الثاني:  بحثالم 

 المالءة المالية والحوكمة في شركات التأمين مقارنة بين نظام  الثالث:  بحثلما
 ماراتيةاإلالماليزية و التكافلي 

 

 

 في شركات التأمين التكافليوالحوكمة المالءة المالية  :رابعالفصل ال

 الماليزية واإلماراتية
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 نة منصناعة التأمٌن التكافلي اؼباليزي بنمو سريع منذ تأسيسها، حيث تطورت من صناعة مكوّ  تمّيزت
 ولقد متّ  ضمن التيار السائد للنظاـ اؼبايل،شركة واحدة دبنتجات أساسية ؿبدودة جداً إىل صناعة راسخة مت دؾبها 
صناعة  من أجل إهباد يالتكافل التأمٌن ربقيق ذلك من خالؿ اعبهود اليت بذؽبا البنك اؼبركزي اؼباليزي وشركات

 الشركات الية وحوكمةاؼبالءة باؼب قحديثة تتعلّ  على غرار إصدار قوانٌن الة يف ؾباؿ التكافلديناميكية وصامدة وفعّ 
 إىل العناصر التالية:  تطرؽسنربز ذلك من خالؿ الو  ،القطاعي خصوصية تراع

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام المالءة المالية والحوكمة في شركات التأمين التكافلي الماليزيةلمبحث األول: ا

 التأمين التكافلي الماليزي قطاعاألول :  المطلب 

 نظام المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي الماليزيةالثاني:  المطلب 

 :نظام الحوكمة في شركات التأمين التكافلي الماليزية  المطلب الثالث 
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 قطاع التأمين التكافلي الماليزي المطلب األول:

 إىل العناصر التالية:   تطرؽال ىذا اؼبطلب سيتمّ  من خالؿ

 :نشأة التأمين التكافلي بماليزيا أوال 

 :المؤشرات األدائية لقطاع التأمين التكافلي الماليزي ثانيا 
 نجاح وتطور قطاع التأمين التكافلي الماليزي عواملا: لثثا 
 تحديات وآفاق قطاع التأمين التكافلي الماليزيا: رابع 

 نشأة التأمين التكافلي بماليزيا: أّوال:

وذلك غباجة اؼبسلمٌن يف البلد يف اغبصوؿ على  1980تطوير صناعة التكافل يف ماليزيا بداية من سنة  متّ 
بديل متوافق مع الشريعة للتأمٌن التجاري، خاّصة بعد صدور فتوى من "عبنة الفتوى الوطنية اؼباليزية" تقّر حبرمة 
التأمٌن التجاري بسبب وجود عنصر الغرر والربا )الفائدة( واؼبيسر )القمار(؛ حيث أنشأت اغبكومة فرقة عمل 

لدراسة جدوى إنشاء شركة تأمٌن تكافلي ويف أعقاب توصيات فرقة العمل مّت إصدار أّوؿ  1982سنة  خاصة يف
، ونتطرؽ من خالؿ (1)وتأّسست معو أوؿ شركة تأمٌن تكافلي يف ماليزيا 1984قانوف لصناعة التكافل سنة 

 اعبدوؿ اؼبوايل إىل أىم األحداث لتطوير صناعة التكافل يف ماليزيا:
 لتطوير صناعة التكافل في ماليزيا نظمة والقوانين الصادرةأىّم األ :14الجدول

 الحـدث السنة
 إنشاء فرقة عمل خاصة الستكشاؼ جدوى تأسيس شركة تأمٌن تكافلي. 1982أكتوبر 
  Syarikat Takaful Malaysia (STMB)   تأسيس شركة 1984نوفمبر 
 أوؿ قانوف ىبّص صناعة التأمٌن التكافلي باعبريدة الرظبية صدور 1984ديسمبر 
 (STMB)مباشرة العمل من قبل شركة  1985أوت 
 تكليف بنك نيغارا اؼباليزي بالدور التنظيمي واإلشرايف على صناعة التأمٌن التجاري والتكافلي. 1988ماي 

 (MNI Takaful Sdn )مباشرة العمل من قبل شركة  1993أكتوبر 
 ASEAMإنشاء ؾبموعة تكافل  1995أكتوبر 
 يف اؼبركز اؼبايل الدويل اػبارجيإلعادة التكافل الدولية  ASEAMتأسيس شركة  1997ماي 

 ( Takaful National Sdn)( إظبها إىلMNI Takaful Sdn )شركة تغيًن  1998نوفمبر 
 اليزياؼبإنشاء معهد الصًنفة  ومؤسسات التمويل اإلسالمي  2001فيفري 
 (MTAإنشاء صبعية التكافل اؼباليزية ) 2002جويلية 
 مباشرة العمل من قبل شركة إخالص للتكافل 3003جويلية 
 ( القابضة أعماال تكافلية.Assetاؼبوافقة يف األصل على منح شركة ) 2004نوفمبر 

                                                           
)1 ( 

Syazrin Syimee Sharifuddin, "The Concept of Takaful (Islamic Insurance) and Its Functions in the 

Establishment of Syarikat Takaful Malaysia; the First Takaful Operator in Malaysia " ,  International 

Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 5 Issue 12 , 2016 ,  p: 45. 
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" HSBC Amanah Takaful" و"Sun Life Malaysia"منح تراخيص لكل من: شركة  2005-2007
 BSN" وشركة "Prudential" و"MSIG Takaful" و"Hong Leong"و"MAA Takafulو"

Takaful " 
 تأسيس أربعة شركات إعادة تكافل 2008-2010

 2020-2011عن ـبطط القطاع اؼبايل  "BNM"كشف  2011
 طار التشغيلي التكافلي وإطار اغبوكمة الشرعية إلبدأ تطبيق ا 2012
 قانوف جديد حوؿ اػبدمات اؼبالية اإلسالمية إصدار 1013
 " خاص بشركات التأمٌن التكافليRBCإصدار مبوذج " 2014
 " لشركات التكافلICAAPتقييم كفاية رأس اؼباؿ الداخلية " عملية 2015
 التقارير اؼبالية وتفعيل نظاـ أمٌن اؼبظامل اؼبايل 2016
 إصدار إطار التأمٌن على اغبياة وبداية التحرير التدرهبي لتسعًنة السيارات واغبريق 2017
 اّصةالتحّوؿ إىل أعماؿ التكافل اػب 2018

Source: Voir:  -  Central Compendium 2015, "Malaysian Takaful Dynamics", p: 09. 

        -  Malaysian Takaful Association, "Annual Report 2016", p: 13. 

ضمن جهوده لتنمية صناعة التكافل يف ماليزيا  قاـ البنك اؼبركزي اؼباليزي من خالل الجدول السابق يّتضح أّن:       
 :(1)كما يلي  مراحل أربعةيبكن تقسيمو إىل  بتبين منهج تدرهبي، 

، وتأسيس أوؿ شركة تكافل 1984زت بتشريع قانوف التكافل لسنة (: سبيّ 1996-1984) المرحلة األولى -
، وتركزت ىذه اؼبرحلة على تأسيس البنية التحتية األساسية لصناعة التأمٌن التكافلي، ولقد مت 1984سنة يف 

من أجل ضبط سًن إدارة ىذه الصناعة حيث يلـز ىذا القانوف  يطّبقتشريع القانوف اؼبذكور الذي ال يزاؿ 
د كما ينص القانوف اؼبذكور على تشكيل اللجنة الشرعية للتأكّ  بالتسجيل، يالتكافلالتأمٌن  شركات صبيع 

 .من التزاـ شركات التكافل دببادئ الشريعة يف صبيع األوقات
زت ىذه اؼبرحلة بدخوؿ شركة تكافل أخرى كما شهدت ىذه الفرتة (: سبيّ 2000-1993المرحلة الثانية ) -

 1995سنة يف اؼبنطقة دبا يف ذلك تأسيس ؾبموعة تكافل آسياف  يالتكافل التأمٌن اتتعاونا أكرب بٌن شرك
، األمر الذي ساعد 1997 "سنةINTERNATIONAL RETAKAFUL ASEAN" وتأسيس شركة

على إجراء الرتتيبات اػباصة بإعادة التكافل )إعادة التأمٌن( بٌن شركات التكافل يف ماليزيا ويف اؼبنطقة، وىي 
 .واندونيسيا وسنغافورةبروناي 

دؼ يه، حيث 2001سنة (: سبيزت بتقدَل اػبطة الرئيسية للقطاع اؼبايل 2010-2001) المرحلة الثالثة -
وتقوية اؽبيكل القانوٍل والشرعي والرقايب  يالتكافل التأمٌن إىل صبلة من اؼببادئ من بينها ترقية قدرات شركات

لصًنفة اإلسالمية والتكافل ربت اػبطة الرئيسية وسيلة لتحقيق طموح ق بالصناعة التكافل، ويعترب اعبزء اؼبتعلّ 

                                                           
(1)

كلية العلـو رسالة ماجستًن غًن منشورة،  ، "-دراسة بعض التجارب الدولية–نظام التأمين التكافلي بين النطرية والتطبيق معمر ضبدي، " 
 .119-118، ص: 2012االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيًن، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، اعبزائر، 
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؛ حبيث ماليزيا لتكوف مركزا دوليا للنظاـ اؼبايل اإلسالمي، ولقد شهدت ىذه الفرتة زيادة يف التنمية والتنافس
التأمٌن ص لشركات تأسيس ارباد ـبصّ  متّ و الرتخيص لشركات جديدة من أجل تعزيز تنمية صناعة التكافل  متّ 

ربسٌن اؼبراقبة الذاتية لصناعة التكافل بتنسيق ىدفو   "ارباد التكافل اؼباليزيػ "يعرؼ ب 2002سنة  يالتكافل
 .تنمية صناعة التكافلل يالتكافل التأمٌن فبارسات السوؽ وتعزيز التعاوف بقدر أكرب بٌن شركات

وف جديد لتنظيم اؼبالية اإلسالمية منها خالؿ ىذه اؼبرحلة مّت إصدار قان(: 2018-2011المرحة الرابعة ) -
قطاع التأمٌن التكافلي، كما سبّيزت بإصدار أطر وتشريعات جديدة تتعّلق باغبوكمة واؼبالءة اؼبالية لشركات 
التأمٌن التكافلي ودبا يتوافق واؼبعايًن العاؼبية ألجل تطويل وتدويل صناعة التكافل، كما عمدت إىل تطوير 

وضبط تسعًنهتا الستقطاب أكرب شروبة من العمالء، كما أفرج البنك اؼبركزي اؼباليزي عن  اؼبنتجات التكافلية
 . 2021ـبطط القطاع اؼبايل إىل غاية 

 ومن خالؿ اعبدوؿ اؼبوايل نستعرض مالمح سوؽ التأمٌن التكافلي يف دولة ماليزيا:        
 مقّومات سوق التأمين التكافلي الماليزي  :14الجدول 

 السوق الماليزي المقارنة عناصر
 مليار دوالر 0.85التكافل العاـ  2017حجم السوق في 

 مليار دوالر 0.85التكافل العائلي 
 شركات تكافل عاـ 8 الشركات الفاعلة في السوق

 شركات تكافل عائلي 3
 مليوف 31 2017عدد السكان خالل 

نسبة النفاذية " نسبة 
 "GDPالمساىمة في 

 تكافل عائلي 0.05%
 تكافل عاـ 0.18%

 (BNMبنك نيغارا اؼباليزي ) الهيئة المشرفة
 ؛2014يف  (RBCمبوذج )  - القوانين الصادرة

 ؛2016أكتوربر  قنوات التوزيع يف ربديد  -
وقانوف ربديد تسعًنة التأمٌن ( ICAAP) قانوف متطلبات رأس اؼباؿ الداخلي  -

 ؛2017جانفي  يف دخال حّيز التطبيق على السيارات واغبريق
 غًن مرّخصة نوافذ التكافل
 النموذج اؽبجٌن "الوكالة واؼبضاربة" أو أي مبوذج جديد معتمد من قبل القانوف الّصيغ المطّبقة

 يبكن بٌن شركة تكافل عاـ وعائلي فقط التكتالت
 اػبيار للشركات حسب نفقاهتا نسبة العمالت
 ؿبّددة لكن لكل شركة نسبة متضّمنة يف قانوهنا األساسي النسبة غًن نسبة الوكالة

 من بنك نيغارا 2015ؿبّددة حسب القانوف الصادر يف نوفمرب  قنوات التوزيع
 ؿبّددة بقانوف منتجات التكافل
والذي سيتّم تطبيقو ابتداءاً  2016واؼبعّدؿ يف  2013ؿبّدد بالقانوف الّصادر يف  القرض الممنوح
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 .2018 جويلية 31من 
 :باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:

- Milliman Research Report, Global Takaful Report 2017, July  2017, p: 38-44. 

 المؤشرات األدائية لقطاع التأمين التكافلي الماليزي: ثانيا:

مبو سنوي ؿ ماليزي، دبعدّ  مليار رينجت 26.9يف ماليزيا،  2016 بلغ حجم أصوؿ التكافل حسب إحصائيات
 ، ويبكن استعراض أىمّ يف قطاع التأمٌن اؼباليزيمن إصبايل األقساط  %15، وبنسبة مسانبة تصل إىل %10يقدر بػ 

 مؤشرات األداء اؼبايل لشركات التأمٌن التكافلي اؼباليزية خالؿ السنوات األخًنة من خالؿ ما يلي:
 االستثمارات في شركات التأمين التكافلي الماليزية :56الشكل

 
Source: Global Advisors, "Word Takaful Report 2016: Connecting the dots Forging the future", p:19. 

؛ حيث أكرب نسبة من استثمارات شركات التأمٌن التكافلي يف الصكوؾ: خالل الشكل السابق نالحظ أنّ   من 
 وىذا ما يضمن لشركات اليت تتمّيز بالتقلبات وذلك ألهنا تتمّيز بالدخل الثابت عكس األسهم %66تقّدر بػ 

اه اؼبشرتكٌن خاصة وأهّنا تتمّيز بانعكاس لوفاء بالتزاماتو اذبّ اغبفاظ على مالءة صندوؽ التكافل ل يالتكافل التأمٌن
 .دورة االنتاج

 .(2016-2011ي الماليزية )التكافل التأمينألصول في شركات اأموال تطور حجم : 57الشكل
 الوحدة: مليون رينجت                                                                            

 
 "مرجع سابق". البنك اؼبركزي اؼباليزي،  :باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:

يعكس وىذا ما زيادة يف حجم أصوؿ شركات التأمٌن التكافلي اؼباليزية   :خالل الشكل السابق نالحظ  من
للوفاء بالتزامات اؼبالءة اؼبالية اؼبفروضة عليها من قبل وىذا زيادة حجم ؿبافظها من االشرتاكات احملتفظ هبا، 

 واحملتفظ هبا.  ةاؼبكتتب شرتاكاتللمعدالت فيما بٌن أصوؿ الشركة وحجم اال أدٌل اً د حدّ ىيئات الرقابة اليت ربدّ 
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   (2016-2011) ةماليزيالالتكافل العام  شركات خصوم بيان: 58الشكل

 
 "مرجع سابق". اؼبركزي اؼباليزي، نكالب :باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:

، وبالتايل ليوف رينجتم 56بلغ ؾبموع االحتياطات وؾبموع اؼبخصصات: خالل الشكل السابق نالحظ أنّ   من
ر بطريقة يؤثّ و مهمًا  اً يعترب أمر وتنوعها يف شركة التأمٌن التكافلي اؼباليزية، صات التحديد اؼبناسب ؽبذه اؼبخصّ  فإفّ 

 أسهم الشركة من رفعيالوقت اؼبناسب و اؼبشرتكٌن يف ذباه ا الشركة وقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتاعلى سيولة مباشرة 
شرتكٌن من اػبدمة اؼبقّدمة كما يعكس تنوع اؼبخصصات على اؼب وبّقق توقّعاتالتأمينية باعبودة و ي اػبدمة تؤدّ  اليت

يدعم مراكزىا ربقيق إيرادات مرتفعة يف ىذه الشركات، يف حٌن أف تكوين االحتياطات وتنّوعها يف ىذه الشركات 
 .باحيعكس قدرهتا على ربقيق أر و  سهم يف تنفيذ سياستها اإلداريةاؼبالية وي  

    (2016-2011) ةماليزيال ائليالتكافل الع شركات خصوم بيان: 59الشكل

 
 "مرجع سابق". بنك اؼبركزي اؼباليزي،ال :باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:

خالؿ الفرتة  ومستقرّا ة بقي ثابتااليزياؼب ائليالتكافل الع شركات خصـو :خالل الشكل السابق نالحظ أنّ   من
( رغم زيادة حجم اشرتاكات الصندوؽ، وىذا عبودة وكفاءة سياسة التخصيص يف الشركات 2011-2016)

، األمر الذي انعكس إهبابا على اؼبالءة اؼبالية للشركات، حيث وخالؿ ، واؼببنية على أسس حسابية دقيقةاؼباليزية
    .هتا اذباه دائنيها ىذه الفرتة مل تواجو الشركات عجزا يف الوفاء بالتزاما

 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 احتياطي االشتراكات غير مكنسبة

 الفائض المخصص للمشتركين

 احتياطات أخرى

 مخصص التعويضات المعلّقة

المبلغ  المخصص لبيان الوضع 
 المالي لصندوق التكافل 

 خصوم أخرى

0

50

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 صندوق التكافل

مخصص التعويضات 
 المعلّقة

المبلغ المخصص لبيان 
 الدخل 

 خصوم أخرى



 التكافلي الماليزية واإلماراتية في شركات التأمينوالحوكمة المالءة المالية  .............:.صل الرابعالف

 

~ 243 ~ 
 

 الماليزية يالتكافل التأمين قنوات التوزيع لدى شركات :66الشكل

 

 "مرجع سابق". بنك اؼبركزي اؼباليزي،ال :باالعتماد على إعداد الباحثة :المصدر

قنوات التوزيع لشركات التأمٌن التكافلي، وىذا للرتويح ؼبنتجات  نوّعت: خالل الشكل السابق نالحظ  من
وزيادة حجم اؼببيعات، فأكرب نسبة لتوزيع اؼبنتجات تكوف عرب البنوؾ  التكافل واستقطاب أكرب فئة من العمالء

يف )صًنفة التأمٌن( وىذا لوجود شروبة واسعة من العمالء لدى البنوؾ، يليها التسويق عرب شباييك ـبّصصة 
الشركات أو من خالؿ وكالء التكافل وىذا للتعّرؼ على خصائص اؼبنتج عن قرب، أّما عرب االنرتنيت فنجد أف 
نسبة التوزيع عربىا قليلة وىذا لّقلة اؼبتعاملٌن هبا وال تصل إىل صبيع فئات اجملتمع، يف حٌن أّف البعض اآلخر من 

ىذا حملدودية رأظباؽبا، وتنوع شبكات التوزيع يعكس تطّور شركات التكافل ال تعتمد على أيّة طريقة للتوزيع و 
 حجم التوظيفات يف الشركة، وىذا ما ينعكس إهبابا على اؼبالءة اؼبالية للشركات. 

 (2016-2011) ماليزيا تطور حجم اشتراكات التكافل العام والعائلي في: 64الشكل
 الوحدة: مليون رينجت                                                                     

 
    :باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:

- Central Compendium 2015, "Op.Cit", p : 18 

تعترب و اشرتاكات التكافل العائلي يف ماليزيا تتطور من سنة إىل أخرى : خالل الشكل السابق نالحظ أنّ   من
نسبة أسهمت بالرائدة يف ؾباؿ التكافل العائلي حيث  (Itiqa, Prudential, Syrikat, Ikhlas) شركات األربعال

، وىذا من خالؿ طرح منتجات جديدة تتعّلق بالقروض خاّصة قرض الرىن 2015خالؿ سنة  يف السوؽ 70%
العقاري اؼبفرد واعبماعي الذي أسهم يف رواج سوؽ التكافل العائلي، وتطّور ىذه الصناعة يدعم مباشرة مالءة 

 الشركات ألّف ما يبّيز منتجاتو أهّنا ذبمع بٌن اغبماية واالّدخار واالستثمار.
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 (2016-2011) ي الماليزيةالتكافل والتعويضات في شركات التأمين شتراكاتالر حجم اتطوّ : 64الشكل
 الوحدة: مليون رينجت                                                                               

 
 على اؼبوقع: "2016"إحصائيات التكافل  البنك اؼبركزي اؼباليزي،  :باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:

http://www.bnm.gov.my / 

 ؛2016-2011مل تتعّرض ألّي عجز تأميين خالؿ الفرتة  شركات التكافل اؼباليزية: خالل الشكل السابق نالحظ أنّ   من
 تعويضات اؼبدفوعة.أكرب من حجم الكاف السنوات   صبيع ىذه باعتبار أف حجم االشرتاكات يف قت أرباح تأمينيةحقّ  حيث

 معدل النفاذية لشركات التأمين التكافلي في ماليزيا حسب نوع التأمين :66الشكل

 
Source: Central Compendium 2015, "Op.Cit" , p : 15. 

نسبة مسانبة التكافل العائلي يف الناتج احمللي اإلصبايل ضعف نسبة  :خالل الشكل السابق نالحظ أنّ   من
مسانبة التكافل العاـ، وىذا راجع إىل طبيعة اجملتمع اؼبسلم الذي يعزؼ عن منتج التأمٌن على اغبياة احملرـّ ويلجأ 

رَب   تجاري. على االشرتاؾ التأمينات االجبارية يف التأمٌن الللبديل اإلسالمي، باؼبقابل يكوف ؾب 
 يبكن ترتيبها كما يلي: مين التكافلي الماليزية:أمخاطر األعمال في شركات الت ثالثا:

 ترتيب مخاطر األعمال في شركات التأمين التكافلي الماليزية. :61الشكل

 

Source: Central Compendium 2015, "Op.Cit" , p : 21. 
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لشركات التأمٌن التكافلي يف ماليزيا باستمرار من جهة، وإلزامية تطبيقو  والقانونية التنظيميةالبيئة إّف تغًّن 
ها ما أفرز وضع اسرتاتيجيات لتحويلو مراجعة مباذج أعماؽبم من ِقبل ىذه الشركات من جهة أخرى دفع هبا إىل 

خاصة يف ظّل تدىور االقتصاد اؼبايل العديد من اؼبخاطر أّدت إىل عجز ىذه الشركات عن ربقيق أرباح اكتتابية؛ 
 العاؼبي ونقص اؼبرونة اؼبالية لشركات التكافلي اليت تعترب حديثة النشأة مقارنة بشركات التأمٌن التجاري.

 عوامل نجاح وتطور قطاع التأمين التكافلي الماليزي:ا: لثثا

، قتها ىذه الصناعةحقّ يت النوعية الازات إلقبا تمعة يفؾباليزيا نتيجة جهود أسهمت دبح التكافل ا قب إفّ 
 :(1)فيما يليكن تلخيص ىذه العوامل يبو 

حظيت صناعة التكافل ي ماليزيا بدعم غًن ؿبدود من  :دعم الحكومة السيما البنك المركزي الماليزي  .1
اغبكومػة اؼباليزيػة والبنػك اؼبركزي اؼباليزي، وىو ما ساعدىا على القياـ دببادرات مهّمة لتعزيز الصناعة احملليػة 
ومّكنها من دخوؿ السوؽ العاؼبي، وقد ذبّسد ىذا الّدعم يف قياـ اغبكومة بوضع اػبطّة األساسية للّصناعة 

سنوات لتعزيػز الصناعة اؼبالية اؼبتناولة لصناعة التكافل، وقد بادرت 10اؼبالية اؼبكّونة مػن خطة واسرتاتيجية ؼبدة 
للشركات اغبكومة أيضا خبطوة عملية مػن خالؿ ربييد بعض الضرائب وإعفاء بعػضها اآلخػر لفرتة زمنية بالنسبة 

 شركات تكافل جديدة أو نوافذ التكافل يف الدولة. اليت توّفر خدمات التكافل تشجيعا منها لنشأة من
كما قامت أيضا بعرض رخص التشغيل لشركات التكافل العاؼبية اليت تريد تقدَل خدماهتا يف ماليزيا؛ حيث     

خبطوة ربرير الصناعة اؼبػصرفية وعػرض أربعة رخص جديدة لشركات تكافل توفر خدمات  2009قامت يف سنة 
 وىذه اؼببادرات دليل على دعم اغبكومة لصناعة التكافل وسعيها إلقباحها ؿبليا وعاؼبيا؛ التكافل العائلي، 

قّوة التخطيط، وذلك من خالؿ التأكيد على وضوح الرؤيػة، ووضع وضوح الرؤية واستراتيجية العمل:   .2
من الرؤية الشاملة األىداؼ واالسرتاتيجيات قبل مباشرة العمل، وقد استلهمت اؼبؤسسات اؼباليزية ىذه الرؤية 

؛ حيث و ِضعت اسرتاتيجية قويّة إلقباح صناعة 2020 رؤية  :للحكومة اؼباليزية بزعامة، واليت أ طلق عليها اسم
، وكػذا التخطػيط لدعم ىذه الصناعة برأس ماؿ بشري 1984سبّثل يف قانوف التكافل سنة من خالؿ إطار قانوٍل شامل 

 مؤّىل من خالؿ:
 اؼبؤسسات  وىذا لدعم من طرؼ اغبكومػة اؼباليزيػة1984"اعبامعػة اإلسالمية العاؼبية" سنة  تأسيس

 اإلسالمية عموما واؼبالية علػى وجػو اػبصوص بإطارات متخّصصة؛

                                                           
 راجع: (1)

اؽبيئة اإلسالمية العاؼبية  التعاوني"،"الملتقى الثالث للتأمين حبث مقدـ يف  "تجربة التأمين التعاوني الماليزي"،ؿبمد أكـر الؿ، سعيد بوىراوة،    -
 .28-24، ص: 08/12/2011-07لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، 

ؾبلة اإلسالـ يف ماليزيا، اعبامعة اإلسالمية العاؼبية،  "،ة: عوامل النجاح ومكامن التطويرالماليزي صناعة التكافل"ؿبمد أكـر الؿ، سعيد بوىراوة،    -
 .19-12ص:  ،2013 ،01، ع10ماليزيا، اجمللد
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 و"األكاديبية العاؼبية للبحوث الػشرعية  2005"اعبامعة العاؼبية لتعلػيم اؼبالية اإلسالمية" سنة  تأسيس
لتطوير اؼبنتجات اؼبالية دبا فيها منتجات التكافل، وحبث قضايا  2008سنة  يف اؼباليػة اإلسالمية"

 التمويل اإلسالمي اؼبلّحة من طرؼ البنك اؼبركزي اؼباليزي؛
 ب إطػارات اؼبؤسػسات اؼباليػة والتأمٌن التكافلي؛دعم مؤسسات تدري 
 أصبح ؽبذه الشركات  إلزاـ شركات التأمٌن  التكافلي وضع ميزانيػة للبحػوث ولتػدريب إطارهتا؛ حيث

 رؤية واسرتاتيجية للعمل وكػذا اغبضور اؼبستمر إلطاراهتا يف اؼبؤسبرات والندوات وورشات العمل والربامج التدريبية.
ما أسهم يف قباح صناعة التكافل يف ماليزيا استناده على أرضية  من أىمّ  :طار القانوني وانضباطووضوح اإل  .3

 أما مشوليتها من خالؿ: .قانونيػة صػلبة ومنضبطة سبّيزت بالّشمولية والّنظرة اؼبستقبلية

 ؛1984وضع إطار كلي لتحرُّؾ شركات التأمٌن التكافلي، سبثل يف قانوف التكافػل سػنة  -
 إصدار أدلة إرشادية عبملة من اؼبنتجات اؼبالية من أنّبها: -

 Guidelines on Family Takaful المبـادئ اإلرشـادية لمنتجـات التكافل العائلي
Products 

2006 

والمبادئ اإلرشـادية الختبار ضغوط شركات 
 التكافـل

Guidelines on Stress Testing for 
Takaful Operators 

2008 

والمبادئ اإلرشادية بشأن الشفافية واإلفصاح عن 
 المنتجات

Guidelines on Product Transparency and 

Disclosure 
2009 

والمبـادئ اإلرشادية لعرض منتجـات جديـدة 
 لـشركات التـأمين والتكافـل

Guidelines on Introduction of New 
Products for Insurance Companies 
and Takaful Operators    

2010 

المبادئ اإلرشادية ألسس تقييم مسئوليات 
 التكافل العائلي والتكافل العام

Guidelines on Valuation Basis for 
Liabilities of Family Takaful & General 
Takaful Business 

2011 

حظيت ىذه األدلة اإلرشادية بقبوؿ شركات التكافل كوهنا مشػاركة يف صياغتها من خالؿ إرساؿ  وقد          
البنك اؼبركزي اؼباليزي م ْسوّدات ؽبذه األدلة اإلرشادية إىل اؼبؤسسات اؼبالية دبا فيها شػركات التكافػل، 

 .اإلرشادي دراجها ضمن الّدليلإل توجيهاهتمواسػتقباؿ 

للمؤسسات اؼبالية دبا  فّعالةماف شػفافية عاليػة وإدارة اؼبتوافقػة مػع الػشريعة اإلسػالمية لض وضع دليل للحوكمػة -
 فيها شركات التكافل؛

تأسيس ؾبلس استشاري شرعي وطين تابع للبنك اؼبركزي اؼبػاليزي يبثػّل اؼبرجعية الشرعية عند الّنزاع يف قضايا  -
إرساء اإلطار القانوٍل للرّقابة على عمل اؼبصارؼ اإلسالمية  اؼبعامالت اؼبالية اإلسالمية، وذلك يف إطار

وشركات التكافل، وقد أصدر ىذا اجمللس قرارات ىاّمة أسهمت يف تطوير الصناعة وضماف موافقتها 
للشريعة، من بٌن ىذه القرارات: )تقدَل مبوذج للتكافل وإعادة التكافل، توفًن اغبماية ؼبنتجات التمويل 

تعلقة بإدارة ـباطر التكافل، ربديد موارد شركات التكافل، ربديد كيفية إدارة صندوؽ إصدار قرارات م
 التكافل؛ وضع اؼببادئ العاّمة اؼبتعّلقة بالتكافل(؛
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تأسيػس عبنة للمػواءمة بٌن الشػريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي إلطار اؼبصارؼ اإلسالمية وشركات التكافل،  -
 عليػا دباليزيػا لإلشراؼ عليها؛وقد ك ّلف رئيس احملكمػة ال

 تأسيس قسم يف القضاء م كّلف بالفصل يف قػضايا اؼبػصارؼ اإلسػالمية والتكافل؛ -
يف القضايا اؼبتعّلقػػػة باؼبعامالت  تأسيػس اؼبركز اإلقليمػي للتحكيػػم يف الرتاعػات اؼباليػة يتنػاوؿ التزاعات -

 اإلسػالمية، "مركػز كواالؼببور اإلقليمػي للتحكػيم"؛
 .إلزاـ احملامٌن اؼبشاركٌن يف صياغة عقود اؼبصارؼ اإلسػالمية والتكافػل باغبصوؿ على شهادة يف اؼبالية اإلسالمية -

اؼبؤسػسات اؼباليػة عمومػا واإلسالمية على وجو لت يف صياغة قوانٌن أّما الرؤية اؼبستقبلية، فقد سبثّ           
اػبصوص دبقاربة َمْصَلِحية ذبمع بٌن اغبفاظ على اؼبصاحل احمللية، وربفيز اؼبؤسسات اؼبالية األجنبية السيما 
اليت تتوّفر على تقنيات عاليػة يف اعبانػب اػبدمي ؼبباشرة العمل يف ماليزيا، وقد جّسدت ىذا يف قوانٌن 

بطة، وأفق استثماري واعد، وتسهيالت ضريبية، فكانت نتيجة ىذه الّنظرة اؼبػستقبلية واضحة واضحة ومنض
يف العدد اؼبعترب من الشراكات اليت وقَّعتها مؤسػسات تأمينيػة عاؼبيػة مػع مؤسسات ماليزية ناشئة، ويف 

 االستقرار الكبًن يف صناعة التكافل واطِّراد نسبة النمو.

تحديات التسعة اليت و ضعت لتحقيق رؤية ماليزيا من بٌن بنود ال كفاءات البشرية:االىتمام بتطوير ال  .4
، البند السادس الذي تطّرؽ إىل التحّدي اؼبتعّلق برأس اؼباؿ البشري ومواصفاتو؛ حيث جاء فيو: 2020

استهالؾ "سادسا: ربّدي تأسيس ؾبتمع علمي تقدمي ذي نظرة مستقبلية يدعم اإلبداع وال يقتصر دوره على 
 التكنولوجيا، وإمبػا ي سهم يف مستقبل اغبضارة العلمية والتكنولوجيا".

وعليو فقد اىتّمت اغبكومة اؼباليزية برأس اؼباؿ البشري اؼبؤَىل، فقامت بتأسيس جامعات تقـو هبذه             
اؼبهّمة، وأرسلت بعثات دراسية إىل جامعػات غربيػة عريقة ذات مكانة عاؼبية لالستفادة من اؼبعرفة اؼبتقدمة، 

 قص الذي تع اٍل منو ىذه اؼبؤسسات، فأّسست بذلك:وعلى مستوى اؼبالية اإلسالمية دبا فيها صناعة التكافل أدركت النّ 

 على مستوى البحث العلمي
"اعبامعة اإلسػالمية العاؼبيػة" ينبثق عنها "اؼبعهد اإلسالمي للتكافل والتمويل اإلسالمي" وقسم "اؼبالية 

 اإلسالمية" يف كلية االقتصاد والقانوف؛
1984 

اإلسالمية"، لت ؤسَّس بعدىا كليات وأقسػاـ للمالية اإلسالمية يف عديد "اعبامعػة العاؼبيػة لتعلػيم اؼباليػة  
 اعبامعات اؼباليزية

2005 

 2008 األكاديبية العاؼبية للبحوث الشرعية يف اؼبالية اإلسالمية
 على مستوى التدريب والتطوير

SIDC - Securities Industry Development Corporation  1994 
IBFIM – Islamic Banking and Finance Institute Malaysia 2001 
ICLIF - International Centre for Leadership in Finance 2003 

 على مستوى نشر ثقافة التكافل والتمويل االسالمي
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 Malaysia International Islamicتأسيس وزارة "اؼبركز اإلسالمي العاؼبي للتمويل اإلسالمي" 

Financial Center : MIFC) 
2006 

 Malaysian Takaful Association : (MTA)  2003تأسيس "صبعية شركات التكافل اؼباليزية" 
فعلى صعيد  .ؽبياكػل اؼباديػة والتنظيميػة األساسية الالزمة لتسيًن اؼبؤسسةوي قصد هبا ؾبموع اتأسيس بنية تحتية قويّة:  .5

 اؽبياكل التنظيمية، ازبذت ماليزيا خطوات نوعية لتأمٌن بنيػة ربتيػة متينة للتأمٌن التكافلي، وقد تضمنت ىذه البنية مايلي:
ضمن أقساـ البنك اؼبركزي اؼباليزي باسم  2000تأسيس قسم الصًنفة اإلسالمية والتكافل سنة  -

(Department of Islamic Banking and Takaful) ، يهتّم بشؤوف اؼبصارؼ اإلسالمية وشركات التكافػل؛ 
 تعيٌن رظبي ألحد نواب ؿبافظ البنك اؼبركزي ؼبتابعة أعمػاؿ اؼبػصارؼ اإلسالمية والتكافل؛ -
تأسيس ىيئة للرقابة الشرعية الوطنية تضّم ؾبموعة مػن علمػاء الػشريعة اؼبتخصصٌن يف "الصًنفة اإلسالمية والتكافل"  -

 الشرعية اؼبتعلقة باؼبصرفية اإلسالمية والتكافل، ووضع األدّلة اإلرشادية للمنتجات اؼباليػة اإلسالمية؛ إلصدار الفتاوى
أما على مستوى اؽبياكل اؼبادية فقد توّفرت شركات التكافل اؼباليزية على أحدث البنايات وج ّهزت بأحدث  -

ركات التكافػل ثقة العمالء الذين التجهيزات، كما استخدمت أحدث األنظمة اػبدميػة، ىذا ما أكسب ش
  سبتعوا خبدمات فعاّلة يف دفع تعويضاهتم وإصالح األضرار اليت غِبقت هبم.

 فاق قطاع التأمين التكافلي بماليزيا:آتحّديات و  :رابعا

رغم النجاحات اليت حققتها صناعة التكافل دباليزيا، واليت  تحّديات قطاع التأمين التكافلي بماليزيا:  .1
أكسبتها ظبعػة عاؼبيػة جّيدة وجلبت ؽبا رؤوس أمواؿ نوعية، إاّل أهنا تعاٍل من ربّديات هبػب ذباوزىا لتنشيط 

 :(1)الّسوؽ اؼبالية، وربقيق التنميػة االقتػصادية الشاملة، ويبكن تلخيص ىذه التحّديات فيما يلي
اؼباليزية حّققت تقدما نوعيا يف تأىيػل  رغم أّف الصًنفة اإلسالمية :قّلة اإلطارات المتخّصصة في التكافل -

إطارات متخّصصة استطاعت أف تغطي جوانب كبًنة من العجز يف ىذه الصناعة، إاّل أف صناعة التكافل ال 
تزاؿ ت عاٍل قّلة اإلطارات اؼبؤّىلة اليت ذبمع بٌن اػبربة اؼبهنيػة والّتمكن الشرعي؛ إضافة إىل ضعف التواصل بٌن 

 واؼبهنية بسبب ضػعف البعد التكاملي بٌن التخّصصات األمر الذي أّدى إىل: اإلطارات الشرعية
  ّر اغباصلٌن على شهادات جامعية يف التأمٌن التقليدي، ومن ليس ؽبم دراية بأساسيات الشريعة تصد

 اإلسالمية والقواعد الكلية لصناعة التكافل، ما أّدى إىل ضعف الرؤية اإلسالمية للتكافل؛ 
 التكافل للتأمٌن التقليػدي يف كػثًن مػن اؼبنتجػات واالكتفاء بإجراء تعديالت شكلية على بعضها؛  ؿباكاة شركات 
  ضعف التواصل بٌن اإلطارات اؼبهنية من خرهبي اؼبؤسػسات الوضػعية، واؼبتخّصصٌن الشرعيٌن

 اؼبتخرجٌن من األقساـ الشرعية.

                                                           
 راجع: (1)

 .32-28، ص:"، "مرجع سابق""تجربة التأمين التعاوني الماليزيؿبمد أكـر الؿ، سعيد بوىراوة،    -
 .23-19ص:  "مرجع سابق"، "،ة: عوامل النجاح ومكامن التطويرالماليزي صناعة التكافل"ؿبمد أكـر الؿ، سعيد بوىراوة،    -
 .13: ص "سبق ذكره"،، تقى التأمٌن التعاوٍليف ملث مقدـ حب، "وتجارب التأمين التعاونيتطبيقات " ل،عبد الباري مشع  -
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عدـ اغبسم فيها إىل وجود إّف جود قضايا شرعية عالقة يف صناعة التكافل أّدى  :وجود قضايا شرعية عالقة -
شرعية يف بعض منتجات التكافل، على غرار الّتكييف الشرعي ؼبنتج التكافل واالنتقادات اليت شبهات 

ية ق دِّمت حوؿ تكييػف "االلتزاـ بالتربّع" وظهور تكييف شرعي جديد يعترب أنّو "تعاوف"، إضافة إىل قض
ربتاج إىل بياف تفصيلي غبكمهػا الػشػػػرعي وىي مػشاركة شركات التكافل للمشرتكٌن يف الفائض التأميين على 
أساس اغبافز أو اعبعالة، وكػذا قضية اؼبخاطػػػػػػر القابلة للتأمٌن واؼبصلحة التأمينية، وآخرىا انتقاد شركات 

ئػع اؼباليزيػة" ودفع رسـو ؽبا بالرغم من أف التكافل يقـو التكافل إلزامها باالشرتاؾ مع مؤسػسة "ضػماف الودا
على التػربع وأف شركات التأمٌن التكافلي م لَزمة بنّص القانوف بدفع قرض عند العجز، وملزمػة كػذلك بازباذ 

 احتياطات إلنشاء صندوؽ لالحتيػاط، واالشػرتاؾ يف شركات إعادة التكافل.
مّت تأسيس صناعة التكافل على مبدأ أهّنا تعاونية، ولكنها اقتصرت على  تداخل البعد التعاوني والتجاري: -

اػبدمات التجاريػة؛ حيث تفرض الشركات أحيانا دفع اشرتاؾ )قسط( مرتفع، أو تفرض دفع أجرة للخدمات 
دمات اػباصة يف اؼبقابل تكوف غًن فّعالة وال سريعة يف حل قػضايا اؼبػشرتكٌن وتعويضاهتم، وقد ترّكز على اػب

اليت تتعّلق باالستثمارات قبل توفًن التغطية الكاملة لألخطار اؼبؤمَّن ضّدىا أو ربسٌن خدماهتا، إضافة إىل أّف 
 مبدأ "التعاوف" يتم تطبيقو بٌن اؼبػشرتكٌن دوف وجوده بٌن اإلدارة واؼبسانبٌن لشركات التأمٌن التكافلي.

لتحّديات يف شركات التأمٌن التكافلي ىو توفًن من بٌن ا :ضعف السرعة والكفاءة في توفير الخدمات -
اػبدمات يف مّدة زمنية قصًنة وحيث يبكن للمشرتؾ اغبصوؿ على تعويض يف أسرع وقت فبكن، وىذا نتيجة 

 بطء اإلجراءات اإلدارية وعدـ وضوع العقود اؼبربمة.
ال تزاؿ صناعة التكافل غًن قادرة على تنويع   :ضعف التطوير واالبتكار للمنتجات وتوسيع الخدمات -

منتجاهتا على غرار اغبماية من أخطار الكوارث الطبيعية اليت كثرت نتيجة التغًّن اؼبناخي، فمن الّتحّديات 
اليت تواجهها صناعة التأمٌن اإلسػالمي يف أكباء العامل تغطية أوسع لالحتياجات التأمينية من حيث النوع 

 كوف ميزة تنافسية للصناعة. واغبجم والذي سي
إّف من أىّم العوامل عبذب اؼبشرتكٌن ىو مصداقية  :عدم تكافؤ المنافسة مع شركات التأمين التجاري -

الشركة وفعالية خدماهتا، لكن ىذا ما تفتقده شركات التأمٌن التكافلي اؼباليزية األمر قّلل من توّسعها 
لتجاري، ىذا إضافة إىل حداثة نشأهتا وقّلة ذبربتػها وؿبدوديػة وانتشارىا الّسريع مقارنة بشركات التأمٌن ا

ىياكلها اؼبادية والبشرية، األمر الذي أضػعف من فعالية بعض شركات التأمٌن التكافلي يف تغطية الّتعويضات 
ػة واضطرار البعػض اآلخػر إىل االستعانة بوسطاء من شركات تأمٌن ذباري تتوفر على أنظمػة متطػّورة ؼبتابع

 التعويضات وتغطيتها، أو تأسيس شركات تأمٌن تكافلي بالشراكة مع شركات تأمٌن ذباري.
أّف ثقافػة  2017يظهر من خالؿ إحصاءات التكافل يف الّدوؿ اإلسالمية لسنة  :قّلة الوعي بثقافة التكافل -

تاج إىل مزيد من الوعي؛ التكافل يف ماليزيا وإف كانت أفضل من باقي الّدوؿ اإلسالمية األخرى، غًن أهّنا رب
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مقابل ( 1)%5.2مل تتجاوز  2017حيث أّف نسبة اخرتاؽ شركات التأمٌن التكافلي للّسوؽ التأمينية لسنة 
لشركات التأمٌن التجاري، واألمر يتطّلب توعية دينية بضرورة الّلجوء إىل التكافل اؼبنػضبط  %4.48نسبة 

التجاري، فكثًن مػن اؼبػسلمٌن يف ماليزيػا يفّضلوف التأمٌن التجاري على التكافل، بضوابط الشريعة اسالمية بدؿ التأمٌن 
 ألنو ي وّفر حسبهم مزايا خدمية ال توّفرىػا شركات التكافل الّناشئة، وأغلبهم ال يرى فرقا بٌن التكافػل والتػأمٌن التجاري.

 :(2)واعدة بدولة ماليزيا من خالؿالتكافل  تعترب صناعة آفاق قطاع التأمين التكافلي بماليزيا:  .2
أدركت اغبكومة اؼباليزية والبنك اؼبركزي اؼباليزي  تأسيس جامعات لتأىيل إطارات في المالية اإلسالمية: -

ىذا العجػز، وحاولػت تداركو من خالؿ تأسيس جامعات لتأىيل إطارات يف اؼبالية اإلسالمية عاّمة والتكافل 
 املة؛خاّصة لتحقيق مقاربة تكاملية ش

حيث دعا العلماء شركات التأمٌن التكافلي إىل ربسٌن اػبدمات  العمل على تحقيق البعد التكافلي: -
وفرض أسعار تنافسية ومناسبة للخدمات اؼبقّدمة وتطبيق تصّور مقاصد الشريعة يف الّتكافل واليت منها توفًن 

خًنية، ويبكن بأعماؿ وتطويرىا والقيػاـ  ((micro-takafulخدمات التكافل للفقراء واؼبساكٌن واحملتاجٌن 
 استغالؿ أمواؿ الزّكاة الواجبة على شركات التكافل لتحقيق ذلك؛

وىذا من خالؿ التأّكد أف فبارسات التأمٌن ؿبّققػة  العمل على تحقيق السرعة والكفاءة للمنتجات: -
قتػضى العقد ومقاصده، وإلزاـ ؼبػصلحة اؼبشرتكٌن وبنود العقد عادلة وواضحة وال تتضّمن شروطا زبالف م

 اؼبشرتؾ بدفع االشرتاؾ دوريا وبانتظاـ حّّت يػستحق الّتعويض عن الضرر يف أقصر وقت فبكن؛
اليت مّت وضعو من ِقبل اغبكومة اؼباليزية فقد رّكز على طبسة  2020-2011وحسب ـبّطط القطاع اؼبايل      

 :(3)عناصر خاّصة بشركات التأمٌن التكافلي كما يلي

: وىذا من خالؿ توفًن البيئة تحقيق قيمة مضافة عالية وذات دخل مرتفع يف االقتصادلالة الوساطة الفعّ  -
 ؛اؼبناسبة لشركات التكافل لتطوير منتجاهتا وربسٌن خدماهتا غبماية اؼبؤسسات االقتصادية يف الدولة

جات جديدة تؤّمن الفئات الضعيفة  الرفاه االجتماعي: وىذا لطرح منتاإلدماج اؼبايل بٌن الشركات لزيادة  -
 ؛"Micro-Takfulكمنج التكافل اؼبصّغر "

عوؼبة التمويل االسالمي: وىذا من خالؿ منح تراخيص للشركات اليت لديها خربة يف اجملاؿ للدخوؿ إىل  -
 السوؽ اؼباليزي، لدعم التنويع يف ؾباؿ اػبدمات واؼبنتجات اؼبالية اإلسالمية اؼبقّدمة للعمالء؛

 تطوير القوانٌن التنظيمية واإلشرافية: وىذا ؼبواجهة واغبّد من اؼبخاطر اليت هتّدد شركات التأمٌن التكافلي؛ -
 تطوير معايًن اغبوكمة وقوانٌن إدارة اؼبخاطر: وىذا ما يتطلب دخوؿ أطراؼ خارجية مستقلة. -

                                                           
)1( 

"Takaful penetration rate ‘still low at 5.2% , See : 08/08/2017 at : 

https://themalaysianreserve.com/2017/04/03/takaful-penetration-rate-still-low-at-5-2/ 
 راجع: (2)

 .31 ، ص:"، "مرجع سابق""تجربة التأمين التعاوني الماليزيؿبمد أكـر الؿ، سعيد بوىراوة،    -
 .14: ص "سبق ذكره"،، تقى التأمٌن التعاوٍليف ملث مقدـ حب، "تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني" ل،عبد الباري مشع  -

)3( 
Central Compendium 2015, "Malaysian Takaful Dynamics", p: 09. 
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 يةنظام المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي الماليز  المطلب الثاني:
 تطرؽ فيو إىل العناصر التالية:   سيتّم الو 

 :كفاية رأس المال  أوال 
 :مكّونات متطّلبات رأس المال لتخفيض المخاطر الرئيسية ثانيا 
 :مستوى رأس المال المستهدف للرقابة ثالثا 
 :تقرير كفاية رأس المال رابعا 

يهدؼ نظاـ اؼبالءة اؼبالية الذي مّت وضعو ىدف نظام المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي الماليزية: 
 :(1)من ِقبل البنك اؼبركزي اؼباليزي والذي ىبّص شركات التأمٌن التكافلي إىل

الّسماح دبزيد من اؼبرونة لشركة التأمٌن التكافلي للعمل على ـبتلف مستويات اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا ودبا يتماشى  -
 س ماؿ مناسب، وىذا من خالؿ الّضمانات االحرتازية اليت وضعها البنك؛واسرتاتيجيات أعماؽبا ما داـ لديها رأ

 الكمي الصريح من العازلة التحوطية هبدؼ ربسٌن الشفافية؛ -
 توفًن حوافز لشركات التأمٌن لوضع اؼبخاطر اؼبناسبة واؽبياكل األساسية لإلدارة، واعتماد فبارسات رشيدة؛ -
 قارب مع اؼبمارسات الدولية وقابلية اؼبقارنة بٌن الواليات القضائية وتقليل فرص الّتنظيم واؼبراجحة داخل القطاع اؼبايل؛تعزيز التّ  -
 توفًن إشارة إنذار مبّكر على تدىور كفاية رأس اؼباؿ فبّا يسمح بازّباذ إجراءات إشرافية فورية وقائية. -

 ويحّدد اإلطار ما يلي:
إصبايل رأس  كل شركة تأمٌن لتحديد مدى كفاية رأس اؼباؿ اؼبتاح وأمواؿ اؼبسانبٌن لدعميف  اؼبتطّلبات اؼبطّبقة  -

(، والذي ي عترب دبثابة مؤشر رئيسي على اؼبرونة اؼبالية لشركة التأمٌن، وقد مّت استخدامها  TCRاؼباؿ اؼبطلوب )
 زي؛كمدخل لتحديد الّتدخالت اإلشرافية اليت يقـو هبا البنك اؼبركزي اؼبالي

 أسس الّتقييم القانوٍل ألصوؿ وخصـو شركات التأمٌن وتوّقعات البنك بشأف سياسات االستثمار وإدارة اؼبخاطر يف شركات التأمٌن. -
 كفاية رأس المال:أّوال: 
 نسبة كفاية رأس المال (Capital Adequacy Ratio) "CAR"؛ 
 إجمالي رأس المال المطلوب Total Capital Required "TCR"؛ 
  إجمالي رأس المال المتاحTotal Capital Available "TCA"؛ 
 .تقييم األصول والخصوم 

كفاية رأس  "CARتقيس نسبة كفاية رأس اؼباؿ " (:Capital Adequacy Ratio) كفاية رأس المالنسبة   .1
اؼبطلوب، ويتم حساب اؼباؿ اؼبتاح يف شركة التأمٌن وأمواؿ اؼبسانبٌن من شركة التأمٌن لدعم إصبايل رأس اؼباؿ 

 :(2)قيمتها وفق الصيغة اؼبوالية
                                                           

)1 (  
Bank Negara Malaysia, "Risk-Based Capital Framework for Insurer ", Version 3.0, 20/06/2013, p: 05. 

)2 (  
Bank Negara Malaysia, "Risk-Based Capital Framework for Takaful Operator", RH/GL 004-23, p: 09. 
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"مؤشرا رئيسيا على قّوة اؼبركز اؼبايل لشركة التأمٌن التكافلي وقدرهتا على دعم أعماؿ التكافل، ويتّم CAR"تعترب 
 .اؼبركزي اؼباليزي لتحديد اؼبستوى اؼبناسب لإلشراؼ وتدّخل البنكاستخدامها كمدخل 

 ويتّم حساب إصبايل رأس اؼباؿ اؼبتاح وؾبموع رأس اؼباؿ اؼبطلوب كما يلي:
 " ورفع تقارير عنها إىل البنك.CARهبب على إدارة التكافل احتساب قيمة "

بالنسبة لكل من صندوؽ التكافل  "TCR": ويتم حساب قيمة "TCR"إجمالي رأس المال المطلوب  .2
 :(1)وفق الصيغة اؼبواليةوصندوؽ اؼبسانبٌن 

 

 حيث؛
 i : ّوفقا ؼبتطلبات فصل الصندوؽ اؼبنصوص عليها يف اؼببادئ التوجيهية إلطار عمل  س من قبل شرکة التکافليبّثل کل صندوؽ تکافل تأس

 قييم اإلشرايف؛شركات التكافل، ما مل وبّدد البنك خالؼ ذلك كجزء من التّ 
 CRTF:  تكاليف + تكاليف رأس ماؿ ـباطر السوؽ + االئتمافيبّثل ؾبموع )تكاليف رأس اؼباؿ ـباطر متطلب رأس اؼباؿ لصندوؽ التكافل و

 رأس ماؿ اؼبخاطر التكافلية(؛
 CRSF: تكاليف رأس ماؿ ـباطر السوؽ + االئتمافيبّثل ؾبموع )تكاليف رأس اؼباؿ ـباطر و  سانبٌنمتطلب رأس اؼباؿ لصندوؽ اؼب +

 تكاليف رأس ماؿ اػبصـو اؼبتوقّعة + تكاليف رأس ماؿ اؼبخاطر التشغيلية(؛
 SVCCTF :Surrender value capital charges Takaful Fund   بالنسبة لصندوؽ التكافل؛ تكاليف رأس اؼباؿ التنازؿ عنقيمة 
 SVCCSF: Surrender value capital charges Shareholders Fund تكاليف رأس اؼباؿ بالنسبة لصندوؽ  التنازؿ عن قيمة

 اؼبسانبٌن.
  تجدر اإلشارة إلى أنّو:

 ( بالنسبة لصندوؽ التكافل فإّف تكاليف ـباطر االئتماف وتكاليف التكافل تنطبق على صندوؽ ـباطر اؼبشرتكٌنPRF ).فقط 
  بالنسبة ؼبخاطر رأس ماؿ التشغيل فتؤخذ يف االعتبار صبيع أصوؿ صناديق التكافل دبا يف ذلك أصوؿ

 صندوؽ استثمار اؼبشرتكٌن وأصوؿ صندوؽ اؼبسانبٌن.
" إصبايل رأس اؼباؿ اؼبتاح يف صندوؽ اؼبسانبٌن ويتّم توفًنه TCA": ي عترب "TCA"إجمالي رأس المال المتاح   .3

لصناديق  " عند اغباجة؛ فإذا كافPRFsلدعم ـباطر األعماؿ التجارية أو إعطاء قرض لصندوؽ اؼبشرتكٌن"
من خالؿ القرض اغبسن يتّم زبفيضو، التكافل رأظباؿ خاص هبا، فإف الّدعم اؼبطلوب من صندوؽ اؼبسانبٌن 

"ي وفّر رأس اؼباؿ اؼبتاح يف صناديق التكافل ليعكس العبء اؼبخّفض على صندوؽ TCAوبالتايل فإف نظاـ "
اؼبسانبٌن، وهبب اإلقرار أّف ىذا يقتصر على تلبية رأس اؼباؿ اػباص بصندوؽ التكافل الفردي اؼبطلوب أو 

لتلبية متطلبات مستوى  ٪30اؿ )أيّهما أعلى( مع احتياطي إضايف بنسبة قيمة الّتنازؿ عن تكاليف رأس اؼب
 :(2)إصبايل رأس اؼباؿ اؼبتاح وفق اؼبعادلة التاليةيتّم حساب قيمة ورأس اؼباؿ اؼبستهدؼ الرّقايب(، 

 
                                                           

)1(
 "Ibid", p : 10. 

)2  
" Ibid", p : 11. 

=  "CAR"نسبة كفاية رأس المال
 رأس اؼباؿ اؼبتاح

 %011×   رأس اؼباؿ اؼبطلوب

 

        ∑     [           ] 
          [            ]  
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 i: س من قبل شرکة التکافل وفقا ؼبتطلبات فصل الصندوؽ اؼبنصوص عليها يف اؼببادئ التوجيهية إلطار عمل صندوؽ تکافل تأسّ  يبّثل کل
 قييم اإلشرايف؛شركات التكافل، ما مل وبّدد البنك خالؼ ذلك كجزء من التّ 

اؼبتاح لصندوؽ الّتكافل "يعكس عدـ قدرة إدارة التكافل على استخداـ رأس اؼباؿ TCAإّف ربديد قيمة "     
 ؼبواجهة ـباطر غًن ـباطر صندوؽ التكافل كما يلي:

 االستقطاعات -( 2رأس مال المستوى ) +( 1رأس المال المتاح= رأس مال المستوى )
 "1من مبلغ رأس اؼباؿ "اؼبستوى أقّل  "2هبب أف يكوف: اؼببلغ اإلصبايل لرأس اؼباؿ من "اؼبستوى 

األسهم العادية اؼبصدرة واؼبدفوع ) رأس ماؿ شركة التكافل ىو ؾبموع ما يلي: (:1المستوى األول )حيث؛ 
االحتياطيات  األسهم اؼبمتازة غًن القابلة لإلسرتداد اؼبدفوعة وغًن اؼبرتاكمة؛ اشرتاكات التأمٌن؛ بالكامل؛
 .(فائض التقييم  احملتفظ بو يف صناديق التكافل األرباح احملتجزة؛ الرأظبالية؛

اإللزامي  األسهم اؼبمتازة غًن القابلة لالسرتداد الرتاكمية؛ أدوات رأس اؼباؿ كما يلي:يضّم  (:2المستوى الثاني )
 ؛()الّديوف الثّانوية غًن القابلة لالسرتداد ؛()من أرصدة القروض الرأظبالية وغًنىا من أدوات رأس اؼباؿ اؼبماثلة

االحتياطيات  إعادة التقييم للممتلكات اؼبشغولة ذاتيا واألصوؿ األخرى؛احتياطيات  االحتياطيات اؼبتاحة للبيع؛
 .(الديوف ألجل الثانوي؛ قرض اؼبقّدـ من طرؼ صندوؽ اؼبسانبٌن العامة؛
لكل  (**)هبب خصم العناصر التالية من إصبايل رأس اؼباؿ "CAR"وهبدؼ حساب متطلبات رأس اؼباؿ       

 الشهرة وغًنىا من األصوؿ) ":TCAللوصوؿ إىل حساب قيمة رأس اؼباؿ اؼبتاح" (2)واؼبستوى  (1)من اؼبستوى 
اؼبوجودات  إيرادات / مصروفات الضرائب اؼبؤجلة وموجودات الضرائب اؼبؤجلة؛؛ غًن اؼبلموسة كالنفقات اؼبرظبلة

االستثمارات يف  ؿبّددة؛اؼبرىونة لدعم التسهيالت االئتمانية اليت ربصل عليها إدارة التكافل أو أغراض أخرى 
 .(القرض اؼبقّدـ لصندوؽ الّتكافل من طرؼ صندوؽ اؼبسانبٌن الشركات التابعة؛

دَّد اػبصـو وفقا للمبادئ التّ تقييم األصول والخصوم:  .4  وجيهيةوفقا ؽبذا اإلطار فإّف قيمة األصوؿ واؼبالية رب 
 :(1)اؼبتعّلقة بالتقارير اؼبالية لشركة التأمٌن التكافلي كما يلي

  بالّنسبة للّتکافل العاـ فإّف ربديد قيمة اػبصـو ومصاريف اػبصـو يتّم وفقا للمبادئ التوجيهية اؼبتعّلقة بتقييم
 اؼبطلوبات واػباّصة بأعماؿ الّتکافل العامة؛

                                                           
( )ءة لشركات التأمٌن التكافلي.شركة التأمٌن التكافلي هتدؼ إىل إصدار أدوات رأظبالية جديدة ىي مطالبة باغبصوؿ على موافقة البنك على تصنيف الصكوؾ دبوجب إطار اؼبال كل 
( )   ؿبّدد وؿبدودية األسهم اؼبمتازة القابلة زبضع الّديوف الثانوية ؼبوافقة مسّبقة من البنك اؼبركزي كل حالة على حدى، وتتضّمن الديوف ألجل

)غًن مضمونة، ثانوية و مدفوعة بالكامل؛ حد أدٌل أصلي ؿبّدد اؼبدة حّت تاريخ االستحقاؽ ؼبدة طبس  :لالسرتداد واليت تستويف الشروط التالية
تلك األداة على مدى ال سنوات اػبمس األخًنة من عمرىا؛ أال تكوف ىناؾ أي عهود سنوات؛ ال هبوز الّسداد اؼببّكر أو االسرتداد دوف موافقة البنك؛ هت 

 .، ويف حاالت استثنائية هبوز ذباوز ىذا اغبد دبوافقة خطّية مسبقة من البنك(1من رأس اؼباؿ اؼبستوى ٪50تقييدية؛ هبب أال يتجاوز اؼببلغ اؼبؤىل لإلدراج 
(**)  ستخدَمة يف تصنيف عنصر رأس اؼباؿ ىي: درجة بقاءه وعّما إذا كاف حرّا وواضح األعباء. اؼبعايًن

 
 الرئيسية اؼب

)1(
 "Ibid", p : 14. 

            ∑     [               [            ]]
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 العائلي فإّف تقييم خصـو الصندوؽ ومصاريف اػبصـو يتّم وفقا للمبادئ التوجيهية اؼبتعّلقة  بالّنسبة للّتکافل
 بتقييم اؼبطلوبات واػباّصة بأعماؿ الّتکافل العائلي.

 مكّونات متطّلبات رأس المال لتخفيض المخاطر الرئيسية: ثانيا:
 نسبة اؼبخاطر يف شركات التأمٌن التكافلي هبب أف تضّم متطلبات رأس اؼباؿ اؼبكّونات التالية: لتخفيض 

ويهدؼ ربديد قيمة (: (Capital Charges for Credit Risk :CRCC تكاليف رأس المال لمخاطر االئتمان  .1
"CRCC" تعثّر األصوؿ واػبسائر اؼبتعّلقة بالّدخل وعجز أو عدـ رغبة  إىل زبفيض نسبة اؼبخاطر الناذبة عن

 الطرؼ اؼبقابل يف الوفاء الكامل بالتزاماتو اؼبالية الّتعاقدية.

 :(1)وفق اؼبعادلة التالية CRCC تكاليف رأس اؼباؿ ؼبخاطر االئتماف ويتّم حساب قيمة
 
 
 ـباطر الطرؼ اؼبقابل اليت يتعّرض ؽبا  كل من صندوؽ التكافل وصندوؽ اؼبسانبٌن.:  
 :قييمشركة التأمٌن التكافلي تعلى هبب لتحديد تكاليف رأس اؼباؿ ؼبخاطر االئتماف و 

 (: Debt Obligationsسندات الديِّن ) -
 تتضّمن مراكز يف سندات الّدين، واليت التزامات الّديوف هبب مراعاة ف ـباطر االئتماف، تكالي قييمدؼ تهب

السندات، األوراؽ التجارية، السندات قصًنة األجل، األوراؽ اؼبالية اؼبدعومة باألصوؿ والتمويالت واألوراؽ 
اؼبالية القابلة للتحويل مثل: الّديوف أو األسهم اؼبمتازة اليت يبكن ربويلها إىل أسهم عادية للمصدر؛ حيث 

 كانت األدوات الّتجارية تتصّرؼ مثل سندات الدين.    ت صّنف ضمن ىذه الفئة إذا
 ب على شركة التأمٌن التكافلي استخداـ أحدث تقييم سبنحو وكالة تصنيف م عرَتؼ هبا يف ماليزيا أو وكالة هب

 تصنيف م عرتؼ هبا دوليا ت طّبق مبادئ الّتقييم التالية:
  عند االستثمار يف التزاـ الّدْين الذي ليس فعلى الشركة استخداـ التقييم اػباص باؼبشكلة عند توفره،  هبب

 ق اؼببادئ التالية:طبّ لو تصنيف خاص بالقضايا، ت  
  يف حالة تعرض شركة التکافل إىل ـباطر الطرؼ اؼبقابل ليس لديو مصدر تصنيف خاّص بو، لكن لديو

سندات الّدْين، يبکن للشركة يف ىذه اغبالة استخداـ ىذا الّتصنيف  تصنيف اللتزامات أخرى مثل:
ضع لشرط أف يكوف التعّرض االئتماٍل للّديوف يف ربديد تكاليف ـباطر الطرؼ اؼبقابل؛ غًن أف ىذا ىب

اؼبصّنفة، وتصنيفها ال يأخذ الّدْين صّنف لشركة التأمٌن التكافلي مرتّبا من صبيع النواحي لسندات غًن اؼب
يف االعتبار أي آثار لرتتيبات الضماف، عدا ذلك يتم تطبيق تكاليف اؼبخاطرة على االلتزامات غًن 

 اؼبصّنفة على التعّرض غًن اؼبصّنف؛

                                                           
)1

 "
(

 Ibid", p : 15. 

         ∑ [         ] 
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 إف ىذا الّتقييم ينطبق عادة على التعرضات يف حاؿ كاف للطرؼ اؼبقابل مصدر تصنيف خاّص بو، ف
يل، فإف التعرضات العليا ؽبذا الطرؼ اؼبقابل ستكوف قادرة العليا غًن اؼبضمونة ؽبذا الطرؼ اؼبقابل. وبالتا

 على استخداـ ىذا التصنيف، ويتّم الّتعامل مع التعّرضات األخرى على أهّنا غًن مصّنفة.
  :إذا مّت تصنيف التزاـ الّدين من قبل أكثر من وكالة تصنيف، فإف اؼبخاطر هبب أف تستند إىل اؼببادئ التالية 
  تصنيفاف متاحاف، يتّم تطبيق الّتصنيف األدٌل؛عندما يكوف ىناؾ 
 .يثما تتوفر ثالث درجات أو أكثر، يتّم تطبيق التصنيف األدٌل من اثنٌن من أعلى الّتقييمات 

  ىبضع االستثمار يف أدوات رأس اؼباؿ اؼببتكرة والّصادرة من قبل اؼبؤّسسات اؼبرّخصة دبوجب قانوف اػبدمات
إىل تكاليف ـباطر االئتماف  1989وقانوف اؼبؤسسات اؼبصرفية واؼبالية لعاـ  1983اؼبصرفية اإلسالمية لعاـ 

 .نفسها، واليت لديها سندات دين الشركات فباثلة

  بالنسبة لسندات الّدْين اؼبقّومة بالعمالت األجنبية أو الّصادرة خارج ماليزيا، هبب على إدارة التكافل النظر
قابلية الّتحويل واؼبخاطر القابلة للتحويل. وعندما اؿ تنعكس ىذه يف مدى مالءمة الّتصنيف يف إظهار 

 ".ITCLsاؼبخاطر بشكل كاؼ يف التصنيف، هبب على شركة التكافل توفًن ذلك يف ؾبموعة "
 (:Credit Risk Mitigation Using Collateral and Guaranteesتخفيض مخاطر االئتمان باستخدام الضمانات ) -

  التكافل اإلقرار بالبفاض رظبلة ـباطر االئتماف مقابل سندات الّدين؛ إذا كانت الشركة ربمل يبكن إلدارة
أو ما ي سّمى بالّضمانات اؼبؤّىلة مقابل  الّدين أو إذا   ()(CRM أنواعا معّينة لتخفيض ـباطر االئتماف )

 كاف االلتزامات مضمونة من قبل الّضامنٌن اؼبعرتؼ هبم.
 ( CRM يبكن ) ْن والذي تقابلو ربديدىا لتخفيض رظبلة ـباطر االئتماف؛ إذا كاف التصنيف لسندات الّدي

 (. CRM اؼبخاطرة دائما يعكس قيمة )
 رأس اؼباؿ الستخداـ" ض قيمةمن أجل زبفيCRM" هبب الوفاء بالشروط التالية(): 

 أف تتوافق الّضمانات اؼبستخدَمة دبوجب تقنيات إدارة اؼبخاطر مع متطّلبات الشريعة اإلسالمية؛ هبب 
  هبب أف تكوف صبيع الوثائق اؼبستخدمة يف اؼبعامالت م لزِمة عبميع األطراؼ وأف تكوف م لَزمة قانونا يف

 صبيع الواليات القضائية ذات الّصلة؛
 ر القانوٍل فيما يتعّلق باإلنفاذ القانوٍل للوثائق؛ اغبصوؿ على ضمانات كافية من اؼبستشا 
 .القياـ بإجراءات دورية لتأكيد ما هبري قابلية إنفاذ الوثائق 
 " إّف استخداـCRM " يقّلل أو وبّوؿ ـباطر االئتماف، وقد ي ضاؼ إىل باقي اؼبخاطر ايف شكل ـباطر قانونية

أو تشغيلية أو ـباطر السيولة، ؽبذا هبب على إدارة التكافل استخداـ إجراءات قوية وعمليات للّسيطرة على 

                                                           
) (

CRM:
 
Credit Risk Mitigants   

()  مؤّىلة مثل:"اؼبنصوص عليها يف االتفاؽ القابل للتنفيذ القانوٍل فقط الضمانات اؼبستعملة حاليا وCRM عرتفا بو م"، االلتزاـ بتوفًن الضماف ليس
 حّت يتم الوفاء فعال بذلك االلتزاـ."CRM"على غرار 
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خاطر كافية للّسيطرة ىذه اؼبخاطر، عما يتعٌّن عليها إثبات للبنك اؼبركزي أّف سياسات وإجراءات إدارة اؼب
 ".CRMsعلى ىذه اؼبخاطر من خالؿ استخداـ "

 الضمان:
ويهدؼ ربديد (: (Capital Charges for Market Risk :MR CCتكاليف رأس المال لمخاطر السوق   .2

 :(1)إىل الّتخفيف من ـباطر اػبسائر اؼبالية الّناشئة عن "MR CC" قيمة
 البفاض القيمة الّسوقية لألصوؿ بسبب التعّرض غبقوؽ اؼبلكية ومعّدؿ الربح واؼبمتلكات وـباطر العمالت؛ -
اغبركات غًن اؼبوازية بٌن قيمة اػبصـو وقيمة من األصوؿ اليت تدعم اػبصـو بسبب حرکات معّدؿ الربح  -

 مثل: )خطر عدـ تطابق معّدؿ الربح(؛
 ؼ معّينة أو فئات أصوؿ ؿبّددة.تركز ـباطر الطرؼ اؼبقابل يف أطرا -

 وفق اؼبعادلة التالية:" MRCC" تكاليف رأس اؼباؿ ؼبخاطر السوؽ ويتّم حساب قيمة

 
 حيث؛
     :.فئات األصوؿ اؼبختلفة يف كل من صندوؽ التكافل وصندوؽ اؼبسانبٌن 
 MEi ( :Market Exposure i  ) السوؽتعّرضi  
 MRCi( :i Market Risk Charge)  تكلفة خطر السوؽi 

بالنسبة ػبطر عدـ تطابق معّدؿ الربح ت طّبق يف التكافلي العائلي فقط "MRCC"قيمة  تجدر اإلشارة إلى أّن:
 األعماؿ اؼبركبة؛ ف إدارة صندوؽ اؼبسانبٌن:يصناديق التكافل العامة حيث يتم خصم التزامات التكافل ومصار و 

.  أعماؿ التكافل العائلي فقط؛ أعماؿ التكافل العاـ فقط، حيث يتم خصم اػبصـو

(: Capital Charges for General Takaful Liabilities: GCC): تكاليف رأس المال لخصوم التكافل العام .3

 (Under-Estimation) خاطر ربت الّتقديراؼب( إىل معاعبة GCCهتدؼ تكاليف الرظبلة للتكافل العاـ )و
(؛ إضافة إىل مبلغ اؼبخّصص اؼبكّوف ACEاللتزامات الّتكافل العاـ واػبربة اؼبعاكسة لتحديد قيمة الّتعويضات)

 ٪.75بالفعل عند مستوى ثقة 
 :(2)وفق اؼبعادلة التالية" GCC" صـو التكافل العاـتكاليف الرظبلة ػب ويتّم حساب قيمة

 

 
 حيث؛
    : ألعماؿ التكافل العامة. ـبتلف الفئات 
 CLCCi ( :Capital charge for claims liabilities i  )تكلفة الرظبلة لتعويضات اػبصـو  

                                                           
)1 " ( Idem". 

)2( 
"Ibid", pp : 16- 17. 

         ∑ [         ] 
       

 

        ∑ [     ] 
      [    ]  

             = ∑ [        ] 
      [       ] 
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 LCCi( :Capital charge for contribution liabilities i)  اشرتاكات اػبصـوتكلفة رظبلة 
 CLVi( :Value of claims liabilities i) قيمة تعويضات اػبصـو i 
 PVi( :Value of provision for unexpired risk i) ـبصص اػبطر غًن اؼبنتهي.i  
 RCi( :Risk charge)  تكلفة اػبطرi 

 ( ربديد قيمة تعويضات اػبصـوClaims liabilities’وـبّصص األخطار غًن ا )ؼبتوقعة (‘Provision for unexpired 

risk)  75يتّم وفقا للمبادئ التوجيهية اؼبتعّلقة بتقييم اؼبطلوبات واػباّصة بأعماؿ الّتکافل العاّمة ودبستوى ثقة.% 
 يف  ، حالة احتفاظ شركة التأمٌن التكافلي دبخّصص لالشرتاكات غًن اؼبكتسبة كجزء من التزامات اػبصـو

 من قيمة االشرتاكات: أظبالية أقلّ التالية إلبراز أّف التكلفة الر  يب كن للشركة استخداـ اؼبعادلة
 
 

 حيث؛
    اؼبختلفة ألعماؿ التكافل العاـ. : الفئات 
 URRi :  ـبصص اػبطر غًن منتهيi 
 RCi( :Risk charge)  تكلفة اػبطرi 
 LCi( :liabilities contribution i)  اشرتاؾ اػبصـوi 

 Capital Charges for Family Takaful Liabilities)تكاليف رأس المال لخصوم التكافل العائلي:  .4

(FCC) :)هتدؼ و( تكاليف الرظبلة للتكافل العائليFCC إىل معاعبة )اللتزامات  خاطر ربت الّتقديراؼب
(؛ إضافة إىل مبلغ اؼبخّصص اؼبكّوف بالفعل ACEالّتكافل العائلي واػبربة العكسية يف ربديد قيمة الّتعويضات)

 ٪.75عند مستوى ثقة 
 :(1)وفق اؼبعادلة التالية" GCC" صـو التكافل العاـتكاليف الرظبلة ػب ويتّم حساب قيمة

 

 

 حيث؛
 :V*  صـو التكافل العائليل القيمة اؼبعّدلة للتقدير األمثل بالنسبة ػبثيب. 
  ربديد قيمة التزامات التكافل العائلي وفقا للمبادئ التوجيهية اؼبتعّلقة بتقييم اؼبطلوبات واػباّصة بأعماؿ

 %.75الّتکافل العائلي ودبستوى ثقة 
 Capital Charges for Shareholders’ Fundس المال لمصاريف صندوق المساىمين:أتكاليف ر  .5

Expense Liabilities: ECC  :ويهدؼ ربديد قيمة (ECC)  إىل معاعبة ـباطر سوء التقدير اللتزامات
 .(2)٪75توفًنىا بالفعل عند مستوى ثقة  ومصاريف صندوؽ اؼبسانبٌن؛ إضافة إىل مبلغ اؼبخّصصات اليت متّ 

 

 
 حيث؛

                                                           
)1("

Ibid", pp : 17-18. 

)2  ("
Ibid", pp : 18-19. 

         [  (        )  (        )]  
 

      [               ]  
 

        ∑     [  [                ]]
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    ألعماؿ التكافل العاـ. : ـبتلف الفئات 
 Ve:  القيمة اؼبعّدلة للتقدير األمثل اؼبخّصص ؼبخاطر اؼبصاريف غًن منتهية(UER 
 UER:  75ودبستوى ثقة  ّمةوفقا للمبادئ التوجيهية اؼبتعّلقة بتقييم اؼبطلوبات واػباّصة بأعماؿ الّتکافل العايبّثل القيمة احملّددة.% 

حالة احتفاظ شركة التأمٌن التكافلي دبخّصص تكاليف الوكالة غًن اؼبكتسبة كمخّصص للمصاريف اؼبتعلقة  يف
 .(ECCبأعماؿ التكافل العامة، يبكنها استخداـ اؼبعادلة التالية إلبراز البفاض )

 
 

 حيث؛
 V of Eli : ّمة.وفقا للمبادئ التوجيهية اؼبتعّلقة بتقييم اؼبطلوبات واػباّصة بأعماؿ الّتکافل العاقيمة مصارؼ األصوؿ احملّددة 

 أّما اؼبعادلة اؼبستخدمة غبساب أعماؿ التكافل العائلي كما يلي:

 

 حيث؛
    ألعماؿ التكافل العائلي. : ـبتلف الفئات 
 Ve:  القيمة اؼبعّدلة للتقدير األمثل اؼبخّصص ؼبخاطر اؼبصاريف غًن منتهية(UER. 
 V of EL : 75ودبستوى ثقة  يئلوفقا للمبادئ التوجيهية اؼبتعّلقة بتقييم اؼبطلوبات واػباّصة بأعماؿ الّتکافل العايبّثل القيمة احملّددة.% 

(: ويهدؼ (Capital Charges for Operational Risk : ORCC) التشغيليةتكاليف رأس مال المخاطر   .6
إىل التخفيف من ـباطر اػبسائر الّناذبة عن عدـ كفاية أو فشل العمليات الّداخلية،  (ORCCتقدير قيمة )

أيضا ـباطر اػبسائر الناذبة عن عدـ  (ORCCقيمة ) اإلدارة والنظم يف إدارة عمليات التكافل، كما تتضّمن
 االمتثاؿ للشريعة اإلسالمية وفشل شركات التكافل يف الوفاء بالتزاماهتا االئتمانية.

 :(1)وفق اؼبعادلة التالية" ORCC" لمخاطر التشغيليةتكاليف الرظبلة ل ويتّم حساب قيمة
 

 حيث؛
 األصول  مجموع(total assets:)  يشًن إىل أصوؿ صناديق التكافل دبا يف ذلك أصوؿ صندوؽ استثمار اؼبشاركٌن، وأصوؿ صندوؽ

 اؼبسانبٌن.
 إّف ربديد قيمة (:Surrender Value Capital Charges : SVCC) قيمة الّتنازل عن تكاليف رأس المال .7

(SVCC)  يهدؼ إىل معاعبة ـباطر الفارؽ الزمين اليت تتجاوز اؼبستويات اؼبفرتضة يف احتساب اؼبخّصصات
على اؼبنتجات اليت  (SVCC)وىوامش اؼبخاطر، لصناديق التكافل العائلي وصندوؽ اؼبسانبٌن فقط، وت طّبق 

تسب قيمتهاقيم تنازؽبا تكوف معروفة عند الّتعاقد )و/أو( يتم إنشاؤىا وفقا لتوقعات معقو  بشكل  لة، ورب 
   منفصل لكل من صندوؽ التكافل العائلي وصندوؽ اؼبسانبٌن.

 :(2)وفق اؼبعادلة التالية" SVCC"تكاليف الرظبلة الّتنازؿ عن  ويتّم حساب قيمة
 

                                                           
)1 (  "

Idem." 

)2 (
  "Ibid", p :20. 

        ∑     [  [             ]]
 

     
  

 

        ∑ [              ] 
       

 

  ORCC  =1 من مجموع أصول أعمال التكافل %   

 

              [  [        ]] 
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 حيث؛
 i:  الذي أنشأتو الشركة؛ وفقا ؼبتطلبات فصل الصندوؽ اؼبنصوص عليها يف اؼببادئ سبّثل صندوؽ اؼبسانبٌن وكل صندوؽ التكافل العائلي

 التوجيهية إلطار عمل التكافل، ما مل وبدد البنك خالؼ ذلك كجزء من التقييم الرقايب؛
 ASVi :(Aggregate surrender value of the business in force i )قيمة التنازؿ اإلصبالية للنشاط التجاري  i؛ 
 LPi: ( Provision for liabilities i)  سبّثل قيمة التزامات صندوؽ التكافل العائلي وقيمة التزامات واؼبصاريف احملّددة وفقا للمبادئ

 ئلي.التوجيهية اؼبتعّلقة بتقييم اؼبطلوبات واػباّصة بأعماؿ الّتکافل العا

 :(Supervisory And Individual Target Ccpital Levels) مستويات رأس المال االسترشادي والفئات الُمستهدفة ثالثا:
 ؛(1)حيث(: (Supervisory Target Capital Level: STCL) للرقابة مستوى رأس المال المطلوب  .1

من قيمة مستوى رأس ( CRAهبب على شركة التأمٌن التكافلي االحتفاظ دبتطلبات كفاية رأس اؼباؿ أعلى ) -
 %.130( بنسبة STCLللرقابة ) طلوباؼباؿ اؼب

هبب على شركة التأمٌن التكافلي ازّباذ إجراءات إشرافية أكثر صرامة من أجل زيادة الكثافة، كما  ( فإنّوSTCL)وفق  -
 قيودا ألعماؿ )و/أو( إجراءات إعادة اؽبيکلة، واإلجراءات اليت يبکن ازّباذىا غبل الوضع اؼبايل للشركة. هبب أف تتضّمن

 كمعيار على شركة التأمٌن التكافلي أف تنشئ لو مستوى رأظباؿ فردي أعلى.  (STCL)هبب اعتبار  -
 ؛(2)(: حيث(Individual Target Capital Level : ITCL)الفردي  مستوى رأس المال المطلوب  .2

تعكس بشكل أفضل ؛ حّّت "STCLأعلى من قيمة " "ITCLتقـو كّل شركة تأمٌن تكافلي بتحديد قيمة " -
اؼبخاطر اليّت يتعّرض ؽبا ؾبلس اإلدارة وكفاءة فبارسات إدارة اؼبخاطر. هبب أف قدرهتا على ربّمل 

قدرة إضافية على استيعاب خسائر غًن متوقعة تتجاوز تلك اليت يغطّيها اإلطار أو غًن  "ITCLيتضمن"
 إطار العمل؛اؼبغطّاة بالكامل )مع األخذ يف االعتبار جودة إدارة ـباطر للشركة( يف رأس اؼباؿ التنظيمي وفق 

تتمّثل اؼبخاطر اإلضافية اليت يبكن أف تتعّرض ؽبا شركة التأمٌن التكافلي: ـباطر السيولة وـباطر اجملموعة  -
والكوارث )دبا يف ذلك اؼبخاطر البيئية(؛ إضافة إىل ـباطر الّتقليل من شأف االلتزامات اليت قد تنتج عن 

 ؛٪75ا أو صراحة، اؼببلغ اؼبخّصص الذي مّت توفًنه عند مستوى ثقة الّضمانات اؼبقّدمة من قبل اؼبسانبٌن سواء ضمني
من خالؿ عملية تكرارية من اختبارات الّضغط والسيناريو اليت يتّم إجراؤىا على " ITCLاشتقاؽ " يتمّ  -

ؾبموعة من اؼبراكز اؼبالية ونسب كفاية رأس اؼباؿ اؼبقابلة، حّت يتّم ربديد اؼبستوى اؼبستهدؼ اؼبناسب،  
 يتّم: على األقل يتّم ربديده حبيث "ITCLووبّدد اؼبستوى اؼبستهدؼ، مثل "

 األخذ يف اغبسباف السيناريوىات الّسلبية اؼبعقولة اليت قد تنشأ على مدى فرتة زمنية مدهتا سنة واحدة؛ 
 " إذا كاف شركة التأمٌن التكافلي لديهاCAR"  دبستوى"ITCL"  قبل حدوث سيناريوىات سلبية ؿبتملة

 بعد وقوع تلك السيناريوىات؛٪ 130"بنسبة STCL" أعلى من "CARؿبّددة، فإف الشركة قادرة على االحتفاظ بػ "
 .األخذ يف االعتبار صبيع التغًنات يف بياف اؼبخاطر الناشئة عن األنشطة الّتجارية والّتشغيلية اؼبخّطط ؽبا خالؿ فرتة اإلسقاط 

، يتم ربديد تأثًن اختبارات الّضغط على صندوؽ التكافل وكيفية تأثًن ذلك على اؼبركز "ITCLعند ربديد " -
اؼبايل لشركة التأمٌن التكافلي وقدرهتا على توفًن القرض يف اؼبستقبل؛ حيث هبب أف تتوّفر لصندوؽ التكافل 

                                                           
)1

 
(
Ibid", p :21. 

)2  (
Ibid", p p:22-25. 
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ا هبب أف ال يوجد رأس موارده اػباّصة للوفاء بالتزامات الصندوؽ التكافلي دبوجب السيناريو اؼبكّثف، كم
 ماؿ إضايف مطلوب من قبل صندوؽ اؼبسانبٌن يف عالقتو بصندوؽ التكافل.

أعلی بالنسبة لشركة التأمٌن التکافلي ذات اؼبخاطر اؼبرتفعة )و/أو( فبارسات إدارة  تكوف" ITCLإّف قيمة " -
لقوة اؼبالية، وبالنسبة اؼبخاطر األضعف؛ حيث يکوف لصناديق التکافل بيانات ـباطر أعلی )و/أو( ضعف ا
تكوف أقّل " ITCLلشركتٌن تتعّرضاف للمخاطر متماثلة ولديهما قانوف إدارة ـباطر موّحد، فإف قيمة "

 بالنسبة لصندوؽ التكافل الذي لديو مبلغ فائض أعلى.
ة متطّلبات اؼببادئ التوجيهية اػباصّ  "ITCLهبب أف تستويف اختبارات الّضغط والّسيناريوىات لتحديد " -

باختبار الّضغط لشركة التأمٌن التكافلي إذا كاف مناسبا، أّما إذا كاف غًن مناسب فيمكن تعديلو للوفاء 
 "؛ITCLدبتطلبات اؼببادئ التوجيهية اػباّصة باختبار الّضغط للشركة لتحديد قيمة "

اليّت تتطّلب تعديل،  من أجل الوفاء دبتطّلبات اؼببادئ التوجيهية الختبار الّضغط لشركة التأمٌن التكافلي  -
اختبار تأثًن السيناريوىات الّسلبية اؼبعقولة  "ITCLهبب عند استخداـ الضغط واختبار السيناريو لتحديد "

 بدال من اؼبستوى اغبقيقي لرأس اؼباحل؛ "ITCLعلى "
متطّلبات رأس ال يساوي الّنماذج الّداخلية لإلطار، فإنّو وفق ىذا اإلطار يبكن استبداؿ " ITCLلتحديد " -

من خالؿ إعادة الّنظر يف متطلبات  "ITCLاؼباؿ دبخرجات مبوذج داخلي م عتَمد، كما يبكن ربديد قيمة "
رأس اؼباؿ ؿبسوبة وفقا لإلطار، وزبتلف حسب الّسيناريوىات الّسلبية؛ حيث تستفيد الشركة من الّنماذج اؼبناسبة اليّت قد 

 ؛"ITCLج عن الّسيناريوىات الّسلبية معقولة الختبار الّضغط لتحديد"و ضعت داخليا ؽبذا الغرض ويكوف الّنات
، وضماف أف يكوف لشركة التأمٌن التكافلي "ITCLدارة مسؤوال بشكل أساسي عن وضع "إلويكوف ؾبلس ا -

وتغًّن بيئة األعماؿ، كما هبب  االسرتاتيجيةتوّجهات األعماؿ  االعتبارإطار عمل إلدارة رأس اؼباؿ يأخذ يف 
أف وبتوي إطار إدارة رأس اؼباؿ كحّد أدٌل على عتبات تكوف دبثابة ؿبّفزات للقياـ بإجراءات تصحيحية 

وضماف اغبفاظ على مستويات رأس اؼباؿ اؼبناسبة اليت تتناسب مع ـباطر الشركة يف صبيع األوقات، مع  
 ؛تفصيل وجود ؽبذه اإلجراءات

عتبة قويّة يف إدارة كفاية رأس اؼباؿ لشركة التأمٌن التكافلي؛ حيث ي وجب خرؽ ىذا اؼبستوى  "ITCLت وّفر " -
)دبا فيها القيود اؼبفروضة على دفع أرباح  "ITCLإىل تدّخل اإلدارة الوقت اؼبناسب الستعادة رأس اؼباؿ إىل "

تَمل لػ"  بالغ البنك اؼبركزي للتدّخل الفوري؛يتم إ "ITCLاألسهم( وزيادة الّتدقيق يف اجمللس. وأّي خرؽ ؿب 
؛ ىمناسبة ؼبخاطر شركة التأمٌن التكافلي وذلك على أساس كل حالة على حد "ITCLيقـو البنك بتقييم إذا كانت " -

 بدّقة؛ "ITCL)و/أو( م طالبة الشركة باحتساب وإصدار تقرير حوؿ " "ITCLوقد يتطلب األمر تعديالت على"
اػباّصة هبا تبقى أعلى من رأس اؼباؿ الرقايب  "ITCL"فإّف قيمة " CARالتكافلي "عندما زبرتؽ شركة التأمٌن  -

" أعلى من CARاؼبستهدؼ، وَّل إخضاع الشركة لتقييم البنك وإجراء اػبطط الّتصحيحية الستعادة قيمة "
" CAR" ، وذلك قبل ربديد مستوى التدخل الرّقايب اؼبطلوب، أّما الّتدىور اؼبستمر يف قيمة"ITCLقيمة "

 ب تدّخل مستويات أعلى للرّقابة؛تطلّ يللشركة ف
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 ؛(1)حيث (:Restrictions on Payment of Dividends) القيود المفروضة على دفع توزيعات األرباح  .3
"، ITCL" أقّل من مؤشر "CARهبب على شركة التأمٌن التكافلي عدـ دفع أرباح األسهم إذا كاف قيمة " -

 ؛"ITCLمن إىل ما دوف " CARي ضِعف قيمة "أو إذا توزيع األرباح 
ال يب كن لشركة التأمٌن التكافلي دفع مبالغ تقديرية، دبا فيها دفع األرباح أو اسرتداد أدوات رأس اؼباؿ عند  -

 فرض قيود من ِقبل البنك على الشركة؛
 منع استنزاؼ رأس اؼباؿ من قبل اإلدارة أو اؼبسانبٌن بينما الشركة ت واجو صعوبات مالية. هتدؼ ىذه القيود إىل -

 ؛(2)( حيثCapital Adequqcy Position Reporting Submissionتقرير كفاية رأس المال )  رابعا:
 90" ؿبسوبة استنادا إىل مراكز هناية السنة اؼبالية خالؿ CARهبب على شركة التأمٌن أف ت قّدـ للبنك قيمة " -

يوما بعد هناية كل سنة مالية، وىذا باستخداـ استمارات التقارير احملّددة من قبل البنك ويتم ربديد قيمة 
"CARيف هناية السنة اؼبالية من ِقبل اؼبدّقق اػبارجي والرئيس الّتنفيذي واؼبدير غًن التنفيذي للشركة؛" 

هناية  يوما بعد  21إلضافة إىل ذلك، يقـو شركة التأمٌن التكافلي بإرساؿ حسابات ثالثية إىل البنك خالؿ وبا -
بّلغ عنها سبّثل اؼبركز الفعلي لكفاية رأس اؼباؿ للشركة؛

 
 كل ثالثية، مع تأكيد الرئيس التنفيذي للشركة أف األرقاـ اؼب

 م عتمدة من ِقبل اؼبدّقق اػبارجي للشركة؛ " اغبالية اؼبطّبقة ال هبب أف تكوفCARإّف قيمة " -
 " إىل البنك اؼبركزي؛CARهبب على شركات التأمٌن التكافلي واليت تتمّتع بكفاية ضعيفة لرأس اؼباؿ حساب ورفع التقارير حوؿ " -
 .اؼبتعلقة دبركز كفاية رأس اؼباؿ هبب على شركة التأمٌن التكافلي االلتزاـ دبتطّلبات الّتقدَل -

( والذي صدر عن بنك RBCTويبكن تلخيص جوانب نظاـ اؼبالءة اؼبالية اػباص بشركات التأمٌن التكافلي)    
 من خالؿ الشكل اؼبوايل: 01/01/2014ومّت تطبيقو بداية من  30/10/2012 نيغارا اؼباليزي يف

 وآثاره( RBCT)إطار رأس المال المبني على المخاطر لشركات التأمين التكافلي  :65الشكل
 

 

 

 

 

 

Source: Central Compendium 2015, "Op.Cit", p : 27. 

                                                           
)1 (

 Ibid", p :25. 

)2 (
 Ibid", p :26. 

 تعزيز صناعة التكافل:
شركة التكافل بحاجة إلى تحديد الحد 
 األدنى لمتطلبات رأس المال المدفوع

 حسابات جديدة لمركز كفاية رأس المال

 تحديد مستوى رأس المال المستهدف لإلشراف

مستوى رأس مال مستهدف يعكس محفظة 
 المخاطر وإدارة المخاطر

 حدود احترازية لالستثمار وحدود الطرف المقابل

 إجراءات البنك المركزي لخرق المبادئ التوجيهية

 تكاليف التشغيل: ارتفاع
شركة التكافل بحاجة إلى تعزيز 

 الضوابط الداخلية
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إهباد نظاـ إدارة ـباطر قوّي، كما يهدؼ إىل ربقيق مستوى رأس ماؿ متناسب  إىل( RBCT) يهدؼ نظاـ        
مع ؿبفظة اؼبخاطر وعملياهتا، وذلك لتمكٌن شركات التكافل من الوفاء بالتزاماهتا اذباه دائنيها ومواجهة صبيع 

  حاؿ عجز صندوؽ اؼبشرتكٌن.يفتكاليفها وضماف توفًن القرض اغبسن 

( ICAAP) عملية تقييم كفاية رأس اؼباؿ الداخليةقانوف جديد يتعّلق بركزي اؼباليزي بوضع كما قاـ البنك اؼب      
إىل ربديد االجراءات اليت  لكنو إىل حّد األف مل يدخل حّيز التطبيق، ويهدؼ ىذا القانوف 2015/ 28/08والصادر يف 

 هبب على شركات التكافل اتباعها عند ربديد مستوى كفاية رأس اؼباؿ، كما ىو مبٌّن من خالؿ الشكل اؼبوايل:
 ( ICAAPأىداف قانون ) :66الشكل

 

 

 

 

 

 

Source:"Ibid ", p : 27. 

 شركات التأمين التكافلي الماليزية حوكمة المطلب الثاني:

 إىل العناصر التالية: من خاللو ويتّم التطرؽ

 :ماليزياب الشركات نشأة وتطور حوكمة أّوال 
  :ي لحوكمة الشركات بماليزيااتاإلطار التشريعي والمؤّسسثانيا 
 :المركزي الماليزيعن حوكمة شركات التأمين التكافلي الصادرة البنك  ثالثا 

 :ماليزياب الشركات  نشأة وتطور حوكمة أّوال:

 تعزيز أدوارمن أجل   2007سنة مّت تعديلو و ، 2000صدر أّوؿ قانوف غبوكمة الشركات دباليزيا يف مارس 
قانوف حوكمة صدر  2012، ويف سنة ومسؤوليات ؾبلس اإلدارة، ومراجعة اغبسابات وعبنة التدقيق الداخلي

تعزيز ىيكل ؾبلس اإلدارة واالعرتاؼ بدور أعضاء ؾبلس اإلدارة كشركاء نشطٌن جديد يهدؼ إىل  شركات
اإلشراؼ ىذا من خالؿ التوجيو االسرتاتيجي و القياـ بمن واجبهم أف يكونوا مشرفٌن فاعلٌن يف الشركة، وليس فقط  ومسؤولٌن

 .إدارة اؼبخاطر ومستوى الضوابط الداخليةكذا مراقبة للقوانٌن والقيم األخالقية، و  ومدى امتثاؽباعلى سلوؾ الشركة 

 (: ITCL) الفردي تحديد مستوى رأس المال المطلوب

 (ITCLوالتحّمل لتحديد قيمة )  والذي يتطلب اختبار الضغط

وضع مخطط إلدارة رأس المال: والذي يأخذ استراتيجية 
 إدارة األعمال والتغير في بيئة األعمال بعين االعتبار

القيام بعملية الرصد: وىذا لضمان الحفاظ على 
 مستوى مناسب لرأس المال في أّي األوقات
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 اليزيا وقد دخل حّيز التطبيقدب وكمة الشركاتغب جديد إطارأصدرت ىيئة األوراؽ اؼبالية  2017ويف سنة 
قّدـ و  جذرية تغيًناتجاء ىذا القانوف ب ، وقد2012يف الصادر  ةقانوف اغبوكم ؿبلّ  حلّ ي، ل26/04/2017بتاريخ 

 ة.اليزياؼب توصيات هبدؼ رفع معايًن حوكمة الشركات
 ,Report  (CARE : Comprehend, Applyمقاربة "الفهم، التطبيق والتقرير" ) اغبوكمة اعبديد ويستخدـ قانوف

 تطبيقاليف أكرب رونة يسمح دبما ىذا و  ،2012قانوف اليت كانت مطّبقة يف  رح "شّ ال"االمتثاؿ أو  طريقة بدؿ
 واؼبمارسة اعبّيدة إضافة إىل ؿباكاة األ طر والقوانٌن الدولية اؼبطّبقة يف ؾباؿ حوكمة الشركات.

 نطبق علىت، حيث قبد بعض القوانٌن يعّد القانوف اعبديد متناسبا مع حجم الشركات، تعقيداهتا ومالءهتاو 
 راليت ؽبا مؤشّ و نطبق فقط على الشركات الكبًنة اآلخر يبعض ال، يف حٌن أّف ماليزيا صبيع الشركات اؼبدرجة يف

يف بداية  أو أكثر رينجت ماليزي" مليار 2اليت يقّدر رأظباؽبا بػ "الشركات  أو ،بورصة ماليزيايف  100من  أعلى 
 ع ىذا القانوف الشركات غًن اؼبدرجة يف القائمة، دبا يف ذلك الشركات اؼبملوكة للدولةكما يشجّ ،  السنة اؼبالية

 واالستدامة. لتعزيز اؼبساءلة والشفافية طر ىذه األص ؽبم على تبيّن واؼبؤسسات الصغًنة واؼبتوسطة والوسطاء اؼبرخّ 
اؼبمارسات "جنبا إىل جنب مع  طلوبة"النتائج اؼب"د وبدّ  ؛ حيثوقد جاء ىذا القانوف بثالثة مبادئ أساسية

تلخيص أىّم النقاط  يبكنو  ،(1)بشأف تنفيذ ىذه اؼبمارسات "إرشادات"ويقّدـ مذكرات تفسًنية و، "اؼبوصى هبا
 :من خالؿ اعبدوؿ اؼبوايل 2012اليت جاء هبا قانوف حوكمة الشركات اعبديد دباليزيا ومقارنتها مع القانوف الّصادر يف 

 بدولة ماليزيا 2017و قانون 2012مقارنة بين قانون حوكمة الشركات الصادر في :16الجدول
 2017قانون حوكمة الشركات  2012قانون حوكمة الشركات  المقارنة عناصر

 
 
 

تعزيز استقاللية مجلس 
 اإلدارة

   رئيس ؾبلس اإلدارة عضوا إذا مل يكن
ف اجمللس من يجب أف يتألّ ف مستقال

 باقييف ، أّما أغلبية اؼبديرين اؼبستقلٌن
ل شرط بأف يشكّ فال يوجد  اغباالت

 ؛اؼبديروف اؼبستقلوف أغلبية
  ال توجد شروط حوؿ اؼبديرين اؼبوظّفٌن 

  دارة على إليفرض أف يكوف نصف أعضاء ؾبلس ا
 بالنسبة للشركات الكبًنةأّما ٌن، ستقلّ مقل ألا
دارة إليجب أف تكوف  أغلبية أعضاء ؾبلس اف
 ٌن.ستقلّ م
  عن العمل ألكثر من  مدير مستقلّ  رفض توظيفي

اؼبسانبٌن، يف وافقة دب ، وإف حصل فيكوفسنوات 9
سنة  12فوؽ  حٌن أف االحتفاظ دبدير مستقلّ 

 علىيتطلب موافقة اؼبسانبٌن من خالؿ عملية التصويت 
 ى اؼبسانبٌن الكبار، وعلى مستوى باقي اؼبسانبٌن.مستو 

 
 تنوّع المجلس

ال توجد شروط حوؿ تنوع ؾبلس 
 اإلدارة.

 على ؾبلس الشركات الكبًنة أف يضم ما ال يقل يتعٌّن 
 ىذا القانوف شجع، كما ي% من اؼبديرات30 عن

اؼبرأة ليس فقط على  الشركات بشكل عاـ على إشراؾ
 .مستوى ؾبلس اإلدارة ولكن أيضا يف اإلدارة العليا

على اؼبوقع  ؼبكافآتاوضع سياسات وإجراءات ضرورة على ؾبلس اإلدارة وضع سياسات الشفافية في مكافآت 

                                                           
)1(

 Rajah, Tann Asia, "The Malaysian Code On Corporate Governance 2017 " May 2017, p: 17. 
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 الرظبي للشركة. .وإجراءات رظبية وشفافة للمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تعزيز استقاللية لجنة 

 .ال توجد شروط التدقيق
هبب أف يكوف رئيس عبنة التدقيق رئيس ؾبلس 

أعضاء  أف يكوف أعضاء اللجنة منويوصى  ،دارةإلا
 .ٌن فقطؾبلس اإلدارة اؼبستقلّ 

 
 لجنة إدارة المخاطر

على الشركات التأكد من مدى  هبب
وضع  الؿيف اؼبخاطرة من خ الرغبة

دارة اؼبخاطر والرقابة إلمناسبة  سياسات
 ، وال تضع شروطا لألعضاء.الداخلية

أوصت بأف ينشئ ؾبلس اإلدارة عبنة إلدارة اؼبخاطر 
دارة اؼبستقلٌن إلمن أعضاء ؾبلس ا تتألف من أغلبية

إدارة يذ تنفشراؼ على إطار عمل وسياسات لإل
 .اؼبخاطر بالشركة

 
 
 

المشاركة في 
 االجتماعات العامة

ربسٌن مشاركة اؼبسانبٌن واؼبشاركة مع 
من  ةالعام الجتماعاتدارة يف ااإلؾبلس 
 خالؿ:

 
إشعار االجتماع العاـ السنوي الذي 

من موعد على األقل يـو  21سيعطى قبل 
 ؛االجتماع

 

إضافية لتحسٌن مشاركة اؼبسانبٌن واؼبشاركة  باتمتطلّ 
 ة كما يلي:العام الجتماعاتدارة يف ااإلمع ؾبلس 

  إشعار االجتماع العاـ السنوي الذي سيعطى قبل
 ؛يـو على األقل من موعد االجتماع 28

 هبب على صبيع أعضاء ؾبلس اإلدارة حضور 
 االجتماعات العامة للمشاركة مع اؼبسانبٌن؛

 اليت لديها أعداد كبًنة من اؼبسانبٌن أو الشركات 
 توفر األدواتلديها اجتماعات يف مواقع نائية 

لتسهيل التصويت اإللكرتوٍل ومشاركة  ةالتكنولوجي
 .اؼبسانبٌن عن بعد

 باالعتماد على:  إعداد الباحثة المصدر:
- Rajah, Tann Asia, "The Malaysian Code On Corporate Governance 2017 " May 2017. 

 اإلطار التشريعي والمؤّسساتي لنظام حوكمة الشركات بماليزيا: ثانيا:

دبا فيها قطاع التأمٌن  حرص اغبكومة اؼباليزية على االلتزاـ بتطبيق نظاـ اغبوكمة الرشيدة عبهازىا اؼبايلنتيجة 
سالمي يف تعزيز صورة النظاـ اؼبايل اإلرغبتها ، و قرارىا وطنياإ ليتّم فيما بعدضمن اؼبعايًن الدولية التكافلي وذلك 

ربقيق ذلك من خالؿ ؿباولة ىل فقد سعت إ خالقية،الرشيدة واأل فضل اؼبعايًن والتطبيقاتأاؼبعروؼ عاؼبيا بتطبيق 
 ربقيق التكامل بٌن األطر التشريعية واؼبؤّسساتية اؼبشرفة على القطاع اؼبايل بالدولة. 

القوانٌن والقواعد لتنظيم ورقابة  ؾبموعة ويقصد هباركات بماليزيا: اإلطار التشريعي لنظام حوكمة الش  .1
، من ستقرارالا ربقيقو لتأميين بصفة خاّصة وا بصفة عامة عماؿ اليت تضمن حوكمة النظاـ اؼبايلومراجعة األ

 وسبتلك ماليزيا نظاـ شامل رقايب ،صحاب اؼبصاحلأالعمل وتقليل اؼبخاطر وضباية حقوؽ  كفاءة ضمافخالؿ 
تطوير اغبكم الشرعي  ومنها قطاع التأمٌن التكافلي،  سالميةاإل اليةتنفرد خبصائص يف ؾباؿ اؼب شرايف جعلهاإو 

خالؿ مشوؿ اؼبؤسسات اؼبالية الدولية يف ماليزيا، بقوانٌن  يت منأاؼبؤسسات اؼبالية اإلسالمية يف ماليزيا ي يف
صة دبوجب قانوف اؼبصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية اؼبرخّ  التكافل دبوجب قانوف التكافل وإعادة التكافل حكاـأو 

 ط اؼبصرفية اإلسالمية، وقانوف تنمية اؼبؤسسات اؼبالية اؼبعروؼ بقانوفاليت تشارؾ يف ـبطّ  واؼبؤسسات اؼبالية
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(DFIA) بع القوانٌن ؼبنصوص عليو يف إطار التنمية اؼبالية، كذلك فإّف شركات التأمٌن التكافلي يف ماليزيا تتّ ا
 ىذه القوانٌن ىمّ وفيما يأيت بياف أل لتالية كجزء من فبارسة عملياهتا اليومية،ا

(1:) 
يبكن  حيث "؛مواؿ اغبكوميةقانوف األػ "يضا بأوالذي يطلق عليو  (:1983) قانون االستثمار الحكومي -

الشريعة  ئمباد راؽ اؼبالية اغبكومية وفقو صدار األإصدار شهادات استثمار حكومية و إاغبكومة اؼباليزية من 
باستعماؿ وسائل تعتمد  مواؿ من قبل اغبكومة اؼباليزيةزيادة األب القانوف، وبالتايل يسمح ىذا سالميةاإل

 ."فتاء الشرعياؼبركز الوطين لإل"شراؼ إوربت  الشريعة ئمباد
وفق  "التكافل"جراءات وعمليات نظاـ إدبوجب ىذا القانوف تنظيم  يتمّ (: 1984) قانون نظام التكافل -

التأمٌن عالف القانوف من قبل الربؼباف اؼباليزي هبدؼ ضماف عمل قطاع إ ومتّ ، القانوف نة هبيزىا ىذاضوابط معيّ 
 .كزي اؼباليزير البنك اؼب قـو هباشراؼ على نظاـ التكافل يوصالحية اإل، نظاـ اؼبايل اؼباليزيالضمن ي لتكافلا

لرتخيص  تقدَل قوانٌن جديدةإىل القانوف  يهدؼ ىذا (:1989) قانون المصارف والمؤسسات المالية -
 اعماؿ اػبصومات اؼبصرفية وشركات الوساطة اؼبالية، وكذأوتنظيم ومواصلة عمل اؼبصارؼ، شركات التمويل، 

إطار متكامل  ىذا القانوف، ويعترب خرى واؼبسائل اؼبرتبطة هباأسس ذبارية ومالية أاليت تقـو على  تنظيم عمل اؼبؤسسات
غًن السريعة لألنشطة  ةر للبنك اؼبركزي سلطة التحقيق واحملاكميوفّ  ماالنظاـ اؼبايل اؼباليزي، و يف إلشراؼ اؼبتكامل ل

 :وىناؾ ثالث ؾبموعات من اؼبؤسسات اؼبشمولة بقانوف اؼبصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية وىي، شروعةاؼب
 ؛واػبصم اؼبايل التجارية وبيوت السماسرةشركات التمويل والبنوؾ  :ؤسسات البنوؾ التجارية اؼبرخصة وىيم 
 ؛اؼبؤسسات اجملدولة واليت تشمل شركات بطاقات االئتماف، ومؤسسات سبويل التنمية 
 اؼبؤسسات غًن اجملدولة واليت تشمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ توفًن التمويل. 
سنة  "DFIAبػ " اؼبعروؼ صدر قانوف تنمية اؼبؤسسات اؼبالية(: 2002) قانون تنمية المؤسسات المالية -

اؼبستدامة  لتعزيز السالمة اؼبالية والتشغيلية للمؤسسات التمويلية اإلمبائية من خالؿ اؼبمارسات 2002
حبكمة وكفاءة  إليها سندةاؼب ب على ىذه اؼبؤسسات أداء األدواريرتتّ و  ،واإلطار التنظيمي والرقايب اؼبطلوب

باعتباره اؽبيئة اؼبركزية للرقابة واإلشراؼ على  تعيٌن البنك اؼبركزي اؼباليزي ودبوجب ىذا القانوف متّ  ،وفعالية
التنظيمي والرقايب، حيث يقـو بدوره يف مراقبة األنشطة واألداء  سات التمويل اإلمبائي كجزء من اإلطارمؤسّ 

 .أداءىا بطريقة حذرة وؿبوكمةالقياـ ب اؼبايل ؽبذه اؼبؤسسات للتأكد من
مواؿ، تبييض األضّد عملية خذ التدابًن االحرتازية أوىو القانوف الذي ينظم  ل:مواتبييض األقانون مناىضة  -

اعبهات ىل إو اؼبتعلقة هبا، وذلك من خالؿ رفع التقارير أ منها اؼبمتلكات الناشئة ومصادرةاؼبتوّرطٌن ومقاضاة 
 .هبذا القانوف دارية اػباصةزباذ االجراءات اإلكسلطة ال  "البنك اؼبركزي اؼباليزي"وزير اؼبالية  ّوؿوىب اؼبسؤولة عن ذلك

                                                           
التسيًن، جامعة ؾبلة العلـو االقتصادية وعلـو طار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات: التجربة الماليزية"، إ"سناء عبد الكرَل خناؽ،  ( 1)

 .83، ص: 2012، 12فرحات عباس،  سطيف، اعبزائر، ع
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، اؼبدفوعات ساليبأنظمة و أوىو النظاـ الذي يزود بالتنظيم واالشراؼ على  ت:نظمة المدفوعاأقانون  -
واحملافظة على اؼبصلحة  ت اؼبتعلقة بالبىن التحتيةآواؽبدؼ من ىذا القرار ىو ضماف سالمة وكفاءة اؼبكاف

 .اػباصة نظمةالوسائل واألمن خالؿ وضع البنك اؼبركزي اؼباليزي  ، ويشرؼ على ىذه العملية اغبكومية
اؼبتعارؼ عليها يف نفسها سهم ىي القواعد الشرعية ؼبسانبة األ ئادمب فإ :عمال البورصةأقانون جدولة  -

ذعاف الشرعي إلوفق افقط  فصنّ ف ت  أسهم الشركات يبكن أسالمي فاف ويف اؼبنظور اإل ،الشركات التقليدية
 غًن ؾبازة شرعا.نشطة أقة بعماؿ غًن متعلّ نشطة األأ فّ أيف حالة 

لالندماج ضمن اؼبنظومة  زيةيرغبة اغبكومة اؼبالنتيجة  اإلطار المؤسساتي لنظام حوكمة الشركات بماليزيا:  .2
  :(1)اعبهات اؼبسانبة يف ربقيق ذلك ىمّ أالعاؼبية فسيجري التعرؼ على 

 يف تطوير النظاـ اؼبايل وترسيخ البنية دور كبًنب قـووي 1959 البنك سنةتأسس  :المركزي الماليزيلبنك ا -
شرافية إويتمتع بسلطات قانونية و ، البنك الدعم والتطوير لالقتصاد اؼباليزيي وفّر التحتية لالقتصاد اؼباليزي و 

وبناء عملها يقـو بضبط هو ف تأمٌن التكافلي،شركات القة بىل مهامو اؼبتعلّ إما بالنسبة أ تأمينية،للصناعة ال
ؽبا  ؼبخاطر اليت قد يتعرضية ؼبواجهة ادار إلشرافية وااإل سؤولياتخالؿ ربديد اؼباغبوكمة الرشيدة من  قواعد
 .تأمٌن التكافلي بصفة عامة، وشركات التكافل بصفة خاّصةالقطاع 

اؼباليزية  السوؽ وراؽ اؼبالية يفتطوير األهبدؼ  1993سنة تأسست  ة:وراق المالية الماليزيىيئة األ -
وقانوف صناعة  1993وراؽ اؼبالية األ س اؼباؿ وذلك دبوجب قانوفأضبط سوؽ ر كما تقـو باؼبستقبلية،  

اؼببادرات اليت ازبذت ، أّما 1993اؼباليزي  وقانوف اؼبستقبل الصناعي (،1991، 1983لسنيت )وراؽ اؼبالية األ
ىذا و ؿ، س اؼباأقسم متخصص بسوؽ ر  قامةوإالبىن التحتية تطوير بفتتعّلق سالمي س اؼباؿ اإلألتطوير سوؽ ر 

ساسية أة وضعت خطّ ، كما نشطة البحثية والتطويرية وتوفًن التسهيالت الالزمة لعمل السوؽلقياـ باألل
 .ؼباؿس اأالعاؼبي اؼباليزي لسوؽ ر  نشاء اؼبركزإشاملة لرسم اػبارطة االسرتاتيجية ؼبوقع ىذا القسم و 

واؼبشورة ؽبيئة  النصح ىدفو تقدَلوراؽ اؼبالية اؼباليزية، ىذا اؼبركز يف ىيئة األوضع  ي:فتاء الشرعإلمركز ا -
سائل اغبفاظ على اؼبكذا و ، سالميس اؼباؿ اإلأنظمي الشامل لسوؽ ر توراؽ اؼبالية فيما ىبص التطور الاأل

 .س اؼباؿأيف سوؽ ر بأحكاـ الشريعة اإلسالمية ق القضايا اليت تتعلّ  صبيعللتحكيم يف  اؼبهّمة
 1960أنشئت سنة وقد ، وراؽ اؼباليةؿ سوؽ لتبادؿ العمالت وصرؼ األوّ أوىو  ي:سوق البورصة الماليز  -

الشريعة ق ضوابط وتعمل ىذه السوؽ وف ،وراؽ اؼباليةسوؽ التبادالت واأللؾ رّ احملالتنظيمي و  عترب اػبطتو 
 عمالت أجنبية.ب تعاملٌنن اؼبيؼبستثمر عبميع او  سالميةاإلاؼبالية منصة عاؼبية لتجارة اؼبنتجات وىي سالمية، اإل

 ة لتطويرع بصالحيات مستقلّ ويتمتّ  1997 سنة نشئ ىذا ؾبلسأ   ي:مجلس المعايير المحاسبية الماليز  -
اؼبعايًن احملاسبية ؿ والتدقيقية العاؼبية من خالاؼبعايًن اؼبتالئمة مع اؼبعايًن احملاسبية  صدارإالتقارير احملاسبية و 

 .ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسة اؼبالية اإلسالمية، الدولية

                                                           
 .87-86ص:  "المرجع السابق"، ( 1)
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لتعزيز الشفافية والثقة، ولتطبيق التصنيف  1990سنة  ست ىذه الوكالةتأسّ  :كالة التصنيف الماليزيةو -
 مافد من مستوى األكّ ألتواسالمية اإلالتقليدية و  الشركات لسندات بل البنك اؼبركزي اؼباليزيلزامي من قِ اإل

 .سالميةاإل دواتطار األإالزمين لدفع االلتزامات اؼبالية يف 
ال هتدؼ إىل ربقيق لس مؤسسة عاؼبية اجمليعترب : سالميةالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإل -

عضاء األ التعاوف بٌنو سالمي التمويل اإل صناعةلتعزيز سالمية اإل الشريعة ىل نشر مفاىيمإسعى تو الربح، 
 ومنها شركات التأمٌن التكافلي. سالميةاإل اؼبؤسسات اؼبالية وتداوؿ اؼبعلومات بٌن

اؼبسانبة يف هبدؼ  دباليزيا المبور كواالب 2002سنة لس اجملس تأسّ  ة:مجلس الخدمات المالية اإلسالمي -
 دبا فيها قطاع التأمٌن التكافلي. سالمينظاـ اؼبايل اإلوصّحة ال استقرار تعزيزوكذا تطوير اؼبعايًن الدولية لوكالء التشريع، 

 وألزمت صبيع شركات التأمٌن التكافلي باالنضماـ إليها بنص قانوٍل. 2003سنة  ت اعبمعيةستأسّ  :جمعية التكافل الماليزية -
 :الماليزي المركزي عن البنك الصادرة التكافلي التأمين شركات حوكمة :ثالثا

 اإلطار التنظيمي للحوكمة الشرعية في شركات التأمين التكافلي الصادرة عن البنك المركزي الماليزي:  .1
صرَح البنك اؼباليزي بأنو يستند يف سَن قوانينو ومعايًنه على اؼبعايًن الّدولية الّصادرة، ويضيف إىل بنود ىذه 

ات الشرعية للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية، وقد أَسس ؽبذا اؼبعايًن اعبوانب الشرعية اليت تضع يف االعتبار اؼبتطّلب
الغرض عبنتٌن: عبنة مراجعة القوانٌن وعبنة اؼبواءمة بٌن القوانٌن الوضعية والشريعة اإلسالمية تقـو بتعديل 
 اعبوانب اؼبخالفة وتقـو بضبطها وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية، ومن خالؿ اعبدوؿ اؼبوايل يبكن تلخيص اعبوانب

  اإلضافية للحوكمة الشرعية أو ما يسّمى عند ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية بػ"معايًن الضبط".
 معاير الضبط لشركات التأمين التكافلي الصادرة عن البنك المركزي الماليزي.: 11الجدول

 الوظائف
شركات التأمين 

 التجاري

إضافي شركات 
 التأمين التكافلي

 مالحظـات

 اؽبيئة الشرعية ؾبلس اإلدارة الحوكمة
ىيئة مستقلة تقـو بإصدار القرارات واآلراء ووجهات النظر فيما 

 يتعلق باألمور الشرعية، تقدـ تقاريرىا مباشرة إىل ؾبلس اإلدارة.

إدارة 
المخاطر 
والرقابة 
 الداخلية

اؼبدَققوف الداخليوف 
 واػبارجيوف

 قوف الشرعيوفاؼبدقّ 
يقـو بأداء التدقيق موظفٌن مديرين يف األمور الشرعية، حيث يتم  

 كتابة تقرير بالنتائج وإرساؽبا إىل اؽبيئة الشرعية.

 وحدة إدارة اؼبخاطر

موظفي إدارة اؼبخاطر 
اؼبتعلقة بعدـ االلتزاـ 

 بضوابط الشريعة

تشكل جزء من وظيفة الرقابة اؼبتكاملة إلدارة اؼبخاطر وذلك 
اؼبخاطر اؼبتوقعة الناشئة عن عدـ االلتزاـ بضوابط الشريعة لتحديد 

 اإلسالمية وتوفًن إجراءات للتقليل من اؼبخاطر.

 االلتزام

وحدة موظفي 
االمتثاؿ التنظيمي 

 واؼبايل

وحدة اؼبراجعة 
 الشرعية

اؼبستمر ؼبستوى االلتزاـ بضوابط الشريعة يف صبيع األنشطة  التقييم
والعمليات؛ حيث يتم إجراء التصحيح لألخطاء الواردة ووضع 
اآلليات اؼبناسبة لتجنب تكرارىا، وىي ملزمة برفع تقارير إىل اؽبيئة 

 الشرعية وآخر إىل إداري لإلدارة.
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، اجمللة اعبزائرية للتنمية "-تجربة البنك المركزي الماليزي-المؤسسات المالية اإلسالمية  "حوكمةسعيد بوىراوة، حليمة بوكروشة،  المصدر:
 .002،  ص:0202،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، 20االقتصادية، ع

 أىداف الحوكمة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي الماليزي:. 2

اغبوكمة الشرعية لشركات التأمٌن التكافلي إىل تعزيز دور ؾبلس خالؿ وضع مبادئ من يهدؼ البنك اؼبركزي     
 :(1)اإلدارة وىيئة الرقابة الشرعية والفريق اإلداري للشركة فيما يتعلق بالقضايا الشرعية كما يلي

 ربديد متطلبات البنك اؼبركزي اؼباليزي واؼبتعلقة هبياكل اغبوكمة الشرعية والعمليات والرتتيبات الواجب توفرىا -
 ، من أجل ضماف توافقها مع ضوابط الشريعة اإلسالمية؛شركة التأمٌن التكافلييف 

حوؿ كيفية أداء  شركة التأمٌن التكافليتوفًن دليل إرشادي شامل جمللس اإلدارة وىيئة الرقابة الشرعية وإدارة  -
 واجباهتا اؼبتعلقة بالقضايا الشرعية؛

توصيف الوظائف اؼبتعلقة باؼبراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي وإدارة اؼبخاطر الشرعية والبحث الشرعي  -
 )معيار اغبوكمة الشرعية(.

لقد قاـ البنك  وظائف أطراف الحوكمة في شركات التأمين التكافلي حسب البنك المركزي الماليزي:. 3
 :(2)ؼبنَظمة لعمل شركات التأمٌن التكافلي بدَقة كما يلياؼبركزي اؼباليزي بضبط مهاـ ومسؤوليات األجهزة ا

 تتمّثل فيما يلي: وظائف مجلس اإلدارة: -أ

 وضع اؽبيكل الكلي إلطار اغبوكمة الشرعية وااللتزاـ دببادئ الشريعة؛ -
 اؼبصادقة على صبيع السياسات اؼبتعلقة بالقضايا الشرعية؛ -

 أَف اإلدارة تقـو باإلفصاح التاـ عن اؼبعلومات للهيئة الشرعية؛ د منالتأكّ  -

 تعيٌن اؽبيئة الشرعية بناء على توصية عبنة الرتشيحات يف اؼبؤسسة؛ -

 االعرتاؼ باستقاللية اؽبيئة الشرعية والتأكد من عدـ خضوعها ألي طرؼ؛ -

 اعتماد قرارات اؽبيئة الشرعية ومراقبة تطبيقها يف اؼبؤسسة؛ -

 عايًن اؼبالئمة للهيئة الشرعية؛تطوير اؼب -

 مراجعة أداء اؽبيئة الشرعية لقياس مستوى الكفاءة واؼبعرفة واؼبسانبات. -

 :(3)تتمثل فيما يلي وظائف الهيئة الشرعية: -ب

 ؿباسبة صبيع القرارات واآلراء اؼبتعلقة بالقضايا الشرعية؛ -

                                                           
 متوفر على الرابط: 20ص: ،0202، فيفري MPRA"دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية وتطويرىا"،  ،حسٌن السرّاج (1)

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/53649/  :02/20/0200مّت االطالع عليو بتاريخ. 

 .000ص: "مرجع سابق"، سعيد بوىراوة، حليمة بوكروشة، ( 2)

 ."نفسومرجع ال" (3)

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/53649/
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 رقابة العمليات التجارية للشركة؛ -

 يتعلق بالقضايا الشرعية؛ تقدَل مدخالت للشركة فيما -

 التحقق من صَحة ـبتلف اؼبستندات القانونية وأدلة اؼبنتجات واإلعالنات التسويقية...؛ -

 اؼبصادقة على السياسات واإلجراءات الشرعية اليت تقـو هبا الشركة؛  -

 إىل ؾبلس اإلدارة فبا يعكس استقالليتها عن إدارة الشركة واألطراؼ األخرى؛ تقدَل التقارير مباشرة -

 تقدَل التوصيات للشركة الزباذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة وجود ذباوزات؛ -

 االلتزاـ بالسرية  التامة أثناء القياـ بالعمل. -

 :(1)تتمثل فيما يلي وظائف اإلدارة: -ج

 تابعة للشركة واؽبيئة الشرعية التابعة للبنك اؼبركزي؛تطبيق قرارات اؽبيئة الشرعية ال -
 اإلفصاح عن اؼبعلومات اليت ربتاجها الشركة بشفافية ونزاىة؛ -

 توفًن اؼبوارد اؼبادية والبشرية لدعم اغبوكمة الشرعية؛ -

 ضماف وصوؿ السياسات واإلجراءات الشرعية باستمرار للمعنيٌن بتطبيق اغبوكمة الشرعية؛ -

مج التعليم والتدريب اؼبستمر ألصحاب اؼبصاحل الداخلية من أعضاء ؾبلس اإلدارة؛ اؽبيئة توفًن ودعم برا -
 الشرعية واؼبوظفٌن القائمٌن على األمور الشرعية؛

 اعتماد مشولية االلتزاـ بأحكاـ الشريعة داخل الشركة؛  -

 ية.إعالـ ؾبلس اإلدارة واؽبيئة الشرعية يف حالة وجود ذباوزات يف اؼبعامالت الشرع  -

 تتمثل فيما يلي: وظائف المراجعة والتدقيق الشرعي: -د

قَسم البنك اؼبركزي اؼباليزي موضوع التدقيق إىل قسمٌن: قسم يتعلق باؼبراجعة الشرعية وىو يتناوؿ اإلجراءات    
 قبل مباشرة اؼبسؤوليات، وقسم يتناوؿ التدقيق الشرعي ويتطرؽ إىل اؼبراجعة البعدية الدورية. 

يف شركات  النزاىةالشفافية و مسؤولية اغبفاظ على  اػببًن عاتق يقع على دور الخبير اإلكتواري المعّين: -ه
 :(2)ي وذلك من خالؿلتكافللشركات التأمٌن اربدي بسبب الطبيعة التقنية  يىالتأمٌن التكافلي، و 

 ي؛التكافلالتأمٌن شركة لاؼبشورة تقدَل   -

 وثائق التكافل؛ امليغبتوقعات معقولة إعطاء  -

 ؛اؼبسانبٌنللشركة وطريقة التعاقد بٌن اؼبشرتكٌن و دارة العامة إلا سياسة اةاعمر   -

                                                           
 .002ص: سابق"، المرجع ال" ( 1)

 ."نفسومرجع ال" ( 2)
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اػببًن وثائق التكافل يف التوقعات اؼبستقبلية، وبالتايل فلضماف عدـ تضليل حاملي إلجراءات ازباذ صبيع ا  -
توضيحية للمبيعات وغًنىا من اؼبواد يف وضع يتيح لو تفسًن التوقعات ورصد الكتيبات والرسـو ال اإلكتواري

 رتكٌن؛من حيث الصياغة واالفرتاضات األساسية لضماف عدـ تضليل اؼبش

وتقدَل توصيات  اؼبسانبٌنأو  اؼبشرتكٌنفائض على ال توزيعطريقة ـ تقريرا إىل اؼبديرين بشأف مدى مالءمة يقدّ  -
 اإلكتواري؛اػببًن من صالحيات  والفائض وطريقة توزيععل وىذا هب ،لتخصيصها

  ومنصفة عبميع األطراؼ اؼبعنية ةتوزيع الفائض عادل طريقة بأفّ  قتنعاؼبعٌن أف ي اإلكتواريعلى اػببًن  بهب -
 يف االعتبار ما يلي:آخذا 

  ّ؛، اعبهة التنظيمية[ على وجو اػبصوصاؼباليزيدىا البنك ]بنك نيغارا الشروط القانونية اليت قد وبد 
  ؛واؼبسانبٌن اؼبشرتكٌنلعدالة بٌن اربقيق 
 .ربقيق العدالة بٌن اؼبشرتكٌن 

 :تقارير الهيئة الشرعية اإلفصاح والشفافية:

التقارير اؼبالية يف شركات بإعداد  اليت تتعّلقاؼببادئ اإلرشادية ( GPT6ن الفقرة )لقد أعدت ماليزيا ضم       
أعيد التأكيد عليو وقد لإلفصاح دبا يف ذلك تقرير اؽبيئة الشرعية.  ر اؼبتطلباتالدليل يوفّ  اىذو  ي،التكافلالتأمٌن 

 .2010 الصادر يف للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية مرة أخػرى فػي إطػار اغبوكمػة الشػرعية

  ويبكن تلخيص الوظائف السابقة من خالؿ ىيكل اغبوكمة الشرعية يف شركات التأمٌن التكافلي التايل:

 الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي الصادرة عن البنك المركزي الماليزيىيكل  :67الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 

 .000ص: "مرجع سابق"، سعيد بوىراوة، حليمة بوكروشة،  المصدر:

المبادئ الشرعية لشركات التأمين التكافلي 

 التكافلي

 الهيئة الشرعية مجلس لجنة المراجعة

 لرقابةااؼبساءلة و 
 مجلس اإلدارة مجلس لجنة إدارة المخاطر

 لرقابة الشاملة لالمتثاؿا
 

 

 اإلدارة

د من أف تنفيذ األعماؿ التجارية التأكّ  -
 موافقا لضوابط الشريعة اإلسالمية؛

 توفًن الدعم للهيئة الشرعية. -

وظيفة الرقابة وإدارة  
المخاطر الناشئة عن عدم 
 االلتزام بضوابط الشريعة:

ومراقبة وتقدَل  ربديد وقياس
 .التقارير عن األخطار الناذبة

 وظيفة المراجعة الشرعية:

مراجعة العمليات التجارية 
بطريقة دورية للتأكد من 
مدى توافقها بضوابط 

 الشريعة

 

 وظيفة البحث الشرعي:

شرعية القياـ بأحباث 
شاملة قبل تسليمها إىل 

 اؽبيئة الشرعية.

 

 وظيفة التدقيق الشرعي:

تقدَل تقييم مستقل  
يهدؼ إىل ربقيق قيمة 
مضافة ووبقق االلتزاـ 

 دببادئ الشريعة.
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معيار أيويف طبقا للوائح التنظيمية  إطار اغبوكمة الشرعية الذي أصدره البنك اؼبركزي اؼباليزي تبىنّ إّف       
اغبد ، و باؼبقارنة اؼبباشرة لتقارير اؽبيئات الشرعية يف ـبتلف البلدافاحمللية، وىي خطوة جيدة ألهنا تسمح  اؼبصرفية

 .األدٌل لإلفصاح: إطار اغبوكمة الشرعية

 أّما اؼبالحق اؼبدرجة ضمن نص معيار اغبوكمة الشرعية واؼبتعّلقة بشركات التأمٌن التكافلي فتتعّلق بػ:     

 وتتمّثل يف: قائمة باألدلة اإلرشادية ذات العالقة: -
 ( 000-1الدليل اإلرشادي لعضوية ؾبلس اإلدارة يف شركات التأمٌن التكافلي/GL/RH/BNM )

 ؛08/11/2004والّصادر بتاريخ: 
  الدليل اإلرشادي خبصوص إدخاؿ منتجات جديدة يف شركات التأمٌن التجاري وشركات التأمٌن

 ؛01/07/2009( والصادر بتاريخ: GL/RH/BNM/010-10التكافلي )
  الدليل( 000-8اإلرشادي لالستعانة دبصادر خارجية يف شركات التكافل/GL/RH/BNM )

 ؛22/07/2008والّصادر بتاريخ: 

 :(1)حيث :معايير الشخص المناسب والمالئم للعمل في الهيئة الشرعية -

 تعيين ىيئة الرقابة الشرعية 
   ؛الشرعية وتعيينهميقـو ؾبلس اإلدارة بناء على توصية عبنة الرتشيحات بتسمية أعضاء اؽبيئة 
  ؛الشرعية يعتمد التعيٌن وإعادة التعيٌن ألعضاء اؽبيئة الشرعية على موافقة خطية مسبقة من البنك اؼبركزي وىيئتو 
   يف حاؿ اؼبوافقة على التعيٌن أو إعادة التعيٌن فإنو وبق للبنك اؼبركزي فرض الشروط اليت يراىا مناسبة

 .شرط يلغي اؼبوافقة ار. وعدـ االمتثاؿ أليّ إىل الشروط الواردة يف اإلط إضػافة
 إجراءات تقديم الطلبات للهيئة الشرعي 

  يف معاعبة الطلب اؼبقدـ من قبل عضو من أعضاء اؽبيئة الشرعية؛ هبب إجراء فحص للتحقػق مػن أف 
 ؛وهبب كذلك إجراء فحص فباثل عند إعادة تعيٌن العضو ،اؼبقرتح شخص "مؤىل ومناسب" العضػو

   العضو  وإىل أف يعطي البنك اؼبركزي موافقتو لتجديد مدة العقد ال يعد-انتهاء مدة اؿ عقد عضو عند
 ؛سمح لو دبزاولة دوره كعضو يف اؽبيئة الشرعية للمؤسسة اليت يعمل فيهاياؽبيئة الشرعية وال  أحد أعضػاء

   ّتغيًنات مقرتحة يف ىيئتها الشرعية قبل اغبصػوؿ  هبب على اؼبؤسسة االمتناع عن اإلعالف للجمهور بأي
 .التغيًنات حداثالبنك اؼبركزي اػبطية إل موافقة علػى

                                                           
 راجع:  (1)

 .0202اؼبنامة، البحرين، ، "-النص الكامل للمعايير الشرعية-عايير الشرعيةمال"ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية،   -

 .006-002ص: "مرجع سابق"، سعيد بوىراوة، حليمة بوكروشة،  -
- Securities commission Malaysia, "Corporate Governance Blueprint 2011: towards excellence in corporate 

governance" , Kuala Lumpur, Malaysia, 2011. 
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   هبب تقدَل طلب التعيٌن أو إعادة التعيٌن ألعضاء اؽبيئة الشرعية قبل ستٌن يوما على األقل من التػاريخ
 للتعيٌن. اؼبقتػرح

 استقالة أعضاء الهيئة الشرعية وإقالتهم: 
  عضو من أعضاء اؽبيئة  إخطار البنك اؼبركزي بأي استقالة أو إقالة أليّ التكافلي  على شركة التأمٌن هبب

  ؛سباباأليوما من تاريخ االستقالة أو اإلقالة مع توضيح 14 خالؿ الشػرعية
  االستقالة نافذة اؼبفعوؿ إال بعد موافقة البنك اؼبركزي وىيئتو الشرعية تعدّ ال. 
 المؤىالت 

  آخر  كياف  سة أو أيّ ألي شركة أو مؤسّ  كنوال يب ،يكوف عضو اؽبيئة الشرعية شخصا مسلما هبب أف
 ؛شرعية خاصة بإطار اغبوكمة ىذا فقط تأسيس ىيئة

  هبب أف يكوف أغلب أعضاء اؽبيئة الشرعية حاصلٌن على شهادة البكالوريس يف الشريعة من جامعة 
ت اؼبعامال أصوؿ الفقو وفقو :بكالوريس ماديتعلى أف تتضمن دراستهم يف مستوى ال معرتؼ هبػا

 مي(؛التجاري اإلسال اؼبعامالت اؼبالية والقػانوف)
   جيد  اللغة العربية ربدثا وكتابة كما هبب أف يكوف لديهم فهميتقنوف أف يكوف أعضاء اؽبيئة الشرعية

 ؛اؼباليزية واإلقبليزية غةللّ 
  ّتدعيم اؼبداوالتلالتمويل والقانوف  :صات ـبتلفة مثلخرباء من زبصّ  يبكن للهيئة الشرعية أف تضم 

 ؛ل ىؤالء اػبرباء األغلبية يف اؽبيئةشكَ واؼبناقشات الشرعية وتوسعتها على ال أف ي  
 تشكيل اؽبيئة من أعضاء ذوي اختصاصات متنوعة من حيث اؼبؤىالت واػبربة واؼبعرفة يستحسن. 
 ة:استبعاد عضو الهيئة الشرعي 
 ووبتفظ البنػك  ،ن يتمتعوف بالنزاىة واألخالؽ والسمعة الطيبةأف يكوف أعضاء اؽبيئة الشرعية فبّ  هبب

 األعضاء الػذين يرتكبػوفخاصة مع ىيئتو الشرعية حبق استبعاد أي عضو ال يستويف الشروط  اؼبركػزي
 :إحدى اؼبخالفات التالية

  ؛مهامو كعضو ىيئة شرعية تصرؼ العضو بطريقة تثًن الشكوؾ يف قدرتو على مزاولة 
   ؛من اجتماعات اؽبيئة الشرعية خالؿ عاـ من دوف عذر مقبوؿ75%غياب 
  ؛إفالس العضو، أو تقدَل التماس إفالس ضد العضو دبوجب قوانٌن اإلفالس 
   ّجن ؼبدة أو عاـ أكثرعاقب عليها بالسّ ه حكم قضائي يف أي جريبة خطًنة أو جريبة ي  أف يصدر ضد 
  اضعا ألي أمر اعتقاؿ أو مراقبة أو إقامة جربية أو نفيال أف يكوف خ. 
  ّل لعضوية اؽبيئة الشرعية أو مل يعديف حاؿ كاف العضو عرضة ألي من اؼبسوغات اليت ذبعلو غًن مؤى 

لشغل ىذا اؼبنصب حسب اؼبنصوص عليو يف ىذا اإلطار، وبعد أخذ اؼبوافقة من البنك اؼبركزي  المؤىّ 
 .إهناء خدمات ىذا العضوشركة التأمٌن التكافلي هبب على  الشرعية فإنو وىيئتو
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  ّلبيةالقائمة الس: 
   ّعالقة بأشخاص معينٌن يبكن لتلك العالقة أف  هبب على عضو اؽبيئة الشرعية ال أف تكوف لديو أي

 :النظر إليها على أهنا تدخُّل يف فبارستو إلصدار أحكاـ مستقلة ىؤالء األشخاص ىم تتسبب أو يبكن
  موظفٌن  اأو اإلخوة اؼبوظفٌن حاليا أو الذين كانو  والدالزوج أو األ :أعضاء العائلة اؼبباشرين مثل أحد

من الكيانات التابعة  اليت يعمل فيها العضو أو أيّ  شركة التأمٌن التكافليلدى  اضياؼب خػالؿ العػاـ
 ؛ٌنمستقلّ كانوا أعضاء ؾبلس إدارة غًن  كمديرين تنفيذيٌن أو ؽبا، وكانوا موظفٌن

   أو كاف الشخص يعمل يف منصب تنفيذي،  (أكثرأو  %5ة حصّ )يف  ساسي أو الشريكاألالشريك
أو أحد الكيانات التابعة ؽبا،  شركة التأمٌن التكافليمؤسسة ذبارية رحبية ؽبا عالقة ب أو كاف مديرا أليّ 

أو أحد كياناهتا يف لتكافلي شركة التأمٌن اتلقت مبالغ مالية ضخمة من  أو عمل مديرا ؼبؤسسة ذبارية
 .سنة اؼباضيةأو ال ةاغبالي سنةال
  هبب ال أف يكوف عضو اؽبيئة الشرعية: 

  ة؛اؼباضي و ةاغبالي سنةخالؿ ال شركة التأمٌن التكافليموظفا لدى 

  عضو ىيئة شرعية ؼبؤسسة مالية أخرى تعمل يف الصناعة نفسها. 

 تقرير الهيئة الشرعية -
 :(1)وتتمّثل فيما يلي :ومسؤولياتها ومحاسبتها واجبات الهيئة الشرعية -

 لهم ؼبسؤولياهتم أعضاء اؽبيئة الشرعية أثناء أدائهم لواجباهتم وربمّ  ب أف يدرؾهب: المسؤولية والمحاسبة
 اآلراء والقرارات الصادرة عنهم؛ وؿباسبوف عػن مساءلوفأهنم 

 الشرعية تقدَل اؼبشورة جمللس اإلدارة وتقدَل على اؽبيئة هبب لشركة: تقديم المشورة لمجلس اإلدارة ول
 ؛تلتـز دببادئ الشريعة يف كل األوقاتحّّت ق بالقضايا الشرعية يف ما كل يتعلّ  لشركةاؼبساعدة ل

 على اؽبيئة القياـ باؼبصادقة على السياساتهبب : المصادقة على السياسات واإلجراءات الشرعية 
 ؛الف الشريعة اإلسالميةزبواإلجراءات ال  وضػماف أف تلػك السياسػات ةشركواإلجراءات الشرعية اليت ت عدىا ال

 الشريعة هبب على  فق مع مبادئتتّ  شركةمنتجات ال ضماف أفّ ل :المصادقة والتحقق من صحة الوثائق
 :يلي اؽبيئة الشرعية اؼبصادقة على مػا

  ؛اؼبعامالت أو االتفاقيات أو اؼبستندات القانونية األخرى اؼبستخدمة يف إجػراء األحكاـ والشروط الواردة يف النماذج أو العقود 
   دليل استخداـ اؼبنتج واإلعالنات التسويقية والرسـو التوضيحية للمبيعات والكتيبات الرتوهبية اؼبستخدمة

 ؛اؼبنتج ووصفو يف تعريف
                                                           

 راجع:  (1)

 ."مرجع سابق"ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية،   -
- Securities commission Malaysia, "Op .Cit". 
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 األعماؿ اؼبنجزة من قبل التدقيق الشرعي تقييم : تقييم أعمال المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي
ل جزءا الشريعة، وىذا التقييم يشكّ  واؼبراجعة الشرعية ىو من أجل ضماف أف تتوافق تلك األعمػاؿ مػع

ة وضماف صحّ  شركةال تقدَل تقييم ؼبدى االلتزاـ الشػرعي فػي من واجبات اؽبيئة الشرعية اؼبتمثل يف
 ؛ويالتقرير السن اؼبعلومات الواردة يف

  كن لألطراؼ ذات العالقة داخليب :ألطراف ذات العالقة فيما يخص القضايا الشرعيةامساعدة 
فيما  طلب مساعدة اؽبيئةشركة ق اغبسابات أو اؼبستشار التابع لمثل اؼبستشار القانوٍل أو مدقّ  لشركةا

 ؛األطراؼ طرؼ من تلػك ق باألمور الشرعية وعلى اؽبيئة تقدَل اؼبساعدة الالزمة اؼبطلوبة أليّ يتعلّ 
  هبوز للهيئة الشرعية أف  :إلى الهيئة الشرعية التابعة للبنك المركزيتُرفع  لمسائل التيفي اتقديم المشورة

 ؛هاكن حلّ يب باستشارة اؽبيئة الشرعية التابعة للبنك اؼبركزي خبصوص اؼبسائل التػي ال شركةتوصي ال
 اؽبيئة الشرعية تقدَل آراء شرعية مكتوبة وذلك يف اغباالت هبب على  :تقديم اآلراء الشرعية المكتوبة

اؼبداوالت اؽبيئة الشرعية التابعة للبنك اؼبركزي ؼبزيد من التوضيحات أو  استشػارة إلػى شركةاليت ربتاج فيها ال
منتجات لطرح بطلبات إىل البنك اؼبركزي للحصوؿ على موافقتو شركة فيها ال ـأو يف اغباالت اليت تتقدّ 

 .جديدة

 :(1)وتتعلق بػ :العملية للهيئة الشرعية اإلجراءات -

 هبب عقد االجتماعات بشكل منتظم وذلك لضماف ما يلي :االجتماعات االعتيادية والحضور: 
   ّشركة؛صاؿ كاؼ مع أعماؿ البقاء اؽبيئة على ات 
   ّبشكل سليب بسبب صعوبة اغبصوؿ علػى موافقػة اؽبيئػة علػى  شركةر أعماؿ الضماف ال أف تتأث

 ؛والقرارات السياسػات
  ّعضو اؽبيئة الشرعية : هبب على كل شهرين  ة واحدة على األقلّ هبب أف ت عقد اجتماعات اؽبيئة مر

 ؛اؿفعّ  وتوفًن الوقت واجملهودات الكافية ألداء مهامو وواجباتػو بشػكل الةاؼبسانبة الفعّ 
 وفػي ، من اجتماعات اؽبيئة اؼبنعقدة خالؿ سنة مالية 75%عن  العضو حضور ال ما يقلّ  هبب على

 ؛الضرورة فإنو يبكن اؼبشاركة يف اجتماعات اؽبيئة من خالؿ مؤسبرات الفيديو واؽباتف حػاالت
 كما هبب   سنةهبب اإلفصاح يف التقرير السنوي عن عدد االجتماعات اليت قامت هبا اؽبيئة خالؿ ال

 ؛عدد االجتماعات اليت حضرىا كل عضو اإلفصػاح عػن
  ّاجتماع الحد األدنى لعدد األعضاء المشاركين في أي: 

                                                           
 راجع:  (1)

 ."مرجع سابق"احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية،  ىيئة  -

 .002ص: "مرجع سابق"، سعيد بوىراوة، حليمة بوكروشة،  -
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   ّعدد أعضاء اؽبيئة الشرعية يف أي اجتماع عن الثلثٌن على أف يكوف أغلب الثلثٌن مػن  هبب ال أف يقل
 .الذين يبتلكوف خلفية شرعية األعضػاء

  ّالقراراتخاذ عملية ات: 
   ّتٌن من يكوف ثلثا اؼبصوّ ؛ حبيث ت على أساس ثلثي األعضاء اغباضريناازباذ القرار  هبب أف يتم

 ؛لديهم خلفية شرعية ناغباضرين فبّ 
 رئيس الهيئة الشرعية: 

  ن رئيس اؽبيئة يف حاؿ عدـ سبكّ ، و هبب أف يكوف رئيس اؽبيئة الشرعية عضوا مؤىال يبتلك خلفية شرعية
الرئيس النائب  على األعضاء اختيار واحػد مػنهم ليصػبح و يتوّجبحضور أي اجتماع فإنالشرعية من 

 ؛ الذي يرتأس ذلك االجتماع
  هبب أف يكوف الرئيس النائب فبن لديهم خلفية شرعية. 
 إعداد التقارير: 

   ّـبالفات  مالحظاهتا يف حاؿ وجودل يف تقريرىا اؼبرسل إىل ؾبلس اإلدارة هبب على اؽبيئة أف تسج
 .شرعية

 : (1)حيث عملية تطوير المنتجات -

  ّتقدَل منتجات متوافقة مع الشريعة فػي السػوؽ لتلبيػة شركة التأمٌن التكافلي ىواألىداؼ ل من أىمّ  إف 
 د من أف عملية تطوير اؼبنتج عملية شاملة وذلػكالتأكّ  شركةذا الصدد هبب على الؽب :العمالء احتياجػات

 ؛بطالف اؼبنتج ألسباب شرعية للتقليل من احتماؿ
  نقص  سوء ىيكلة اؼبنتج أو نتيجةقد ربدث حاالت عدـ االلتزاـ بالشريعة أثناء تطوير اؼبنتجات وىذا

البحوث الداخلية لفهم اؼبفاىيم الشرعية اؼبناسبة واستيعاهبا، أومن إساءة عرض اؼبنتج يف مرحلػة اإلصػدار 
 ؛التسويق أو

 شركةال دارة على أساس شرعي ىي عملية مسػتمرة وتتطلػب مػناإلأف عملية اإلقرار ب شركةهبب على ال 
وجود أدوات لتقليل اؼبخاطر بإمكاهنا معاعبة حاالت  ، دبا فيهاأف تكوف لديها تدابًن وضوابط كافية

 ؛بالشريعة أو التقليل منها اإلخالؿ
 ؛ إىل اؽبيئة الشرعية م اؼبنتج وتطويرهكل القضايا الشرعية اؼبتعلقة بعملية تصميإحالة  أف  هبب على الشركة

وىذا يشمل شرح ، تكوف اؼبداوالت اليت تقـو هبا اؽبيئة فعالةلازباذ القرار بشكل شامل وذلك حيث يتّم 
 .عملية التطوير واؼبستندات اؼبستخدمة واؼبعلومات األخرى الضرورية

                                                           
 ..002ص: "مرجع سابق"، سعيد بوىراوة، حليمة بوكروشة،  (1)
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  ّالشرعية كما هبب أف تكوف تلك اؼبصادقة على صبيع اؼبنتجات اعبديدة من قبل اؽبيئة  هبب أف تتم
كما هبب أف تكوف ىناؾ عملية ،  ة والتعليالت الفقهية ذات العالقةباؼبصادر واألدلّ  مةاؼبنتجات مدعّ 

 كذلك تدقيق مفصل يف العقود واؼبستندات األخرى اليت ؽبا صلة مداوالت دقيقة داخل اؽبيئة الشرعية،
 ؛باؼبنتجات أو اؼبعامالت

  عمليػة ىيكلػة  :تشمل اؼبصادقة على اؼبنتج يف مرحلتٌن: مرحلة ما قبل اؼبنتج وىيعملية تطوير اؼبنتج
العملية اليت يكوف اؼبنتج  :واؼبرحلة الثانية مرحلة ما بعد اؼبنتج وىي ،وتطويره قبل تقديبو يف السوؽ اؼبنػتج

 .على العمالء ومت تنفيذ صبيع اؼبعامالت اؼبتعلقة بو قد عرضو فيها متّ 
  قبل اؼبنتج على اؼبنتج: مرحلة ما اؼبصادقة 

  وعملية ىيكلة اؼبنتج أو تصميمو تشمل عملية اؼبصادقة يف ىذه اؼبرحلة على إصدار القرارات الشرعية 
د من موافقة اؼبنتج للشريعة ببحث شرعي شامل وتدقيق يف العقود واالتفاقيات وكذلك التأكّ  اؼبدعومة

 ء؛العمال قبػل عرضػو علػى
   ّإصدار القرارات الشرعية يف شكل رظبي شفاؼ، وهبب أف تكوف القرارات موثقة توثيقا هبب أف يتم 

 .من قبل ؾبلس اإلدارة واؽبيئة الشرعية جيدا ومصدقة
  ّد من أف عملية اؼبصادقة على اؼبنتج يف ىذه اؼبرحلة تشمل ما يلي: مراجعة هبب على اإلدارة التأك

 الدعاية. والسياسات واإلجراءات والنشػرات والكتيبػات ومػواداؼبفاىيم واؽبيكل ودفرت الشروط والوثائق 
 وهبب أف ت صدؽ الوثائق من قبل اؽبيئة الشرعية التابعة للمؤسسة 
 اؼبصادقة على اؼبنتج: مرحلة ما بعد اؼبنتج: 

   ّتطبيقو مع مبادئ  متّ ما د من موافقة تشمل اؼبصادقة على اؼبنتج يف ىذه اؼبرحلة مراقبة تطبيق اؼبنتج للتأك
ة عن عدـ االلتزاـ بالشريعة واقرتاح اإلجراءات اؼبناسبة ذبوكذلك هبب ربديد ؾباؿ اؼبخاطر النا الشريعة،

 ؛اإلدارة لتقػديبها إلػى
   ّد من أف اؼبصادقة يف ىذه اؼبرحلة ربت إطار اغبوكمة الشرعية تشػمل هبب على إدارة اؼبؤسسة التأك

 شركةال فػإفّ  راقبة الدوريةومن دوف اؼب ،الشرعية الداخلية وإعداد التقارير اؼبتعلقة باغبوكمة الشرعية اؼبراجعػة
 -اؿبشكل فعّ -رة على مراقبة مدى انسجاـ التزامها بالشريعة، باإلضافة إىل عدـ قدرهتا لن تكوف قاد

 .رور الوقتة عن عدـ االلتزاـ بالشريعة اليت قد تنشأ دبذبعلى إدارة اؼبخاطر النا

 ويشمل: :نموذج الطلب للتعيين في الهيئة الشرعية -
 مبوذج تعبئة  بهبو  :التعليماتBNM/JKS 1  ّح لعضوية اؽبيئة الشرعية والذي متّ من قبل اؼبرش 

 .شركة التأمٌن التكافليقبل  ترشيحو من
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قطاع ل اؼبنّظمةلقاعدة التشريعية ل ىاتعزيز  قامت "ىيئة التأمٌن" اؼبشرفة على قطاع التأمٌن اإلمارايت ويف إطار
 زيادة تنافسية القطاعلة أسس قانونية وفنية ومالية قويّ بوضع  احمللية واإلمارايت وتطوير أداء سوق التكافلي التأمٌن

 .فق أفضل اؼبمارسات السائدة على مستوى العاملذلك و على اؼبستويٌن اإلقليمي والدويل و 

وقد اعتربت ىذه التعليمات نقلة نوعية  "التعليمات اؼبالية لشركات التأمٌن التكافليبذلك "يئة اؽبأصدرت ف
نية ألمواؿ تقة اعبوانب اؼبالية والزت بو من مشولية ؼبعاعبة كافاإلمارايت ؼبا سبيّ  التكافلي يف تنظيم سوؽ التأمٌن

 .ألفضل اؼبمارسات العاؼبية ومنهجية قياس اؼبالءة اؼبالية ؽبذه الشركات وفقاً التكافلي  واستثمارات شركات التأمٌن 

 دبا فيها شركات التأمٌن التكافلي وكمة الشركاتيتعلق حب اً قانونلسلع" اكما أصدرت "ىيئة األوراؽ اؼبالية و 
ة وإدارة الشرك ،استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة للشركةيف كفاءة المدى  حوؿ الشفافية واؼبساءلةرفع درجة ألجل وىذا 

عوؼبة اؼبؤسسات  افسة اغبادة اليت تواجهها ربت إطارتعزيز تنافسية الشركات يف ظل اؼبنىدافها من أجل وفقًا أل
 .اؼبالية

 اؼبطالب التالية: ولتوضيح النقاط السابقة نتطرؽ إليها بالتفصيل من خالؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مارتيةفي شركات التأمين التكافلي اإل : نظام المالءة المالية والحوكمةثانيال لمبحثا

  

 ماراتيالتأمين التكافلي اإل قطاع:  األول المطلب 

 ماراتيةنظام المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي اإلالثاني:  المطلب 

 :ماراتيةنظام الحوكمة في شركات التأمين التكافلي اإل  المطلب الثالث 
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 ماراتيالتأمين التكافلي اإل قطاع المطلب األول:
 إىل العناصر التالية:  من خاللو ونتطرؽ 
 :مين التكافلي بدولة اإلمارات العربية المتحدةأالتقطاع  بذة عنن أوال 

 :ماراتيالمؤشرات األدائية لقطاع التأمين التكافلي اإل ثانيا 
 ماراتيعوامل نجاح وتطور قطاع التأمين التكافلي اإلا: لثثا 
 ماراتيسوق التأمين التكافلي اإلتحديات وآفاق ا: رابع 

 مين التكافلي بدولة اإلمارات العربية المتحدةأالت قطاعبذة عن ن أّوال:

ت عترب دولة اإلمارات من الدوؿ السّباقة على اؼبستويٌن العريب واإلقليمي يف تنظيم صناعة التأمٌن التكافلي، 
ؾبموعة من القوانٌن يف ىذا الشأف، كما كانت سّباقة يف تنظيم أعماؿ صدار من خالؿ إ تشريعياً  لت سبقاً إذ سجّ 

 2010 سنةيف شأف نظاـ التأمٌن التكافلي  (4)م شركات التأمٌن التكافلي، من خالؿ صدور قرار ىيئة التأمٌن رق
يعا تنظيميا هبدؼ وضع األطر القانونية لرتسيخ ىذا النوع من التأمٌن، لتصبح اإلمارات أوؿ دولة عربية تضع تشر 

لصناعة التأمٌن التكافلي، وجاء إصدار ىذا النظاـ للرتخيص لشركات التأمٌن التكافلي اليت تسعى إىل توفًن 
تلبية  إىل ؾبموعة متكاملة من اؼبنتجات التأمينية اؼببتكرة واؼبتوافقة مع الشريعة يف ؾباؿ التكافل يف خطوة هتدؼ

مّت إنشاء  حيث ؛لعمالء يف اإلمارات ودوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجيات مستويات الطلب اؼبتنامية على ىذه اػبدما
وىي أّوؿ شركة تأمٌن تكافلي  1984سنة  "سكانا للتأمٌنإ -تكافل-الشركة العربية االسكندنافية للتأمٌن )ش.ـ.ع( "

، إلمارايتيف سوؽ التأمٌن ا ناشطة وإعادة تكافل تكافلي تأمٌن ةشرك11حاليا بالدولة، ليبلغ عدد الشركات 
 . 2017حسب إحصائيات مليار درىم 3وباستثمارات قّدرت بػ  مليار درىم 2.3وحبجم رأس ماؿ يقّدر بػ 

العديد من اػبطوات واإلجراءات اليت هتدؼ اىل استكماؿ وتعزيز القواعد القانونية بىيئة التأمٌن  قـووت
 2014سنة يف هناية  اؽبيئة  بادرت؛ حيث والتقدـوالفقهية ؼبسًنة التأمٌن التكافلي ودفعها كبو مزيد من التطور 

 مة لألنشطة اؼبالية والفنية واالستثمارية واحملاسبية لشركات التأمٌن التكافلي، واليتصدار التعليمات اؼبالية اؼبنظّ بإ
 هتدؼ إىل ضباية حقوؽ مشرتكي التأمٌن التكافلي، وضباية الشركات نفسها من اؼبخاطر اؼبستقبلية، فبا أعطى

لإلمارات األسبقية أيضًا على مستوى الشرؽ األوسط يف تبين أحدث متطلبات قياس اؼبالءة اؼبالية ودبا وباكي 
هبدؼ توسيع سوؽ التأمٌن التكافلي  2016، كما أصدرت اؽبيئة قانوف التأمينات اإلجبارية سنة ورويبالنموذج األ

 ودعم استمراريتو ومبّوه على اؼبستوى احملّلي والدويل.

 ومن خالؿ اعبدوؿ اؼبوايل نستعرض أىم مالمح سوؽ التأمٌن التكافلي اإلمارايت:
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 مقّومات سوق التأمين التكافلي اإلماراتي :15الجدول

 السوق اإلماراتي عناصر المقارنة
 مليار دوالر 0.99التكافل العاـ  2017حجم السوق في 

 مليار دوالر 0.30التكافل العائلي 
 شركة صبيع أنواع التكافل 11 في السوق الشركات الفاعلة

 مليوف 5.9 2017عدد السكان خالل 
نسبة النفاذية " نسبة 

 "GDPالمساىمة في 
 تكافل عائلي% 0.31 

 تكافل عاـ% 0.20
 (IAىيئة التأمٌن ) الهيئة المشرفة

 القوانين الصادرة
 1ة من إطار اؼبالءةمستمدّ  هبعض عناصر  2015يف  (RBCمبوذج ) -
 ؛2017إصدار منتجات جديدة   -
 2017جانفي  إصدار قانوف جديد خاص بتسعًن اؼبركبات يف  -

 غًن مرّخصة نوافذ التكافل
 مبوذج الوكالة أو اؼبضاربة الّصيغ المطّبقة

 يبكن بٌن شركتٌن التكتالت
 ؿبّددة ؼبختلف أنواع التكافل نسبة العمالت
 من االشرتاكات احملّصلة بالنسبة عبميع الشركات. %35ال تتجاوز نسبة  نسبة الوكالة

 ال يوجد قانوف خاص قنوات التوزيع
 غًن ؿبّددة منتجات التكافل
 يتّم تغطية العجز يف صندوؽ اؼبشرتكٌن حسب اغباجة  القرض الممنوح

 :باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:
- Milliman Research Report, Global Takaful Report 2017, July  2017, p: 38-44. 

 ماراتي: المؤشرات األدائية لقطاع التأمين التكافلي اإل: ثانيا

ق قطاع التأمٌن بشقيو التقليدي والتكافلي يف دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة إقبازات ملموسة ونوعية حقّ 
سوؽ التأمٌن اإلمارايت األسرع مبوا على مستوى منطقة الشرؽ األوسط  ي عدّ  على مدى السنوات اؼباضية، إذ

أي  مليار درىم 2.3اإلمارات  يف دولة 2016سنة بلغ حجم اشرتاكات التأمٌن التكافلي  ؛ حيثواػبليج العريب
وىو األعلى  %6ودبعدؿ مبو قّدر بػ  من إصبايل اشرتاكات التكافل يف دوؿ اػبليج حسب إحصائيات %8بنسبة 

 .2021مع مطلع  مليار درىم17على مستوى ىذه الدوؿ، ومن اؼبتوقع أف يصل حجم ىذه االشرتاكات إىل 
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 اإلمارتية يالتكافل إجمالي االشتراكات المكتتبة في التكافل العام والتكافل العائلي شركات: 68الشكل
 (2012-2016.)  

 الوحدة: ألف درهم إماراتي  

 
 .47، ص: 2016، "التقرير اإلحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة"ىيئة التأمٌن،   :باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:

حبوايل شبانية  2016حجم اشرتاكات التكافل العائلي قد ارتفع سنة  من خالل الشكل السابق يتضح أن
ستحوذ منتج التكافل حيث اة؛ حالصّ وىذا لتطبيق قانوف إجبارية التأمٌن على  2012أضعاؼ مقارنة بسنة 

اإلمارايت، وهبذا احتلت من إصبايل االشرتاكات اؼبكتتبة يف قطاع التأمٌن التكافلي  % 31العائلي على ما يقارب 
 مليوف دوالر 855ل العائلي هبا "بعد كل من ماليزيا وإندونسيا واليت يقّدر حجم التكاف اؼبركز الثالث عاؼبياً  اإلمارات

وىذا اؼبنتج قد أسهم يف دعم اؼبركز اؼبايل لشركات التأمٌن التكافلي لتصبح أكثر دوالر" على التوايل،  مليوف 600و
 فاعلية يف سوؽ التأمٌن اإلمارايت.

 االشتراكات المكتتبة بشركات التأمين التكافلي من إجمالي سوق التأمين اإلماراتي  إجمالي نسبة: 69الشكل
(2012-2016) 

 
 .2016، "التقرير اإلحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة"ىيئة التأمٌن،   :باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:

نسبة  االشرتاكات اؼبكتتبة يف التكافل العائلي بالنسبة إلصبايل  :أنمن خالل الشكل السابق يتضح  
ضعف يف  12االشرتاكات اؼبكتتبة يف سوؽ التأمٌن اإلمارايت تتطور من سنة إىل أخرى؛ حيث ارتفعت حبوايل 

ذا وىذا للسياسة اليت اعتمدهتا ىيئة التأمٌن اؼبشرفة على القطاع من أجل تطوير ى 2012مقارنة بسنة  2016
اؼبنتج وإنشاء شركات متخّصصة بو، باإلضافة إىل تطبيق قانوف ي لـز اؼبقيمٌن بالدولة بإلزامية التأمٌن الصحي، يف 

إصبايل االشرتاكات اؼبكتتبة بشركات التأمٌن التكافلي من إصبايل سوؽ التأمٌن اإلمارايت ق ّدر حٌن أف متوسط نسبة 
 شركة تأمٌن ذباري(. 54شركة تأمٌن تكافلي مقابل  08)وىي نسبة معتربة مقارنة بعدد الشركات  %9 بػ
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 اإلمارتية يالتكافل إجمالي االشتراكات المكتتبة والتعويضات المسّددة وتحت التسوية شركات: 76الشكل
 (2012-2016) 

 الوحدة: ألف درهم إماراتي  

 
 .47، ص: 2015، "التقرير اإلحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة"ىيئة التأمٌن،   :علىباالعتماد  إعداد الباحثة المصدر:

حجم االشرتاكات يف شركات التأمٌن التكافلي اإلماراتية يتطّور من سنة  من خالل الشكل السابق يتضح أن
التأمٌن من اشرتاكات التأمٌن على السيارات ويف دخل تسعًنة  وىذا نتيجة الرفع يف  %25إىل أخرى ودبعّدؿ 
يف مقابل أف حجم التعويضات بقي تقريبا ثابتا، ما يعين أّف شركات التأمٌن التكافلي اإلماراتية  التغطيات اعبديدة

ال تعاٍل عجزا تأمينياً دبعىن أف حجم االشرتاكات يغطي حجم التعويضات، ونسبة التعويضات اليت سّددت خالؿ 
رب على االشرتاؾ %40أّما التعويضات ربت التسوية بلغت نسبة  %60ذه السنوات بلغت ى ، باؼبقابل يكوف ؾب 

 التأمينات االجبارية يف التأمٌن التجاري.
ي اإلمارتية في دول مجلس التعاون الخليجي التكافل نسبة مشاركة منتج التكافل العائلي لشركات التأمين: 74الشكل

(2012-2015) 

 
 : باالعتماد على إعداد الباحثة المصدر:

- Farzana Ismail et al, "Global Takaful Report 2017", Milliman Research Report, July 2017,  p: 11. 

 ماراتي:عوامل نجاح وتطور قطاع التأمين التكافلي اإل ا:لثثا

 :(1)ورفع نسبة تنافسيتو وىذا من خالؿ التكافلي سعت دولة اإلمارات إىل تبين اسرتاتيجية لتطوير قطاع التأمٌن

 م سوؽ التأمٌنحيث سعت ىيئة التأمٌن اإلماراتية إىل تطوير القوانٌن واللوائح اليت تنظّ  تطوير القوانين:  .1
والذي  2010قانوف التأمٌن التكافلي يف  دبا يتوافق وأفضل القوانٌن واؼبعايًن الدولية، فتَم إصدار التكافلي

يتعلق بالتعليمات  2014لسنة  (26)القرار  حددت بنوده مسؤوليات صبيع األطراؼ يف القطاع، يف حٌن أفّ 

                                                           
 على اؼبوقع:  27/10/2017، مّت االطالع عليو بتاريخ:"2014"التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في اإلمارات عام ىيئة التأمٌن، ( 1)

http://www.ia.gov.ae/ar/news/Pages/annual_Report_2014.aspx  
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لتنظيم النشاط اؼبايل والتقين واالستثماري واحملاسيب ؽبذه الشركات،  جاء، ليشركات التأمٌن التكافلاؼبالية 
 .ىذه الشركات من اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا وهبدؼ ضباية حقوؽ ضبلة وثائق التأمٌن واؼبسانبٌن وضباية

أسس استثمار حقوؽ ضبلة الوثائق؛ ىامش اؼبالءة  وتتضمن ىذه التعليمات المالية سبعة فصول رئيسية:     
واؼببلغ األدٌل للضماف؛ أسس احتساب اؼبخصصات الفنية؛ ربديد موجودات الشركة اليت تقابل االلتزامات 

تعليمات الشركات اليت تلتـز الشركة بتنظيمها واالحتفاظ هبا؛ أسس تنظيم الدفاتر احملاسبية التأمينية اؼبرتتبة عليها؛ 
 والسجالت وربديد البيانات الواجب إدراجها؛ السياسات احملاسبية واإلجراءات الواجب اتباعها. 

وبصدور ىذه التعليمات تكوف دولة اإلمارات ىي األوىل على مستوى الشرؽ األوسط يف تبين أحدث       
متطلبات اؼبالءة اؼبالية دبا يوافق النموذج األورويب؛ حيث مت انتهاج أفضل اؼبمارسات العاؼبية والتشريعية دبا وبقق 

 سهولة التنفيذ من جهة وسهولة الرقابة من جهة أخرى.

واألنشطة  التكافلي حيث تقـو اؽبيئة العليا للتأمٌن بتنظيم رقايب وتنظيمي لشركات التأمٌنالرقابة التنظيمية:   .2
ق من مدى االلتزاـ على مستوى دولة اإلمارات، لضماف تنظيم القطاع واإلشراؼ عليو والتحقّ و اؼبرتبطة ب

 .كاتذه الشر د من اؼبراكز التقنية واؼبالية ؽببالتشريعات والتأكّ 
بتطوير أساليب الوعي التأميين لدى عمالئها  حيث تقـو اؽبيئة العليا للتأمٌن : التكافلي نشر الوعي التأميني .3

واالرتقاء هبا وضماف  دبا فيها قطاع التأمٌن التكافلي احمللية هبدؼ تعزيز تنافسية سوؽ التأمٌن طراؼوباقي األ
اإلطار مت إطالؽ ضبالت توعية يف ـبتلف اؼبراكز التجارية الكربى ويف ىذا ، اغبماية التأمينية ؼبختلف األطراؼ

وإقامة ندوات تثقيفية؛ إضافة ؼبشاركتها يف ـبتلف الفعاليات وىذا هبدؼ تعريف ضبلة الوثائق وباقي 
األشخاص حبقوقهم التأمينية والتزاماهتم اؼبالية والفنية، إىل جانب اعتمادىا على مواقع التواصل االجتماعي 

 ديثة لنشر رسائل توعية يومية.اغب
حيث سعت دولة اإلمارات إىل توسيع شبكة العالقات اػبارجية للهيئة العليا تطوير العالقات الخارجية:   .4

للتأمٌن يف الداخل واػبارج من خالؿ التوقيع على مذكرات التعاوف اؼبشرتكة واؼبشاركة يف االجتماعات الرظبية 
ت مع بعض دوؿ العامل، وكذلك اؼبشاركة يف االجتماعات الرظبية للهيآت لّلجاف اؼبشرتكة لدولة اإلمارا

واؼبنّظمات اؼبشرفة على قطاع التأمٌن على اؼبستوى العريب واإلسالمي والعاؼبي باإلضافة؛ إىل اؼبشاركة اؼبؤسبرات 
 عرب دوؿ العامل. التكافلي واؼبلقيات حوؿ قضايا التأمٌن

تطبيق التأمٌن اؼبتاح عرب  حيث أحدث: لشركات التأمين التكافلي الذكيةتوسيع الخدمات اإللكترونية   .5
اؽبواتف الذكية تطورا يف ؾباؿ تقدَل اػبدمات وتعدد قنوات التواصل مع العمالء من ضبلة الوثائق واؼبستفيدين 

ومن ، غبوكمة، كما أسهم يف تبسيط اإلجراءات دبا يتواكب وتوجيهات االتكافلي من األنشطة اؼبرتبطة بالتأمٌن
فع اإللكرتوٍل لرسـو اػبدمات، ي الشكاوى واالستفسارات التأمينية، الدّ تلقّ ) :بٌن اػبدمات الذكية اليت ت قدـ

 (...متابعة إجراءات اػبدمات اؼبقدمة
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العديد ب اؼبشرفة على قطاع التأمٌن بدولة اإلماراتيئة اؽب يث قامتح عتماد التطوير المؤسسي والتدريب:ا  .6
 من خرباء إكتواريٌن، مراقبٌن ألعماؿ التأمٌن التكافلي ات والورشات التدريبية للعاملٌن يف قطاع التأمٌنمن الدور 
 ...، وىذا ألجل تأىيل اؼبوارد البشرية احمللية القادرة على التعامل مع متطلبات القطاع على أعلى اؼبستويات.التكافلي

 ارستمر ا ىدفو دعم  2013حيث تأّسس اؼبركز خالؿ سنة تأسيس مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي:   .7
 األمر الذي ينعكس إهبابا على تطور قطاع التأمٌن التكافلي. إلسالميمبو القطاع اؼبصريف والتمويل ا

 اإلمارايت اؼبركزيمن طرؼ البنك  اؼبوّحدشرعي الإنشاء ؾبلس ك :ية للشركاتجراءات التنظيمتعزيز اإل  .8
 المية ومنها شركات التأمٌن التكافلي؛سإلاالية ؼبراقبة اؼب

 جودة ز علىيكها مع الرت خصوصيتتراعي خاّصة بشركات التأمين التكافلي  إصدار تعليمات ولوائح ونظم  .9
ؿ يتحوّ  حبيث ؛باؼبخاطر ىذه الشركات نسبة احتفاظ، وترفع اؼبكتتبة هبدؼ زيادة الرحبية شرتاكاتونوعية اال

  ر.وساطة اؼبخاطر إىل إدارة اؼبخاطدورىا تدرهبياً وفعلياً من 
 تحّديات وآفاق سوق التأمين التكافلي اإلماراتي: رابعا:

إّف العامل الرئيسي يف تطوير شركات التأمٌن التكافلي اإلماراتية، تحّديات سوق التأمين التكافلي اإلماراتي:   .1
مرتفعة، يكمن من خالؿ قدرهتا على وحصوؽبا على موقع أفضل ضمن األسواؽ الكربى وربقيقها ؼبعّدالت مبو 

 : (1)التعامل مع التحّديات اليت تواجهها واليت نوجزىا يف النقاط التالية
َرـ عليها االستثمار يف  تحديات االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية: - إّف شركات التأمٌن التكافلي اليت وب 

زمة بسياسات تكافل توّفر لعمالئها قدرا كافيا من اؼبشروعات اليت ال تتوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية مل
العوائد االستثمارية واالّدخارية مع توفًن اغبماية لتلك االستثمارات، غًن أّف األسواؽ احملّلية مل تستطع تلبية االحتياجات 

 ـباطر عالية؛ االستثمارية اليت بدأت تتدّفق على قطاع التأمٌن التكافلي، األمر الذي يضطرىا إىل استثمارات ذات
حسب تقرير صدر عن وكالة "موديز" فإف نقص شركات إعادة نقص عدد شركات إعادة التكافل:  -

التكافل، قد تسّبب يف اغبّد من مبو القطاع بشكل ملحوظ، كما أّكد التقرير نفسو أف إنشاء شركات إعادة 
مارات، كما أّف حجم رؤوس التكافل أكرب ربّدي بالنسبة لدوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي ومنها دولة اإل

 األمواؿ يف شركات إعادة التكافل يعترب غًن كاؼ نظراً لتطّور صناعة التأمٌن التكافلي؛
فحسب تقرير صادر عن مركز "ديلويت الستشارات التمويل اإلسالمي يف الشرؽ  تحديات أخرى:  -

الكربى"، تناوؿ ربّديات سوؽ  خطة طريق كبو األسواؽ–األوسط"، بعنواف "سوؽ التأمٌن التكافلي العاؼبي 
التأمٌن التكافلي وإعادة التكافل يف دوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي دبا فيها دولة اإلمارات، وذكر عشر ربّديات 

 أساسية، مّت تصنيفها يف طبسة مواضيع رئيسية ىي:
                                                           

 راجع: ( 1)
، ؾبلة آفاؽ اقتصادية،  ارباد غرؼ التجارة المتحدة: الواقع والتحديات""قطاع التأمين التكافلي في دولة اإلمارات العربية ؿبمد زيداف،  -

 .16، ص: 2014، 34والصناعة، مركز البحوث والتوثيق، اإلمارات العربية اؼبتحدة، ع
 .23، ص: 2013، 02ع، ؾبلة الدراسات اؼبالية واؼبصرفية، ، "سوق التأمين التكافلي العالمي: رسم الطريق إلى األسواق الكبيرة"حامت الطاىر  -
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ادة التكافل إىل : حيث توّصل التقرير إىل حاجة شركات التأمٌن التكافلي وإعالحوكمة واالمتثال التنظيمي -
 ضرورة مواصلة تطبيق إطارات العمل التنظيمية لتحقيق مستويات عالية من الّنمو، وربقيق اؽبيكلة الّصحيحة للشركات؛

دبعىن ازّباذ مفهـو العمل القائم على مبدأ اػبطر كأولوية قصوى إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية:  -
 ركات التأمٌن التكافلي؛مرتبطة بسياسة التخطيط االسرتاتيجي لش

وذلك من خالؿ ضرورة وجود مباذج جديدة إلدارة العمليات لدخوؿ  التمّيز في إدارة وتنسيق العمليات: -
األسواؽ اؼبتخّصصة اعبديدة بشكل أوسع، عرب استغالؿ التطورات التكنولوجية واالستفادة منها لتحقيق 

 فاعلية أفضل للّتكلفة واإلنتاجية؛
وذلك من خالؿ ربسٌن أساليب إنتاج وعرض منتجات  واستراتيجية تطوير المنتجات التأمينية: حوكمة  -

 التأمٌن التكافلي وطرؽ تطويرىا، والرتكيز على األسواؽ اؼبستهدفة وعلى عملييت البيع والتوزيع؛
ؿ الرتكيز وذلك من خال توفير العناصر البشرية المختّصة )تطوير القدرات التقنية ومهارات القيادة(:  -

 على تطوير العنصر البشري عرب التخصص، وتطوير برامج القيادة وإعادة الرتكيز على التدريب حبسب الكفاءة.
 افلي، إاّل كمٌن التألتالكبًن الذي عرفو قطاع امو النّ  على الرغم من آفاق سوق التأمين التكافلي اإلماراتي:  .2

 ؽ؛بًنة جدا يف األسواكع  انات توسّ كإم وجود على يدؿّ ما ىذا و منخفضة،  ؽللسو  والت اخرتاقمعدّ  أفّ 
كدولة اإلمارات العربية اؼبتّحدة، ىذه األخًنة اليت من اؼبتوّقع أف تسيطر على سريعة النمو   ؽخاصة يف األسوا

وىذا اشرتاكات التكافل يف دوؿ اػبليج العربية خالؿ السنوات القادمة إىل جانب اؼبملكة العربية السعودية، 
ود اؼبقومات اليت تدعم تطورىا ومبوىا؛ حيث وحسب تقرير" أرنست آند يونغ" فقد صّنفت ىذه اؼبقومات لوج

 إىل: مقومات أساسية والبيئة القانونية باإلضافة إىل الظروؼ السوقية كما يف الشكل اؼبوايل:
من أجل التأمٌن التكافلي فإّف اؼبرتكزات اليت تستند إليها صناعة  " أرنست آند يونغ"حسب الُمـرتَكزات:  - أ

 التطور ىي ثالثة عناصر أساسية ىي:
يف اإلمارات العربية اؼبتحدة من بٌن أعلى اؼبعدالت يف العامل،  الديبػوغرايفيعترب النمو : النمو الديمـوغرافي -

 وفقاً لبيانات اإلحصاءات السكانيةو  نسمة،1000مهاجر يف  19حيث يقّدر اؼبعدؿ بػ  وذلك بسبب اؽبجرة
وبلغ عدد سكاف اإلمارات  (،2005-1975)الفرتة أضعاؼ خالؿ  7شهدت اإلمارات زيادة سكانية  فقد

ودبعدؿ ، مقيمماليٌن  7.316مواطن و ألف 947.9نسمة، بينهم ماليٌن  8.264كبو  2015يف أوؿ يوليو 
وىذا ما ي عترب سنة وأغلبيتهم مسلمٌن،  64و 15أعمارىم بٌن  %73.9منهم  %3.28ػ مبو سنوي ي قدر ب
 .، نتيجة ارتفاع حجم اؼبخاطر بتزايد عدد السكافأقساط التأمٌنأىم مؤشر لزيادة 

 5201-2005إحصائيات النمو الديمغرافي بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة:  :16الجدول

 الفترة
الوالدات 
 خالل سنة

الوفيات 
 CBR التغّير الطبيعي خالل السنة

الوفيات  معّدل
 NC TFR IMR 1000لكل 

2005-
2015 

81000 8000 73000 14.0 1.4 12.6 1.86 7 
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CBR=   (؛1000معدؿ اؼبواليد )لكلCDR =  (؛1000معدؿ الوفيات )لكلNC = (1000التغًن الطبيعي )لكل 
IMR =  والدة 1000معدؿ وفيات الرضع لكل  TFR =  (امرأةمعدؿ اػبصوبة اإلصبايل )عدد األطفاؿ لكل 

 باالعتماد على: إعداد الباحثة المصدر:
 .12/05/8201ًل االطالع عليو بتاريخ:  AE-https://www.government.ae/ar على اؼبوقع:"البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية"   -

إف الّنمو السكاٍل ي ؤدي بالضرورة إىل زيادة الطلب على صبيع السلع واػبدمات،  نمو العوائد واالستهالك: -
من بٌن ىذه اػبدمات، اػبدمة التأمينية اليت أصبحت حاجة ضرورية بالنسبة لألشخاص الطبيعيٌن واؼبعنويٌن، 

لي لتوافقها مع وباعتبار أف األغلبية من اؼبسلمٌن بالضرورة فإف الطلب سيزيد على منتجات التأمٌن التكاف
كافل العائلي باعتبار أف أغلبية اجملتمع مسلم وعلمو حبرمة أحكاـ الشريعة اإلسالمية خاصة منتجات الت

 .، وىذا ما ي نّشط شركات التأمٌن التكافليالتأمٌن على اغبياة
ي نظر لو على  لقد تغًّنت النظرة االجتماعية حوؿ التأمٌن، فبعد أف كافتغيُّر النظرة االجتماعية للتأمين:  -

التكافل العائلي )التأمٌن على  اشرتاكاتأساس أنو ضريبة، أصبح ي عترب أىم مصدر لالّدخار من خالؿ 
 اغبياة(، كما أنو مصدر إلعادة بناء رأس اؼباؿ اؽبالك.

اإلمارات يف دولة  قطاع التأمٌن التكافليلت عترب البيئة القانونية والتشريعية  البيئـة القانـونيـة والتشريعية: - ب
تلتها عّدة قوانٌن  ،صدر أّوؿ قانوف لتنظيم القطاع 2010ع بداية م؛ حيث و حديثة النشأة العربية اؼبتحدة

وقرارات وتعليمات أخرى وما مّيزىا ىو مشولية بنودىا وجودهتا باإلضافة إىل توافقها مع اؼبعايًن اؼبطّبقة عاؼبيا 
إلزامية بعض عقود التأمٌن، كما  كما أفّ ،  مرارية مبّوه يف اؼبستقبلالنمو السريع للقطاع وتوّقع استظبح بوىذا ما 

ة سوقية حصّ  جعلها تضمنالتأمٌن على السيارات، والتأمٌن االجتماعي و ىو اغباؿ بالنسبة للتأمٌن الصحي 
 ثابتة يف ىذه األنواع من التأمٌن.

تسمح بتطوير قطاع التأمٌن التكافلي، وىذا   ماراتيةإف الظروؼ السائدة حاليا يف السوؽ اإل ظـروف الّسـوق: -ج
نتيجة التوّجو اعبديد الذي اعتمدتو الدولة لالستثمار يف القطاعات غًن النفطية مرّكزة على قطاع التأمٌن؛ 
باإلضافة إىل رغبة الدولة يف السيطرة على  السوؽ اؼبالية اإلسالمية العاؼبية، ىذه اؼبقّومات السوقية جعلت 

 :(1)التالية 2017لسنة  ؤشراتة وتفتح آفاؽ جديدة لقطاع التكافل، ويبكن إبراز ذلك من خالؿ اؼبالظروؼ مواتي

خاصة ما يتعّلق دبتج  وكل ىذا سينعش قطاع التأمٌن التكافلي استثمارية وصناعية ضخمة، وجود مشاريع -
 ؛(Les risques majeurالتأمٌن على األخطار الصناعية الكربى )

دولة اإلمارات اؼبرتبة األوىل وعربيا والثانية عاؼبيا بعد ماليزيا كأفضل منظومة لالقتصاد اإلسالمي يف  حصوؿ -
 دولة؛ 73والذي يشمل  2015سبع قطاعات رئيسية حبسب "اؼبؤشر العاؼبي لالقتصاد اإلسالمي" الصادر سنة 

                                                           
 راجع: (1)

 .12، 09، ص ص: 2016، وزارة االقتصاد، اإلمارات العربية اؼبتحدة، "دراسة قطاع االقتصاد اإلسالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة"أضبد ماجد السيد عيد،  -

مّت  ،08/08/2017منشور جبريدة االرباد، مقاؿ "التأمين التكافلي في اإلمارات يسجل النمو األعلى في دول التعاون"، يوسف العريب،  -
 http://www.alittihad.ae/details.php?id=46199&y=2017على اؼبوقع:  27/10/2017االطالع عليو بتاريخ: 

https://www.government.ae/ar-AE
http://www.alittihad.ae/details.php?id=46199&y=2017
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ومن  من القطاع اؼبايل العاؼبي %20 أي ما يعادؿ دوالر ترليوف 2.2ق ّدر حجم األصوؿ اؼبالية اإلسالمية يف العامل بػ   -
؛ للخدمات اؼبالية اإلسالمية ولة اإلمارات ىي اؼببتكرتعترب د، و2021حبلوؿ سنة  تريليوف دوالر 3.5اؼبتوّقع أف تصل إىل 

، من الناتج احمللي اإلصبايل %44يعادؿ  ، ودبامليار دوالر 163تتمتع بتأثًن كبًن على القطاع بأصوؿ تصل إىل حيث 
 ؛واؼبتوقع أف يرتفع حجمها خالؿ السنوات القليلة القادمة خاصة ما يتعّلق بأصوؿ التأمٌن التكافلي

مقابل السنوات اؼباضية  %146بنسبة التأمٌن أقساط  الفرد الواحد من سكاف اإلمارات على ارتفاع نصيب -
، وىذا اؼبعّدؿ مرّشح دوالر 635متجاوزًا اؼبتوسط العاؼبي البالغ  2016سنة دوالر  1085 ليصل إىل

ىذا ما يفتح اجملاؿ لشركات و  لالرتفاع خالؿ السنوات القادمة؛ خاّصة مع ارتفاع حجم اؼبخاطر وتنوعها
 ؛التكافل الستقطاب أكرب شروبة من اؼبسلمٌن للتأمٌن وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية

سنويا، ىذا ما يؤدي  %8عدؿ مبو ي قّدر بػ دب مليار درىم 528.5 اإلسالمية بدولة اإلمارات بػاؼبصارؼ قّدرت أصوؿ  -
 ؛التأمٌن التكافلي وبالتايل تنشيط سوؽ أو تسويقها من خالؿ صًنفة التكافل إىل زيادة الطلب على منتجات التأمٌن التكافلي

حيث  ؛2016خالؿ سنة  %6بػ لالشرتاكات يف منطقة اػبليج معدؿ مبو أفضل شركات التأمٌن التكافلي حّققت  -
التكافل يف  اشرتاكاتمن إصبايل  %8أي ما يعادؿ  كبو  دوالرمليار  2.1صل حجم اشرتاكات التأمٌن التكافلي إىل و 

الزيادات يف أسعار التأمٌن على نتيجة  ، ومن اؼبتوّقع أف ترتفع ىذه النسبة خالؿ السنوات القليلة القادمة دوؿ اػبليج
ن لتحسّ ، وىذا إضافة إىل االطيب اإللزامي سبديد التأمٌنو التأمٌن من التغطيات اعبديدة  اشرتاكاتالسيارات ويف دخل 

 ؛خدماهتا التدرهبي يف الظروؼ االقتصادية للدولة ومواصلتها يف خصخصة بعض من
وجود خطّة اسرتاتيجية لتطوير قطاع االقتصاد االسالمي من بينها قطاع التأمٌن التكافلي، وىذا لرتسيخ  -

مكانة "ديب" كعاصمة عاؼبية لالقتصاد اإلسالمي وتوفًن اؼبنتجات اؼبالية والسلعية واػبدمية اإلسالمية 
 لي كما ىو مبٌّن يف الشكل اؼبوايل: واالرتقاء دبعايًن إدارة وجودة القطاع دبا فيها قطاع التأمٌن التكاف

 محاور الخطة االستراتيجية لتطوير قطاع االقتصاد اإلسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة :74الشكل

 

 .12، ص:2016العربية اؼبتحدة،  ، وزارة االقتصاد، اإلمارات "دراسة قطاع االقتصاد اإلسالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة"أضبد ماجد السيد عيد،   المصدر:

سيس شركأت 
 
تأ

 إعأدة تكأفل

تنظيم الخدمأت 
 المألية

سيس مركز إسالمي 
 
تأ

 للحوكمة الشرعية

إقأمة  مركز 
إقتصأد إسالمي 

 رقمي

إنشأء مركز لمعأيير 
 االقتصأد اإلسالمي

تنظيم إصدار 
الصكوك 
 اإلسالمية
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 نظام المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي اإلماراتية  الثاني: المطلب

 إىل العناصر التالية: ىذا اؼبطلب سيتّم التطرؽ من خالؿ

 :أسس حساب المخّصصات التقنية   أّوال 
 :أسس استثمار أموال صندوق المشتركين  ثانيا 
 :المالءة والمبلغ األدنى للضمان ىامشأسس حساب   ثالثا 

 لشركات التأمين التكافلي:المخصصات الفنية  حسابأسس  أّوال:

اؼبالية اػباصة بشركات التأمٌن التكافلي العاملة بدولة  مّت ربديد صبيع مواده يف الفصل األّوؿ للتعليمات
 اإلمارات العربية اؼبتحدة.

تلتـز الشركة  أنواع اؼبخّصصات التقنية اليت من التعليمات (01)حّددت اؼبادة : نيةتقأنواع المخصصات ال  .1
 :(1)اذّباه دائنيها كما يليؼبقابلة التزاماهتا  هابتكوين

 ؛غًن اؼبكتسبة االشرتاكاتص ـبصّ  -
 ؛اؼبخاطر غًن اؼبنتهيةص ـبصّ  -
 ؛ربت التسوية تعويضاتص الـبصّ  -
 عنها؛ غًن اؼببلغو  احملققة التعويضات صـبصّ  -
 ؛غًن اؼبوزعة تعويضاتمصاريف تسوية الص / مػخصّ  اؼبوزعة تعويضاتتسوية المصاريف ص مػخصّ  -
 .)الرياضي( سايباغب صخصّ ؼبا -

 :(2)أسس حساب اؼبخّصصات التقنية حبيث ( للتعليمات03اؼبادة ) حّددتتقنية: حساب المخصصات ال.2 

 :المخاطر غير المنتهيةمخصص  غير المكتسبة/ االشتراكاتمخصص  -
  ّالسنة من تاريخ بدء مع غًن اؼبكتسبة على أساس زمين تناسيب  االشرتاكاتص حساب ـبصّ  يتم

غًن اؼبكتسبة للتأمٌن البحري بضائع  االشرتاكاتأف ـبصص  االعتباراؼبخاطر، مع األخذ بعٌن 
 ؛)للشحنات الفردية فقط( الذي هبب احتسابو بشكل منفصل

 د بشكل واضح  كما يف حالة أعماؿ التأمٌن غًن موحّ عة على مدة وثيقة اؼبخاطر اؼبوزّ  وعيف حاؿ كاف ن
ص د اإلكتواري أسلوب حساب ـبصّ كما هبب أف وبدّ ص أعلى  التأمٌن اؽبندسي فيجب توفًن ـبصّ 

  ؛غًن اؼبكتسبة يف ىذه اغبالة بالرجوع إىل ؿبفظة ـباطر أعماؿ الشركة االشرتاكات
                                                           

، 0202أبوظيب، اإلمارات، ، "بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي 2114( لسنة 22قرار مجلس اإلدارة رقم )"ىيئة لتأمٌن،  (1)
 . 20ص:

 . 20-22، ص:المرجع السابق""  (2)
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  ّاؼبستقبلية، فيجب أف  االلتزاماتص اشرتاكاهتا غًن اؼبكتسبة غًن كاؼ لتغطية إذا اعتربت الشركة ـبص
غًن اؼبكتسبة  االشرتاكاتص لتغطية العجز يف ـبصّ  (URR)اؼبخاطر غًن اؼبنتهية ص تقـو بإنشاء ـبصّ 

 ص ـباطرـبصّ  إنشاء أيّ  أفّ  غًن اؼبكتسبة إلزاميا، إالّ  االشرتاكاتص على مستوى الشركة ويعترب ـبصّ 
 ؛رباح اؼبستهدفةغًن منتهية يتم بناء على تقدير الشركة واختيارىا مع مراعاة تكلفة رأس اؼباؿ واأل

  غًن  االشرتاكاتص ـبصّ عند اختالؼ تاريخ وثيقة التأمٌن عن تاريخ بدء اؼبخاطر، يتم احتساب
 ؛على أساس النسبة والتناسب مع الزمن من تاريخ بدء اؼبخاطر (UPR)اؼبكتسبة 

  غًن اؼبكتسبة  االشرتاكاتص حساب ـبصّ يتمUPR) ( من إصبايل %25بنسبة )التأمٌن اشرتاكات 
رات إىل اؽبيئة بأف ـ اإلكتواري مربّ البحري )بضائع( للسنة )للشحنات الفردية فقط( ومع ذلك إذا قدّ 

 يتمّ و ص ستكوف أفضل بسبب ؿبفظة اؼبخاطر يف وثائق التأمٌن البحري من اؼبخصّ  نسبة مئوية أقلّ 
 ؛استخداـ النسبة اؼبئوية األقل بعد موافقة اؽبيئة

  غًن اؼبكتسبة وـبصص األخطار غًن اؼبنتهية  سنويا كحد أدٌل. االشرتاكاتت طلب شهادة من اإلكتواري يف حالة ـبصص 
غ عنو وما زالت قائمة  مبلّ  تعويضبل الشركة لكل من قِ  ويتّم حسابو :تحت التسوية تعويضاتمخصص ال -

على  سوية ربت التّ  تعويضاتيف هناية السنة اؼبالية، ويقـو اإلكتواري بتقدير مدى كفاية ـبصص ال كما
 أساس احملفظة الكلية لكل فرع من فروع أعماؿ التأمٌن التكافلي.

 عند حساهبا هبب ما يلي:: عنها غير المبلغو قة المحقّ لتعويضات امخصص  -
   للتأمٌن التكافلي للممتلكات واؼبسؤوليات(  عنها اؼببلغاؼبتحققة غًن التعويضات هبب رصد ـبصص(

 العائلي؛والعقود ؼبدة سنة واحدة من التأمٌن التكافلي 
   يصادؽ اإلكتواري على مدى كفاية ـبصص كفاية حساب ـبصص اؼبطالبات ربت التسوية وـبصص

تعويضات الص ؼبصاريف تسوية مع األخذ يف اعتباره متطلب توفًن ـبصّ  عنها قة غًن اؼببلغاحملقّ تعويضات ال
 ؛ة واحدة يف السنة كحد أدٌلاؼبصادقة مرّ  ( من ىذه اؼبادة، وحبيث تتمّ 4ألحكاـ البند ) ووفقاً 
   ّ( من ىذه التعليمات حوؿ األحكاـ التفصيلية الحتساب ـبصص 1د دبا جاء يف اؼبلحق )التقيّ  يتم

 عنها؛ غًن اؼببلغ احملققةتعويضات ال
 غبساهبا يتّم: :عةالموزعة وغير الموزّ تعويضات مصاريف تسوية ال صمخصّ  -

   ّعة لعمليات التأمٌن التكافلي على اؼبمتلكات اؼبوزّ تعويضات ص مصاريف تسوية التكوين ـبص
ص مع ع ىذا اؼبخصّ مَ ف هب ْ أقصًنة األجل، ويبكن العائلي واؼبسؤوليات قصًنة األجل وعمليات التأمٌن التكافلي 

 ؛قة غًن اؼببلغ عنها أو إظهاره بشكل مستقلاحملقّ تعويضات ربت التسوية وـبصص ال تعويضاتص الـبصّ 
  اؼبوزعة لعمليات التأمٌن التكافلي على اؼبمتلكات  غًن تعويضاتتكوين ـبصص مصاريف تسوية ال

ف يشمل ىذا أقصًنة األجل وهبب العائلي واؼبسؤوليات قصًنة األجل وعمليات التأمٌن التكافلي 
 ؛عةاؼبوزّ  تعويضاتغًن اؼبشمولة ضمن ـبصص مصاريف تسوية ال تعويضاتؼبخصص كافة مصاريف تسوية الا
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  ص مصاريف عة وـبصّ اؼبوزّ  تعويضاتيصادؽ اإلكتواري على مدى كفاية ـبصص مصاريف تسوية ال
تتم  نية للشركة وحبيثتقصات الايل اؼبخصّ إصبغًن اؼبوزعة كجزء من مصادقتو على  تعويضاتتسوية ال

 أدٌل. ة واحدة يف السنة كحدّ اؼبصادقة مرّ 
مع ضرورة  العائلياغبسايب عبميع عمليات التأمٌن التكافلي  االحتياطيرصد  يتمّ  :الحسابي صالمخصّ  -

 .ة واحدة سنويا للهيئةمرّ  اإلكتواريتقدَل تقرير من 
ة اإلصبالية أو الصافية من حصّ بالقيمة السابقة حساب حصة مناسبة ؼبعيدي التكافل من اؼبخصصات  يتمّ      

 ألحكاـ ىذه التعليمات. إعادة التكافل ووفقاً 
  حبيث: للمخصصات الفنية اؼبتطلبات اإلكتوارية ( للتعليمات04اؼبادة ) حّددت: نيةتقصات الالمتطلبات اإلكتوارية للمخصّ  .3

لدى اؽبيئة وإعالـ اؽبيئة بذلك وبأي تغيًن  اإلكتواريٌن د يف سجلّ كتواري مقيّ إدارة الشركة تعيٌن إعلى ؾبلس  -
 ؛ مع بياف أسباب التغيًنالحق على اإلكتواري اؼبعٌّن 

بالقيمة اإلصبالية ؽبا أو  اً نية للشركة ويوافق على مدى كفايتها سواءتقصات الاإلكتواري دبراجعة اؼبخصّ يقـو  -
 ؛الصافية بعد حساب حصة إعادة التكافل

ا د من أهنّ نية للتأكّ تقييم جودة البيانات اؼبستخدمة يف حساب اؼبخصصات الاإلكتواري بتقهبب أف يقـو  -
 ؛د من دقة البيانات فإهنا من مسؤولية إدارة الشركةنية، أما التأكّ تقمناسبة ألغراض حساب اؼبخصصات ال

  ؛مها للشركةنية اليت يقدّ تقل اإلكتواري مسؤولية مهنية عن اؼبشورة واػبدمات اليتحمّ  -
 ي أيّ ـ اإلكتواري تقريرا إىل اؽبيئة باؼبخاطر اغبالية أو اؼبستقبلية اليت تواجو الشركة على أف يغطّ يقدّ ف أهبب  -

   ؛اغبالية أو اؼبستقبلية بالتزاماهتار يف كفاية رأظباؿ الشركة أو قدرهتا على الوفاء جانب يرى اإلكتواري أنو يؤثّ 
ة بشأف اؼبخاطر اغبالية أو اؼبستقبلية اليت تواجو الشركة، كما ق اغبسابات دبراجعة التقارير اإلكتوارييقـو مدقّ  -

 يقـو مدقق اغبسابات بتزويد اؽبيئة برأيو حوؿ اؼبخاطر اؼبذكورة يف التقرير اإلكتواري.
( للتعليمات شركات التأمٌن 04اؼبادة ) ألزمت: إعداد التقارير حول المخصصات الفنية إلى الهيئة  .5

ق اغبسابات ومدقّ  اإلكتوارينية معتمدة من تقصات الربع سنوية حوؿ تفاصيل اؼبخصّ  تقارير َلتقد التكافلي
 ( يوما من هناية ربع السنة.45خالؿ )  اػبارجي

 أموال صندوق المشتركين:أسس استثمار  ثانيا:
بدولة  اؼبالية اػباصة بشركات التأمٌن التكافلي العاملة ربديد صبيع مواده يف الفصل الثاٍل للتعليمات متّ 

 اإلمارات العربية اؼبتحدة كما يلي:

اتباع القواعد التالية  ات التأمٌن التكافليشرك للتعليمات (01) ألزمت اؼبادة رقملالستثمار: المتطلبات العامة  .1
 :(1)االستثماريةيف عملياهتا 

                                                           
 . 02ص: سابق"،المرجع ال"  (1)
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 ةاؼبتغًنّ  االقتصاديةلظروؼ ا مواجهة عة على كبو كاؼ وتسمح للشركةمتنوعة وموزّ  صوؿد من أف األالتأكّ  -
م الشركة تأثًن ظروؼ دبا فيها اؼبستجدات يف األسواؽ اؼبالية وأسواؽ العقارات، كما هبب أف ت قيّ  بكفاءة

  ؛بطريقة هتدؼ إىل زبفيف ىذه اآلثار صوؿوهبب عليها تنويع األ أصوؽباالسوؽ غًن االعتيادية على 
دوات الصادرة عن نفس جهة اإلصدار اليت تنتمي إىل يف اؼبنتجات أو األ االستثماراتي هبب أف ال تؤدّ  -

واألطراؼ  صوؿباغبدود اؼبقررة لفئة األ االلتزاـز عايل اؼبخاطر وهبب نفس اجملموعة إىل تعريض الشركة للرتكّ 
  ؛( من ىذه التعليمات03نة يف اؼبادة )ذات العالقة كما ىي مبيّ 

وجود فصل كاؼ للواجبات بٌن التنفيذ والتسجيل د من لتأكّ لعلى الشركة تشكيل عبنة استثمار تعمل  -
 ؛والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق اؼبتعلقة هبا

( من ىذه اؼبادة، هبب أف 06كتتابية ومع مراعاة البند )اال  لاللتزاماتاؼبقابلة  صوؿاؼبواءمة بٌن األ هبدؼ -
صف تتّ  التزامات التأمٌن التكافلية نية وكافّ تقصاهتا الاليت ربتفظ هبا الشركة لتغطية ـبصّ  صوؿتكوف األ

، كما خبصائص األماف والعائد وقابلية التسويق والسيولة دبا يتناسب مع طبيعة األعماؿ اليت سبارسها الشركة
  ؛عة على كبو كاؼمتنوعة وموزّ هبب أف تكوف 

قات النقدية دببلغ كاؼ وبعملة متداولة وأجل مالئم وذلك لضماف أف تكوف التدفّ  صوؿف األكوّ هبب أف ت   -
 ؛ةقات النقدية الصادرة اؼبتوقعة من التزامات الشركة عندما تصبح مستحقّ كافية ؼبقابلة التدفّ   صوؿالواردة من تلك األ

القائمة يف  اػبياراتو قات النقدية الصادرة اؼبتوقعة هبب على الشركة أف تأخذ يف اعتبارىا عند ربديد التدفّ  -
  ؛عقود التكافل اػباصة بالشركة

اؼبرتبطة بوحدات استثمارية،  االلتزاماتاحملتفظ هبا لتغطية  صوؿاأل علىمن ىذه اؼبادة ( 04ينطبق البند )ال  -
أو منافع  االستثمارييف حاؿ كاف عقد التكافل طويل األجل اؼبعين اؼبرتبط هبا وبتوي على ضماف األداء  إالّ 

  .هبا لتغطية ذلك العنصر اؼبضموفاحملتفظ األصوؿ ( على 04ينطبق البند )يف حٌن مضمونة أخرى، 

القواعد العامة  من الفصل األّوؿ للتعليمات( 02) اؼبادة رقم حّددتاالستثمار: القواعد العامة لسياسة  .2
 :(1)االستثمار يف شركات التأمٌن التكافلي كما يليلسياسة 

وإدارة اؼبخاطر  باالستثمارسياسة خاصة وضع ألمواؿ الشركة، هبب عليها آمن لضماف ربقيق استثمار  -
 االستثماراؼبوافقة على سياسة  تمّ تعلى أف  ده ؾبلس إدارة الشركة،تتوافق مع مستوى تقبل اؼبخاطر الذي وبدّ 

 لالستثمارالعامة  االسرتاتيجيةوإدارة اؼبخاطر ومراجعتها بشكل سنوي من قبل ؾبلس اإلدارة وأف تغطي 
 ؛وأنظمة إدارة اؼبخاطر اؼبناسبة دبا يف ذلك آلية الرقابة عليها

ر على تغطية واليت قد تؤثّ  االستثماري أنظمة إدارة اؼبخاطر تلك اؼبخاطر اؼبرتبطة بأنشطة هبب أف تغطّ  -
 ؛والسيولة واالئتمافالتزامات التكافل وكفاية رأس اؼباؿ وتشمل اؼبخاطر الرئيسية ـباطر السوؽ 
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حبدود اؼبوجودات وحدود األطراؼ اؼبقابلة الواردة يف  االلتزاـد من إجراءات مناسبة ؼبراقبة والتأكّ  هبب تطبيق -
 ؛( من ىذه التعليمات03اؼبادة )

لألطراؼ ذات العالقة اليت تكوف الشركة عرضة ؼبعامالت   االئتمانيةهبب تطبيق مراجعة مناسبة لتقييم اؼبالءة  -
 ؛كبًنة معها

عبميع استثماراهتا دبا فيها فحص اعبهد اؼبنتظم  إطار عمل الختبارات فحص اعبهدعلى الشركة أف تضع  -
جل أل والتنظيمية واالقتصادية واالجتماعيةوالتشغيلية  االستثماريةجملموعة من سيناريوىات السوؽ والتغًنات 

ىذا الفحص  تقييم مدى مالءمة حدود زبصيص اؼبوجودات ؼبواجهة السيناريوىات اؼبختلفة وهبب أف هبرى 
 ؛لسياسة الشركة كل سنة على األقل وفقاً 

ق اليت تتعلّ  لالستثماراتر للهيئة أف إطار وسياسة فحص اعبهد ظهِ على فروع شركات التكافل األجنبية أف ت   -
 ؛وضعهما على مستوى اؼبركز الرئيسي للشركة ت داخل الدولة قد متّ بالعمليات اليت سبّ 

 االستثمارشركة من  د أو سبنع أيّ دة على شركة معينة أو أف تقيّ ثمار ؿبدّ للهيئة أف تفرض متطلبات استيبكن  -
نتيجة لتقييم اؽبيئة ؼبلف ـباطر الشركة وكمن اإلجراءات الرقابية  جزءاً  يعترب ىذاو  صوؿيف فئات معينة من األ

  االستثمار؛وفبارساهتا يف إدارة ـباطر 
وعمليات التأمٌن  العائليلعمليات التأمٌن التكافلي استثمار منفصلة  اسرتاتيجيةعلى الشركة أف تعتمد  -

  ؛كال النوعٌنتطبق   الشركة  حاؿ كانتيف  العاـالتكافلي 
خاصة باستثمار أمواؿ حساب اؼبشرتكٌن دبا يف ذلك أمواؿ القرض اغبسن اؼبقدـ  اسرتاتيجيةعلى الشركة أف يكوف لديها  -

  ؛من اؼبسانبٌن وأخرى باستثمار أمواؿ حساب اؼبسانبٌن، على أف تراعي يف اغبسابٌن أحكاـ الشريعة االسالمية
منفصلة غبساب استثمار  اسرتاتيجيةهبب أف يكوف لدى الشركة  العائليبالنسبة لعمليات التأمٌن التكافلي  -

  ؛احملتملة يف أىداؼ كال اغبسابٌن االختالفاتـباطر اؼبشرتكٌن وأمواؿ حساب استثمارات اؼبشرتكٌن وذلك بسبب 
 ـقدّ خطة سبويل ؼبواجهة حاالت الطوارئ لديها دبا يف ذلك تسهيالت القرض اغبسن اؼبوضع على الشركة  -

من أجل معاعبة كيفية الوفاء بالتزامات التأمٌن اغبالية واؼبستقبلية يف حالة عدـ وجود أصوؿ أو  من اؼبسانبٌن
وعلى الشركة معاعبة األحداث أو الظروؼ احملددة  االلتزاماتسيولة كافية من اؼبوجودات لديها للوفاء بتلك 

 ؛يف ىذه اػبطة وتزويد اؽبيئة هبا عند الطلب
العامة للسياسة من ىذه التعليمات حوؿ األحكاـ التفصيلية للقواعد ( 2اؼبلحق )د دبا جاء يف التقيّ  يتمّ  -

 االستثمارية؛

تطبيق حدود  ات التأمٌن التكافليشرك( للتعليمات 03ألزمت اؼبادة رقم )صول: حدود توزيع وتخصيص األ .3
 :ىو موّضح يف اعبدوؿ اؼبوايل وفقا ؼبا صوؿتوزيع وزبصيص األ
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 صول في شركات التأمين التكافلي اإلماراتيةتوزيع وتخصيص األ حدود :17الجدول

 

 نوع األصول المستثمرة

الحد األعلى لحاالت 
التعرض الكلية في فئة 

 أصول معينة

الحد األعلى الفرعي لتعرض فئة 
 معينة من األصول ذات العالقة

 فرعي ال يوجد حدّ  %30 العقارات
أدوات حقوؽ اؼبلكية يف الشركات اؼبدرجة 
 %10 %30 وغًن اؼبدرجة يف األسواؽ اؼبالية داخل الدولة.

أدوات حقوؽ اؼبلكية يف الشركات اؼبدرجة 
 %10 %20 وغًن اؼبدرجة يف األسواؽ اؼبالية خارج الدولة.

األوراؽ اؼبالية اغبكومية والصكوؾ الصادرة عن 
 %25 %100 عن إحدى إمارات الدولة. الصادرة( و/ أو)الدولة 

األوراؽ اؼبالية / الصكوؾ اغبكومية اليت تصدرىا 
 A." 80% 25%البلداف األجنبية ذات التصنيف "

النقد والودائع لدى اؼبصارؼ كاغبسابات اعبارية 
والودائع ربت الطلب وودائع األجل وودائع 

 اإلشعار وشهادات اإليداع وغًنىا داخل الدولة.
 %50 أدنى دّ % كح5

القروض اؼبضمونة بوثائق التأمٌن التكافلي 
)باستثناء وثائق التأمٌن اؼبرتبطة  العائلي

 بوحدات استثمارية( الصادرة من قبل الشركة.
 فرعي ال يوجد حدّ  30%

 اؼبشتقات اؼبالية أو األدوات اؼبالية اؼبهيكلة
اؼبتوافقة مع أحكاـ الشريعة االسالمية واليت 

 تستخدـ ألغراض التحوط فقط.
 فرعي ال يوجد حدّ  1%

أذونات الصكوؾ وودائع يف غًن اؼبصارؼ 
خرى اغباصلة على تصنيف ن األيْ دوات الدَّ أو 

قوي أو قوي جدا من قبل وكالة تصنيف 
 حسنة السمعة ومستقلة.

30% 20% 

 فرعي ال يوجد حدّ  %10 مستثمرة أخرى.أصوؿ 

اإلمارات  أبوظيب،بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي"،  2014( لسنة 26"قرار مجلس اإلدارة رقم ) ىيئة التأمٌن،المصدر: 
 .15، ص:2014العربية اؼبتحدة، ديسمرب
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التأمٌن التكافلي اإلماراتية تأخذ دببدأ صوؿ يف شركات حدود توزيع وزبصيص األيتّضح أف  من خالل الجدول السابق:        
 للنموذج األورويب. النسب االستثمارية لألصوؿ يف شركات التأمٌن وفق إطار اؼبالءة اؼباليةاجملاالت و  اغبيطة واغبذر وتتقارب مع

 لشركة استخداـ األمواؿ اؼبقرتضة ألغراضل( من التعليمات فال يبكن 09وفق اؼبادة ): األموال المقترضة. 4
األدٌل لرأس اؼباؿ ومتطلبات مالءة رأس اؼباؿ  بات اغبدّ استثمارية، لتغطية إصبايل اؼبخصصات الفنية ومتطلّ 

ستثىن خرى وي  ن األيْ دوات الدّ أتشمل األمواؿ اؼبقرتضة القروض والتسهيالت اؼبصرفية و و واؼببلغ األدٌل للضماف، 
 ية لزيادة رأظباؿ الشركة.دبوجب صكوؾ  هبدؼ ربويلها اىل أسهم عاد االقرتاضمنها 

 : ىامش المالءة والمبلغ األدنى للضمانأسس حساب  ثالثا:
وضعت التعليمات اؼبالية لشركات التأمٌن التكافلي يف الفصل الثالث ؽبا أسسًا غبساب ىامش اؼبالءة 

  :واؼببلغ األدٌل للضماف كما يلي

)ويتضّمن ما يليحساب المبلغ الضمان:   - أ
1

): 
( من التعليمات اؼبالية الصادرة عن ىيئة التأمٌن 01حسب اؼبادة ): األدنى لرأس المالمتطلبات الحد   .1

لرأظباؿ الشركة اؼبكتتب بو واؼبدفوع عن:  األدٌل اغبدّ ال يقل هبب أف واؼبتعّلقة بشركات التأمٌن التكافلي 
  .( مليوف درىم إمارايت250)، أّما شركات إعادة التكافل فال يقّل عن لشركة التأمٌن التكافلي إمارايت ( مليوف درىم100)

 هبب أف ال يقلّ ( للتعليمات اؼببلغ األدٌل للضماف؛ حبيث 02حّددت اؼبادة رقم ): المبلغ األدنى للضمان  .2
على أساس اؼببلغ األدٌل  فيكوف وحساب ، أّمااؼببلغ األدٌل للضماف عن ثلث متطلبات مالءة رأس اؼباؿ

 ؛أدٌل اً بو لتغطية أي من فروع التأمٌن التكافلي اؼبكتتبة من قبل الشركة، والذي يشمل حدّ  االحتفاظاؼبطلوب 
 هما أعلى ووفقا ؼبا تقرره اؽبيئة. اؼبكتسبة أو نسبة فباثلة أيّ  االشرتاكاتباإلضافة إىل نسبة مئوية من صايف 

تتألف  ( للتعليمات كفاية رأس اؼباؿ للمجموعة؛ حبيث03حّددت اؼبادة رقم ) :كفاية رأس المال للمجموعة .3
شركات أخرى حيث سبتلك اجملموعة  اجملموعة من عدد من شركات التأمٌن  التكافلي وإعادة التكافل وأيّ 

، يف اؼبعايًن الدولية إلعداد التقارير اؼبالية بوؼبا تتطلّ  ة مسيطرة وفقاً من أسهم ىذه الشركات، أو حصّ  100%
ؾبموع متطلبات رأس اؼباؿ احملتسبة لشركات التأمٌن التكافلي التابعة يبّثل متطلبات رأظباؿ اجملموعة  حٌن

 بات رأس اؼباؿ للشركات األخرى.ومتطلّ 
 :(2)ورد يف التعليمات ما يلي :الماليةىامش المالءة حساب  - ب
 إىل اؼببادئ التالية:يستند اؼبالءة اؼبالية  ىامشمبوذج  ( للتعليمات04حّددت اؼبادة رقم ) :المالءة المالية ىامشنموذج   .1

 ؛عاملة شركةبات مالءة رأس اؼباؿ بناء على افرتاض أف الشركة ستواصل أعماؽبا كربسب متطلّ  -

                                                           
 . 06ص:  سابق"،المرجع ال" (1)
 .00-06ص:  "،السابقمرجع ال" (2)
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عبميع اؼبخاطر القابلة للقياس اليت د من مراعاة الشركة بات مالءة رأس اؼباؿ من أجل التأكّ يتم فحص متطلّ  -
ع أف تزاوؽبا توقّ ض ؽبا الشركة وعلى أف يشمل األعماؿ اغبالية باإلضافة إىل األعماؿ اعبديدة اليت ي  قد تتعرّ 

ضة للمخاطر يف األمواؿ الذاتية األساسية شهرا اؼبقبلة وينبغي أف تكوف مقابلة للقيمة اؼبعرّ  12الشركة خالؿ 
 ( على مدى فرتة سنة واحدة.%99.5د مستوى ثقة بنسبة )اػباصة بالشركة عن

ـباطر السوؽ والسيولة )ـباطر االكتتاب، ـباطر  :تاليةأف تغطي متطلبات مالءة رأس اؼباؿ اؼبخاطر الهبب  -
   .اؼبخاطر التشغيليةاالئتماف و ـباطر ، (االستثمار

ـباطر اؼبشرتكٌن وحسابات اؼبسانبٌن ب اؼبالءة اؼبالية للشركة ىو مستوى اؼبالءة عبميع حسابات متطلّ  -
اؼبتعلقة هبا وعلى أف يكوف مستوى اؼبالءة عبميع حسابات ـباطر اؼبشرتكٌن متوافقا مع بيانات ؿبافظ 

 من ىذه اؼبادة.اؼبخاطر الكلية اؼبذكورة يف الفقرة )ج( 
التعليمات لكل من ـباطر حسابات بات اؼبالءة اؼبالية للشركة وفقا لألحكاـ اؼبذكورة يف ىذه يتم ربديد متطلّ  -

 اؼبشرتكٌن وحسابات اؼبسانبٌن ووفقا ؼبا يلي:
  ؛هبب أف يكوف غبسابات ـباطر اؼبشرتكٌن موارد اؼبالءة اؼبالية الكافية لتغطية كافة اؼبطالبات من اؼبشرتكٌن يف التكافل 
  لتزاماهتم اؼبالية والقانونية ىذا باإلضافة إىلهبب احملافظة على موارد كافية لدعم رأظباؿ اؼبسانبٌن حّت يتم الوفاء با 

 ؛الناذبة عن حاالت العجز يف حسابات ـباطر اؼبشرتكٌن االحتياجاتاألمواؿ اؼبخصصة لتلبية 
   ؛بتقدَل القرض اغبسن بقيمة اصبايل حقوؽ اؼبسانبٌن لتغطية أي عجز يف حسابات اؼبشرتكٌن االلتزاـيتم 
  على األمواؿ اؼبخصصة من قبل  وااللتزاماتأف تتم مراعاة اثر التقلبات اؼبتوقعة يف قيمة اؼبوجودات  هبب

  ؛اؼبسانبٌن لتغطية العجز يف اؼبالءة اؼبالية اؼبطلوبة غبسابات ـباطر اؼبشرتكٌن
   ّالءةصة للقرض اغبسن بشكل منفصل، ويتم تقييمها ألغراض احتساب اؼبتقييم اؼبوجودات اؼبخصّ  يتم 

  ؛التأمينية اؼبرتتبة عليها االلتزاماتلتعليمات ربديد موجودات الشركة اليت تقابل  اؼبالية وفقاً 
   ىامش  احتسابقيمة القرض اغبسن من اؼبشرتكٌن جزء من اؼبوجودات عند  اسرتدادال يعترب اغبق يف

 اؼبالءة اؼبالية للمسانبٌن.
عند تقييم متطلبات ىامش اؼبالءة اؼبالية غبسابات استثمار اؼبشرتكٌن اذا كانت  االعتباراألخذ بعٌن  ال يتمّ  -

 ىذه اغبسابات ترتبط حبسابات استثمار تأمٌن تكافلي عائلي.
يف الشركة يكوف وفق  حساب متطلبات ىامش اؼبالءة اؼباليةإّف  :حساب متطلبات ىامش المالءة المالية  .2

 خاّص ربّدده كما يلي: مبوذج
 ؛جنبية العاملة يف الدولةمٌن التكافلي األأت داخل الدولة لفروع شركات التتوى العمليات اليت سبّ على مس -
 ؛سة داخل الدولة وسبتلك شركات تابعة و/أو فروع خارج الدولةعلى مستوى اجملموعة للشركات اؼبؤسّ  -
 خرى.ت داخل الدولة عبميع الشركات األعلى مستوى العمليات اليت سبّ  -
 للمحافظة على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمٌن التكافلي أصدرت اؽبيئة: على ىامش المالءة المالية لمحافظةا .3

 ( من التعليمات تنّص على ما يلي:08اؼبادة رقم )
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 االحتفاظودبا يكفل يف أّي وقت صبيع الشركات باحملافظة على تلبية متطلبات ىامش اؼبالءة اؼبالية إلزاـ  -
 :تاليةتغطي اؼببلغ األعلى من البنود ال( من ىذه التعليمات 07ألحكاـ اؼبادة ) وفقاً و  خاّصة،بأمواؿ 

 ؛اؼببلغ األدٌل للضمافو  متطلبات مالءة رأس اؼباؿ، متطلبات اغبد األدٌل لرأس اؼباؿ
األدٌل لرأس  بات اغبدّ تقصًن أو عجز يف احملافظة على متطلّ يف حالة وجود رفع تقرير إىل اؽبيئة ب ةالشركإلزاـ  -

للوفاء دبتطلبات  اسرتاتيجيةـ للهيئة اؼباؿ أو متطلبات مالءة رأس اؼباؿ، ويف ىذه اغبالة  تلتـز الشركة بأف تقدّ 
بزيادة  سرتاتيجية( يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إىل اؽبيئة، على أف تلتـز الشركة ضمن اال30مالءة رأس اؼباؿ خالؿ )

 ؛متطلبات مالءة رأس اؼباؿ خالؿ مدة ستة أشهر من تاريخ تقدَل التقرير إىل اؽبيئة ليّب ي   ودبا اّصةاألمواؿ اػب
تقصًن أو عجز يف احملافظة على اؼببلغ األدٌل للضماف، ويف يف حالة وجود رفع تقرير إىل اؽبيئة بالشركة إلزاـ  -

( يوما 30للوفاء دبتطلبات اؼببلغ األدٌل للضماف خالؿ ) اسرتاتيجيةىذه اغبالة تلتـز الشركة بأف تقدـ للهيئة 
 ليّب زيادة األمواؿ الذاتية ودبا ي  ب االسرتاتيجيةالتالية من تاريخ رفع التقرير إىل اؽبيئة، على أف تلتـز الشركة ضمن 

 ؛دبتطلبات اؼببلغ األدٌل للضماف خالؿ مدة  ثالثة أشهر من تاريخ تقدَل التقرير إىل اؽبيئة
اؿ حدوث تقصًن أو عجز يف تلبية اؼببلغ األدٌل للضماف أو متطلبات مالءة رأس اؼباؿ، تلتـز الشركة يف ح -

ن األوضاع اؼبالية للشركة، وذلك اعتبارا من موافقة اؽبيئة على ر مدى ربسّ ظهِ بأف تقدـ للهيئة تقارير شهرية ت  
 ؛من ربقيقها االنتهاء ف يتمّ أإىل  سرتاتيجيةاال

صًن أو عجز يف تلبية متطلبات اغبد األدٌل لرأس اؼباؿ، تلتـز الشركة بتقدَل تقارير وفقا ؼبا يف حاؿ حدوث تق -
ة طّ من ربقيق اػبِ  االنتهاءربدده اؽبيئة تظهر مدى ربسن األوضاع اؼبالية للشركة وذلك إىل أف يتم 

 ؛للشركةاالسرتاتيجية 
مدة ثالثة أشهر االسرتاتيجية دة ضمن احملدّ لهيئة ويف ظروؼ أو حاالت استثنائية، سبديد اؼبهلة يبكن ل -

 ؛إضافية
ن الشركة من زيادة األمواؿ الذاتية األساسية أو عدـ ربقيقها ؼبعدالت كافية لزيادة األمواؿ يف حاؿ عدـ سبكّ 

أخرى  حالة استثنائية ، أو يف أيّ خالؿ اؼبدة اليت ربددىا اؽبيئة اؼبتاحة من أجل تلبية ىامش اؼبالءة اؼبالية اّصةاػب
 ووفقا ألحكاـ القانوف. وبيل اؼبدير العاـ األمر للمجلس الزباذ اإلجراءات اؼبناسبة هبذا الشأفتقدرىا اؽبيئة، 

 ( للتعليمات05حّددت اؼبادة رقم ) :تقدير المخاطر وتقييم المالءة في مجاالت المخاطر الرئيسية -ج
على الشركة عند تقدير اؼبخاطر وتقييم ؛ حبيث هبب تقدير اؼبخاطر وتقييم اؼبالءة يف ؾباالت اؼبخاطر الرئيسية

، ـباطر السوؽ االكتتاب: ـباطر تاليةاؼبخاطر اليف ذلك ة ااؼبالءة اؼبالية يف ؾباالت اؼبخاطر الرئيسية مراع
 واؼبخاطر التشغيلية. االئتماف(، ـباطر االستثماروالسيولة )ـباطر 
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دارة إنظاـ حيث وضعت شروطا ل ( للتعليمات06فقد حّددتو اؼبادة رقم ) نظاـ إدارة اؼبخاطرأّما           
 :(1)يف شركات التأمٌن التكافلي حبيث اؼبخاطر

دة وسياسات وإجراءات ومسؤوليات وضوابط ؿبدّ  اسرتاتيجيةن اؼبخاطر يتضمّ  تضع الشركة نظاما إلدارة -
 ؛إلدارة اؼبخاطر

 .(Stress Testing) سياسة وإطار عمل الختبارات فحص اعبهد اعتمادعلى الشركة  -

ف من ؾبموع األمواؿ تتكوّ األمواؿ اػباصة واليت نظاـ  ( للتعليمات07حّددت اؼبادة رقم ) خاّصة:األموال ال . د
 :(2)حبيث اؼبساعدة اّصةاألساسية واألمواؿ اػب اصةاػب

زبفيض  ويتمّ  )الفائض(، االلتزاماتالزيادة يف اؼبوجودات اؼبقبولة على  األساسية من اّصةاألمواؿ اػبف تتكوّ       
على مستوى اجملموعة وبعد رة األولوية متأخّ  االلتزاماتو  ىذا الفائض بقيمة أسهم اػبزينة اليت ربتفظ هبا الشركة

( على األقل من %100األساسية ما نسبتو ) اّصةاألمواؿ اػب ف تليبّ أهبب ، و اغبصوؿ على موافقة اؽبيئة
 .رأس اؼباؿاغبد األدٌل لبات متطلّ 

، توظيفو رأس اؼباؿ اؼبكتتب بو غًن اؼبدفوع الذي مل يتمّ  من:ف تتكوّ فاؼبساعدة  اّصةاألمواؿ اػبأّما       
يف حاؿ كاف ، و للغًن من اؼبمكن أف تستلمها الشركة تعهدات  ملزمة قانوناً  أيّ و  االعتمادات اؼبستندية والكفاالت

مستقبلية قد تكوف للشركة على  مطالبات األمواؿ الذاتية اؼبساعدة تشمل أيّ  ة فإفّ للشركة مسانبات متغًنّ 
بند من األمواؿ  سداد أيّ  حاؿيف أّما ، شهرا التالية12بطلب مسانبات إضافية خالؿ  مسانبيها من خالؿ اغبقّ 

أف هبب ، و اؼبساعدة اّصةتتم معاملتو كأصل وينتهي اعتباره جزءا من بنود األمواؿ اػبفاؼبساعدة أو توظيفو  اّصةاػب
اؼباؿ واؼببلغ األدٌل للضماف،  مالءة رأسمتطلبات من كل من  ( على األقلّ %100ما نسبتو ) اّصةتليب األمواؿ اػب

( على األكثر من %50) ىلإباإلضافة  ؛ألساسيةا اّصةعلى أساس األمواؿ اػب احتساب ىذه اؼبتطلباتويتم 
 .اؼبساعدة اّصةاألمواؿ اػب

( للتعليمات شروط وضع تقارير اؼبالءة اؼبالية لشركات 09حّددت اؼبادة رقم ): إعداد تقارير المالءة المالية -ىـ
 :(3)التأمٌن التكافلي حبيث

وتضمينو باؼبعلومات الضرورية ذات الصلة  اؽبيئةالذي تعتمده اؼبالية مبوذج ىامش اؼبالءة  لءتقـو الشركة دب -
ق على أف يشتمل على تأكيد من رئيس ؾبلس اإلدارة وشهادة تصديق من اإلكتواري ومدقّ  ،بشكل سنوي

 انتهاءاغبسابات حوؿ اؼبالءة اؼبالية للشركة ويتم تقديبو للهيئة خالؿ مدة ال تزيد على أربعة أشهر من تاريخ 
 ؛عن ثالثٌن يوما اعبمعية العمومية دبدة ال تقلّ  الجتماعف يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة السنة اؼبالية وعلى أ

                                                           
 .02ص:  سابق"،المرجع ال" (1)
 .00ص: "،السابقمرجع ال" (2)
 .20ص: "،السابقمرجع ال" (3)
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( 45ـ الشركة للهيئة تقريرا حوؿ تفاصيل اؼبالءة اؼبالية بشكل ربع سنوي معتمدا من اإلكتواري خالؿ )تقدّ  -
 من تاريخ انتهاء فرتة ربع السنة. يوماً 

يف حاؿ  ( للتعليمات ضرورة رفع تقارير10ألزمت اؼبادة رقم ): للشركة إعداد تقارير حول الوضع المالي -و
 تقرير معتمداً الؽبيئة الشركة تقدَل وتلـز ار على الوضع اؼبايل للشركة، تؤثّ يبكن أف نية تقض الشركة لنتائج مالية و تعرّ 

بل اؽبيئة وحبيث قرير من قِ من اإلكتواري ومصادؽ عليو من قبل رئيس ؾبلس اإلدارة، ويتم ربديد متطلبات ىذا الت
 :(1)جزء منها كحد أدٌل يشمل البنود التالية أو أيّ 

( من الفصل الثالث )تعليمات 05نية كما ىي ؿبددة يف اؼبادة )تقشهادة من اإلكتواري حوؿ اؼبخصصات ال -
 ؛تكافل(-أسس احتساب اؼبخصصات الفنية 

( من 10للشركة واسرتاتيجيتها وإدارهتا ووفقا ؼبا ىو ؿبدد يف اؼبادة ) االستثماريةبياف ربليلي دبخاطر احملفظة  -
 ؛تكافل(-حقوؽ ضبلة الوثائق  استثمارالفصل األوؿ )تعليمات أسس 

 ؛(09) من اؼبادة األوؿ د يف البندبياف ربليلي باؼبالءة اؼبالية للشركة كما ىو ؿبدّ  -
 ؛ىيكل وسياسة الشركة يف إعادة التأمٌن التكافلي وإدارة ىذه السياسة تقييم -
 ؛هالِ بَ بعة من قِ كتتابية اؼبتّ السياسة اال  إطارتقييم اؼبخاطر اليت قد تتعرض ؽبا الشركة يف  -
 ؛تقييم إجراءات الشركة وسياستها يف تسعًن منتجات التأمٌن التكافلي -
 ت واإلجراءات اؼبتعلقة هبا.تقييم إدارة اؼبخاطر يف الشركة والسياسا -

اليت  صوؿالقيمة اؼبقبولة لأل ( للتعليمات11حّددت اؼبادة رقم ) :المقبولة للمالءة المالية صولحدود األ -ز
تقييم صبيع اؼبوجودات اؼبستثمرة  يتمّ حبيث  ؛من أجل حساب وقياس اؼبالءة اؼبالية للشركة االعتبارتؤخذ يف 

فيتّم تقييمها األخرى األصوؿ  ، أّماتكافل–تعليمات أسس استثمار حقوؽ ضبلة الوثائق فة يف حسب اغبدود اؼبعرّ 
 .(2) ده اؽبيئةؼبا ربدّ  وفقاً 

 
 ماراتيةفي شركات التأمين التكافلي اإل حوكمةنظام ال : لثالثا المطلب

 طرؽ فيو إىل العناصر التالية:وسيتّم الت

 :الشركات في اإلمارات العربية المتحدة نشأة وتطور حوكمة  أّوال  
 :العربية المتحدة الشركات باإلمارات ةاإلطار التشريعي والمؤّسسي لتطوير حوكم  ثانيا 
 :اإلطار التنظيمي لحوكمة شركات التأمين التكافلي اإلماراتية ثالثا 

 

                                                           
 .20ص:  سابق"،المرجع ال" (1)
 .20ص:  سابق"،المرجع ال" (2)
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 نشأة وتطور حوكمة الشركات في اإلمارات العربية المتحدة: أّوال:

ىيئة األوراؽ من طرؼ " 2007صدر أّوؿ قانوف غبوكمة الشركات بدولة اإلمارات العربية اؼبتحدة سنة 
، 2010يل فر أ يفنح الشركات اؼبدرجة فرتة اختيارية للتطبيق انتهت يبصدر عقب ذلك قراراً ؛ حيث "اؼبالية والسلع

قواعد اغبوكمة ومعايًن االنضباط يتعّلق بػػ "والذي  (518)رقم  القرار الوزاريمن خالؿ  2009  و قانوفوتبع
 "."قانوف الشركات التجارية بعنواف (20)القانوف االربادي رقم  من خالؿ 2015"، ومّت تعديل ىذا القانوف سنة سياؼبؤسّ 

 وتطبيق اغبوكمة كمنهج متكامل كبو ونتيجة سعي اغبكومة اإلماراتية لدعم كافة الشركات الراغبة يف فهم
معايًن جديدة شاملة لضبط  28/04/2016أصدرت ىيئة األوراؽ اؼبالية والسلع بتاريخ  فقد واالستدامة،النمو 

 ألفضل اؼبمارسات الدولية ودبا يتماشى مع كافة القوانٌن اؼبنظمة لعمل الشركات طبقاً حوكمة الشركات وذلك 
  كما ىو مبٌّن يف اعبدوؿ اؼبوايل:  ،(1)مقّسمة على ثالثة أبواب مادة 55 ؛ حيث يتضّمن ىذا القانوفالدولة داخل

 قانون الحوكمة الجديد الصادر بدولة اإلمارات العربية المتحدة :18الجدول
 ما تتضّمنو المادة الباب

 التعريف باؼبصطلحات الواردة يف القانوف 01 -
  حّددت نطاؽ تطبيق القانوف وسريانو 02 -
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ؾبلس اإلدارة )تشكيلو، تعيٌن رئيس اجمللس، اجتماعات اجمللس، قرارتو واحملاضر الصادر عنو،  03-22
 التزاماتو، سرية بياناتو واؼبعلومات الصادرة عنو، ربديد مكافآت أعضائو وكيفية عزؽبم(

 أعماؽبا، القرارات الصادرة عنها وطرؽ تنفيذىا، سجالهتا(اعبمعية العمومية )اجتماعاهتا، ترتيباهتا،  23-30
 زيادة رأس ماؿ الشركة 31

 حقوؽ اؼبسانبٌن وضوابط اغبصوؿ عليها 32-33
 ربديد طريقة توزيع األرباح 34
 ربديد عالقات اؼبستثمرين 35

 التزاماتو، االستشارات واألعماؿ اؼبصرّح هبا(  مدّقق اغبسابات )طريقة اختياره، ربديد 36-39
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 ضوابط وشروط الرتّشح جمللس الرتّشح جمللس اإلدارة، مهامو والتزاماتو، استقالليتو،  40-46
 ضابط االمتثاؿ( تشكيل اللجاف ومهامها )عبنة الرتشيحات واؼبكافآت، عبنة التدقيق ومهامها، الرقابة الداخلية، 47-51

 تقرير حوكمة الشركات 52
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 حالة اإلخالؿ بأحكاـ القرار 53
 حالة إلغاء النصوص اؼبعارضة 54
 إلزامية نشر القرار والعمل بو 55

                                                           
مّت  31/01/2017"، مقاؿ منشور يف جريدة الشرؽ األوسط بتاريخ 'لمحة عامة عن قواعد الحوكمة الجديدة في اإلماراتيوسف األملي،  (1)

 /https://www.zawya.com/mena/arعلى اؼبوقع:  28/10/2017االطالع عليو: 
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 تلك اليت متّ  اً على إدخاؿ العديد من التحسينات سواء قواعد اغبوكمة اعبديدة تنصّ وبالتايل فإّف 
قواعد أدخلت كما   ّسابقة،الفجوات اليت كانت موجودة دبوجب قواعد اغبوكمة ال سدّ  تصحيحها، أو من خالؿ

، ىيكلة مبادئ حوكمة الشركات بطريقة أكثر تنظيماً  من قبل وطرحتمل تكن موجودة  اً اغبوكمة اعبديدة أحكام
 كما ىو موّضح يف اعبدوؿ اؼبوايل.  شركاتللري غبوكمة زت اإلطار اؼبعياقواعد اغبوكمة اعبديدة قد عزّ وحسب اػبرباء فإّف 

 بدولة اإلمارات 2016و قانون  2015مقارنة بين قانون حوكمة الشركات الصادر في :19الجدول
 2016قانون حوكمة الشركات  2015قانون حوكمة الشركات  عناصر المقارنة
سرية البيانات ؛ اؼبتعلقة بعاملي التسجيل األحكاـ  مل تكن موجودة   األحكام الجديدة

سجل األطراؼ ذات  ؛تضارب اؼبصاحل ؛واؼبعلومات
 ؛زيادة رأس اؼباؿ ؛اجتماعات اعبمعية العمومية ؛الصلة

 .عالقة اؼبستثمرين والتزامات اؼبراجعٌن ؛توزيع األرباح
 يعفي البنوؾ وشركات التمويل   نطاق التطبيق 

 اؼباليةواالستثمار وشركات الوساطة 
اؼبركزي البنك واؼبصرفية اليت زبضع لرقابة 

 .من نطاؽ قواعدىااإلمارايت 

  األوؿ وضعت قواعد اغبوكمة اعبديدة أحكاـ الباب
الثالث ( والباب 39-3معايًن االنضباط اؼبؤسسي )

اؼبطبقة على تلك  (55-53)أحكاـ عامة 
 الثاٍلالشركات، ولكنها أعفتهم من أحكاـ الباب 

 .(52-40)كات حوكمة الشر 
ومستندات  االطالع على دفاتر وسجالت  حقوق المساىمين

اغبصوؿ على إذف مسبق من  الشركة بعد
 ؛اإلدارة أو اعبمعية العمومية ؾبلس

   نص على اغبد األدٌل غبجم ال يوجد
اؼبسانبات اليت وبتاجها اؼبساىم ليكوف 

 على اؼبستندات لو اغبق يف االطالع

 الشركة والقوائم  االطالع على تقارير تعطي اؼبسانبٌن اغبق يف
اغبصوؿ على أي موافقة  اؼبالية والدفاتر واؼبستندات، دوف

 ؛الشركة أو اعبمعية العمومية مسبقة من ؾبلس إدارة
 على األقل من رأس  %5امتالؾ ؼبساىم على ا ايشرتط

وحصولو على موافقة إما من ؾبلس اإلدارة  ،ماؿ الشركة
 على اؼبستندات طاّلعأو من اعبمعية العمومية للشركة لال

اجتماعات الجمعية 
 العمومية

   مل تدرج   قواعد اؼبطبقة على المن  (30-23تنص اؼبواد من
 .االجتماعاتيف 

 إسناد مهاـ جديدة إىل مدّقق اغبسابات  - مدّقق الحسابات

تقـو عبنة تدقيق اغبسابات دبراقبة التزاـ الشركة   قواعد السلوؾ اؼبهينتلتـز الشركة بتطبيق   السلوك المهني قواعد
 بقواعد السلوؾ اؼبهين كجزء من مهامها وواجباهتا

األطراف ذات 
 المصلحة

  موافقة كل من يتطّلب صفقات إبراـ ال
ؾبلس اإلدارة واعبمعية العمومية، إذا  

% أو أكثر من 10 كانت قيمة الصفقة
 ؛إصبايل أصوؿ الشركة

  قيمة الصفقات إذا كانت  عن الكشف

 صلحةصفقات بٌن الشركة واألطراؼ ذات اؼبإبراـ ال 
هبب أف يتم اؼبوافقة عليها من قبل ؾبلس إدارة 

أو أقل من  %5الشركة إذا كانت قيمة الصفقة سبثل 
رأس ماؿ الشركة، واغبصوؿ على موافقة اعبمعية 
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 ؛%5العمومية للشركة إذا ذباوزت الصفقة قيمة  أو أكثر من إصبايل أصوؿ الشركة 10%

  جمللس اإلدارة مهما كانت قيمة قيمة الصقفة الكشف عن 

المطّلعين على أمور 
 الشركة

  سريّة تامة وال يوجد مطلعٌن  ؽبم  ربّددىم ىيئة األوراؽ اؼبالية والسلع لتكشف
 عن البيانات واؼبعلومات الداخلية للشركة.

تقـو الشركة حبفظ سجل خاص لتضارب اؼبصاحل   ال تسّجل   تضارب المصالح
تضارب اؼبصاحل بو  حالة ليحيث يتم تسج

 .خذة يف ىذا الصدداإلجراءات اؼبتّ و بالتفصيل 

 باالعتماد على:  إعداد الباحثة المصدر:
مّت  31/01/2017"، مقاؿ منشور يف جريدة الشرؽ األوسط بتاريخ 'لمحة عامة عن قواعد الحوكمة الجديدة في اإلماراتيوسف األملي،  -

 /https://www.zawya.com/mena/arعلى اؼبوقع:  28/10/2017االطالع عليو: 
ومنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية « أيوسكو»وفق معايًن لقد أثبت نظاـ اغبوكمة اإلمارايت قباعتو ف      

؛ حيث أظهرت الصادرين عن البنك الدويل واؼبنتدى االقتصادي العاؼبي "التنافسية"و "سهولة األعماؿ"وتقريري 
يف ربقيق  نظاـكما أسهم ىذا ال،  2015سنة يف  %98ر يف نسب إفصاح الشركات اؼبسانبة العامة بلغ ربقيق تطوّ 

قدرهتا ومكانتها يف من ز موقعها على مستوى التنافسية العاؼبية، وعزّ من م دعّ  ؛ حيثزيّ قباح فب دولة اإلمارات
ر فاعلية ؾبالس إدارة الشركات حسب الكتاب السنوي اؼبركز األوؿ عاؼبيًا يف مؤشّ  ىاإحراز و  ؾباؿ ضباية اؼبستثمرين

ستطاعت دولة ، وا2014ي بسويسرا يف ماللتنافسية العاؼبية، الذي صدر عن اؼبعهد الدويل للتنمية اإلدارية 
ـ تسع وطبسٌن درجة على اؼبستوى العاؼبي، فبا جعلها تصنف ضمن قائمة االقتصادات أف تتقدّ اإلمارات بذلك 

 .(1)العشر األكثر ربسنا عاؼبياً وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدويل ؼبؤشر سهولة فبارسة األعماؿ

لالندماج ماراتية رغبة اغبكومة اإلنتيجة : الشركات باإلمارات ةاإلطار التشريعي والمؤّسسي لتطوير حوكم ثانيا:
 :نذكر منها اغبوكمة دبؤسساهتا والقرارات لتطوير نظاـ العديد من القوانٌن بإصدارللحوكمة، قامت  ضمن اؼبنظومة العاؼبية

 ؛وتعديالتو يف شأف اؼبصرؼ اؼبركزي والنظاـ النقدي وتنظيم اؼبهنة اؼبصرفية 1980لسنة  (10)القانوف اإلربادي رقم  .1
 ؛1985لسنة  (5)رقم  االرباديقانوف اؼبعامالت اؼبدنية الصادر بالقانوف   .2
 ؛يف شأف ىيئة وسوؽ اإلمارات لألوراؽ اؼبالية والسلع وتعديالتو 2000لسنة  (4)القانوف اإلربادي رقم  .3
 ؛ شأف تنظيم مهنة مدققي اغبساباتيف 2014لسنة ( 12)رقم  القانوف اإلربادي .4
 ؛بشأف الشركات التجارية 2015لسنة  (2)القانوف اإلربادي رقم  .5
 ؛النظاـ اػباص باإلفصاح والشفافيةيف شأف النظاـ اػباص  2000لسنة  (3) قرار ؾبلس إدارة اؽبيئة رقم .6

                                                           
، مّت االطالع عليو 03/01/2016، مقاؿ منشور جبريدة االرباد، مارات يتبنى أفضل الممارسات"إل"نظام الحوكمة بدولة اعبيد الزعايب،  (1)

 http://www.alittihad.ae/details.php?id=304&y=2016على اؼبوقع:  01/11/2017بتاريخ: 
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 ؛ـ اػباص بإدراج الشركات األجنبيةابشأف النظ 2002لسنة ( 7)قرار ؾبلس إدارة اؽبيئة رقم  .7
 ؛بشأف اإلدراج اؼبشرتؾ 2008لسنة  /ر(43قرار ؾبلس إدارة اؽبيئة رقم ) .8
 ار.وصناديق االستثم بشأف قيد مدققي حسابات شركات اؼبسانبة العامة 2015لسنة  (25)قرار ؾبلس إدارة اؽبيئة رقم  .9

 :أنّبها ذلكتحقيق ل ؾبموعة من اؼبؤسسات علىاعتمدت  وقد        

لحق بوزير وت   2000لسنة  (4)ست اؽبيئة دبوجب القانوف االربادي رقم تأسّ  ىيئة األوراق المالية والسلع: -
وللهيئة فروًعا ومكاتب تابعة ؽبا ؼبباشرة مهاـ اإلشراؼ والرقابة  "إمارة أبوظيب"ىا الرئيسي يف االقتصاد مقرّ 
تتمتع اؽبيئة بالشخصية االعتبارية واالستقالؿ اؼبايل واإلداري وتتمتع بكافة الصالحيات ، و على األسواؽ

اؽبيئة  ، وهتدؼالرقابية واإلشرافية والتنفيذية الالزمة ؼبمارسة مهامها وفًقا ألحكاـ القانوف واألنظمة الصادرة
ضباية حقوؽ اؼبستثمرين باألسواؽ  ؛راتدولة اإلماب عزيز اإلطار التشريعي الالـز لتطوير أسواؽ رأس اؼباؿتإىل 

، ضماف تقدَل كافة اػبدمات االدارية وفق معايًن اعبودة ؛تعزيز فبارسات الشفافية وحوكمة الشركات ؛اؼبالية
قت اؽبيئة اؼبركز األوؿ حقّ وقد ، ترسيخ ثقافة االبتكار يف بيئة العمل اؼبؤسسيإضافة إىل  ؛الكفاءة والشفافية

 .(1)ضباية اؼبستثمرينؾباؿ عربياً وعلى مستوى إقليم الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا يف 

بشخصية  تتمتعو ، 2007لسنة  (6)تأسست ىيئة التأمٌن دبوجب القانوف االربادي رقم ىيئة التأمين:  -
نشاط  التأمٌن واالشراؼ عليو وتطويرقطاع  إىل تنظيم اؽبيئة دؼ، وهتوإدارياعتبارية وباستقالؿ مايل 

 :(2)وذلك من خالؿ  اػبدمات التأمينية يف الدولة وتوطٌن الوظائف يف سوؽ التأمٌن

    ضباية حقوؽ اؼبؤمن ؽبم واؼبستفيدين من أعماؿ التأمٌن ومراقبة اؼبالءة اؼبالية للشركات لتوفًن غطاء تأميين
 ؛كاؼ غبماية ىذه اغبقوؽ

  شركات التأمٌن وكفاءهتا وإلزامها بقواعد فبارسة اؼبهنة وآداهبا لزيادة قدرهتا على العمل على رفع أداء
 ؛تقدَل األفضل للمستفيدين وربقيق اؼبنافسة اإلهبابية بينها

 ا اؽبدؼ العمل على توفًن كفاءات بشرية مؤىلة ؼبمارسة أعماؿ التأمٌن دبا يف ذلك تأسيس معهد ؽبذ
 ؛ية اإلمارات للتأمٌن وفقاً ألحكاـ التشريعات اؼبعموؿ هباباالشرتاؾ والتعاوف مع صبعوذلك 

  اقرتاح الربامج واػبطط لتطوير قطاع التأمٌن يف كافة اجملاالت والعمل على تنمية الوعي التأميين وإعداد
 ؛الدراسات والبحوث اؼبتعلقة بأعماؿ التأمٌن وتعميمها

 ؛تأمٌن على اؼبستويٌن العريب والعاؼبيتوثيق روابط التعاوف والتكامل مع ىيئات تنظيم قطاع ال 

                                                           
 مت االطالع عليو بتاريخ: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspxعلى الرابط ، "ىيئة األوراق المالية والسلع" (1 )

17/05/2018 
 17/05/2018 مت االطالع عليو بتاريخ: http://ia.gov.ae/ar على اؼبوقع: "ىيئة التأمين"  (2 )

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
http://ia.gov.ae/ar
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  تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب سبثيل لشركات التأمٌن وإعادة التأمٌن ووكالء التأمٌن واؼبهن
 ؛اؼبرتبطة هبا وإصدار الرتاخيص الالزمة ؽبا

  ًربديد اؼبخاطر اليت هبب أف يكوف فيها التأمٌن إجباريا. 
 شركات التأمين التكافلي اإلماراتية:     اإلطار التنظيمي لحوكمة ثالثا:

: نظاـ التأمٌن التكافلي تعليمات تتعّلق حبوكمة يف (04)أصدرت ىيئة التأمٌن يف قرار ؾبلس اإلدارة رقم 
اؼبصطلحات اؼبستخدمة ونطاؽ  (02، 01)( مادة؛ حيث حددت اؼبادة 37شركات التأمٌن التكافلي وتضّم )

فقد حّددت فروع وأنواع التأمٌن وطريقة إدارهتا أما باقي اؼبواد  (08-03)، أّما اؼبواد من سرياف أحكاـ النطاـ
 :(1)فنفّصلها على النحو التايل

حّددت ىيئة التأمٌن  ىيئة التأمين اإلماراتية: حسباإلطار اإلجرائي لحوكمة شركات التأمين التكافلي   -أ
 شركات التأمٌن التكافلي كما يلي: إجراءات غبوكمة

من التعليمات وثيقة عضوية االشرتاؾ يف  (09)حّددت اؼبادة  . وثيقة عضوية االشتراك في التأمين التكافلي:1
 شركات التأمٌن التكافلي حيث؛

  تأمٌن يتّم إعداد ىذه الوثيقة لعرضها على الراغبٌن يف االشرتاؾ يف صندوؽ اؼبشرتكٌن ألّي نوع من أنواع ال
 التكافلي أو فروعو ويتّم توقيعها من قبل الطرفٌن وتسّلم نسخة منها للمشرتؾ ويراعى يف إعدادىا ما يلي:

 تكوف ىذه الوثيقة منفصلة عن وثيقة التأمٌن التكافلي؛ -
 العالقة التكافلية بٌن اؼبشرتؾ والشركة دبا فيها الطبيعة القانونية للعالقة؛ تتناوؿ الوثيقة القواعد واألسس اليت ربكم -
 بياف اغبساب الذي يشرتؾ فيو اؼبشرتؾ؛بأّف ما يدفعو اؼبشرتؾ ىو تربّع و  هبب توضيح -
 االفصاح عن التزاـ الشركة بتقدَل القرض اغبسن يف حالة عدـ كفاية موجودات الصندوؽ لسداد التزاماتو؛ -
أجر الوكالة الذي تستحقو الشركة، وكيفية حساب األجرة، وكذا حصة الشركة من عائد اؼبضاربة أو  مقدار -

 أجر الوكالة عن االستثمار؛
 واؼبتفقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية؛ معلومات عن السياسة االستثمارية يف الشركة -
  رضها على األطراؼ ذات العالقة.يتّم عرض الوثيقة على عبنة الرقابة الشرعية للموافقة عليها قبل ع 
   يتّم بعدىا عرض الوثيقة على اؽبيئة للمصادقة عليها، ويبكن للهيئة حق االعرتاض يف حالة وجود ـبالفات

 لألحكاـ القانونية أو ضوابط الشريعة اإلسالمية، أو وجود غنب للمشرتكٌن.
  على الشركة مسك سجالًّ بوثائق االشرتاؾ يف التأمٌن التكافلي وىبضع ىذا الّسجل للفحص والتدقيق  هبب

 من قبل عبنة الرقابة الشرعية واؽبيئة.
                                                           

  :راجع ( 1)

 .15-09، ص: 2010أبوظيب، اإلمارات، "نظام التأمين التكافلي"،  ىيئة التأمٌن، -
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 :رسوم الوكالة والمضاربة. 2

من  ئوية )رسـو وكالة كنسبة مٌنرسـو أتعاب إما على أساس مبوذج ىج يالتكافلالتأمٌن تتقاضى شركات  -
من دخل االستثمارات( أو مبوذج اؼبضاربة فقط  ئويةمضاربة كنسبة م التكافل ورسـو رتاكاتاش يلإصبا

 ؛التكافل واالستثمار ض دخل اكتتابئمن فا ئويةها كنسبة ميتم تقاضي)رسـو ٌ 
 ؛التكافل  اشرتاكاتمن إصبايل %10 خاضع غبد أعلى لرسـو الوكالة بنسبة ٌنكوف النموذج اؽبجي ب أفهب -
 ٌنالنموذج اؽبج ات الحقة يفيًن تغ يّةوأ يتكافل تأمٌن تضعها كل شركة اعتماد ىذا النموذج واغبدود اليت متّ  -

ة ية الرقابة الشرعيئها من قبل كل من ىيواؼبوافقة عل يالتكافل التأمٌن فقط الذي تتبناه شركة أو مبوذج اؼبضاربة
 ؛ةيئواؽب يالتكافلالتأمٌن لشركة 

قاضاىا )أتعاب اليت تتت التكافل واألتعاب يار عملي ي دية عن الطرؼ الذينات اؼبالايالب ب اإلفصاح يفهب -
التكافل اشرتاكات  يلإصبامن  %10التكافل على أف ال تتجاوز  يل اشرتاكاتؿبددة على أساس إصبا

 ة؛اؼبضارب ض اكتتاب التكافل لنموذجئة من فا أو حصّ ٌنللنموذج اؽبج
 ٌنوصندوؽ اؼبسانب ٌناستثمارات صندوؽ اؼبشاركالذي يدير ة عن الطرؼ يانات اؼباليالبي ب اإلفصاح هب -

 (؛ ومبوذج اؼبضاربةٌنحالة النموذج اؽبج من أرباح االستثمار يفئوية قاضاىا )نسبة متتيت واألتعاب ال
استثمارات الذي ي دير د أتعاب يربد قو الشركة يفة عن األساس الذي تطبّ يانات اؼباليالب ب اإلفصاح يفهب -

 . أو مبوذج اؼبضاربةٌنالنموذج اؽبج على أساس الشركة
اسات احملاسٌبة الواجب يالس: مشروع قرار ؾبلس اإلدارة رقم، "ىيئة التأمٌنأصدرت : ع الفائض/العجزيتوز . 3

 وحّددت فيو " ة وعرضهايانات اؼبالير والبيوالنماذج الالزمة إلعداد التقار  ي التكافلٌنمأتباعها من شركة التا

 ليات توزيع الفائض على اؼبشرتكٌن، وطريقة مواجهة العجز يف الصندوؽ كما يلي:آ

  ال تتضمن أحكاماً اليت  التالية؛ خاّصة بالنسبة للشركات ضئع الفايتوز بإحدى طرؽ د يّ هبب على الشركة التق
  : (1)خلية الدا يف لوائحهاع يالتوز  د طرؽيف ربدأبش

أـ ال على أساس  ّصلوا على تعويضاتالنظر عما إذا كانوا قد رب بغض ٌنكرت ع اؼبشيض عبمئع الفايتوز  -
 ؛ةياؼبال ؿ الفرتةالقهم خئوثا

 ؛ةيؿ الفرتة اؼبالالخ حّصلوا على تعويضاتت ين ملي الذٌنكرت  اؼبشبٌن ض فقطئتوزٌع الفا -
عن  قلّ دببالغ ت ّصلوا على تعويضاتن ربي الذٌنوب حّصلوا على تعويضاتتين مل ي الذٌنض بئع الفايتوز   -

 اشرتاكات ٌنفقط الفرؽ ب  ستتقاضىٌنة من اؼبشاركًن ة األخئأف الفبشرط اػباصة هبم،  التكافل اشرتاكات
 ةياؼبال ؿ الفرتةاللباهتم خاالتكافل ومط

 ؛ٌن واؼبسانبٌن اؼبشاركٌنض بئع الفايتوز  -
                                                           

والنماذج الالزمة إلعداد  ين التكافليمأتباعها من شركة التااسات المحاسٌبة الواجب يالس: مشروع قرار مجلس اإلدارة رقم"، ىيئة التأمٌن (1)
 .22ص: ،0200 اإلمارات العربية اؼبتحدة، "، ة وعرضهايانات المالير والبيالتقار 
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 .ؽ أخرىر ض باستخداـ طئع الفايتوز  -

  ضئع الفاياؼبستخدمة لتوز قة ية عن الطر يانات اؼباليالب ب اإلفصاح يفهب. 
  ل يتمّ ض اكتتاب تكافئفا احملاسبة على أيّ  ة عن األساس اؼبستخدـ يفيانات اؼباليالب ب اإلفصاح يفهب 

 رتكٌنع اؼبشيلو من قبل بعض أو صبيربص تميف عنو ولكن مل الاإلع

   :ب اؼبشرتكٌن، وهبيف صندوؽ عجز الة يمن طرؽ لتغط ةعدتوجد مواجهة العجز في صندوق المشتركين
 .رتكٌنصندوؽ اؼبش سداد العجز يفشركة لالطريقة ة عن يانات اؼباليالب اإلفصاح يف

 ؛ إف وجدترتكٌنصات اؼبشة العجز من ـبصّ يتسو  -
 ؛اؼبستقبل ض يفئد القرض من الفايتسد مّ يته دبقدار العجز على أف ًن  "قرض حسن" أو من غٌنصندوؽ اؼبسانب من االقرتاض -
 ؛همينة بية العجز حبصص تناسبيتغط رتكٌنالطلب من اؼبش -
 .  على أساس تناسيبٌنكرت ة من اؼبشيالتكافل اؼبستقبلاشرتاؾ دة مسانبة ياز  -
  أخرى تتعّلق بالفائض والعجز في الشركة: أحكام 
 ؛ رتكٌنق اؼبشيصناد حالة العجز يف  يفرتكٌنق اؼبشي بكاملو لصنادٌن رأس ماؿ اؼبسانبًنتوف تمّ ي -
ع إذا  موزّ ًنض اكتتاب تكافل غئفرتض الوفاء بو ألي فاي   ع الذيية عن التوز يانات اؼباليالب ب اإلفصاح يفهب -

 ؛ة الشركةيسبت تصف
ب أف هبهتا. وإضافة إىل ذلك ياعن عمل ئض أو العجز الناشئد الفاياسة لتحديب على الشركات وضع سهب -

 ٌنكرت ل إىل اؼبشية التحو ريق وطٌنواؼبسانب رتكٌن اؼبشٌنض أو العجز بئع الفايتوز  اسة أساسيالس ربدد ىذه
 ؛ٌنواؼبسانب

ة يسسات اؼبالؤ ق للميلة من منظمة احملاسبة والتدق ذات الصّ يًناؼبوضوعة اؼبعا اسةيىذه الس يتراع ب أفهب -
ض أو العجز ئالفا يعد وتوز يبعنواف "اإلفصاح عن أسس ربد ة رقميار احملاسبة اؼباليذلك مع دبا يفاإلسالمية 

 ؛ةيمالشركات التكافل اإلس يف
ع ياسة لتوز يمكنها وضع أكثر من سيإذا كانت الشركة تعرض أنواع ـبتلفة من منتجات التكافل ف -

 ؛ ض/العجزئالفا
 لعاـ؛ وا كافل العائليأنشطة الت ض/العجز ألعماؽبا يفئع الفاياسات منفصلة لتوز يس تضع الشركة -
دد رب فب أهب. و ىعن كل صندوؽ تكافل على حد ئض أو عجز ناشئفا د أيّ يب على كل شركة ربدهب -

 عائلي؛ تكافل الالكتواري لصندوؽ  اإل ًناػبب ض/العجز بالتشاور معئالفا
وبعد ، هاية للموافقة عليئها إىل اؽبيبتم تقدية و ية الرقابة الشرعيئاسة اؼبوضوعة من قبل ىيب اعتماد السهب -

 .ةيئة واؽبية الرقابة الشرعيئدوف اغبصوؿ على موافقة من ىاسة يل السيتعد  يبكنال ة،يئإقرارىا من قبل اؽب
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( اإلجراءات اؼبتعلقة حبوكمة القرض اغبسن يف شركات التأمٌن التكافلي 28حّددت اؼبادة )القرض الحسن: . 4
 :(1)اإلماراتية كما يلي

 كفاية أمواؿ صندوؽ اؼبشرتكٌن ؼبواجهة التزاماتو تلتـز الشركة لتقدَل قرض حسن للصندوؽ؛  يف حاؿ عدـ -
 يعترب االلتزاـ بتقدَل القرض اغبسن التزاما شامال حّده األقصى ؾبموع حقوؽ اؼبسانبٌن يف الشركة؛ -
ة سواءاً دفعة واحدة وبق للشركة اسرتداد ىذا القرض من الفائض أو الفوائض اليت تتحّقق يف الفرتات الاّلحق -

 أو على دفعات حسب ما تقّرره اعبمعية العمومية للشركة؛
يف حاؿ عدـ قياـ الشركة بدفع القرض اغبسن ؼبواجهة خسائر ربّققت يف صندوؽ اؼبشرتكٌن، يتّم إبالغ  -

عدـ الشركة من قبل اؼبدير العاـ بضرورة القياـ بذلك خالؿ طبسة عشر يومًا من تاريخ اإلبالغ، ويف حاؿ 
 التزاـ الشركة بذلك ترفع القضية إىل اجمللس الزباذ قرار توقيف الشركة عن العمل ؼبدة يراىا مناسبة. 

 :(2)يليما  يتعٌّن ر يبات إعداد التقار ؼبعرفة اإلرشادات حوؿ متطلّ : ريمتطلبات إعداد التقار . 5

  ئيوفق اؼبوعد النها ؟؟اؼبلحق رقم ىنا يفعلى النماذج اؼبرفقة للهيئة ة يانات اؼباليالبتقدَل ب على الشركة هب 
 :من ة بكلّ انات خاصّ يوتكوف الب القانوف د يفاحملدّ 

  الدولة؛ ت الشركة يفياعمل -
 ؛-إف وجدت-ة يالدولة وكذلك فروعها اػبارج ت الشركة يفياعمل -
 .-إف وجدت-هبا  ةة والشركات األخرى اؼبرتبطيالدولة وفروعها وكذلك فروعها اػبارج ت الشركة يفلياعم -
  متّ  ء اليتاح األخطية من الشركة تصحيئتطلب اؽب، مةة اؼبقدّ يانات اؼباليالب ء يفاحظة أخطالحاؿ م يف 

 ؛ةيئدة من قبل اؽبالفرتة احملدّ خالؿ ة يئها إىل اؽبيبوإعادة تقد دىايربد
  ةيمات التالية وفقا للتعليانات اؼبالية بنسخة من البيئد اؽبشركة أف تزوّ  على كل: 
ر ياؼبد ة من طرؼموقعللهيئة ة ية الفصليانات اؼباليالب تقدَلب على الشركة هب :ةية الفصليانات الماليالب -

 ىذه َللتقد ئيوف اؼبوعد النهايكو  ،الشركة من قبل ق اغبسابات وـبتومةالعاـ للشركة ومراجعة من قبل مدقّ 
 .فرتة ربع السنة يةشهر واحد من هناخالؿ انات يالب

قة من قبل مدقق مدقّ  للهيئة ةية السنو يانات اؼباليالب تقدَل ب على الشركةهبية: ة السنو يالمالانات بيال -
 يخد تار يربد مّ يتو  ،ر العاـيس ؾبلس اإلدارة واؼبدئيمن ر ة ة وموقعياغبسابات وـبتومة من قبل الشركة اؼبال

ـ إىل ر السنوي اؼبقدّ يالتقر  تضّمنأف ي بهبو ، اناتي ىذه البَلكم تقدوبها بالرجوع إىل القانوف الذي يبتقد
ضاحات ياإل قة واإلفصاحات؛ة اؼبدقّ ينات اؼبالبياق اغبسابات للشركة حوؿ الر مدقّ يتقر ما يلي: )ة يئاؽب

                                                           
 .00: ص ،0202، اإلمارات العربية اؼبتحدة"،  نظام التأمين التكافلي 14قرار مجلس اإلدارة رقم: "التأمٌن،  ىيئة (1)

والنماذج الالزمة إلعداد  ين التكافليمأتباعها من شركة التااسات المحاسٌبة الواجب يالس: مشروع قرار مجلس اإلدارة رقم"، ىيئة التأمٌن  (2)
 .26ص: ،سابق""مرجع " ة وعرضهايالمالانات ير والبيالتقار 



 التكافلي الماليزية واإلماراتية في شركات التأمينوالحوكمة المالءة المالية  .............:.صل الرابعالف

 

~ 306 ~ 
 

للشركة  اإلكتواري ًناػببلوظائف وصف  للشركة؛ اإلكتواري ًنر اػببيتقر  ر ؾبلس اإلدارة؛يتقر  للحسابات؛
 (.ر اإلدارةيتقر  ؛يةة السنو يانات اؼباليالبق يإعداد وتدق ومدقق حساباهتا يف

حّددت ىيئة  ىيئة التأمين اإلماراتية: لحوكمة في شركات التأمين التكافلي حسباإلطار الوظيفي -ب
 التأمٌن الوظائف اؼبتعلقة بأطراؼ اغبوكمة الشرعية يف شركات التأمٌن التكافلي كما يلي:

على التوايل من التعليمات شروط تأسيس ووظائف عبنة  (12 ،10)حّددت اؼبادتٌن لجنة الرقابة الشرعية:   .1
 :(1)الرقابة الشرعية يف شركات التأمٌن التكافلي اإلماراتية كما يلي

   :تأسيس لجنة الرقابة الشرعية 
تلتـز الشركة بتشكيل عبنة الرقابة الشرعية تتكّوف من ثالثة أعضاء يتّم ترشيحهم من قبل ؾبلس اإلدارة؛  -

اء اؼبرّشحٌن ومؤّىالهتم قبل طبس وأربعٌن يومًا من تاريخ انعقاد اعبمعية العمومية ؛ تعرض أظباء تعرض أظب
اؼبعّينٌن على ىيئة التأمٌن خالؿ عشرة أياـ من تاريخ انعقاد اعبمعية العمومية وتكوف مّدة العضوية ثالث 

ماـ ؾبلس إدارة الشركة واعبمعية العمومية سنوات قابلة للّتمديد؛ ىبتار أعضاء اللجنة رئيسا ونائبا لتمثيلهم أ
 واؽبيئة واللحنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية؛

يف حالة انسحاب أحد أعضاء اللجنة، يقـو ؾبلس إدارة الشركة بتعيٌن عضو آخر إىل غاية هناية اؼبّدة  -
 ؿ اجتماع ؽبا للمصادقة عليو؛احملّددة، ويتّم إبالغ اؽبيئة هبذا التعيٌن ليقّدـ إىل اعبمعية العمومية يف أوّ 

ويشرتط يف عضو اللجنة أف يكوف: مسلما متمّتعا باألىلية القانونية الكاملة؛ ملّما بفقو اؼبعامالت اؼبالية  -
اإلسالمية؛ أف ال يكوف مسانبا يف الشركة أو عضوا يف ؾبلس إداراهتا أو من اؼبوظّفٌن فيها؛ ال يبكن اعبمع 

 عبنتٌن من عباف الرقابة الشرعية يف الشرعية.بٌن أكثر من عضويتٌن يف 
 :وظائف لجنة الرقابة الشرعية 
 وضع القواعد الشرعية األساسية ألعماؿ الشركة؛ -
صبيع معامالت الشركة ومنتجات التأمٌن التكافلي والعقود واؼبستندات اليت تتعامل هبا الشركة للتأّكد  مراجعة -

 من موافقتها ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، واعتمادىا قبل تطبيقها؛
 ؛الشريعةمراجعة اؼبعامالت التأمينية التكافلية وطرؽ االستثمار اليت تقـو هبا الشركة وبياف مدى موافقتها ألحكاـ  -
 اعتماد أو رفض أّي نشاط تقـو بو الشركة يف حالة عدـ موافقتو لضوابط الشريعة اإلسالمية؛ -

( من التعليمات وظائف اؼبراقب الشرعي يف شركات التأمٌن التكافلي 16حّددت اؼبادة ) المراقب الشرعي:. 2
 :(2)اإلماراتية كما يلي

بناءاً على توصية عبنة الرقابة الشرعية يف الشركة، وذلك ؼبراقبة العمليات داخل الشركة يعٌّن ؾبلس إدارة الشركة اؼبراقب الشرعي 
 .ومدى التزامها بآراء وقرارات اللجنة الشرعية وتنفيذىا بشكل دقيق، كما يقـو بأعماؿ األمانة والتنسيق مع اللجنة ويرفع تقاريره إليها

                                                           
 .00-02: ص"مرجع سابق"، "،  نظام التأمين التكافلي 14قرار مجلس اإلدارة رقم: "ىيئة التأمٌن،  (1)

 .00: صسابق"، المرجع ال" (2)
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( على التوايل من التعليمات شروط 18، 17ت اؼبادتٌن )حّدد . اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية:3
 تأسيس ووظائف اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية يف شركات التأمٌن التكافلي اإلماراتية كما يلي:

 :تأسيس اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية 
يقّل عدد أعضائها عن ثالثة أعضاء وال يزيد تلتـز الشركة بتشكيل اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ال  -

عن طبسة أعضاء يتّم تعيينهم من ِقَبل ؾبلس اإلدارة؛ وتكوف مّدة العضوية ثالث سنوات قابلة للّتجديد؛ 
 ىبتار أعضاء اللجنة رئيسا ونائبا؛

عامالت اؼبالية ويشرتط يف عضو اللجنة أف يكوف: مسلما متمّتعا باألىلية القانونية الكاملة؛ ملّما بفقو اؼب -
اإلسالمية؛ أف ال يكوف مسانبا يف الشركة أو عضوا يف ؾبلس إداراهتا أو من اؼبوظّفٌن فيها؛ ال يبكن اعبمع 

 بٌن العضوية يف ىذه اللجنة والعضوية يف اللجاف الشرعية يف شركات التأمٌن التكافلي.
 :وظائف اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية 
ؾباؿ التأمٌن التكافلي واالستثمار من حيث موافقة معامالهتا لضوابط الشريعة اإلسالمية،  إصدار الفتاوى يف -

 وتكوف ىذه الفتاوى ملزمة للشركات وعباف الرقابة الشرعية فيها؛
 اإلشراؼ العاـ والرقابة الشرعية الشاملة على أعماؿ عباف الرقابة الشرعية اؼبشّكلة للشركات؛ -
 ية اليت تصدر عن عباف الرقابة الشرعية؛التنسيق بٌن اآلراء الشرع -
 الفصل يف اػبالفات اليت ربدث بٌن عباف الرقابة الشرعية وؾبالس إدارة الشركات؛ -
 اعتماد اؼبعايًن الشرعية اليت هبب على عباف الرقابة الشرعية االلتزاـ هبا أثناء فبارستها ألعماؽبا؛ -
 لتأمٌن التكافلي فبارستها؛ربديد ؾباالت التأمٌن الشرعية اليت هبوز لشركات ا -
 مراجعة األنظمة األساسية لشركات التأمٌن التكافلي للتأّكد من أهنا موافقة لضوابط الشريعة اإلسالمية؛ -
ذبميع الفتاوى واآلراء الفقهية اؼبتعلقة بأعماؿ التأمٌن التكافلي واالستثمار اؼبتوافقة مع ضوابط الشريعة  -

 ها على شركات التأمٌن التكافلي كمرجع شرعي يبكن االعتماد عليو.اإلسالمية وتبويبها وشرحها وتوزيع
( من التعليمات وظائف عبنة الرقابة الشرعية ي شركات التأمٌن 12حّددت اؼبادة ) الخبير اإلكتواري:  .3

 :(1)التكافلي اإلماراتية كما يلي
 اإلكتواري؛اؼبنبثقة عن اعبمعية اليت ينتمي ؽبا  اإلكتواريةالقياـ بأعمالو وفقاً لألسس واؼبعايًن  -
للشركة فعليو  سلبًا على الوضع اؼبايل التأثًن وجود أمور من شأهنا –خالؿ أداء مهامو–يف حالة اكتشافو  -

 ؛تقدَل تقرير إىل كل من ؾبلس إدارة الشركة واؽبيئة
مة والتعليمات والقرارات الصادرة عن اؽبيئة ق األحكاـ الواردة يف القوانٌن واألنظ أف الشركة ال تطبّ إذا تبٌّن  -

لعمل الشركة فعليو إعداد تقرير بذلك وعرضو على كل من ؾبلس إدارة  اإلكتواريةباعبوانب  ذات العالقة
 ؛الشركة واؽبيئة

                                                           
 .00: صسابق"، المرجع ال" (1)
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 ؛لع عليها خالؿ فبارستو لنشاطو اؼبهينكتواري إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطّ لإل  ال وبقّ  -
من ىذه اؼبادة ال يعترب تزويد اؽبيئة واعبهات القضائية بأي معلومات خاصة  3دتطبيق أحكاـ البن هبدؼ -

 ؛من ىذه اؼبادة4 إخالاًل بالبند بالشركة
 ؛خطار اؽبيئةإف هبا من قبل الشركة إال دبوافقتها و كتواري آخر للقياـ باؼبهاـ اؼبكلّ إكتواري تكليف ال وبق لإل  -
وتقرير سنوي بشأف أدائو ؼبهامو وتعرض ىذه التقارير على ؾبلس إدارة الشركة واؽبيئة  إعداد تقارير ربع سنوية -

 ؛ادرة عن اؽبيئةللتعليمات اؼبالية الصّ  وفقاً 
 لكاتسعًن اليت تطبقها الشركة عند تأمٌن اؼبمتإعداد تقارير نصف سنوية حوؿ مراجعتو لسياسة التّ  -

 ؛الصادرة هبذا الشأفللتعليمات والقرارات  واؼبسؤوليات ووفقاً 
 ؛جالت واؼبستندات اؼبتعلقة بأعمالو ؼبدة عشر سنواتاالحتفاظ بالبيانات والسّ  -
 .من قبل اؽبيئة مة وفقاً للنموذج اؼبعدّ ة البيانات والوثائق اؼبقدّ د بصحّ التعهّ  -

 ة دبوجب أحكاـ ىذاأف يقدـ إىل اؽبيئ اإلكتواريباإلضافة إىل التقارير اؼبطلوبة ضمن التعليمات النافذة يلتـز 
 :خاصة يف اغباالت اآلتية النظاـ تقارير

 واؼبستفيدين من وثائقشرتكٌن ذباه اؼباها من الوفاء بالتزاماهتا ين للشركة ال يبكنّ تق أف الوضع اؼبايل أو الإذا تبٌّن  -
 ؛التأمٌن

 ؛ض الوضع اؼبايل للشركة للخطرياسة اإلكتتابية للشركة ستعرّ  أف السّ إذا تبٌّن  -
 ة؛تقرير مطلوب تقديبو من الشركة إىل اؽبيئ حالة رفضو أو ربفظو على ؿبتويات أيّ  يف  -
 ؛مل سبكنو إدارة الشركة من أداء مهامو حسب األصوؿ إذا  -
 .يف حالة تقديبو استقالتو أو إقالتو من عملو يف الشركة أو إلغاء اعتماده لديها -

 إلماراتيةىيكل الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي ا :76الشكل

-  
-  
-  
-  
-  
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 توصلمّت اللي اؼباليزية واإلماراتية" "نظاـ اغبوكمة واؼبالءة اؼبالية يف شركات التأمٌن التكافمن خالؿ دراسة 
 إىل مايلي:

السياسات والقوانٌن  نوعية مشلت إقبازات 1984صناعة التكافل اؼباليزية منذ تأسيسها سنة حّققت  -
 ؛واؼبنتجات

 سوؽ تكافلي يف العامل إف أبرز مالمح قباح صناعة التكافل اؼباليزية ربقيقها لنسبة مبو عالية، وامتالكها ألكرب -
 ؛من أصوؿ التكافل العاؼبي %26بنسبة تقدر ب 

وضوح ؛ البنك اؼبركزي اؼباليزي لصناعة التكافلدعم اغبكومة السيما ) :أىم عوامل قباح التكافل دباليزيامن  -
 البنية التحتيةو  االىتماـ برأس اؼباؿ البشري؛ وضوح اإلطار القانوٍل وانضباطو؛ الرؤية واسرتاتيجية العمل

 (؛اؼبتطورة
عدـ اغبسم يف قضايا شرعية ؛ ة اإلطارات اؼبتخصصة يف التكافلقلّ ) :صناعة التكافل دباليزياربّديات أبرز من  -

 ضعف تطوير اؼبنتجات؛ ضعف السرعة والكفاءة يف توفًن اػبدمات؛ تداخل البعد التعاوٍل والتجاري؛ عالقة
  (؛وتوسيع اػبدمات

 لتحديد شركة كل يف اؼبطّبقة اؼبتطّلباتيف شركات التأمٌن التكافلي اؼباليزية  القدَل اؼبالءة اؼبالية طارإ وبّدد -
 دبثابة ي عترب والذي ،(TCR) اؼبطلوب اؼباؿ رأس إصبايل لدعم اؼبسانبٌن وأمواؿ اؼبتاح اؼباؿ رأس كفاية مدى
 هبا يقـو اليت اإلشرافية الّتدخالت لتحديد كمدخل استخدامها متّ  وقد شركة،لل اؼبالية اؼبرونة على رئيسي مؤشر
وتوقّعات البنك بشأف أسس الّتقييم القانوٍل ألصوؿ وخصـو شركات التأمٌن  كما حّدد  اؼباليزي اؼبركزي البنك

 إدارة نظاـ إهباد إىل فيهدؼ اعبديد( RBCT) نظاـ أّما ،شركاتالإدارة اؼبخاطر يف سياسات االستثمار و 
 التكافل شركات لتمكٌن وذلك وعملياهتا، اؼبخاطر ؿبفظة مع متناسب ماؿ رأس مستوى قوبقّ قوّي و  ـباطر

 صندوؽ عجز حاؿ يف اغبسن القرض توفًن وضماف تكاليفها صبيع ومواجهة دائنيها اذباه بالتزاماهتا الوفاء من
 ؛اؼبشرتكٌن

ساهتا مؤسّ  ةقليمي وخبط متكامل لكافّ سي واإلها اؼبؤسّ ئداأنظمة صارمة ومدروسة غبوكمة أوضعت ماليزيا  -
الشرعية  خالؿ وضع مبادئ اغبوكمةمن البنك اؼبركزي حيث عّزز  ؛دبا فيها شركات التأمٌن التكافلي اؼبالية

فيما يتعلق بالقضايا لشركات التأمٌن التكافلي دور ؾبلس اإلدارة وىيئة الرقابة الشرعية والفريق اإلداري للشركة 
 ؛الشرعية

ر واالندماج على التطوّ  قطاعثبت قدرة الخاّصة بشركات التأمٌن التكافلي يف ماليزيا أمعايًن حوكمة إصدار  فّ إ -
 ؛اؼبالية العاؼبية يف السوؽ

نمية أداء نية لتتقوير األسس التنظيمية والقواعد التطإىل اإلماراتية  التأمٌن التكافليلشركات  يهدؼ إطار اؼبالءة اؼبالية -
  ؛شركاتلالتصنيف االئتماٍل ل من مستوى فعرّ لل؛ إضافة واؼبسانبٌن اؼبشرتكٌنسوؽ وضباية حقوؽ ال
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ىل اؼبخاطر، كما يشمل ىامش اؼبالءة إ يف شركات التأمٌن التكافلي اإلماراتية ستند مبوذج للمالءة اؼباليةي -
شراؼ والرقابة دٌل للضماف واإلدٌل لرأس اؼباؿ ومتطلبات مالءة رأس اؼباؿ واؼببلغ األاأل بات اغبدّ اؼبطلوب متطلّ 

ما يلي:  تواجهها الشركةاؼبخاطر الرئيسية اليت وتشمل وسنوي  ربعيعلى اؼبالءة اؼبالية للشركات بشكل 
 (؛اؼبخاطر التشغيليةو السيولة، ـباطر االئتماف ، ـباطر )ـباطر االكتتاب، ـباطر السوؽ

د مراجعتها والتأكّ  دارة الشركة ويتمّ إبل من قِ  وفق مبوذج اؼبالءة اؼبالية اإلمارايت نيةتقصات التقدير اؼبخصّ  يتمّ  -
ق اػبارجي ورئيس ؾبلس ركة ويصادؽ على ذلك كل من اؼبدقّ كتواري للشاإل  من مدى كفايتها من قبل اػببًن

نية للشركة تقرباح الكثر عدالة من حيث األأاؼبركز اؼبايل اغبقيقي للشركة بشكل  دارة الشركة وبالتايل يتم اظهارإ
 ؛وتقييم مدى كفاءة اإلدارة

ت اغبوكمة يف الشركات اؼبدرجة يف االرتقاء دبمارسايهدؼ نظاـ اغبوكمة يف دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة إىل  -
سهم يف إهباد إطار ؿبكم لعملية ازباذ القرار ينعكس اهبابا على ظبعتها وأدائها سوؽ ديب اؼبايل األمر الذي ي  

 ؛التشغيلي وقدرهتا على استقطاب التمويل الالـز
االشرتاؾ سياسة ق بتنظيمية تتعلّ  إجراءات ىيئة التأمٌنيف إطار حوكمة شركات التأمٌن التكافلي أصدرت  -

 ،أسس التعامل مع حاالت الفائض والعجز داخل الشركة ؛ إضافة إىلـبلف األطراؼوضبط العالقات بٌن 
 .لشرعيةالوظائف اؼبتعلقة بأطراؼ اغبوكمة احّددت كما 
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اؼبطّبقة يف شركات التأمني ومنها شركات التأمني  اؼبالءة اؼبالية تقدًن دراسة ربليلية ؼبختلف مناذج بعد
شركات التأمني التكافلي  والتطرق لإلطار اؼبفاىيمي غبوكمةمع عرض خصوصية اؼبالءة ؽبذه األخرية، التكافلي 
من  يتمّ س النظري، اعبانب من اغبوكمة على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافليمتغريات  أثرمعرفة إضافة إىل 
خالل الفرتة  اؼباليزية واإلماراتية اغبوكمة على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي أثر قياس الفصل ىذاخالل 
ولتحقيق ، ، وذلك باستخدام بيانات البانل واليت تعترب مهّمة يف الدراسات االقتصادية اغبديثة(2012-2016)

 ذلك مّت تقسيم الفصل إىل اؼبباحث التالية:
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

قياس أثر الحوكمة على المالءة المالية لشركات  :خامسالفصل ال
 التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتية

بعض النماذج القياسية المالئمة لدراسة أثر الحوكمة على المالءة الماليةاألول :  بحثالم 

الثاني:  بحثالم 

الثالث:  بحثالم  
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-2012على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية خالل الفرتة ) قياس أثر اغبوكمة هبدف
 :م اؼبوايلتقسيال استخدام بيانات البانل وفق متّ  (،2016

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض النماذج القياسية لدراسة أثر الحوكمة على  :وؿالمبحث األ
  المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي 

نموذج االنحدار الخطي المتعّدداألول :  المطلب 

بيانات البانلالثاني:  المطلب 

:واختباراتها الدراسة نموذج معلمات تقدير طرؽ المطلب الثالث 
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 المتعدد الخطي االنحدار نموذج المطلب األّول:
 سنتطرق من خالل ىذا اؼبطلب إىل العناصر التالية: 

 :وفرضياتو دالمتعدّ  الخطي النموذج مفهـو أوال 
 :دالمتعدّ  الخطي النموذج معلمات تقدير ثانيا 
 :دالمتعدّ  الخطي النموذج تقييم ثالثا 

 : وفرضياتو دالمتعدّ  الخطي النموذج مفهـو :أوال
 اػبطي منوذج" تابع ومتغري مستقلّ  متغري من أكثر بني العالقة على يطلق: المتعدد الخطي النموذج مفهـو .1

 مفسر أو مستقل اقتصادي متغري من أكثر بني خطية تعرّب عن عالقة وىي اؼبتعدد"، اػبطي االكبدار" أو العام"
 :(1)التالية الصيغة خالل من وذلك، واحد تابع ومتغري

 
 :كالتايل مصفوفات صورة يف عنو ريالتعب وميكن        

 
 مندوذج تقددير يف العاديدة الصدغر  اؼبربعدات طريقدة اسدتخدام عندد: دالمتعدّ  الخطي فرضيات نموذج االنحدار .2

 :(2) التالية االفرتاضات توافر جيب فإنو اؼبتعدد اػبطي االكبدار
 : أن أي صفر تساوي اػبطأ حد ؼبتجو اؼبتوقعة القيمة :األوىل الفرضية -

 
 ذبانس أي العينة، مالحظات لكل بالنسبة وموجبة ثابتة µi العشوائية األخطاء تباينات تكون الثانية: الفرضية -

 ؛العينة مالحظات لكل األخطاء تباينات
  ؛ثابتة قيم ؽبا وإمنا عشوائية غري اؼبستقلة اؼبتغريات قيم تكون: الثالثة الفرضية -
 :أن أي معدومة تكون لألخطاء اؼبشرتكة التباينات أن أو ألخطاء الذايت االرتباط عدم: الرابعة الفرضية -

 
                                                           

 195: ص ، 2001 عمان، والتوزيع، للنشر األىلية ،1ط ،"التحليلي القياسي االقتصاد أساسيات "وآخرون، السيفو إظباعيل وليد -راجع:  (1)
 182: ص ، 1983 بريوت، والنشر، للطبعة الطليعة ،3ط ،"االقتصادي القياس في مقدمة" شريف، عزيز عصام -           

 161 ص:  ، 2007 عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار '،القياسي االقتصاد' اهلل، فتح سحر خبيت، علي حسن -راجع:  (2)
 .38ص:  ، 2011 اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديوان ،2ط ،االقتصادي القياس لنظرية مدخل صاحل، تومي  -
 .80، ص: 1994 مصر، القاىرة، اللبنانية، اؼبصرية الدار ،1ط ،والتطبيق النظرية بين القياسي االقتصاد الشورجبي، ؾبدي -
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 .اؼبستقلة اؼبتغريات قيم صبيع عن اػبطأ حد استقاللية اػبامسة: الفرضية
 دالمتعدّ  الخطي النموذج معلمات تقدير ثانيا:

 الصغر  اؼبربعات طريقة اؼبتعدد اػبطي االكبدار منوذج معلمات تقدير يف االستخدام شائعة الطرقبني  من
 للمتغري اؼبشاىدة القيم عن اؼبقدرة القيم اكبرافات مربعات ؾبموع تدين أهنا الطريقة ىذه خصائص ومنالعادية 
 :التالية الصيغة تأخذ عينة من اؼبقدرة االكبدار عالقة إنف  X2و X1 مفسرين متغريين وجود افرتضنا فإذا Y التابع

 
 :تدين حبيث مقدرات على اغبصول إىل العادية الصغر  اؼبربعات طريقة دفوهت

 
 ميكدن وبالتدايل، للصدفر سداويةم  بالنسدبة اعبزئيدة مشتقاتو تكون أن ىو للتدنية الالزم والشرط
 :التالية الطبيعية اؼبعادالت على اغبصول

 
 :التالية الطرق أحد استخدام ميكن النموذج معامل تقدير وإلجياد

 .اؼبعلمات من كرامير للحصول على قيم  قاعدة بواسطة الطبيعية ميكن ان ربّل اؼبعادالت طريقة المحددات: -
 يسمى ما أو االكبرافات أسلوب باستخدام اؼبتعدد االكبدار معامالت تقدير ميكن طريقة االنحرافات: -

 .(اغبسايب وسطها عن األصلية القيم اكبرافات) باؼبتوسطات
 دالمتعدّ  الخطي النموذج تقييم ثالثا:

 الدراسة ؿبل العالقة لتمثيل ؿبددة معادلة على كبصل سوف معامالتو وتقدير االكبدار منوذج تكوين بعد
 لنموذج العام األداء ربليل مرحلة إىل ننتقل وبعدىا Xi فيها اؼبؤثرة العوامل وؾبموعةYi اؼبفسرة ظاىرة بني

  اؼبدروسة. للعالقة سبثيلو وفعالية جودة وتقييم، االكبدار
 :خالل من اإلحصائية الناحية من النموذج تقييم يتم اإلحصائية: الناحية من النموذج تقييم - أ
 اإلحصائية باستخداـ المقدرة المعالم معنوية اختبار .1
 :خالل من للنموذج الكلية اؼبعنوية اختبار يتم :للنموذج الكلية المعنوية اختبار .2
 اؼبسدتقل اؼبتغدري يف التغيدري سدببها الدذي التدابع اؼبتغدري يف التغدري نسدبة يوضح مقياس ىو(: R2التحديد) معامل -

 ذاى بأن تبني التجربة وحسب، (1)الكلية االكبرافات إىل االكبدار خط قبل من اؼبوضحة فاترااالكب نسبة ألي
 وإن حدى النمدوذج يف جديد مفسر متغري إدخال دبجرد ترتفع وقيمت ألن كثريا، وعلي االعتماد ميكن ال ؤشراؼب

                                                           
 161 : ص ،"سابق مرجع" اهلل، فتح سحر خبيت، علي حسن(  1)
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 حالدة يف آخدر مؤشدر علدى االعتمداد يفضدل لدذا، التدابع تغدريواؼب اعبديدد تغدرياؼب ذاى بني سببية عالقة أية تكن مل
 التحديدد معامدل يدوعل ويطلدق -كمدا ىدو اغبدال لدراسدتنا-النمدوذج يف واحدد مفسدر متغدري مدن أكثدر وجدود
 :(1)( حبيثR2و بد  )إلي ويرمز (Adjusted R2)لعدّ اؼب

 
 :كمايلي ربسب واليت فيشر إحصائية باستخدام لالكبدار الكلية اؼبعنوية اختبار ميكن :فيشر إحصائية اختبار -

 
؛ واؼبقدام للبسدط حريدة ودرجدات معني معنوية مستو  عند اعبدولية قيمتها مع تقارن( F) قيمة حساب وبعد
 معنويدة أي البديلدة الفرضدية وتقبدل العددم فرضدية تدرف  اعبدوليدة (F) مدن أكدرب احملسدوبة (F) كاندت إذا حيدث
 .والعكس اؼبقدرة العالقة
 يدتمّ  اإلحصدائية، الناحيدة مدن النمدوذج صدالحية مدن التأكدد بعدد :القياسػية الناحيػة مػن النمػوذج تقيػيم - ب

 االرتباط مشكلة :يف تتمثل القياسي االقتصاد مشاكل العديد توجد حيث القياسية الناحية من النموذج اختبار
 ؛(2)حيث لألخطاء الذايت االرتباط مشكلةو  اؼبتعدد اػبطي

متغدرّيين  فيهدا يكدون الديت اغبالدة إىل اػبطدي التعددد أو اؼبتعددد اػبطدي االرتبداط يشدري :المتعػدد الخطي االرتباط .1
تأثرياهتدا الفرديدة علدى  عدزل يصدّعب مدا قويّدا، ارتباطدا االكبددار يرتبطدون مندوذج يف اؼبفسدرة اؼبتغدريات مدن أكثدر أو

التغددري مددع بعضددها لتأثّرىددا بددنفس العوامددل؛  إىل االقتصددادية اؼبتغددريات ميددل اؼبتغددرّي التددابع، وىددو يدددث نتيجددة
 اؼبشداىدات عددد فيصدبح العيندة حجدم صدغر؛ للنمدوذج تفسدريية اتري كمتغد اإلبطداء ذات اؼبتغدريات اسدتخدام
 .التفسريية اؼبتغريات عدد من قريب

 انعددام فرضدية فيهدا تتحقدق ال الديت اغبالدة إىل لألخطداء الدذايت االرتبداط يشدري لألخطػاء: الػااتي الرتبػاطا .2
 التقددير، يف الصدغر  اؼبربعدات طريقدة عليهدا تقدوم الديت الفرضديات  حددإ وىدي األخطداء بدني الدذايت االرتبداط
 نفسدها العشدوائي اؼبتغدري قديم أو قيمدة مدع مرتبطدةأيّدة غبظدة زمنيدة  يفµi  اؼبتغدرّي العشدوائي قيمدة تكدون حبيدث
 دقيقدة الغدري الصدياغة تقدديره أو اؼبدراد النمدوذج مدن اؼبسدتقلة اؼبتغدريات بعد  إمهال، وىو يدث نتيجة: السابقة
 .العشوائي متغريلل غري الدقيق صفالو  الزمنية أو السالسل بيانات دقة عدم .تقديره اؼبراد االكبدار لنموذج

 
 

                                                           
 .14ص:  لتسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،عرب موقع كلية العلوم االقتصادية وعلوم ا ، ؿباضرات منشورة1ح"القياس االقتصادي التطبيقي"،ضبودي حاج صحراوي،  (1)
 168: ص ،1993 اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديوان ،2ط منتصر، حافظ سعدية ترصبة القياسي"، واالقتصاد "اإلحصاء سالفاتور، دمينيك (2)
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 بيانات البانل :ثانيالمطلب ال
 سنتطرق من خالل ىذا اؼبطلب إىل العناصر التالية: 

 :انلالب بياناتتعريف  أوال 
 :بانل:المميزات نماذج  ثانيا 
  :بانلبيانات ال النماذج األساسية لتحليلثالثا: 

 :بيانات البانلتعريف  أّوال:
دبجموعدددة البياندددات الددديت ذبمدددع بدددني خصدددائص كدددل مدددن البياندددات تعدددرف بياندددات السالسدددل الزمنيدددة اؼبقطعيدددة  

اؼبقطعيددة والسالسددل الزمنيددة، فالبيانددات اؼبقطعيددة تصددف سددلوك عدددد مددن اؼبفددردات أو الوحدددات اؼبقطعيددة عنددد فددرتة 
بياندات ، كمدا تعدّرف زمنية واحدة، ينما تصف بيانات السلسدلة الزمنيدة سدلوك مفدردة واحددة خدالل فدرتة زمنيدة معيندة

)الدول، الواليات، الشدركات، األسدر ...( اؼبرصدودة عدرب فدرتة زمنيدة معيندة، أي دمد   :نل اؼبشاىدات اؼبقطعية مثلبا
   .(1)البيانات اؼبقطعية مع الزمنية يف آن واحد

  الددددزمن وأثددددر تغددددرّي أخددددذ يف االعتبددددار أثددددر تغددددرّي تكوهنددددا يف الدراسددددات االقتصددددادية،  بانددددل الاذج منددددوتددددربز أمهيّددددة 
 :بانل بالصيغة التاليةالميكن كتابة منوذج ، و بني الوحدات اؼبقطعية االختالف

 
Yit: اؼبشاىدة يف االستجابة متغري قيمة سبثل iعندi الزمنية الفرتةt؛ 

(i)0β: يف  اؼبشاىدة نقطة التقاطع قيمة سبثلi؛ 
Bj: ؛االكبدار خط ميل قيمة سبثل 

Xjit: التفسريي  اؼبتغري قيمة لثّ سبj  اؼبشاىدة يفi  الزمنية عند الفرتةt ؛ 
 .t ة الزمني الفرتة عندiاؼبشاىدة  يف اػبطأ قيمة سبثل

 مميزات نماذج بانل:  ثانيا:
 :(2)ا يليدب ا أو البيانات اؼبقطعية دبفردىاربليل بانل على ربليل البيانات الزمنية دبفردىتمّيز ي
 زة؛ نتائ  متحيّ  عطيالبيانات اؼبقطعية أو الزمنية والذي يالتحكم يف التباين الفردي الذي قد يظهر يف حالة  -

                                                           
 راجع: ( 1)

 .272:ص، 2012، 21عاإلحصائية، للعلوم العراقية اجمللة ،"والعشوائية الثابتة الطولية البيانات نماذج في النموذج اختيار" ،اعبمال يي زكريا - 
- Frees. A, Kim, "Longitudinal and Panel Data", University of Wisconsin, Madison, 2007, p:02. 

 راجع: ( 2)
 .04: ص،  3،2005ط ،"بانل بيانات في القياسي االقتصاد تحليل " البلطجي بادي -
 وعلوم التسيري، االقتصادية العلوم كلية  منشورة، غري ماجستري رسالة ،"المغاربية البلداف في االستثمار لدواؿ مقارنة دراسة" ،بوتياح وليد -

 .34 : ص، 2007 اعبزائر، جامعة
-. Hsiao C., "Analysis of panel Data", Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p:12. 
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تتضمن بيانات بانل ؿبتو  معلومايت أكثر من تلك اليت يف اؼبقطعية أو الزمنية، وبالتايل إمكانية اغبصول على  -
حدة من بيانات  مشكلة االرتباط اؼبشرتك بني اؼبتغريات تكون أقلّ  تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أنّ 

 عدد أكرب من درجات اغبرية؛، إضافة إىل وجود الزمنية السالسل
اليت قد زبفيها البيانات اؼبقطعية، كما تعترب مناسبة  توفر مناذج بانل إمكانية أفضل لدراسة ديناميكية التعديل -

 ألخر ؛  الربط بني سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية ؽباخال ميكن من كما  لدارسة فرتات اغباالت االقتصادية
من إمكانية ظهور مشكلة اؼبتغريات اؼبهملة، الناذبة عن خصائص اؼبفردات غري اؼبشاىدة،  سهم يف اغبدّ تُ  -

عدم حالة تأخذ يف االعتبار  هناتربز أمهية استخدام بيانات بانل يف أكما تقديرات متحيزة،   إىلؤّدي واليت ت
 ينة سواء اؼبقطعية أو الزمنية؛التجانس أو االختالف غري اؼبلحوظ " اػباص دبفردات الع

عند استخدام  الشائعة Heteroscedasticity اػبطأ ظهور مشكلة انعدام ثبات تباين حدّ  البانل مناذجنع سب -
  .بيانات اؼبقطع العرضي يف تقدير النماذج القياسية

 :النماذج األساسية لتحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية ثالثا:
ومن ىنا تأيت مناذج W. Green. (1993 )مهابانل كما قدّ اليقرتح اؼبنه  اغبديث الصيغة األساسية الكبدار بيانات  

 .ومنوذج التأثريات العشوائية منوذج التأثريات الثابتة البيانات الطولية يف ثالثة أشكال رئيسية ىي: منوذج االكبدار التجميعي
 :تاليةف بالصيغة الن منوذج البيانات الطولية يعرّ إمن الفرتات الزمنية وعليو ف T ة يفاؼبقطعية مقاسمن اؼبشاىدات  N ليكن لدينا 

 
 صبيع فيو تكون حيث الطولية البيانات مناذج أبسط من النموذج ىذا يعتربنموذج االنحدار التجميعي:   .1

 منوذج االكبدار على كبصل (1) اؼبعادلة يف النموذج كتابة إعادةالزمنية وب عبميع الفرتات اؼبعامالت ثابتة
 :(1)التالية بالصيغة ويكتب التجميعي

 
 معلمات تقدير يف العادية الصغر  اؼبربعات طريقة وتستخدم  σε2 (εit)VAR=و E(εit)0=حيث أّف: 
 (2) اؼبعادلة يف النموذج

 من حد  على مقطعية بيانات ؾبموعة كل سلوك معرفة ىذا النموذج إىل يهدفنموذج التأثيرات الثابتة:   .2
 بيانات ؾبموعة لكل اؼبيل ثابتة معامالت بقاء مع أخر  إىل ؾبموعة من القطع تتفاوت معلمة جعل خالل
 :(2) التالية بالصيغة يكون الثابتة التأثريات منوذج فإن وعليو مقطعية،

                                                           
 .05:ص، مرجع سابق"" ،اعبمال يي كرياز   ( 1)
 الماؿ رأس " ملتقىحبث مقّدم يف  ،"العربية الدوؿ في االقتصادي النمو على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أثر "الشرجبي، ؾبدي ( 2)

 16 : ص 2013 الشلف، جامعة ،"الحديثة االقتصاديات في العربية العماؿ متطلبات في الفكري
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 σε2 (εit)VAR=و E(εit)0= حيث أّف:
 وإمنا الزمن خالل تتغري ال مقطعية بيانات ؾبموعة لكلّ  β 0اؼبعلمة باعتبار الثابتة التأثريات ويطلق عليو منوذج     
ؼبعلمة  والسماح (3) اؼبعادلة يف النموذج معلمات تقدير هبدف اؼبقطعية البيانات ؾباميع يف فقط التغري يكون
 التامة اػبطية التعددية حالة ذبنبيتّم   لك ومهية متغريات تستخدم ما عادة اؼبقطعية ميعااجمل بني بالتغري β 0القطع
 اؼبربعات نموذجب الثابتة التأثريات منوذج يُعرف كما،  النموذج لتقدير العادية الصغر  اؼبربعات طريقة تستخدم مث

 (3) اؼبعادلة يف الومهية اؼبتغريات إضافة وبعدحيث  Dummy Variable Model))  الومهية للمتغريات الصغر 
 :يكتب بالصيغة التالية النموذجفإّن 

 
∑   : اؼبقدار ميثل حيث    

 
 :يلي كما النموذج ليصبح β 0القطع ؼبعلمة اؼبقطعية ميعجملاا يف التغري    

 
 بوسدط طبيعدي توزيدع ذو εitاػبطدأ  حدد يكدون العشدوائية التدأثريات مندوذج يفنمػوذج التػأثيرات العشػوائية:   .3

 عادة متحيزة وغري صحيحة العشوائية التأثريات منوذج معلمات تكون وحّى σε2 مساٍو لد  تباين و صفر مقدراه
 خدالل ذايت ارتبداط أي ىنداك ولديس اؼبقطعيدة اؼبشداىدات عبميع (متجانس ثابت اىل اػبطأ تباين بان يفرض ما
 .ؿبددة زمنية فرتة يف اؼبقطعية اؼبشاىدات من ؾبموعة كل بني الزمن
فمن  أعاله اؼبذكورة الفروض أحد يف خلل وجود حالة يف مالئما منوذجا العشوائية التأثريات منوذج يعترب
 :μ ه مقدار  معدل لو عشوائي كمتغري 0β(i) القطع معامل يعامل العشوائية التأثريات منوذج خالل

 
 :كما يلي  العشوائية التأثريات منوذج على كبصل (3) اؼبعادلة يف (6) اؼبعادلة تعوي وب

 
 i اؼبقطعية البيانات ؾبموعة يف اػبطأ حد ميثلVi حيث أّف:

 Error Components) اػبطدأ مندوذج مكوندات أحياندا العشدوائية التدأثريات مندوذج علدى يطلدقمالحظػة: 

Model) مهدا  للخطدأ مدركبني يدوي (7) اؼبعادلدة يف النمدوذج أن بسدببVi وεit العشدوائية التدأثريات مندوذج ميتلدك 
 :التايل اؼبركب اػبطأ حد لدينا ليكن،  σε2 (εit)VAR=و E(εit)0=منها  رياضية خواص
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 مقدرات تعطي هناكو  العشوائية التأثريات منوذج معلمات تقدير يف العادية الصغر  اؼبربعات طريقة تفشل
 يساوي بني اؼبشرتك التباين أن كون اؼبعلمات اختبار يف يؤثر فبا صحيحة غري قياسية أخطاء وؽبا ةكفؤ  Witو

 GLS  اؼبعممة الصغر  اؼبربعات طريقة تستخدم صحيح بشكل النموذج ىذا معلمات لتقدير وعليو الصفر
 واختباراتها الدراسة نموذج معلمات تقدير طرؽ :تالثالمطلب ال 

 سنتطرق من خالل ىذا اؼبطلب إىل العناصر التالية: 
  :الدراسة نموذج معلمات تقدير طرؽأوال 
 :اختبار المفاضلة بين بيانات البانل ثانيا 
  :اختبار استقرارية السالسل الزمنية والتكامل المشترؾثالثا 

 :الدراسة نموذج معلمات تقدير طرؽ أّوال:
ومّت يف ىذه  بو، خاصة طريقة منوذج لكل أن حيث بانلال مناذج معلمات تقدير طرق من لعديدا يوجد 

 الدراسة االعتماد على:
 اؼبعروفة غري اؼبعامل بع  لتقدير أسلوب بأهّنا J Hoston: عرّفها OLS العادية الصغرى المربعات طريقة .1

 بيانات من ؾبموعة على الطريقة تلك أو القانون ذلك تطبيق من الناذبة العددية القيمة ىو اؼبقدر أنحيث 
 يكون حيث النقاط، صبيع من يقرتب مستقيم خط إجياد إىل الطريقة ىذه فدهتو ، بالدراسة اؼبعنية العينة
 .(1)ميكن ما أدىن اغبقيقية القيم عن اؼبقدرة القيم اكبرافات ؾبموع

 :(2)دبا يلي العادية الصغر  اؼبربعات طريقة باستخدام اؼبقدرة القياسي النموذج معلمات تتميزو 
 الصفر يساوي توزيعها ووسط اؼبقدرة بني الفرق أن يعين: التحيز عدم خاصية. 
 متحّيز  غري خطي رمقدّ  أفضلBlue : حسبMarkov Gausse  ّوغري اػبطية اؼبقدرات بني من إن 

 .األخر  اؼبقدرات بقية مع مقارنة ميكن ما أقلّ  تباين ؽبما ألن العادية الصغر  اؼبربعات مقدرتا تكون اؼبتحيزة
 من  العينة حجم اقرتاب مع اغبقيقية اؼبعلمة من قيمتو اقرتبت إذا متسقا اؼبقدر يكون: االتساق خاصية

  يُفرتض ما يلي: OLSالطريقة  ىذه ولتطبيق، ماال هناية
 ؛والعشوائي واؼبستقل التابعاؼبتغري  بني اػبطية العالقة 
 ؛للصفر مساوٍ  العشوائي اؼبتغري قيم متوسط 
 ؛ثابتا يكون العشوائي اػبطأ تباين 
 ؛األخطاء بني ذايت ارتباط يوجد ال أي البع ، بعضها عن مستقلة العشوائي اؼبتغري قيم 
 ؛اؼبستقلّ  اؼبتغري قيم عن مستقلة العشوائي اؼبتغري قيمة 
 حدا   على مستقلّ  متغري كلّ  أثر ؼبعرفة اؼبفِسرة وذلك اؼبتغريات استقاللية. 

                                                           
 .33ص:  اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديوان ،1ج،"االقتصادي القياس لنظرية مدخل" صاحل، تومي ( 1)
 .143ص:  ، 2012 ،3ط مصر، القاىرة، الثقافية، لالستثمارات الدولية الدار ،"القياسي واالقتصاد اإلحصاء" سلفاتور، دومينيك ( 2)
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اؼبتغريات؛ حيث تكون  بني اغبقيقية العالقة بتحديد اؼبشرتك التكامل ربليل يسمح :المشترؾ التكامل طريقة  .2
 التاليان: الشرطان ربقق إذا متزامن تكامل يف Yو  Xالسلسلتان

 التكامل رتبة نفس من عام عشوائي اذباه للسلسلتني (d) I؛ 
 السلسلتني رتبة من أقلّ  تكامل رتبة ذات سلسلة للسلسلتني اػبطية التوليفة عن نت  إذا. 
 : اختبار المفاضلة بين بيانات البانل ثانيا:

 التحديد كما يلي: باختبارات تسمى ما يستخدم البانل بيانات استعمال عند اؼبالئم النموذج إجياد أجل من
 عشوائيةوال  الثابتة التأثريات بني جوىري اختالف وجود حالة يف يستخدم:  Hausman  (1978)اختبار   .1

 ذلك وجود عدم على العدم فرضية فتستند اؼبستقلة، باؼبتغريات الفردي األثر فيو يرتبط الذي اؼبد  وىو
 العشوائية التأثريات مقدرة ولكن مّتسقة والعشوائية الثابتة التأثريات مقدرات من كل تكون وعندىا االرتباط
 بالعالقة التالية: Hausmanيعطى اختبار و  Kحرية  درجة ذو تربيع كاي توزيع ويتبع كفاءة، األكثر ىي تكون

 
 حيث: 
 نرف  (X2)تربيع كاي قيمة من أكرب احملسوبة قيمة كانت إذا: كالتايل االختبار على اغبكم ويتم           
 (P value) كانت فإذا ماكينون إحصائية طريق عن اغبكم ميكن كذلك البديلة، الفرضية العدم ونقبل فرضية

 .(1)الصفرية الفرضية نرف  %5 مستو  معنوي من أقلّ 
 ىو الثابتة اآلثار منوذج أن الصفرية الفرضية تقول حيث الفرضيات تقلب اؼبراجع بع  ىناك لإلشارة          

 االختبار، جدول أسفل اؼبفضل النموذج مباشرة نتائجو تعطينا برنام  حيث ـبرجات مع يتوافق ما وىو اؼبالئم
  .الدراسة ىذه يف بو أخذنا ما وىو

قبل إجراء اختيارات التكامل اؼبشرتك بدني متغدريات : التكامل المشترؾو  استقرارية السالسل الزمنية اختبار ثالثا:
 الدراسة جبب دراسة استقرارية ىذه األخرية لتأكد من استقرارىا ودرجة تكاملها. 

إذا   نقدول عدن سلسدلة زمنيدة أهندا مسدتقرة ، أو ذات تبداين مشدرتك مسدتقرّ  اختبار استقرارية السالسل الزمنية: -
 اؼبشرتكة ثابتة عرب الزمن أي:كانت أوساطها، تبايناهتا، وتبايناهتا 

                  :إذا تذبذبت حول متوسط حسايب ثابت عرب الزمن     ktt yEyE 
   :إذا كان التباين ثابت عرب الزمن          222

  ktktktttt yEyEyVaryEyEyVar 
 يكون التغاير بدني أي قيمتدني لدنفس اؼبتغدري معتمددا علدى الفجدوة الزمنيدة بدني القيمتدني، ولديس علدى القيمدة  أن

 .t1أو  t2وليس على  t1 ،t2الفعلية للزمن الذي يسب عند التغاير، أي على الفرق بني الفرتة 
       sktktkttktt yyCovyyEyyCov   ,,  

اختبددار ( LLC): الاالختبددارات األكثدر اسدتعما مّت اعتمداد يف الدراسدة الزمنيددة سدلبدار اسدتقرار السالوالخت           
 .(1) (PP)بريون –اختبار فليبسو  (ADF)ديكي فويلر

                                                           
)1( 

William. H. Greene, "Op-Cit", P: 287. 
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    2002:اختبار (LLC) Levin,Lin,Chu عفولر اؼبوسّ  -ديكياختبار  من االختبار ىذا ينبثق (ADF ) 
H0وحدة جذر على ربتوي بانل يانات: ب H1         وحدة جذر على ربتويال  بانل يانات: ب.. 
  فػػولر الموسػػع -اختبػػار ديكػػي(ADF :) يعتددرب ىددذا االختبددار مددن أكثددر االختبددارات اسددتعماال للكشددف عددن

0:0وجود جذر الوحدة يف السالسل الزمنية، ويهدف ىذا االختبار إىل فحص فرض العدم  Hيف العالقة التالية :: 
 11 ttt yy    

والدددددذي يعدددددين وجدددددود جدددددذر الوحددددددة يف السلسدددددلة الزمنيدددددة أي أهندددددا غدددددري مسدددددتقرة، يف مقابدددددل الفدددددرض البدددددديل        
0:1 H إىل الطدرف األميدن مدن العالقدة  (1981)و فدويلر  ديكديوالذي يعدين اسدتقرارىا. و قدد أضداف كدل مدن

إىل عدد مناسب مدن الفدروق مدن الدرجدة األوىل وذلدك لتفدادي مشدكلة االرتبداط  السابقة قاطعة واذباه عام باالظافة
 الذايت لألخطاء لتظهر يف األخري على شكل صبلة مكونة من ثالثة معادالت على النحو التايل:

 
 

 التالية: لكل من النماذج الثالثة السابقة من العالقة وإلجراء ىذا االختبار يستوجب حساب إحصائية ديكي فويلر     

 




ˆ

ˆ

SE
 

tفددإذا تبددني أن   0كددرب أو تسدداوي القيمددة اعبدوليددة( فأنددو يددتم قبددول الفرضددية أ) أي القيمددة احملسددوبةH  أي: أن
 السلسلة ربوي على جذر الوحدة وبالتايل فهي غري مستقرة. 

الواجددب إدراجهددا يف النمددوذج، وميكددن  Pقبددل إجددراء ىددذا االختبددار يتعددني ربديددد عدددد الفجددوات الزمنيددة  مالحظػػة :
أو باالسددددددتعانة بددددددد: كددددددولريوغرام  AIC ،SC ،HQ ،LR ،LogLاألكثددددددر اسددددددتعمال مثددددددل: اسددددددتعمال احددددددد اؼبعددددددايري 

(Correlogram) .السلسلة اؼبراد دراسة استقراريتها وذلك يف الفروق األوىل 
    بيػػػروف –اختبػػػار فيليػػػ(PP :)فدددولر -يقدددوم ىدددذا االختبدددار علدددى تصدددحيح غدددري معلمدددي إلحصددداءات ديكدددي 

 ويتم يف أربع خطوات: ،وذلك لألخذ بعني االعتبار مشكلة تغري تباين اغبد العشوائي
 فدولر باسدتعمال طريقدة اؼبربعدات الصدغر  العاديدة مدع حسداب -تقدير النماذج الثالثة األساسدية الحتيدار ديكدي

 اإلحصاءات اؼبرتبطة هبا.
 :تقدير تباين اؼبد  القصري
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̂  حيثte .ميثل باقي التقدير 

  2تقدددير معامددل التصددحيح

ts اؼبسددمى بالتبدداين طويددل اؼبددد ( احملدددد انطالقددا مددن بنيددة التباينددات اؼبشددرتكة لبددواقي(
 ، حيث: النماذج اؼبقدرة مسبقا  

                                                                                                                                                                                     
)1( 

Voir: - Badi.H.Baltagi, "Econometric Analysis of Panel Data", 3
rd

, John Wiley and Sons, England, 2005, pp: 242-243. 
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اؼبقددر بداللدة عددد  l (troncature de Newey-West)ولتقدير ىذا التباين جيب ربديدد عددد التدأخريات        
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PP :بريون  –حساب إحصائية فليبس    
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. .فإذا تبني أن  تقارن ىذه اإلحصائية مع القيم اغبرجة عبدول ماك كينونPP كرب منأ 

 .القيمة اجملدولة فنقول عن السلسلة أهنا ربتو  على جذر الوحدة وبالتايل فهي غري مستقرة
 نفس من متكاملةوأهّنا  للمتغريات الزمنية السالسل استقرار من التأكد بعد اختبار التكامل المشترؾ: -

 التكامل اختبارات طريق عن الطويلة اآلجال يف الزمنية السالسل بني توازنية عالقة وجود اختبار يتم الدرجة،
 لبواقي الوحدة جذر فرضية والذي يعرف باختبار Kaoوقد مّت االعتماد يف ىذه الدراسة على اختبار اؼبشرتك،

 التجانس عدم أخذيحيث  (ADFاؼبطور ) فولر ديكي اختبارات من انطالقا االختبار "Kaoقّدم "التكامل، وقد 
 .اؼبرّكز اؼبختصر الطبيعي للتوزيع زبضع إحصائيتو أنّ  وقد استنت  البديلة الفرضية ظل يف الفردي بعني االعتبار

 االختبارات أىمّ  من  Durbin-Watsonعترب اختبار: ي Durbin-Watson test اختبار داربين واتسن -
 :الشكل حسب األوىل الدرجة من الذايت اكتشاف االرتباط يف اؼبستخدمة الشائعة

 
 حيث؛ إحصائية حساب العدم جيب فرضية الختبار

 
 

 DW =2 فإّن: كانت  إذا 4 و 0 بني قيمها وتأخذ لالختبار احملسوبة القيمة ثلسب DWأن  حيث
  :إذا كانت dl< DW  4أو-dl < DW ترف  فرضية العدم 
 :إذا كانتdu < DW<   4-duعدمال الفرضية تقبل 
 :4 إذا كانت-dl DW≤ ≤ 4-du  أوdl DW≤ ≤ du  د وبالتايل جيب نتيجة االختبار غري ؿبّددةتكون

 .إضافة بيانات أكثر
 تابعة متغريات يتضمن ال اؼبقدر النموذج؛ الثابت للمعلم متضمنا النموذج يكون أن ويشرتط ىذا االختبار:

 .األوىل الدرجة من الذايت االرتباط إال واتسون دربني خيترب ال؛ مستقلة كمتغريات إبطاء فرتات ذات
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-2012قياس أثر اغبوكمة على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية خالل الفرتة ) هبدف
للكشف " Jarque-Beraاختبار "لتحليل البيانات وذلك من خالل  "Eviewsبرنام  " توظيفتّم سي(، 2016
 اؼبقيدد فيشدر إحصدائية اختبددارعلى سُيعتَمد للدراسة، وللمفاضلة بني مناذج البانل  مد  صالحية البيانات عن
"F" ىوسدماناختبدار و الثابتدة النموذج التجميعدي ومندوذج التدأثريات  لالختيددار بددني "Hausman" بدني  مفاضلةلل

" PP؛ ADF ؛LLCتّم االعتماد على اختبارات "سيبعدىا  ،التأثريات العشوائية مندوذج التدأثريات الثابتدة ومندوذج
 اؼبد  طويلة توازنيةال عالقة" لكشف الKao" اختبار التكامل اؼبشرتكو  الختبار مد  استقرارية السالسل الزمنية

تحليل وتفسري النتائ  ويف األخري سنقوم ب، التأمني التكافلي اؼباليزية شركاتل اؼبالءة اؼبالية ومتغريات اغبوكمة بني
 كما ىو مبنّي فيما يلي:  اؼبتوصل إليها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قياس أثر الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأمين  :ثانيالمبحث ال
  التكافلي الماليزية 

 الدراسةمنهجية األول :  المطلب 

لشركات التأمين التكافلي الماليزية المالءة الماليةقياس أثر الحوكمة على الثاني:  المطلب 

:لشركات  المالءة الماليةليل وتفسير نتائج قياس أثر الحوكمة على حت  : المطلب الثالث
 التأمين التكافلي الماليزية
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 الدراسةمنهجية  المطلب األول:
 ونتطرق فيو إىل العناصر التالية:  

  :وعّينة الدراسةمجتمع أوال 
  :متغيرات الدراسةثانيا 
  :اختبار متغيرات الدراسة ثالثا 

 مجتمع وعّينة الدراسة:  أّوال:

تشمل عينة الدراسة صبيع شركات التأمني التكافلي اليت تنشط يف دولة ماليزيا، كما ىي موّضحة يف اعبدول 
بيانات كافية  الوصول إىل إمكانية"  لعدم ING PUBLIC Takaful Ehsan Berhadاؼبوايل، وذلك باستثناء شركة "

 .عن اؼبركز اؼبايل للشركة
 شركات التأمين التكافلي الماليزية :55الجدول

 حّصتها السوقية )رينجت ماليزي( رأسمالها سنة التأسيس الشركة
 Syarikat Takaful Malaysia Berhad سبتلك 

"BIMB Holdings Berhad "22.66% من الشركة 
 - مليوف 164.8 1984

   فرعا عرب ـبتلف أكباء ماليزيا 87سبتلك الشركة 
   ندونيسيا ىيإلديها انتشار خارج ماليزيا حيث سبتلك ثالث شركات تعمل يف: 

Asuransi Takaful Keluarga - 
Syarikat Takaful Indonesia - 

Asuransi Takaful Umum – 

  سبتلك شركةAsean Retakaful International  إلعادة التكافل 

Takaful Ikhlas Sdn. Berhad  

 MNRB Holdings Berhad فبلوكة لد
 %21 مليوف 100 2002

   ؛مكتب إقليمي 13 ؽباو  ،(ظباسرة وفروع وغريىا، تاالوكع: )نافذة توزي 5000أكثر من 
   ّ؛اراغني اؼبركزي اؼباليزي وينظمو بنك 2013 دبوجب قانون اػبدمات اؼبالية اإلسالمية لعام ةلمسج 
  ربتّل اؼبرتبة الثالثة من حيث نسبة اؼبسامهة يف السوق.منت  تأميين و  83 توفّر 

Sun Life Malaysia Takaful Berhad 

"CIMB Aviva Takaful Berhad"سابقا 

  CIMB جزء من ؾبموعة وىي 

 %4.3 مليار 1.11 2005

  شراكة حصرية للتأمني اؼبصريف مع لديهاCIMB Bank  لتوزيع منتجاهتا وخدماهتا من خالل شبكة البنك الواسعة اليت تضم
 ؛مستو  الدولة فرع على 300أكثر من 

 ( ؛فيتنام 2000 ؛اؽبند 5000 ؛الصني 3000 ؛ىونغ كونغ  2000 ؛الفلبني 9000؛ إندونيسيا 10000الوكالء) 
 16% من منتجات الشركة يتّم تسويقها عن طريق البنوك؛ 
 سنويا. %30ويصل معّدل منو االشرتاكات إىل  الدولية التصنيف وكاالت من قوية تصنيفات على شركةال حصلت 
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Prudential BSN Takaful Berhad 

 و "Prudential Holdings" تتقاسم كل من
Nasional  Bank Simpanan ".ملكية الشركة 

2006 
 مليوف مدفوع؛ 100
 %33.1 مصّرح بو. مليوف 100

   منت  وهبذا ربتل اؼبرتبة الثانية من حيث نسبة اؼبسامهة يف السوق اؼباليزي؛ 83وتوفّر  فروع 08سبتلك الشركة 
   ؛اليةعاػبدمات بفعالية وكفاءة  وتقدًنلعمليات هيل اوتس اهمع للكرتونية للتواصإبلوحات عمالءىا د الشركة وّ تز 
   ّومؤسسات دولية؛ ت ومؤسبراتحازت الشركة على العديد من اعبوائز من ؾبال 
   (.الكوارث الطبيعية واغبوادث الكرب ؛ تقدًن اؼبساعدة للمتضّررين من احملتاجنيعلى  الزكاة ؛ توزيعى السرطانضمر  ةدعسا)م :للشركةالدور االجتماعي 

HSBC Amanah Takaful Berhad  

:اؼبسامهني يف الشركة ىم  

HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings - 

 Limited ةسبتلك حصّ و   94%؛

سبتلكو   30%؛ Jerneh Asia Berhad -  

Employees Provident Fund Board of 

Malaysia.%62   يةسبتلك النسبة اؼبتبقو  

 %1.3 مليوف 100 2006

 تعتمد الشركة على بنك  توالشركااألفراد من  ئهاعمالقاعدة  توسيعلHSBC ؾبموعة كاملة  توزيع لتسويق منتجاهتا من خالل
 ؛عائلي )التكافل( والتكافل العاممن اغبلول اؼبالية / اؼبصرفية اليت يقدمها البنك مع ؾبموعة من منتجات التكافل ال

 علىو  اؼبمارسات أفضل باستخدام ؿبلية خصائص ذات دولية معايري توفر ماليزيا يف مبتكرة تكافل شركة هتدف إىل إنشاء 
 .HSBC جملموعة العاؼبية األنشطةأساس 

Hong Leong MSIG Takaful Berhad 

 "Hong Leong Financial Group" سبتلك شركة

 "Mitsui Sumitomo وشركة، %22 نسبة

Insurance"  32نسبة% 

 - مليوف 100 2006

  ؛يف سنغافورة، ىونغ كونغ فيتنام وكمبوديا اهرب مكاتبعخارج ماليزيا الدولية  قتتواجد الشركة يف السو 

 " مصّنفة من طرف شركةA M Best( "A-فبتاز للقوة اؼبالية ). 

MAA Takaful Berhad : Zurich  

بينما  %75نسبة  MAAH holds"سبتلك شركة 
البحرينية   "Solidarity Holds"  سبتلك شركة

  .%25اؼبتبقية  النسبة

 - مليوف 100 2006

   سة صناديق تكافل ىي:طبسبتلك الشركة 
SHARIAH BALANCED FUND - 

SHARIAH INCOME FUND - 
SHARIAH GROWTH FUND - 

SHARIAH FLEXI FUND - 
TAKAFULINK STRUCTURED INVEST FUND – 

  نافذة توزيع ووكالة 1222 أكثر من. 

Etiqa Takaful Berhard 
 "Group  Maybankفبلوكة لد 

 %39.6 مليار  2.2 2007

   ل؛دو الوباقي  ا دباليزياعموز  ا  فرع 34 دوسنغافورة ب ايا يف لبنان وبرونهرب مكاتبعالدولية  قتتواجد الشركة يف السو 
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  ؛(فرع بنكي 400 ؛فرع للتأمني التجاري والتأمني التكافلي 30 ؛كالةو  15200) :ةعمتنو  عسبتلك الشركة شبكة توزي 
  ربتل اؼبرتبة األوىل من حيث نسبة اؼبسامهة يف السوق اؼباليزي؛ 
  :حّققت الشركة عدة جوائز لتمّيزىا يف تقدًن خدمات التأمني التكافلي، نذكر منها 

 "Best Takaful Marketing": وىي اعبائزة الّدولية للتكافل؛بد "لندن"  2008 يف 
 "Most Outstanding Takaful Company":  ؛ؤسبر اؼبايل اإلسالمي، كواؼببور، ماليزيااؼبب 2011-2008من 
 Best Brand in Services – Insurance and Takaful":"  كواؼببور، ماليزيا؛2009يف ، 

 "وىي إحد  جوائز التكافل الّدولية؛2009يف ": جائزة أفضل صيرفة للتأمين التكافلي ، 
 جائزة أفضل شركة حّققت كفاية رأس اؼبال ؼبواجهة اؼبخاطر: وكالة فيتش للتصنيف الدويل. 

Great Eastern Takaful Sdn Bhd 

 فبلوكة لد
Koperasi Angkatan Tentera (M) Berhad 

 و
"I Great Capital Holdings Sdn Bhd " 

 - مليوف 135 2010

  ؛وسنغافورة إندونيسياا يف هرب مكاتبعالدولية  قتتواجد الشركة يف السو 

 إسالمية جديدة" يف أفضل مؤسسة " وعلى جائزة 2011" يف ةتكافل جديدشركة "أفضل  ربّصلت الشركة على جائزة
 ديب.ب اإلسالمية الشهرية اؼبالية من قبل األعمال 2013 يف "تكافل شركةأفضل جائزة "و  2012

AIA AFG Takaful Bhd 2011 767 مليوف مدفوع - 

  (؛الوكالء والسماسرة ،البنوك) ها عرب:فروعمن خالل  عنافذة للتوزي 16000و  فرع 45 تلك الشركةسب 
   الذين يعانون من أمراض القلب اػبلقية وبع   لاألطفا ساعدةخاص ؼب قإنشاء صندو  االجتماعية للشركة:الخدمات
 ها؛دة واليت ميكن معاعبتالمنذ الو  هماليت تصيب ادت اؼبماثلةو اغب
   ّىي ة جوائزحازت عد: 

 "The most trusted brand :" القيمة  ،يةعالنو  ،اؼبصداقية، الثقة، اعبدارة) مهور حول:بناءا  على استفتاء اعب 2014يف
  وإرضاء رغبات العمالء(؛ يةعجتماالاؼبسؤولية ا ،اإلبداع ضافة،اؼب
 "" Best Sponsorship Activation :و  اعبائزة الفضية"Best Multi- Channel Compagne :"  اعبائزة الربونزية بناءا

 ؛على قرار عبنة مسّوقني وخرباء الصناعة

Best In-House Outbound Call Centre Award :" ؛2012-2010من 

  ّ2012م للرعاية يف التكافل العائلي على مستو  دول اآلسيان يف جائزة أفضل مقد. 
 إعداد الباحثة :المصدر

 متغيرات الدراسةثانيا: 
هبدف بناء منوذج تفسريي ألثر  تابعةالتغريات ة واؼبستقلاسة على ؾبموعة من اؼبتغريات اؼباعتمدت الدر لقد 
ميكن  يف كل من دولة ماليزي واإلمارات العربية اؼبتحدة على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي اغبوكمة
 من خالل اعبدول اؼبوايل: هاتلخيص
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 وطرؽ قياسها التطبيقية للدراسة ةالتابع اتة والمتغّير المتغيرات المستقلّ  :51الجدول
 القياس الرمز المستقلّ   المتغير

 مجلس اإلدارة
 عدد أعضاء ؾبلس اإلدارة BDZ حجم مجلس اإلدارة
 عدد األعضاء اؼبستقلني يف ؾبلس اإلدارة BDI تركيبة مجلس اإلدارة

 عدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة BDM اجتماعات مجلس اإلدارة
 عدد عبان ؾبلس اإلدارة BDC لجاف مجلس اإلدارة

 المخاطر حوكمة
 عدد األعضاء يف عبنة اؼبخاطر RMZ حجم لجنة المخاطر
 عدد األعضاء اؼبستقلني يف عبنة اؼبخاطر RME تركيبة لجنة المخاطر

 عدد اجتماعات عبنة اؼبخاطر RMM اجتماعات لجنة المخاطر
 لجنة التدقيق 

 عدد األعضاء يف عبنة التدقيق ACZ لجنة التدقيق  حجم
 عدد األعضاء اؼبستقلني يف عبنة التدقيق ACI تركيبة لجنة التدقيق 

 عدد اجتماعات عبنة التدقيق ACC اجتماعات لجنة التدقيق
 الحوكمة الشرعية

 عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية SSBZ حجم ىيئة الرقابة الشرعية

 ىيئة الرقابة الشرعية خبرة
SSBE  عدد األعضاء الذين ؽبم شهادة يف العمل التأميين والشرعي / ؾبموع

 عدد األعضاء
 عدد اجتماعات ىيئة الرقابة الشرعية SSBM اجتماعات ىيئة الرقابة الشرعية
 أجرة اؼبكافأة ؽبيئة الرقابة الشرعية SSBF مكافآت ىيئة الرقابة الشرعية

 الداخلي الضبط كفاءة آليات رفع
 
 
 

 كفاءة الضبط الداخلي للشركةرفع  

WF أجرة الوكالة 
ME قيمة اؼبصاريف اإلدارية 
TP حجم اؼبخّصصات التقنية 

ISD حجم الفائ  اؼبخّصص للتوزيع 
CR حجم االشرتاكات اؼبعاد تأمينها 

 تركز الملكية
 % فأكثر5كبار اؼبسامهني األسهم اؼبملوكة ل نسبة  OCN تركز الملكية

 القياس الرمز التابع المتغير
 مدينو عمليات التكافل/إصبايل األصول DIO كافلنسبة مديني عمليات الت

 تعويضاتالمتوسط اليومي إلجمالي ال
 المدفوعة

DA-TPC /563إصبايل التعويضات اؼبدفوعة 

 النقد وما يف حكمو/ اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة ADP متوسط الفترة الدفاعية

 RBCT نسبة كفاية رأس الماؿ
 رأس اؼبال اؼبتاح
 %100×   رأس اؼبال اؼبطلوب

 إعداد الباحثةالمصدر: 
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 الماليزية التأمين التكافلي شركاتل دراسةلاختبار متغيرات ا :ثالثا

 ح بع  اػبصائص من خالل اعبدول اؼبوايل نوضّ  اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة للشركات الماليزية: .1
 .الدراسة للشركات اؼباليزيةاالحصائية لنموذج 

 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة للشركات الماليزية :52الجدول
 عدد المشاىدات المتغير

Observation 
 وسطمتال

Mean 
 الوسيط

Median 
 االنحراؼ المعياري

Std.dev 
 أعلى قيمة

Maximum 
 أدنى قيمة
Minimum 

BDZ 50 7.80 8.00 1.862629 15.00 5.00 
BDI 50 4.10 4.00 1.488048 9.00 2.00 

BDM 50 7.46 7.00 1.358420 10.00 5.00 
BDC 50 4.04 4.00 0.879703 7.00 3.00 
RMZ 50 3.94 4.00 1.219066 8.00 3.00 
RME 50 2.54 3.00 0.787919 5.00 1.00 
RMM 50 5.34 5.00 1.492977 10.00 2.00 
SSBZ 50 5.64 5.00 0.802038 8.00 5.00 
SSBE 50 2.16 2.00 1.017400 4.00 1.00 
SSBM 50 8.10 8.00 2.786630 19.00 4.00 
SSBF 50 180.56 170.00 51.77272 371.00 120.00 
ACZ 50 3.82 3.00 1.172647 8.00 3.00 
ACC 50 5.94 6.00 1.788986 11.00 4.00 
WF 50 192081.4 106891.0 186782.6 617659.0 20291.00 
ME 50 106438.3 67902.50 89633.69 311034.0 3322.000 
TP 50 75320.12 27711.00 112557.3 418600.0 151.0000 
CR 50 79850.52 46719.00 63215.75 224836.0 1197.000 
ISD 50 70394.90 16438.00 113225.8 412520.0 300.0000 
OCN 50 0.426 0.470 0.333644 0.88 0.000000 
DIO 50 0.030392 0.021593 0.028270 0.120403 0.003314 
ADP 50 1715.199 295.1404 4240.632 25055.05 39.48879 

DA-TPC 50 622.2574 95.42466 969.6863 3536.627 3.863014 
RBCT 50 654193.7 161678.5 1246515 4952630 57710.00 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثةالمصدر: 

بع  اػبصائص اإلحصائية للنموذج، ويالحظ تشّتت كبري من خالل ارتفاع قيم  يوّضح الجدوؿ السابق:     
اؼبخّصص للتوزيع( قبد  م اؼبخّصصات التقنية وحجم الفائ حج) يات، فبالنسبة ؼبتغري االكبراف اؼبعياري للمتغري 

أهّنا قد تّعدت اؼبتوسط اغبسايب، وىذا ألّن معظم الشركات ال زُبضعها لدراسة قياسية دقيقة ومعّمقة، بل يتّم 
من ِقبل ىيئة الرقابة الشرعية  نسبتو لفائ  اؼبخصص للتوزيع يتّم ربديدجم اجزافية، فبالنسبة غبربديدىا بطرق 

ض صصات التقنية فأسس حساهبا غري دقيقة ألهنا ال تأخذ صبيع اؼبخاطر اليت تتعرّ مسبقا ، أما بالنسبة غبجم اؼبخ
 ؽبا الشركة بعني االعتبار.

اختبار : ميكن توضيح نتائ  اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الّدراسة لشركات التأمين التكافلي الماليزية  .2
 من خالل اعبدول اؼبوايل: التكافلي اؼباليزيةالتوزيع الطبيعي ؼبتغريات الّدراسة لشركات التأمني 
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 اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الّدراسة لشركات التأمين التكافلي الماليزيةنتائج  :53الجدول
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 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثةالمصدر: 

متغريات  كلّ   أصبحتدالة اللوغاريتم النيبريي إدخال عملية التحويل و  بعد أنّه:لجدول نالحظ  من خالل ا      
إجراء  بالتايل ميكنو  %5تغرّيات منخفضة واحتماؽبا أكرب من ( للمJ-Bإحصائية ) أنّ  حيث ؛يتوزيع الطبيعتتبع الالدراسة 

 .فةراسة من القيم اؼبتطرّ زبليص متغريات الدّ  أن متّ  بعدد وذلك اختبارات اختيار مندوذج الباندل اؼبناسدب لبياندات الدراسدة،

 الزمنية السلسلة استقرار ؼبعرفة أساسيا اختبارا الوحدة جذر اختبار يعترب اختبار استقرارية السالسل الزمنية: .3
 االكبدار لظاىرة وذبنبا سليمة نتائ  إىل للوصول قصو  أمهية من ؽبا ؼبا تكاملها درجة وربديد الدراسة موضوع
 جذر اختبارات نتائ  واعبدول اؼبوايل يُظهر (، LLC ،ADF،PP) اؼبستعملة األساليب بني ومن الزائف
 .األوىل الدرجة من والفروقات عند اؼبستو اؼباليزية  لشركات التأمني التكافلي ميع متغريات الدراسةعب الوحدة

 لشركات التكافل الماليزية نتائج اختبارات جار الوحدة عند المستوى والفروقات من الدرجة األولى :54الجدول
 االختبارات           

 Prob 5% 
LLC ADF PP القرار 

LBDZ LBDZ 0.9130 0.9815 0.9579 مستقرة 
D LBDZ 0.0000 0.0000 0.0000 

LBDI LBDI 0.8328 0.9033 0.8834 مستقرة 
D LBDI 0.0000 0.0005 0.0003 

BDM BDM 0.9270 0.9222 0.9228 مستقرة 
LBDM 0.0000 0.0000 0.0000 

LBDC LBDC 0.5361 0.6239 0.6562 مستقرة 
D LBDC 0.0034 0.0708 0.0708 

LRMZ LRMZ 0.7208 0.8959 0.8225 مستقرة 
D LRMZ 0.0000 0.0047 0.0068 

LRME LRME 0.2470 0.5928 0.5928 مستقرة 
D LRME  0.0000 0.0120 0.0186 

LRMM LRMM 0.7935 0.9843 0.9872 مستقرة 
D LRMM 0.0000 0.0000 0.0000 

LSSBZ LSSBZ 0.8320 0.9527 0.9709 مستقرة 
D LSSBZ 0.0004 0.0042 0.0023 
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LSSBE LSSBE 0.9397 0.9834 0.9979 مستقرة 
D LSSBE 0.0001 0.0316 0.0316 

LSSBM LSSBM 0.9817 0.9141 0.9002         مستقرة 
D LSSBM  0.0000 0.0003 0.0002 

LSSBF LSSBF 0.8320 0.9527 0.9709 مستقرة 
D LSSBF 0.0004 0.0042 0.0023 

LACZ LACZ 0.7064 0.8909 0.8502 مستقرة 
D LACZ 0.0000 0.0025 0.0025 

LACI LACI 0.3230 0.6914 0.7386 مستقرة 
D LACI 0.0000 0.0047 0.0070 

LACC LACC 0.0343 0.5041 0.2092 مستقرة 
D LACC 0.0000 0.0001 0.0001 

LWF LWF 1.0000 0.9998 0.9982 مستقرة 
 D LWF 0.0000 0.0000 0.0000 

LME LME 1.0000 1.0000 1.0000 مستقرة 
D LME  0.0000 0.0038 0.0010 

LTP LTP 0.1167 0.0596 0.0466 مستقرة 
D LTP 0.0000 0.0020 0.0044 

LCR LCR 0.9970 0.9994 0.9986 مستقرة 
D LCR 0.0000 0.0001 0.0000 

LISD LISD 0.7516 0.8926 0.5062 مستقرة 
D LISD 0.0000 0.0000 0.0000 

OCN OCN 0.6648 0.7464 0.7464 مستقرة 
D OCN 0.0319 0.1058 0.1058 

LDIO LDIO 0.0000 0.2301 0.2490 مستقرة 
D LDIO 0.0124 0.0001 0.0002 

LADP LADP 0.8056 0.9911 0.9975 مستقرة 
D LADP 0.0000 0.0000 0.0000 

LDA_TPC LDA_TPC 1.0000 0.9892 0.9918 مستقرة 
D LDA_TPC 0.0000 0.0001 0.0001 

LRBCT LRBCT 0.9507 0.9773 0.7851 مستقرة 
D LRBCT 0.0000 0.0000 0.0001 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثاف المصدر:

يف الفرتة  I(0مستقرة عند اؼبستو  ) غري السالسل كانتصبيع  من خالؿ الجدوؿ السابق يتّضح أّف:        
أصبحت صبيع  I(1(، وبعد إجراء الفروق من الدرجة األوىل )PP؛ADF  ؛ LLC) اتاختبار  اؼبدروسة حسب

نقبل الفرض و الصفرية  الفرضية نرف  وبالتايل %2الّسالسل مستقرة، حيث كانت صبيع االحتماالت أقّل من 
  .I(1ستقرّة ومتكاملة عند اؼبستو )مالسالسل  وبالتايل الوحدة جذر وجود عدم عىالبديل دب

 لذلك مستقرة، أن بع  السالسل كانت غري وجدنا السابقة من خالل النتائ  المشترؾ:اختبار التكامل   .4
 ميكنو اؼبتزامن )اؼبشرتك( التكامل وباعتبار ربليل زائفا، اكبداره قد يكون الدراسة ؽبذه اؼبالئم النموذج فإنّ 
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 اؼبالءة اؼبالية ومتغريات اغبوكمة بني اؼبد  توازنية طويلة عالقة اإلشكالية وياول استحداث ىذه على التغلب
 التالية: النتائ  ' مّت اغبصول علىKao'اختبار  وباستعمال ،لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية

 
 شركات التأمين التكافلي الماليزيةلمتغيرات الدراسة في  للتكامل المشترؾ Kao: نتائج اختبار55الجدول

 

 المتغيرات المستقلة      
 

 المتغيرات التابعة

مجلس 
 اإلدارة

لجنة 
 لجنة التدقيق المخاطر

ىيئة الرقابة 
 الشرعية

رفع كفاءة 
الضبط 
 الداخلي

تركز 
 المجموع الملكية

LDIO 
t-stat -2.559834 -2.077581 -3.883447 -2.559834 -2.395634 0.059664 -10.89826 

Prob 0.0052 0.0189 0.0001 0.0052 0.0083 0.4762 0.0000 

LDA_TPC 
t-stat -4.186341 -2.492010 -3.401528 -4.186341 -2.489291 -1.786377 -11.01968 

Prob 0.0000 0.0064 0.0003 0.0000 0.0064 0.0370 0.0000 

LRBCT 
t-stat -3.168864 -2.301009 -3.050304 -3.430730 -3.055501 -0.526708 -9.245030 

Prob 0.0008 0.0107 0.0011 0.0003 0.0011 0.2992 0.0000 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 (  Schwarz information criterion: SIC) باالعتماد على معيار بطريقة آلية لقد مّت اختيار فرتات اإلبطاء الزمينمالحظة: 

عليو و  5%))  منقّل أ تاغباالويف صبيع الفرضية الصفرية  تاحتماال صبيع  من خالل الجدول السابق يّتضح أن:     
و تُوجد عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة، فبا يؤّكد أنّ  دبعىالفرض البديل،  يُقبلو  عدمفرض اليُرف  ال

وجود عالقة توازنية طويلة األجل ألثر متغريات كّل من )ؾبلس االدارة، عبنة اؼبخاطر، عبنة التدقيق، ىيئة الرقابة 
 ،"DIO"لالتكافنسبة مديين عمليات )ى كّل من ية( علىالشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلك

، وكنتيجة عامة فهناك عالقة ("RBCT"نسبة كفاية رأس اؼبال ،"DA_TPC"يومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعةاؼبتوسط ال
 .اؼباليزية توازنية طويلة األجل عبميع متغريات اغبوكمة ؿبّل الدراسة على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي

 الماليزيةعلى المالءة المالية  لشركات التأمين التكافلي  قياس أثر الحوكمةالثاني: المطلب  
 ونتطرق فيو إىل العناصر التالية:  

 :قياس أثر الحوكمة على نسبة مديني عمليات التكافل في شركات التأمين التكافلي الماليزية أوال 
 على المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة في شركات التأمين التكافلي الماليزية قياس أثر الحوكمة :ثانيا 
 :قياس أثر الحوكمة على نسبة مديني كفاية رأس الماؿ لشركات التأمين التكافلي الماليزية ثالثا 

 على نسبة مديني عمليات التكافل في شركات التأمين التكافلي الماليزية قياس أثر الحوكمة :أّوال

 مّت استخدام اذجللنم األوىل الدرجة من الذايت واالرتباط األفراد نيب التباين ثبات معد من كل عاعبةؼب 
(، ودبا أّن حجم White cross-section standard errors & covarianceالتباين والتباين اؼبشرتك لوايت ) مصفوفة
-HAC (heteroscedasticity- and autocorrelation حةصحّ القياسية اؼب األخطاء طريقة غري فإنّ ص العينات

consistent)  مكنةاؼب الصغر  ربعاتاؼب طريقةأو EGLS ري؛ حيث تقدير النماذج يكون التقدير كب دورال تقوم ب
 .نفسو دون معاعبة
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: الماليزية لشركات التأمين التكافلي مديني عمليات التكافلعلى نسبة  تقدير أثر تطبيق الحوكمة .1
 .الماليزية لشركات التأمين التكافلي مديني عمليات التكافلالحوكمة على نسبة تطبيق نتائج تقدير أثر  :56الجدول

 DIO:  نسبة مديني عمليات التكافل األّوؿ المتغير التابع
 مشاىدة 50=10*5مجموع مشاىدات البانل:        T=10              N=5(     2016-2012الفترة )

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية لمجلس اإلدارة
constante -3.861777 -4.553056 -3.513646 

-22.02461 -7.944317 -3.566872 
2.2222 0.0000 2.2224 

LBDZ -0.980114 -0.128442 -0.534189 
-4.460377 -0.944096 -1.896029 
2.2221 0.3514 0.0644 

LBDI 2..69..0 0.141880 0.256859 
4.382278 2.063060 1.582210 
2.2221 2.2929 2.1622 

LBDM 0.040063 0.029782 -0.228961 
0.153046 0.168662 -0.569981 
0.8790 2..202 2.2012 

LBDC 0.477073 2.264406 2.239301 
2.111957 3.06242. 9.204.09 
2.2923 2.2220 2.2222 

R-squared 0.159245 2.042222 2.221904 
Adjusted R-squared 0.084511 2.062404 -0.032834 

F-Satistic 6.132.62 12.03422 2.212222 
Prob F-Statistic 0.092516 2.222222 2.220126 
Durbin watson 2.242.26 1...2222 1.661003 

 LDIO = -3.86- 0.98*LBDZ + 0.82*LBDI + 0.04*LBDM + 0.4.*LBDC االنحدار التجميعيمعادلة نموذج 
  LDIO = -4.55- 0.13*LBDZ + 0.19*LBDI + 0.03*LBDM + 0.53*LBDC معادلة نموذج التأثيرات الثابتة

  LDIO = -3.5 - 0.53*LBDZ + 0.22*LBDI - 0.23*LBDM + 0.63*LBDC معادلة نموذج التأثيرات العشوائية

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي لحوكمة المخاطرالمتغيرات التفسيرية 
constante -4.488355 -4.068296 -3.516694 

-11.91907 -8.142376 -5.343778 
2.2222 2.2222 0.0000 

LRMZ 2.224.22 0.985110 0.343339 
6.64234. 2.363068 1.151469 
2.2623 0.0235 0.2555 

LRME 2.163434 -1.117119 -0.441063 
2.002323 -4.786104 -2.874078 
2.9922 2.2222 0.0061 

LRMM 0.014252 -0.058535 -0.237269 
0.109134 -0.474904 -1.489168 
2.4132 2.2302 0.1433 

R-squared 2.1603.1 2..36.22 0.030549 
Adjusted R-squared 2.202901 2.00.234 -0.032676 

F-Satistic 6.63.6.2 12.32312 0.483186 
Prob F-Statistic 2.242966 2.222222 0.695599 
Durbin watson 2.029226 1..99469 1.148707 
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 LDIO = -4.86+ 0.50*LRMZ + 0.12*LRME + 0.014*LRMM التجميعي االنحدار نموذج معادلة

  LDIO = -4.00 + 0.98*LRMZ - 1.16*LRME - 0.058*LRMM الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDIO = -3.56+ 0.34*LRMZ - 0.44*LRME - 0.69*LRMM العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 العشوائية التأثيرات نموذج الثابتة التأثيرات نموذج التجميعي االنحدار نموذج المتغيرات التفسيرية لجنة التدقيق  

 
constante 

-5.628496 -2.807765 -4.225599 
-11.17219 -5.871818 -3.733333 

0.0000 0.0000 0.0005 
LACZ 0.230159 -0.015217 0.261041 

0.853528 -0.083117 0.474658 
0.3978 0.9342 0.6373 

 
LACI 

0.426836 -0.331718 -0.246298 
1.883152 -2.366860 -0.676796 
0.0660 0.0233 0.5019 

 
LACC 

0.552798 -0.378621 0.178366 
2.516126 -3.312890 0.536221 
0.0154 0.0021 0.5944 

R-squared 2.6202.1 0.787422 0.014391 
Adjusted R-squared 2.122324 0.718477 -0.049888 

F-Satistic 9.229222 11.42113 0.223889 
Prob F-Statistic 2.216434 0.000000 0.879305 
Durbin watson 1.223200 1.746858 1.180444 

 LDIO = -5.63+ 0.23*LACZ + 0.43*LACI + 0.55*LACC التجميعي االنحدار نموذج معادلة

  LDIO = -2.81 - 0.015*LACZ - 0.33*LACI - 0.3.*LACC الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDIO = -4.22+ 0.26*LACZ - 0.22*LACI + 0.1.*LACC العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية التأثيرات الثابتة نموذج نموذج االنحدار التجميعي للحوكمة الشرعية المتغيرات التفسيرية
constante -3.892492 -4.834834 -5.125374 

-0.967464 -9.952974 -2.020178 
0.3384 0.0000 0.0492 

LSSBE 0.161794 -0.402317 -0.229528 
1.320443 -2.075835 -2.616906 
0.1932 0.0449 0.0120 

LSSBM -0.796261 -0.222874 -0.000322 
-3.294176 -1.315417 -0.001557 

0.0019 0.1965 0.9988 
LSSBF 0.130163 0.142106 0.119236 

0.380077 2.587250 0.514680 
0.7056 0.0137 0.6092 

R-squared 0.102910 0.788961 0.016266 
Adjusted R-squared 0.044404 0.720516 -0.047890 

F-Satistic 1.758964 11.52695 0.253541 
Prob F-Statistic 0.168254 0.000000 0.858409 
Durbin watson 0.422417 1.699002 1.144047 

 LDIO = -3.89+ 0.16*LSSBE - 0..*LSSBM + 0.13*LSSBF التجميعي االنحدار نموذج معادلة

  LDIO = -4.83 - 0.4*LSSBE - 0.22*LSSBM + 0.14*LSSBF الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDIO = -5.12- 0.23*LSSBE - 0.0003*LSSBM + 0.16*LSSBF العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي لرفع كفاءة الضبط  المتغيرات التفسيرية
constante 1.209505 -2.512615 0.057145 
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1.228400 -1.418242 0.044109 
0.2258 0.1650 0.9650 

LME -0.619646 -0.300901 -0.455976 
-2.549261 -2.902440 -1.555943 

0.0144 0.0064 0.1269 
LWF -0.108577 -0.293381 -0.183588 

-0.516124 -4.540120 -0.661130 
0.6084 0.0001 0.5120 

LTP 0.026819 0.131252 0.044798 
0.496505 2.232573 0.574967 
0.6220 0.0321 0.5682 

lCR 0.451805 0.341553 0.392087 
7.605856 56.15934 2.448982 
0.0000 0.0000 0.0184 

lISD -0.020552 0.078353 0.005242 
-0.651289 13.14079 0.084270 

0.5182 0.0000 0.9332 
R-squared 2.29.120 2.414929 2.603.23 

Adjusted R-squared 2.22.1.2 2...0632 2.1416.1 
F-Satistic 12.611.4 6..23.21 3.310463 

Prob F-Statistic 2.222222 2.222222 2.216232 
Durbin watson 1.164264 1.2.01.3 1.141392 

LDIO = 2.9- 0.6*LME - 0.6*LWF - 0.065*LTP + 0.53*LCR + 0.000 التجميعي االنحدار نموذج معادلة 2* LISD 

  LDIO = -2.5- 0.3LME - 0.29*LWF + 0.13*LTP + 0.34*LCR + 0.078*LISD الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDIO = 0.02- 0.45LME - 0.18*LWF + 0.044*LTP + 0.39*LCR + 0.005*LISD العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية
constante -4.101005 -9.108215 -4.158097 

-29.16744 -1.04E+12 -8.732803 
0.0000 0.0000 0.0000 

OCN 0.568758 12.38397 0.763971 
1.587577 6.04E+11 1.010046 
0.1189 0.0000 0.3175 

R-squared 2.11210. 2.022202 2.269312 
Adjusted R-squared 2.240022 2.2496.2 2.223442 

F-Satistic 2.324209 16.16.26 1.142601 
Prob F-Statistic 2.212962 2.222222 2.604260 
Durbin watson 2.204341 1..69601 1.142212 

 LDIO = -4.101 + 0.5688*OCN التجميعي االنحدار نموذج معادلة
 LDIO = -9.1082+ 12.384*OCN + [CX=F الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
 LDIO = -4.158+ 0.764*OCN + [CX=R العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

  9Eviewsباالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 :بارات المفاضلة بين نماذج البانلاخت  .2

 (:FEMالثابتة ) التأثيرات ( ونموذجPRMالتجميعي ) النموذج بين المقّيد للمفاضلة (F) اختبار -
 بني مشرتك االكبدار ثابت ىل عدمو، دبعى من الشركات بني اختالف وجود دبعرفة االختبار ىذا يسمح

 :من خالل اؼبعادلة التالية( F)وقد مّت حساب قيمة  خاص ثابت شركة لكل أم صبيع الشركات
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Rurحيث؛ )

R2؛ )النموذج التأثريات الثابتة( معامل التحديد للنموذج غري اؼبقّيد: 2
t :؛ )النموذج التجميعي( معامل التحديد للنموذج اؼبقّيد 

n :؛   فراد يف النموذجاأل عددnt  :عدد اؼبشاىدات    k :باستثناء اغبّد لثابت   النموذج غري اؼبقّيديفاؼبعامالت  عدد) 

 اؼبوايل: اعبدول يف ةحموضّ  االختبارنتائ  و
 مفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتةلل( F) نتائج اختبار :1-56الجدول

 ىيئة الرقابة الشرعية لجنة التدقيق لجنة المخاطر اإلدارة مجلس  المتغيرات المستقلة
رفع كفاءة الضبط 

 الداخلي
 تركز الملكية

 11.48 13.09 13.37 11.29 17.44 12.36 المقّيد Fقيمة 

*4.08 *2.45 *2.84 *2.84 *2.84 *2.61 الجدولية F قيمة  
3.83** 4.31** 4.31** 4.31** 3.51** 7.31** 

  9Eviews باالعتماد على برنامج  الباحثة إعداد المصدر:
 %1عند مستوى  **                                             % 2عند مستوى  *                            

اؼبقّيد احملسوبة بالنسبة لد )ؾبلس اإلدارة، عبنة  (F)قيمة إحصائية  من خالل الجدول السابق يتّضح أّن:       
اؼبخاطر، عبنة التدقيق، ىيئة الرقابة الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية( أكرب من قيمة 

 وبالتايل نرف  الفرض العدم ونقبل الفرض البديل دبعى أنّ كما ىو مبنّي يف اعبدول أعاله اجملدولة   (F)إحصائية 
 منوذج التأثريات ىو األفضل.

 (:REM( ونموذج التأثيرات العشوائية )FEMللمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ) Hausmanاختبار " -
 ال وأنّ  إال اؼبقطعية، لبياناتاألفضل بالنسبة ل منوذج التأثريات الثابتة ىو أنّ  إىل القياسي التحليل نصوص تشري
 مالئمة أكثر تعترب التأثريات من أيّ  ؼبعرفة وذلك (Hausman) اختبار استخدام بعد إال ذلك من دالتأكّ  ميكن
 العشوائية، والنتائ  موّضحة يف اعبدول اؼبوايل: التأثريات مناذج أم الثابتة التأثريات مناذج كانت سواء   النموذج لتقدير

 نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية للمفاضلة بين Hausman نتائج اختبار :2-56الجدول
Pref Chi-sq-d,f Chi-sq statistic Test Summary متغيرات الحوكمة 
1.2222 9 2.222222 Gross-section random مجلس اإلدارة 
1.2222 3 2.222222 Gross-section random إدارة المخاطر 
1.2222 3 2.222222 Gross-section random لجنة التدقيق 
1.2222 3 2.222222 Gross-section random ىيئة الرقابة الشرعية 
1.2222 2 2.222222 Gross-section random الضبط الداخلي 
2.2122 1 2..9.269 Gross-section random تركز الملكية 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 وباحتمال( 0.000000) بلغت احملسوبة القيم أن إىل تربيع كاي توزيع يتبع الذي االختبار ىذا نتائ  تشري      
( 0.0156)وباحتمال  (5.848524)بالنسبة عبميع متغريات، يف حني قبد أن القيمة قّدرت بد ( 1.0000) يساوي

 منوذج أنمباشرة بنّي  اؼبالئم النموذج يعطي الذي Eviews 9 برنام  ـبرجات حسب وأنّ  إالبالنسبة لرتّكز اؼبلكية 

F = [) Rur
2   - R2

t (  /n-1] /[ )1- R2
ur( / )nt - n - k( ] 
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أفضل من الناحية يف صبيع اغباالت  الثابتة التأثريات منوذج، حيث كان الدراسة ؽبذه اؼبالئم ىو الثابتة التأثريات
 .اإلحصائية ومستو  اػبطأ بو أقّل من منوذج التأثريات العشوائية

اختبار وجود ارتباط ذايت للبواقي  ميكنو  :(الااتي للبواقي مدى االرتباط الااتي للبواقي )االستقالؿ اختبار  .3
والقيم اعبدولية القيم احملسوبة  وذلك بعد استخراجDurban Watson) ) باستخدام اختبارألوىل من الدرجة ا

 اؼبوافقة ؽبا والنتائ  موّضحة يف اعبدول اؼبوايل:
 االرتباط الااتي للبواقي اختبارنتائج  :3-56الجدول

 لجنة التدقيق لجنة المخاطر مجلس اإلدارة المتغيرات المستقلة
ىيئة الرقابة 
 الشرعية

رفع كفاءة 
 الضبط الداخلي

 تركز الملكية

 القيمة الجدولية لػ
(D.W) 

N=50 K=4 
[1.72 -1.38] 

N=50 K=3 
[1.67 -1.42] 

N=50 K=3 
[1.67 -1.42] 

N=50  K=3 
[1.67 -1.42] 

N=50 K=5 
[1.77 -1.34] 

N=50 K=1 
[1.59 -1.50] 

 D.W 1.88 1.84 1.75 1.70 1.69 1.82قيمة 
  4Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

أو  أكرب من القيمة القصو  للمجال اؼبوافق ؽبا احملسوبة كانت( D.Wقيمة ) من خالل الجدول يتّضح أّن:      
  بني القيم اؼبتجاورة ؼبتغريات الدراسة. ارتباط ذايتعدم وجود  يف صبيع اغباالت، وبالتايل وىذا (2تقرتب من )

 قياس أثر الحوكمة على المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة في شركات التأمين التكافلي الماليزية :نياثا

 .الماليزية في شركات التأمين التكافلي المدفوعةالمتوسط اليومي إلجمالي التعويضات تقدير أثر تطبيق الحوكمة على  .1

شركات التأمين في  المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعةثر تطبيق الحوكمة على نتائج تقدير أ :57الجدول
 .الماليزية التكافلي

 LDA_TPC المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة:  الثاني المتغير التابع
 مشاىدة 50=10*5مجموع مشاىدات البانل:        T=10              N=5(     2016-2012الفترة )

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية لمجلس اإلدارة
constante 2.004537 9.885087 10.14288 

0.952100 33.45379 6.794404 
2.3921 0.0000 2.2222 

LBDZ 2.769995 0.108579 -0.239704 
2.352704 0.815369 -0.648283 
2.2631 0.4202 0.5201 

LBDI -2.720372 0.072754 0.457898 
-6.123417 0.484095 2.475760 
2.2222 2.2313 2.2101 

LBDM 0.468366 0.107101 0.049751 
3.952412 3.430043 1.160268 
0.0003 2.2212 2.6261 

LBDC 3.086145 2.9.0964 2.099.61 
6.338347 2.200622 1.129623 
2.2222 2.2222 2.6222 

R-squared 0.245781 2.4.2102 2.299194 
Adjusted R-squared 0.178739 2.4.11.9 -0.040815 
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F-Satistic 3.2222.4 140.2921 2.214261 
Prob F-Statistic 0.011445 2.222222 2.061024 
Durbin watson 2.262401 1.22429. 1.660162 

 LDA_TPC = 2.004+ 2.77*LBDZ - 2.72*LBDI + 0.47*BDM + 3.09*LBDC االنحدار التجميعيمعادلة نموذج 
  LDA_TPC = 9.88+ 0.11*LBDZ + 0.073*LBDI + 0.11*BDM + 0.49*LBDC معادلة نموذج التأثيرات الثابتة

  LDA_TPC = 10.14- 0.24*LBDZ + 0.46*LBDI + 0.05*BDM + 0.74*LBDC معادلة نموذج التأثيرات العشوائية

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي لحوكمة المخاطرالمتغيرات التفسيرية 
constante 11.56097 6.974971 11.42127 

22.90775 9.171651 8.036936 
2.2222 2.2222 0.0000 

LRMZ -0.123617 1.916945 -0.333044 
-0.749148 9.204834 -0.328598 
2.92.2 0.0000 0.7440 

LRME 2.602322 1.317138 0.525369 
2.2.2299 2.161053 0.538621 
2.2220 2.2324 0.5927 

LRMM 0.024544 0.414561 0.144240 
0.187174 0.789050 0.498133 
2..262 2.9391 0.6208 

R-squared 2.964123 2.402024 0.014790 
Adjusted R-squared 2.341.02 2.420.31 -0.049462 

F-Satistic 11.26942 163..222 0.230191 
Prob F-Statistic 2.222224 2.222222 0.874893 
Durbin watson 2.221422 1.909631 1.348656 

  LDA_TPC = 11.56- 0.12*LRMZ + 0.27*LRME + 0.024*LRMM التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 LDA_TPC = 6.97+ 1.97*LRMZ + 1.32*LRME + 0.41*LRMM الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDA_TPC = 11.42 - 0.33*LRMZ + 0.52*LRME + 0.14*LRMM العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 العشوائية التأثيرات نموذج الثابتة التأثيرات نموذج التجميعي االنحدار نموذج المتغيرات التفسيرية لجنة التدقيق  

 
constante 

10.97276 7.103570 10.64271 
12.57272 8.211288 7.759712 
0.0000 0.0000 0.0000 

LACZ 0.020667 2.351829 0.214699 
0.049312 6.341405 0.340132 
0.9609 0.0000 0.7353 

 
LACI 

0.156494 -0.131289 0.147066 
1.168177 -0.293571 0.449454 
0.2502 0.7704 0.6552 

 
LACC 

0.293515 0.742609 0.343688 
1.711233 2.395515 2.558049 
0.0954 0.0207 0.0139 

R-squared 2.626213 0.976114 0.016347 
Adjusted R-squared 2.623631 0.968367 -0.047805 

F-Satistic 2.122132 126.0001 0.254812 
Prob F-Statistic 2.223202 0.000000 0.857507 
Durbin watson 2.334390 1.576643 1.308579 

  LDA_TPC = 10.97+ 0.02*LACZ + 0.17*LACI + 0.29*LACC التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 LDA_TPC = 7.1+ 2.35*LACZ - 0.13*LACI + 0.74*LACC الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDA_TPC = 10.64+ 0.21*LACZ + 0.15*LACI + 0.34*LACC العشوائية التأثيرات نموذج معادلة
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 نموذج التأثيرات العشوائية التأثيرات الثابتة نموذج نموذج االنحدار التجميعي للحوكمة الشرعية المتغيرات التفسيرية
Constante 4.497541 8.060110 7.668734 

3.040089 6.097798 3.964835 
0.0039 0.0000 0.0003 

LSSBZ 4.199360 0.956337 1.698434 
6.455259 4.375535 3.526135 
0.0000 0.0001 0.0010 

LSSBE 1.236027 0.076829 -0.011671 
8.042873 0.801750 -0.032171 
0.0000 0.4280 0.9745 

LSSBM 0.942052 0.914486 0.783071 
4.322078 5.538472 4.349595 
0.0001 0.0000 0.0001 

LSSBF -0.242598 0.004343 -0.041828 
-2.314232 0.051135 -0.374810 

0.0253 0.9595 0.7096 
R-squared 0.479698 0.984378 0.162439 

Adjusted R-squared 0.433449 0.978737 0.087989 
F-Satistic 10.37207 174.5000 2.181862 

Prob F-Statistic 0.000005 0.000000 0.086253 
Durbin watson 0.454711 1.677475 1.512277 

 LDA_TPC = 4.5 + 4.2*LSSBZ + 1.24*LSSBE + 0.94*LSSBM - 0.24*LSSBF التجميعي االنحدار نموذج معادلة

  LDA_TPC = 8.06+ 0.96*LSSBZ + 0.078*LSSBE + 0.91*LSSBM + 0.004*LSSBF الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDA_TPC = 7.67+ 1.68*LSSBZ - 0.017*LSSBE + 0.78*LSSBM - 0.042*LSSBF العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي لرفع كفاءة الضبط  التفسيريةالمتغيرات 
Constante -24.52741 -0.223497 -3.090200 

-5.450879 -0.298320 -1.050239 
0.0000 0.7672 0.2993 

LME 1.945503 0.645547 0.712684 
4.106399 9.509720 3.611868 
0.0002 0.0000 0.0008 

LWF 0.128272 -0.034703 -0.007797 
0.354562 -0.527571 -0.041255 
0.7246 0.6011 0.9673 

LTP 0.266338 -0.096732 -0.015525 
3.074102 -5.712520 -0.168616 
0.0036 0.0000 0.8669 

lCR -0.459241 0.183187 0.183713 
-2.708692 2.675710 0.455234 

0.0096 0.0113 0.6512 
lISD 0.137911 -0.044706 -0.059387 

2.251320 -1.249797 -0.563478 
0.0294 0.2197 0.5760 

R-squared 2....649 2.4491.0 2.31346. 
Adjusted R-squared 2..02222 2.441.26 2.632422 

F-Satistic 24.400.. 960.22.2 9.262292 
Prob F-Statistic 2.222222 2.222222 2.2296.1 
Durbin watson 2.091100 1..3..03 1.62.146 

 LDA_TPC = -22.41 + 1.78*LME + 0.04*LWF + 0.25*LTP - 0.26*LCR + 0.08*LISD التجميعي االنحدار نموذج معادلة
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  LDA_TPC = -0.22+ 0.64*LME - 0.035*LWF - 0.1*LTP + 0.18*LCR - 0.048*LISD الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDA_TPC = -3.09 + 0.71*LME - 0.008*LWF - 0.015*LTP + 0.18*LCR - 0.06*LISD العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية
Constante 12.11883 5.820854 12.12810 

68.65849 2.314588 9.898184 
0.0000 0.0260 0.0000 

OCN -1.395776 13.73909 -1.066667 
-3.611002 2.307293 -0.474438 

0.0007 0.0264 0.6373 
R-squared 2.123213 2.404243 2.222966 

Adjusted R-squared 2.2.9362 2.4099.2 -0.015299 
F-Satistic 2.2169.2 1...1229 2.621224 

Prob F-Statistic 2.263221 2.222222 2.21136. 
Durbin watson 2.6.1922 1.2.4222 1.324.62 

 LDA_TPC = 12.12 - 1.39*OCN التجميعي االنحدار نموذج معادلة
  LDA_TPC = 5.82 + 13.74*OCN الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
  LDA_TPC = 12.13 - 1.07*OCN العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 Eviews 9  باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:
 اختبارات المفاضلة بين  نماذج البانل: .2
 :المفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة (F) اختبار -

 مفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتةلل( F) نتائج اختبار :1-57الجدول

رفع كفاءة الضبط  ىيئة الرقابة الشرعية لجنة التدقيق لجنة المخاطر مجلس اإلدارة لػ المتغيرات المستقلة
 الداخلي

 تركز الملكية

 18.05 0.75 12.72 12.46 9.06 20.55 المقّيد Fقيمة 

*4.08 *2.45 *2.84 *2.84 *2.84 *2.61 الجدولية F قيمة  
3.83** 4.31** 4.31** 4.31** 3.51** 7.31** 

  9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:
 %1عند مستوى  **                                             % 2عند مستوى  *                            

اؼبقّيد احملسوبة بالنسبة لد )ؾبلس اإلدارة، عبنة  (F)قيمة إحصائية  :فّ من خالؿ الجدوؿ السابق يتّضح أ       
 (F)اؼبخاطر، عبنة التدقيق، ىيئة الرقابة الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي( أكرب من قيمة إحصائية 

اجملدولة كما ىو مبنّي يف اعبدول أعاله وبالتايل نرف  الفرض العدم ونقبل الفرض البديل دبعى أّن منوذج التأثريات 
 ىو األفضل.

 للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية: Hausmanاختبار " -
 نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية للمفاضلة بين Hausman نتائج اختبار :2-57الجدول

Pref Chi-sq-d,f Chi-sq statistic Test Summary متغيرات الحوكمة 
1.2222 9 2.222222 Gross-section random مجلس اإلدارة 
1.2222 6 2.222222 Gross-section random إدارة المخاطر 
1.2222 3 2.222222 Gross-section random لجنة التدقيق 
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1.2222 3 2.222222 Gross-section random ىيئة الرقابة الشرعية 
1.2222 2 2.222222 Gross-section random الضبط الداخلي 
2.2206 1 0.612101 Gross-section random تركز الملكية 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 وباحتمال (0.000000) بلغت احملسوبة القيم أن إىل تربيع كاي توزيع يتبع الذي االختبار ىذا نتائ  تشري      
( 0.0072)وباحتمال  (7.210171)بالنسبة عبميع متغريات، يف حني قبد أن القيمة قّدرت بد  (1.0000) يساوي

 أنمباشرة بنّي  اؼبالئم النموذج يعطي الذي Eviews 9 برنام  ـبرجات حسب وأنّ  إال بالنسبة لرتّكز اؼبلكية،
أفضل من  يف صبيع اغباالت الثابتة التأثريات منوذج، حيث كان الدراسة ؽبذه اؼبالئم ىو الثابتة التأثريات منوذج

 .الناحية اإلحصائية ومستو  اػبطأ بو أقّل من منوذج التأثريات العشوائية
  :(الااتي للبواقيمدى االرتباط الااتي للبواقي )االستقالؿ  اختبار .3

 االرتباط الااتي للبواقيختبار نتائج ا :3-57الجدول

 لجنة التدقيق لجنة المخاطر مجلس اإلدارة المتغيرات المستقلة
ىيئة الرقابة 
 الشرعية

رفع كفاءة 
 تركز الملكية الضبط الداخلي

 القيمة الجدولية لػ
(D.W) 

N=50 K=4 
[1.72 -1.38] 

N=50 K=3 
[1.58 -1.16] 

N=50 K=3 
[1.58 -1.16] 

N=50  K=3 
[1.67 -1.42] 

N=50 K=5 
[1.77 -1.34] 

N=50 K=1 
[1.59 -1.50] 

 D.W 1.70 1.47 1.58 1.68 1.84 1.69قيمة 
 %1عند مستوى  *                                        9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:                                  

أو تقع أكرب من القيمة القصو  للمجال اؼبوافق ؽبا  احملسوبة كانت (D.W)قيمة  من خالؿ الجدوؿ يتّضح أّف:   
بني القيم اؼبتجاورة  ارتباط ذايتيف صبيع اغباالت وبالتايل عدم وجود وىذا  من القيمة القصو وتقرتب  ضمنو

 ؼبتغريات الدراسة.
  الحوكمة على نسبة مديني كفاية رأس الماؿ لشركات التأمين التكافلي الماليزيةقياس أثر  :ثالثا 

 .الماليزية لشركات التأمين التكافلي كفاية رأس الماؿتقدير أثر تطبيق الحوكمة على نسبة   .1
 الماليزية شركات التأمين التكافليل كفاية رأس الماؿثر تطبيق الحوكمة على نسبة  نتائج تقدير أ :58الجدول

 RBCTكفاية رأس الماؿ :  نسبة  ثالثال المتغير التابع
 مشاىدة 50=10*5مجموع مشاىدات البانل:        T=10              N=5(     2016-2012الفترة )

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية لمجلس اإلدارة
constante 11.44915 18.97477 18.76592 

17.09107 54.56450 47.39381 
2.2222 0.0000 2.2222 

LBDZ 2.125865 0.237349 0.177530 
6.440871 2.926623 0.875531 
2.2222 0.0059 0.3859 

LBDI -0.877496 -0.179731 -0.050121 
-4.250992 -3.905606 -0.358178 
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2.2221 2.2229 2.0614 
LBDM 1.256336 -0.146284 -0.166983 

1.683093 -3.383085 -1.081841 
0.0993 2.2210 2.6.21 

LBDC 1.448498 2.649110 2.932644 
1.808973 2.444.12 1.692020 
2.2001 2.3691 2.61.4 

R-squared 0.470662 2.441942 2.224323 
Adjusted R-squared 0.423609 2.4..910 -0.013361 

F-Satistic 12.22642 366.2962 2..3.946 
Prob F-Statistic 0.000007 2.222222 2.22.222 
Durbin watson 2..44192 1.545799 2.420246 

 LRBCT = 11.45+ 2.12*LBDZ - 0.88*LBDI + 1.26*LBDM + 1.45*LBDC االنحدار التجميعيمعادلة نموذج 
  LRBCT = 18.97+ 0.24*LBDZ - 0.18*LBDI - 0.15*LBDM + 0.29*LBDC نموذج التأثيرات الثابتة معادلة

  LRBCT = 18.76 + 0.18*LBDZ - 0.05*LBDI - 0.17*LBDM + 0.44*LBDC معادلة نموذج التأثيرات العشوائية

 نموذج التأثيرات العشوائية التأثيرات الثابتة نموذج نموذج االنحدار التجميعي لحوكمة المخاطرالمتغيرات التفسيرية 
constante 19.10691 17.06744 18.92935 

59.70982 37.83810 24.66091 
2.2222 2.2222 0.0000 

LRMZ -0.110352 1.346635 0.027118 
-0.908290 8.461924 0.073917 
2.3242 0.0000 0.9414 

LRME 2.1..333 -0.487583 0.033943 
2.431130 -2.352473 0.120240 
2.320. 2.2632 0.9048 

LRMM 0.123095 0.411155 0.203085 
0.909520 1.243830 0.754807 
2.3242 2.6144 0.4542 

R-squared 2.323632 2.443342 0.034800 
Adjusted R-squared 2.311222 2.441629 -0.028147 

F-Satistic ..309992 923.0.22 0.552846 
Prob F-Statistic 2.222122 2.222222 0.648817 
Durbin watson 2.333001 1.638222 0.981829 

  LRBCT = 19.11- 0.11*LRMZ + 0.19*LRME + 0.12*LRMM التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 LRBCT = 17.07 + 1.35*LRMZ - 0.49*LRME + 0.41*LRMM الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LRBCT = 18.93 + 0.03LRMZ + 0.03*LRME + 0.2*LRMM العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 العشوائية التأثيرات نموذج الثابتة التأثيرات نموذج التجميعي االنحدار نموذج المتغيرات التفسيرية لجنة التدقيق  

 
constante 

19.79970 17.33139 19.85865 
94.70154 40.65312 35.33702 
0.0000 0.0000 0.0000 

LACZ -0.287225 2.016948 -0.060755 
-3.959843 8.607760 -0.301378 

0.0003 0.0000 0.7645 
 

LACI 
-0.081411 -1.393249 -0.313291 
-0.912812 -5.388653 -1.357791 

0.3673 0.0000 0.1812 
 

LACC 
-0.008744 0.373644 -0.072925 
-0.139294 1.870739 -0.572274 

0.8900 0.0678 0.5699 
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R-squared 2.320442 0.995187 0.053314 
Adjusted R-squared 2.36200. 0.993626 -0.008426 

F-Satistic ..46.246 637.5864 0.863522 
Prob F-Statistic 2.222242 0.000000 0.466809 
Durbin watson 2.22..24 1.526471 0.908335 

  LRBCT = 19.8- 0.29*LACZ - 0.081*LACI - 0.01*LACC التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 LRBCT = 17.33 + 2.02*LACZ - 1.39*LACI + 0.37*LACC الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LRBCT = 19.86- 0.06*LACZ - 0.31*LACI - 0.07*LACC العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي للحوكمة الشرعية المتغيرات التفسيرية
constante 14.38304 17.48313 17.71304 

2.507482 15.90992 14.29774 
0.0158 0.0000 0.0000 

LSSBE -0.000586 0.458167 0.434323 
-0.012906 2.059191 2.309807 

0.9898 0.0466 0.0254 
LSSBM -0.356092 0.178000 0.166044 

-4.626609 4.677289 1.081341 
0.0000 0.0000 0.2852 

LSSBF 0.452446 0.097208 0.081539 
0.948554 1.244339 1.144457 
0.3478 0.2212 0.2584 

R-squared 0.077732 0.996775 0.151049 
Adjusted R-squared 0.017584 0.995729 0.095683 

F-Satistic 1.292349 952.9587 2.728179 
Prob F-Statistic 0.288323 0.000000 0.054732 
Durbin watson 0.182956 1.572454 1.079070 

 LRBCT = 14.38 - 0.006*LSSBE - 0.36*LSSBM + 0.45*LSSBF التجميعي االنحدار نموذج معادلة

  LRBCT = 17.48+ 0.46*LSSBE + 0.18*LSSBM + 0.1*LSSBF الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

 LRBCT = 17.71+ 0.43*LSSBE + 0.17*LSSBM + 0.08 *LSSBF العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة االنحدار التجميعي نموذج لرفع كفاءة الضبط  المتغيرات التفسيرية
constante 17.93906 5.340036 15.61702 

113.3709 2.455739 19.51970 
0.0000 0.0181 0.0000 

LME 0.072175 0.713151 0.070757 
1.628088 4.090336 0.784821 
0.1125 0.0002 0.4368 

LWF 0.114176 -0.037720 0.124363 
2.651390 -0.251843 2.150851 
0.0120 0.8023 0.0370 

LTP -0.087071 0.112178 -0.059963 
-4.320851 4.045538 -2.807897 

0.0001 0.0002 0.0074 
lCR 0.019980 -0.197270 0.119355 

0.318034 -2.744566 0.916882 
0.7523 0.0087 0.3642 

lISD -0.054645 0.196244 -0.058296 
-2.344178 8.779535 -1.433404 

0.0249 0.0000 0.1588 
R-squared 2.243320 2.44202. 2.102.92 
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Adjusted R-squared 2.22.922 2.442921 2.2.3322 
F-Satistic 14..431. 02..2643 1..422.1 

Prob F-Statistic 2.222222 2.222222 2.112326 
Durbin watson 2.202692 1.219010 2..23092 

  LRBCT = 17.94+ 0.07*LME + 0.11*LWF - 0.09*LTP + 0.02*LCR - 0.055*LISD التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 LRBCT = 5.34 + 0.71*LME - 0.04*LWF + 0.11*LTP - 0.2*LCR + 0.2*LISD الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LRBCT = 15.62+ 0.071*LME + 0.12*LWF - 0.06*LTP + 0.12*LCR - 0.06*LISD العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية
constante 19.38283 12.21020 19.73588 

143.2525 7.71E+09 28.12949 
0.0000 0.0000 0.0000 

OCN -0.912997 16.70264 -0.963267 
-4.530414 4.49E+09 -0.825927 

0.0000 0.0000 0.4129 
R-squared 2.62.21. 2.443992 2.2160.6 

Adjusted R-squared 2.693202 2.44102. -0.007785 
F-Satistic 12.0321. 242.24.2 2.261941 

Prob F-Statistic 2.222123 2.222222 2.939302 
Durbin watson 2.190330 1.390599 2..10062 

 LRBCT = 19.38- 0.91*OCN التجميعي االنحدار نموذج معادلة
  LRBCT = 12.21 + 16.7*OCN الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
  LRBCT = 19.76 - 0.96*OCN العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

  9Eviewsباالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 اختبارات المفاضلة بين نماذج البانل: .2
 :الثابتة التأثيرات ونموذج التجميعي النموذج بين لمفاضلةا( F) اختبار -

 مفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتةلل( F) نتائج اختبار :1-58الجدول
رفع كفاءة الضبط  ىيئة الرقابة الشرعية لجنة التدقيق لجنة المخاطر مجلس اإلدارة لػ المتغيرات المستقلة

 الداخلي
 تركز الملكية

 63.98 39.27 126.1 51.6 37.62 231.6 المقّيد Fقيمة 

*4.08 *2.45 *2.84 *2.84 *2.84 *2.61 الجدولية F قيمة  
3.83** 4.31** 4.31** 4.31** 3.51** 7.31** 

  9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:
 %1عند مستوى  **                                             % 2عند مستوى  *                            

اؼبقّيد احملسوبة بالنسبة لد )ؾبلس اإلدارة، عبنة  (F)قيمة إحصائية  :فّ من خالؿ الجدوؿ السابق يتّضح أ       
اؼبخاطر، عبنة التدقيق، ىيئة الرقابة الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية( أكرب من قيمة 

 اجملدولة كما ىو مبنّي يف اعبدول أعاله وبالتايل نرف  الفرض العدم ونقبل الفرض البديل دبعى أنّ  (F)إحصائية 
 منوذج التأثريات ىو األفضل.
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 ونموذج التأثيرات العشوائية: ضلة بين نموذج التأثيرات الثابتةللمفا Hausmanاختبار " -
 للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية Hausman نتائج اختبار :2-58الجدول

Pref Chi-sq-d,f Chi-sq statistic Test Summary متغيرات الحوكمة 
1.2222 9 2.222222 Gross-section random مجلس اإلدارة 
1.2222 6 2.222222 Gross-section random إدارة المخاطر 
2.9420 6 1.34426. Gross-section random لجنة التدقيق 
1.2222 3 2.222222 Gross-section random ىيئة الرقابة الشرعية 
1.2222 2 2.222222 Gross-section random الضبط الداخلي 
1.2222 1 2.222222 Gross-section random تركز الملكية 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 وباحتمال( 0.000000) بلغت احملسوبة القيم أن إىل تربيع كاي توزيع يتبع الذي االختبار ىذا نتائ  تشري      
( 0.4967( وباحتمال )1.399628بالنسبة عبميع متغريات، يف حني قبد أن القيمة قّدرت بد ) (1.0000) يساوي

 أنمباشرة بنّي  اؼبالئم النموذج يعطي الذي Eviews 9 برنام  ـبرجات حسب وأنّ  إال بالنسبة للجنة التدقيق
يف صبيع اغباالت أفضل من  الثابتة التأثريات منوذج، حيث كان الدراسة ؽبذه اؼبالئم ىو الثابتة التأثريات منوذج

 .الناحية اإلحصائية ومستو  اػبطأ بو أقّل من منوذج التأثريات العشوائية
  :(مدى االرتباط الااتي للبواقي )االستقالؿ الااتي للبواقي اختبار  .3

 االرتباط الااتي للبواقي نتائج اختبار :3-58الجدول
 لجنة التدقيق لجنة المخاطر مجلس اإلدارة المتغيرات المستقلة

ىيئة الرقابة 
 الشرعية

رفع كفاءة 
 تركز الملكية الضبط الداخلي

 القيمة الجدولية لػ
(D.W) 

N=50 K=4 
[1.54 -1.15] 

N=50 K=3 
[1.57. 1.24] 

N=50 K=3 
[1.57 -1.24] 

N=50  K=3 
[1.57 -1.24] 

N=50 K=5 
[1.58 -1.16] 

N=50 K=1 
[1.40 -1.32] 

 D.W 1.54 1.63 1.52 1.47 1.64 1.39قيمة 
 %1عند مستوى  *                                             9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة لمصدر:ا                              

أو تقع ضمن فق ؽبا للمجال اؼبوا القيمة القصو أكرب من  احملسوبة كانت( D.W)قيمة  من خالؿ الجدوؿ يتّضح أّف:    
  بني القيم اؼبتجاورة ؼبتغريات الدراسة. ارتباط ذايتوجود ب ال يف صبيع اغباالت وبالتايلالقيمة القصو  وىذا  مناجملال وتقرتب 

 لشركات التأمين التكافلي الماليزية المالءة الماليةليل وتفسير نتائج قياس أثر الحوكمة على حالمطل  الثالث: ت

 :لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية اؼبالءة اؼباليةليل نتائ  قياس أثر اغبوكمة على رب أوال 
 :لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية اؼبالءة اؼباليةتفسري نتائ  قياس أثر اغبوكمة على  ثانيا 

 لشركات التأمين التكافلي الماليزية المالءة الماليةليل نتائج قياس أثر الحوكمة على حت أوال:
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 تحليل نتائج المفاضلة بين النماذج:   .1
اؼبقّيد احملسوبة بالنسبة لد )ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبخاطر، عبنة التدقيق، ىيئة  (F)قيمة إحصائية  من خالل  -

اجملدولة  (F)الرقابة الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية( كانت أكرب من قيمة إحصائية 
النموذج التجميعي، فبا  وبالتايل نرف  الفرض العدم ونقبل الفرض البديل دبعى أّن منوذج التأثريات أفضل من

، وىذا ما يطرح يف ماليزيا ّيزىا عن باقي شركات التأمني التكافليخاصة بكّل شركة سب يعين وجود تأثريات
 التساؤل التايل: ىل ىذه التأثريات ثابتة أم عشوائية؟؛

ى نتائ  اختبار ة بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية واعتمادا عللبالنسبة للمفاض  -
"Hausman وباستخدام منوذج "Eviews  تبنّي أّن منوذج التأثريات الثابتة ىو اؼبالئم لدراسة أثر اغبوكمة

 على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية؛
 تأثيرات الثابتة:تحليل نتائج تقدير نماذج   .2
 الدراسة اإلحصائية للنماذج المقّدرة: .4
 معنوية المعلمات: اختبار 

 اعتمادا على نتائ  تقدير ىذا النموذج تبنّي ما يلي:
   :وجود معنوية إحصائية لكل من اؼبعامالت التالية[(C LBDI; LBDZ;  ;LBDC; LBDM)  بالنسبة

( بالنسبة C  ;ACC; ACI; ACZ( بالنسبة للجنة اؼبخاطر و) C; RMC; RME; RMZ)جمللس اإلدارة و
 ; LTP; LCRالرقابة الشرعية، و) بالنسبة ؽبيئة (SSBM; SSBE; SSBZ ;LSSBF ؛C)للجنة التدقيق و

LISD LME; ;LWFحيث كانت  [ليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، وتركز اؼبلكية( بالنسبة آل
 ( دبعى أن ىذه اؼبتغريات اؼبفسرّة للحوكمة تؤثّر يف اؼبتغري التابع اؼبالءة اؼبالية2.22احتماالهتا أقّل من )

   .لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية
  :يتّم اختبار اؼبعنوية الكلية للنماذج اؼبتحّصل عليها من خالل معامالت اختبار المعنوية الكلية للنماذج

  والنتائ  كانت كما يلي: "F" واختبارات فيشر "R2"اؼبعّدلة  التحديد
  " احتماالت إحصائيةFisher"  بالنسبة لدكل من )ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبخاطر، عبنة التدقيق، ىيئة الرقابة

( حيث قّدرت صبيعها بد 2.22كانت أقّل من )وؼبتغريات التابعة  الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية( 
 وذج ككل لو معنوية إحصائية؛( وبالتايل نرف  فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، وبالتايل النم2.2222)
  اؼبعدلة قيم التحديد بلغ متوسط (R2 ؼبتغريات اغبوكمة )(على التوايل، أي أّن 0.99؛ 0.98؛ 2.02 )

فبثّلة يف )نسبة مديين  اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي اؼباليزيةمتغريات متغريات اغبوكمة تفّسر 
%؛ 02بنسبة ) التكافل، متوسط إصبايل التعويضات اؼبدفوعة يوميا، نسبة كفاية رأس اؼبال( على التوايل

النسب فتفّسرىا عوامل أخر  مدرجة ( من التغريات اإلصبالية وىي نسب عالية جّدا أّما باقي %44 %؛.4
 يف النموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.
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 (2016-2012)على متغيرات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية خالؿ الفترة  التحليل اإلحصائي ألثر متغيرات الحوكمة :59الحدول

 المتغير
إحصائي ألثر متغيرات الحوكمة على متغيرات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية خالؿ الفترة  تحليل R2قيمة  قرار النموذج Fقيمة  المتغير التابع المستقل

(2012-2016) 

مجلس 
 اإلدارة

DIO 0.00000 0.72 معنوي إحصائيا 
غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب نسبة مديين عمليات التكافل التغرّي يف من %72 تفّسر ؾبلس اإلدارة متغريات

 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف 

DA_TPC 0.00000 0.98 إحصائيا معنوي 
فتفّسرىا عوامل  ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من التغرّي يف % 98 تفّسر ؾبلس اإلدارة متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف غري أخر  

RBCT 0.00000 0.99 إحصائيا معنوي 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب الدفاعيةمتوسط الفرتة  من التغرّي يف %99 تفّسر ؾبلس اإلدارة متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.ا

لجنة 
 المخاطر

DIO 0.00000 0.78 إحصائيا معنوي 
غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب نسبة مديين عمليات التكافل من التغرّي يف %78 تفّسرعبنة اؼبخاطر  متغريات

 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف 

DA_TPC 0.00000 0.97 إحصائيا معنوي 
فتفّسرىا عوامل  ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من التغرّي يف %97 تفّسرعبنة اؼبخاطر  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف غري أخر  

RBCT 0.00000 0.99 إحصائيا معنوي 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب متوسط الفرتة الدفاعية من التغرّي يف %99 تفّسرعبنة اؼبخاطر  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.ا

 لجنة التدقيق
DIO 0.00000 0.72 إحصائيا معنوي 

غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب مديين عمليات التكافل سبةن من التغرّي يف %72 تفّسرعبنة التدقيق  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف 

DA_TPC 0.00000 فتفّسرىا عوامل  ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من التغرّي يف %97 تفّسرعبنة التدقيق  متغريات 0.97 إحصائيا معنوي
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 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف غري أخر  

RBCT 0.00000 0.99 إحصائيا معنوي 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من التغرّي يف متوسط الفرتة الدفاعية %99 تفّسرعبنة التدقيق  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.ا

الرقابة ىيئة 
 الشرعية

DIO 0.00000 0.72 إحصائيا معنوي 
غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب نسبة مديين عمليات التكافل التغرّي يف من %72 تفّسرىيئة الرقابة الشرعية  متغريات

 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف 

DA_TPC 0.00000 0.98 إحصائيا معنوي 
فتفّسرىا  ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من التغرّي يف %98 تفّسرىيئة الرقابة الشرعية  متغريات

 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف غري عوامل أخر  

ADP 0.00000 0.99 إحصائيا معنوي 
غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب متوسط الفرتة الدفاعيةمن التغرّي يف  %99 تفّسرىيئة الرقابة الشرعية  متغريات

 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف 

آليات 
الضبط 
 الداخلي

DIO 0.00000 0.89 إحصائيا معنوي 
فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب نسبة مديين عمليات التكافل التغرّي يف من %89 تفّسرآليات الضبط الداخلي  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف غري 

DA_TPC 0.00000 0.99 إحصائيا معنوي 
فتفّسرىا  ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من التغرّي يف %99 فّسرآليات الضبط الداخلي  متغريات

 ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.لنموذج امدرجة يف غري عوامل أخر  

RBCT 0.00000 0.99 إحصائيا معنوي 
غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من التغرّي يف متوسط الفرتة الدفاعية %99 تفّسرآليات الضبط الداخلي  متغريات

 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف 

 تركز الملكية
DIO 0.00000 0.76 إحصائيا معنوي 

غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب نسبة مديين عمليات التكافل التغرّي يف من %76 تفّسرتركز اؼبلكية  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف 

DA_TPC 0.00000 فتفّسرىا عوامل  ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من التغرّي يف %98 فّسرتركز اؼبلكية  متغريات 0.98 إحصائيا معنوي
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 إعداد الباحثةالمصدر: 

 (2016-2012)ألثر متغيرات الحوكمة على متغيرات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية خالؿ الفترة  االقتصادي التحليل :65الجدول

 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف غري أخر  

RBCT 0.00000 0.99 إحصائيا معنوي 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من التغرّي يف متوسط الفرتة الدفاعية %99 تفّسرتركز اؼبلكية  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.ا

المتغير  المستقل المتغير
 التابع

ألثر متغيرات الحوكمة على متغيرات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية خالؿ اقتصادي  تحليل نوع التأثير
 (2016-2012)الفترة 

أثره على 
 المالءة 

مجلس ثابت 
 اإلدارة

DIO -  ؛4.55-%إذا انعدمت صبيع متغريات ؾبلس اإلدارة فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد 
- DA_TPC -  ؛9.88%إذا انعدمت صبيع متغريات ؾبلس اإلدارة فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة تقّدر بد 

RBCT -  18.97%إذا انعدمت صبيع متغريات ؾبلس اإلدارة فإن نسبة كفاية رأس اؼبال تقّدر بد. 

حجم مجلس 
 اإلدارة

DIO ال يوجد تأثري لعدد أعضاء ؾبلس اإلدارة على نسبة مديين التكافل؛ ال يوجد 
 ال يوجد تأثري لعدد أعضاء ؾبلس اإلدارة على نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة؛ ال يوجد DA_TPC إيجابي

RBCT 0.24 بنسبة تفعسرت نسبة كفاية رأس اؼبال  فإنّ  %1 بد اإلدارة ؾبلسحجم  زاد إذا إيجابي.% 

تركيبة مجلس 
 اإلدارة

DIO ؛0.03 بنسبة تفعسرت  نسبة مديين التكافل فإنّ  %1بد  اؼبستقّلني اإلدارة ؾبلست نسبة أعضاء زاد إذا إيجابي% 
 اؼبستقّلني على نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة؛   ال يوجد تأثري لعدد أعضاء ؾبلس اإلدارة ال يوجد DA_TPC سلبي

RBCT 0.18 بنسبة ستنخف نسبة كفاية رأس اؼبال  فإنّ  %1بد  اؼبستقّلني اإلدارة ؾبلست نسبة أعضاء زاد إذا سلبي.% 
اجتماعات 
 مجلس اإلدارة

DIO ال يوجد تأثري لعدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة على نسبة مديين التكافل؛ ال يوجد 
 سلبي

DA_TPC ؛0.11بنسبة  سرتتفعنسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  فإنّ  %1بد  زادت نسبة اجتماعات اجمللس إذا إيجابي% 
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RBCT ؛0.15بنسبة  ستنخف نسبة كفاية رأس اؼبال  فإنّ  %1بد  اإلدارة زادت نسبة اجتماعات أعضاء ؾبلس إذا سلبي% 

لجاف مجلس 
 اإلدارة

DIO 0.029 بنسبة تفعسرت  نسبة مديين التكافل فإنّ  %1بد  اإلدارة ؾبلست نسبة عبان زاد إذا إيجابي.% 
 %؛ 0.49بنسبة سرتتفعنسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  فإنّ  %1بد  اإلدارة زادت نسبة عبان ؾبلس إذا إيجابي DA_TPC إيجابي

RBCT كفاية رأس اؼبال. ال يوجد تأثري لعدد عبان ؾبلس اإلدارة على نسبة ال يوجد 

ثابت لجنة 
 المخاطر

DIO -  ؛4.07-%إذا انعدمت صبيع متغريات عبنة اؼبخاطر فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد 

- DA_TPC -  ؛6.97%إذا انعدمت صبيع متغريات عبنة اؼبخاطر فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة تقّدر بد 

RBCT -  4.07-%إذا انعدمت صبيع متغريات عبنة اؼبخاطر فإن نسبة كفاية رأس اؼبال تقّدر بد. 

حجم لجنة 
 طرالمخا

DIO ؛ 0.98بنسبة  تفعسرت  نسبة مديين التكافلفإّن  %1بد  اؼبخاطر عبنة حجم تإذا زاد إيجابي% 

 %؛1.92سرتتفع بنسبة  نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعةفإّن  %1اؼبخاطر بد  إذا زادت حجم عبنة إيجابي DA_TPC إيجابي
RBCT 1.35بنسبة  تفعسرت  اؼبالنسبة كفاية رأس فإّن  %1بد  اؼبخاطر عبنة نسبة أعضاء تإذا زاد إيجابي.% 

تركيبة لجنة 
 المخاطر

DIO ؛ 1.12ستنخف  بنسبة  نسبة مديين التكافلفإّن  %1اؼبخاطر بد  إذا زادت نسبة األعضاء اؼبستقّلني يف عبنة سلبي%  

 DA_TPC إيجابي
اليومي إلصبايل التعويضات اؼبتوسط  نسبةفإّن  %1بد  اؼبخاطر عبنةإذا زادت نسبة األعضاء اؼبستقّلني يف  إيجابي

   %؛1.32بنسبة  تفعسرت  اؼبدفوعة
RBCT ؛0.49ستنخف  بنسبة  كفاية رأس اؼبال نسبةفإّن  %1اؼبخاطر بد  إذا زادت نسبة األعضاء اؼبستقّلني يف عبنة إيجابي%   

اجتماعات لجنة 
 المخاطر

DIO ال يوجد تأثري لعدد اجتماعات عبنة اؼبخاطر على نسبة مديين التكافل. ال يوجد 
    %؛0.41سرتتفع بنسبة  اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة نسبةفإّن  %1بد  اجتماعات اللجنة إذا زادت نسبة إيجابي DA_TPC إيجابي

RBCT يوجد تأثري لعدد اجتماعات عبنة اؼبخاطر على نسبة كفاية رأس اؼبال. ال ال يوجد 
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لجنة  ثابت
 التدقيق

DIO -  ؛4.22-%إذا انعدمت صبيع متغريات عبنة التدقيق فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد 
- DA_TPC -  ؛7.1%إذا انعدمت صبيع متغريات عبنة التدقيق فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة تقّدر بد 

RBCT -  17.33%إذا انعدمت صبيع متغريات عبنة التدقيق فإن نسبة كفاية رأس اؼبال تقّدر بد. 

لجنة  حجم
 التدقيق

DIO ال يوجد تأثري غبجم عبنة التدقيق على نسبة مديين التكافل؛ ال يوجد 
 %؛2.35سرتتفع بنسبة  نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعةفإّن  %1التدقيق بد  إذا زادت حجم عبنة إيجابي DA_TPC إيجابي

RBCT 2.02بنسبة  تفعسرت نسبة كفاية رأس اؼبال فإّن  %1بد  اؼبخاطر عبنة حجم تإذا زاد إيجابي.% 

تركيبة لجنة 
 التدقيق

DIO ؛0.33ستنخف  بنسبة  نسبة مديين التكافلفإّن  %1التدقيق بد  إذا زادت نسبة األعضاء اؼبستقّلني يف عبنة سلبي% 
 اؼبدفوعة؛نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات ال يوجد تأثري لرتكيبة عبنة التدقيق على  ال يوجد DA_TPC إيجابي

RBCT 0.74 بنسبة نسبة كفاية رأس اؼبال سرتتفعفإّن  %1التدقيق بد  عبنةإذا زادت نسبة األعضاء اؼبستقّلني يف  إيجابي%. 

اجتماعات لجنة 
 التدقيق

DIO ؛0.38نخف  بنسبة ست نسبة مديين التكافلفإّن  %1بد  اؼبخاطر عبنةإذا زادت نسبة اجتماعات  سلبي%   

 DA_TPC سلبي
 نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعةفإّن  %1بد  اؼبخاطر عبنةإذا زادت نسبة اجتماعات  سلبي

 %؛1.39نخف  بنسبة ست
RBCT نسبة كفاية رأس اؼبالال يوجد تأثري لعدد اجتماعات عبنة التدقيق على  ال يوجد. 

ىيئة الرقابة  ثابت
 الشرعية

DIO -  ؛4.83-%إذا انعدمت صبيع متغريات ىيئة الرقابة الشرعية فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد 
- DA_TPC -  ؛4.5%إذا انعدمت صبيع متغريات ىيئة الرقابة الشرعية فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة تقّدر بد 

RBCT -  17.48%إذا انعدمت صبيع متغريات ىيئة الرقابة الشرعية فإن نسبة كفاية رأس اؼبال تقّدر بد. 
 إيجابي ؛%4.2 بنسبة نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع فإنّ  %1 بنسبة زاد حجم ىيئة الرقابة الشرعية إذا إيجابي DA_TPC ىيئة الرقابة الشرعيةحجم 
أعضاء ىيئة خبرة 

 الرقابة الشرعية
DIO ؛%0.40 بنسبة ستنخف  التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بد ىيئة الرقابة الشرعية يف اؼبستقّلني األعضاء نسبة زادت إذا سلبي 

 إيجابي
DA_TPC ؛%0.23 التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع بنسبةنسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل  فإنّ  %1 بد اؽبيئة يف اؼبستقّلني األعضاء نسبة زادت إذا إيجابي 
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RBCT 0.46 بنسبة نسبة كفاية رأس اؼبال سرتتفع فإنّ  %1 بد اؽبيئة يف اؼبستقّلني األعضاء نسبة زادت إذا إيجابي%. 

اجتماعات ىيئة 
 الرقابة الشرعية

DIO التكافل؛ نسبة مديينال يوجد تأثري لعدد اجتماعات ىيئة الرقابة الشرعية على  ال يوجد  
 ؛%0.94 بنسبة سرتتفع فإّن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة %1 بد اؽبيئة اجتماعات نسبة زادت إذا إيجابي DA_TPC إيجابي

RBCT 0.18 بنسبة نسبة كفاية رأس اؼبال سرتتفع فإنّ  %1 بد اؽبيئة اجتماعات نسبة زادت إذا إيجابي %. 

مكافآت ىيئة 
 الرقابة الشرعية

DIO ؛0.014سرتتفع بنسبة  نسبة مديين التكافلفإّن  %1إذا زادت نسبة مكافآت أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية بد  إيجابي% 
 ؛% 0.24 بنسبة نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة ستنخف  فإنّ  %1 بد اؽبيئة مكافآت أعضاء نسبة زادت إذا سلبي DA_TPC سلبي

RBCT نسبة كفاية رأس اؼبال.ال يوجد تأثري غبجم مكافآت ىيئة الرقابة الشرعية على  ال يوجد 

آليات  ثابت
 الضبط الداخلي

DIO -  ؛2.51-%إذا انعدمت صبيع متغريات آليات الضبط الداخلي فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد 
- DA_TPC -  ؛2.51-%إذا انعدمت صبيع متغريات آليات الضبط الداخلي فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  تقّدر بد 

RBCT -  5.34%إذا انعدمت صبيع متغريات آليات الضبط الداخلي فإن نسبة كفاية رأس اؼبال تقّدر بد. 

قيمة المصاريف 
 اإلدارية

DIO ؛%0.3بنسبة  ستنخف  التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بد اؼبصاريف اإلدارية نسبة زادت إذا سلبي 
 ؛%0.64بنسبة  اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع نسبة فإنّ  %1 بد اؼبصاريف اإلدارية نسبة زادت إذا إيجابي DA_TPC إيجابي

RBCT 0.71 بنسبة كفاية رأس اؼبال سرتتفع نسبة فإنّ  %1 بد صاريف اإلداريةاؼب نسبة زادت إذا إيجابي%. 

 أجرة الوكالة
DIO ؛%0.29 بنسبة ستنخف  التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بدأجرة الوكالة  نسبة زادت إذا سلبي 

 نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة؛ ال يوجد تأثري ألجرة الوكالة على ال يوجد DA_TPC إيجابي
RBCT نسبة كفاية رأس اؼبال. ال يوجد تأثري ألجرة الوكالة على ال يوجد 

حجم 
المخّصصات 
 التقنية

DIO ؛% 0.13 بنسبة سرتتفع التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بدزاد حجم اؼبخّصصات التقنية  إذا إيجابي 
 ؛%0.1 بنسبة اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة ستنخف نسبة اؼبتوسط  فإنّ  %1 زاد حجم اؼبخّصصات التقنية بد إذا سلبي DA_TPC سلبي

RBCT 0.11 بنسبة نسبة كفاية رأس اؼبال سرتتفع فإنّ  %1 بدزاد حجم اؼبخّصصات التقنية  إذا إيجابي%. 
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 إعادة التأمينقيمة 
DIO ؛%0.34 بنسبة سرتتفع التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بداالشرتاكات اؼبعاد تأمينها  نسبة زادت إذا إيجابي 

 ؛% 0.18 بنسبة نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع فإنّ % 1 االشرتاكات اؼبعاد تأمينها بد نسبة زادت إذا إيجابي DA_TPC سلبي
RBCT 0.2 بنسبة نسبة كفاية رأس اؼبال ستنخف  فإنّ  %1 بداالشرتاكات اؼبعاد تأمينها  نسبة زادت إذا سلبي %. 

حجم الفائض 
 المخّصص للتوزيع

DIO ؛%0.08 بنسبة سرتتفع التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بدحجم الفائ  اؼبخّصص للتوزيع  زاد إذا إيجابي 
 نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة ال يوجد تأثري حجم الفائ  اؼبخّصص للتوزيع على ال يوجد DA_TPC إيجابي

RBCT 0.2 بنسبة كفاية رأس اؼبال سرتتفع نسبة فإنّ  %1 بدحجم الفائ  اؼبخّصص للتوزيع  زاد إذا إيجابي%. 

ترّكز  ثابت
 الملكية

DIO -  ؛%9.11-إذا انعدم متغرّي تركز اؼبلكية فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد 
- DA_TPC -  ؛%5.82إذا انعدم متغرّي تركز اؼبلكية فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة تقّدر بد 

RBCT -  12.21إذا انعدم متغرّي تركز اؼبلكية فإن نسبة كفاية رأس اؼبال تقّدر بد%. 

 تركز الملكية
DIO ؛%12.38 بنسبة سرتتفع التكافل مديين نسبة فإنّ  واحد من  كبار اؼبسامهني زاد إذا إيجابي 

 ؛%13.74 بنسبة نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع فإنّ  واحد من كبار اؼبسامهني زاد إذا إيجابي DA_TPC إيجابي
RBCT 16.7 بنسبة نسبة كفاية رأس اؼبال سرتتفع فإنّ  واحد من كبار اؼبسامهني زاد إذا إيجابي%. 
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 :أثر متغيرات الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية نتائجتفسير : ثانيا

  :على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية مجلس اإلدارة تفسير نتائج أثر متغيرات .1
   ةاديز ألّن  ،على مالءة شركات التأمني التكافلي اؼباليزية ابياً إيجلو تأثريا  كان بالنسبة غبجم ؾبلس اإلدارة 

كفاءتو وفعاليتو، وبالتايل فحجم اجمللس الكبري قد   يادةمهارات اجمللس وز  يّؤدي إىل تنوععدد األعضاء 
د وىو أداة تقبال  ساعد على إثراء الربام  واالسرتاتيجيات اليت تطرحها وتسعى لتنفيذىا إدارة الشركات مس

 ؛ها االنتهازيةمن سلوكِ  على سلوك اإلدارة واغبدّ الة رقابية فعّ 
 على مالءة شركات التأمني التكافلي  ياً ِسلبفقد كان لو تأثريا  ؾبلس اإلدارة  بالنسبة الستقاللية أعضاء

،  عليها واحملافظة الشركةاؼبوارد اؼبالية يف إدارة  من اؼبديرين اػبارجيني ثقةكثر أاؼبدراء الداخليني  اؼباليزية، ألنّ 
؛ إضافة إىل أّن زيادة نظرية اإلشراف وىذا ما يؤّكد كما أّن االستقالل غالبا  ما يكون استقالال  شكليا  

 ؛  األعضاء اؼبستقلني يف الشركة يرفع من تكاليف اؼبراقبة ويكون ىذا على حساب مالءة الشركة
 ز فما مييّ  على مالءة شركات التأمني التكافلي اؼباليزية، سلباً فقد أثّر  ؾبلس أعضاء لعدد اجتماعات بالنسبة

وال تُدّتَخذ فيو قرارات خالل الّسنة، شباين اجتماعات شركات اؼباليزية ىو كثرة االجتماعات وذلك دبعّدل 
 ؛صندوق اؼبشرتكني، وىذا ما يؤّدي إىل استنزاف أموالو تكلفة إضافية على حساب وبالتايل فكل اجتماع ىو ،مصريية

 كل شركة يفعبان طبسة دبتوسط  اإلدارة عبان ؾبلس عددىو كثرة  شركات التأمني التكافلي اؼباليزيةا ميّيز م 
مها االس من تأدية مهمّكن اجمل جانوذلك أّن زيادة عدد اللّ ، اؼبالية على مالءهتا ابياً إيج وىو ما انعكس

اؼبالءة  لتبادل اؼبعلومات الكافية ويف الوقت اؼبناسب لرقابة مستو بينها  حدث تكامال  أو  فعاّلبشكل 
 .ومد  قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا اذباه دائنها يف الشركات اؼبالية

 :على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية لجنة المخاطر تفسير نتائج أثر متغيرات  .2
  فإّن حجم اؼبالءة  اؼبخاطر عبنةحيث إذا زاد عضو مستقّل يف سالبة إشارتو  اؼبخاطر عبنةبالنسبة لرتكيبة

   ؛%2.32 بنسبة اؼبالية للشركة سينخف 
 اؼبخاطر عبنةأعضاء  لعدد اجتماعات بالنسبة  
 :على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية لجنة التدقيق تفسير نتائج أثر متغيرات .3

 ما كلّ حيث  ، مالءة شركات التأمني التكافلي اؼباليزيةعلى  إيحابياً كان لو تأثريا    التدقيق عبنةجم بالنسبة غب
الّدقة يف  زيادة ّدي إىلوذلك ألّن كثرة األعضاء يؤ نة ازداد معو حجم مالءة الشركة، زاد عضو يف اللج
    ؛، وىذا ما ميّيز الشركات اؼباليزيةازّباذ القرار؛ إضافة إىل سرعة األداء رفع جودةمراقبة التقارير و 

  ألّن وجود ، على مالءة شركات التأمني التكافلي اؼباليزية إيحابياً كان ؽبا تأثريا   التدقيق عبنةبالنسبة لرتكيبة
يعّزز و التقارير اؼبالية عن  واستقالليةشفافية  اإلفصاح بكلّ  من نهمميكّ  عبنة التدقيقيف  نيستقلّ اؼبعضاء األ

أمّهها  ومن للحفاظ على مصاحل الشركةازباذ القرارات دبوضوعية من مهامهم الرقابية واإلشرافية وبالتايل 
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إشرافية حّى ولو  ألّي جهةنازل أو التّ دون اػبضوع ذلك و القدرة على الوفاء بالتزاماهتا اذّباه دائنيها 
 ؛الشخصيةمع مصاغبهم تعارضت 

 ي وذلك ألّن كثرة االجتماعات تؤدّ  سالبة إشارتو أنّ  نالحظالتدقيق  عبنةأعضاء  لعدد اجتماعات بالنسبة
، فبا يؤّدي إىل ارتكاب حول التقارير اؼبالية يف الشركة ألعضاء اللجنة مع مرور الوقت راءإىل تباين وتغرّي اآل

 .تقدير حجم اؼبالءة اؼبالية اؼبطلوبأخطاء يف 
 :على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزيةئة الرقابة الشرعية ىي تفسير نتائج أثر متغيرات  .4

 ألّن على مالءة شركات التأمني التكافلي اؼباليزية إيجابياً كان ؽبا تأثريا  أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية زيادة ،
، خاصة وأّن أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية يعملون لصاحل دبا خيدم مصاحل الشركةذلك يؤّدي إىل تباين آرائهم 

 ؛الشرعية والتقنية ع خرباهتموبالتايل توسّ أكثر من شركة 
 على مالءة شركات التأمني التكافلي اؼباليزية  إيجابياً كان ؽبا تأثريا  ىيئة الرقابة الشرعيةأعضاء  بالنسبة ػبربة

االحتياطات مّكنهم من مراقبة تفاصيل حساب لتقين ألّن اعبمع بني اعبانب الشرعي واعبانب ا
اؼبخالفات الشرعية والكشف عن   احتساب ىامش اؼبالءة اؼبالية باستمرار وإجراءات واؼبخّصصات التقنية

 ؛يتعّلق بالتعّدي على أموال صندوق اؼبشرتكني األمر الذي ينعكس مباشرة على مالءتواليت تقع فيها الشركة خاّصة ما 
 ىو كثرة اجتماعاهتم دبتوسط  لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية، ىيئة الرقابة الشرعية أعضاء ما يالحظ على

على مالءة ىذه الشركات ومّكن األعضاء من  إيجاباً ثمانية اجتماعات سنويا األمر الذي انعكس يقدر ب
 ؛  ة ؽبمأداء الوظائف اؼبوكلَ  وضبايتها من تقصري اؼبسرّيين أثناءمراقبة أداء الشركة باستمرار 

 وبالتايل فإّن مكافآهتم عبء  أعضاء ىيئة الرقابة الشرعيةىو كثرة  ما ميّيز شركات التأمني التكافلي اؼباليزية
، وىو اقتطاع عبزء من األموال واليت من اؼبفروض أهنا توّجو لدعم اؼبركز اؼبايل  إضايف على صندوق اؼبشرتكني

 على اؼبالءة اؼبالية ؽبذه الشركات؛ لباً سِ كاحتياطات إضافية، األمر الدي أثّر 
 :المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزيةعلى آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي تفسير نتائج أثر   .5
 ألّن زيادة اؼبصاريف اإلدارية يكون على حساب صندوق نالحظ أّن إشارتو سالبة  بالنسبة للمصاريف اإلدارية

 ؛اؼبشرتكني، ما يؤثر سلبا  على حجم مالءتو
 أجرة  ألنّ  ،على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية إيجاباً فقد أثّرت  بالنسبة ألجرة الوكالة

لتقدًن أداء جّيد يف  للمسرّيين يف الشركة جيعلها ؿبفِّزةما  شركات التأمني التكافلي تتمّيز بارتفاعهايف الوكالة 
؛ إضافة إىل أّن أجرة الوكالة (واالستثمار والتمويل إعادة التأمني، التسعري، إدارة التعويضات اب،االكتتأداء وظائفها )

   سبقا  ويف القانون األساسي للشركة وبالتايل تؤخذ بعني االعتبار قبل التخطيط غبجم اؼبالءة اؼبالية؛ؿبّددة مُ تكون 
  ن من طرف شركات التأمني التكافلي اؼباليزية قد خّف  من نسب اؼبكو   حجم اؼبخّصصات التقنيةإّن

للوفاء ؽبا  ىامش ضمانوىي  داعمة للمركز اؼبايل للشركات ّصصات التقنيةاؼبخ مالءهتا اؼبالية وىذا باعتبار
ـباطر العجز من  هاقاديصنة ياضبوبالتايل  اتعويضاهتطر ارتفاع حجم ـباواجهة مو بالتزاماهتا اذباه دائنيها
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 من اؼبخّصصات الشركات االحتفاظ بنسبة كبريةعلى ، وباعتبار البنك اؼبركزي اؼباليزي يفرض واإلفالس
 ؛ويّدد طرق متطّورة يف تقييمها

 اؼباليةاؼبالءة  على لباً سِ قد أثّر  -ل عنها لشركات إعادة التأمنياؼبتنازَ – اؼبعاد تأمينها جم االشرتاكاتإّن ح 
البنك اؼبركزي اؼباليزي يفرض على شركات التكافل التعامل وىذا باعتبار ، لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية

تراعي خصوصية ىذه الشركات خاّصة مع تعّلق بضوابط  ؿبّددة وفق شروط تأمنيالإعادة مع شركات 
عرض عملياهتا على إىل  ، ويف ظّل نقص شركات إعادة التكافل اضطّرت ىذه الشركاتالشريعة اإلسالمية
 مني تعتمد على إجراءاتأطرق إعادة الت وباعتبار أنّ  ،ةواسع ةمنتشرة يف رقع جغرافيعادة، أكثر من شركة إ

  ؛فاقت حجم استفادهتا أعباء مالية وإدارية كبريةو  دة متاعباؼبسنِ  اتلشركاألمر الذي كّلف ادة لو ومعقّ مطوّ 
  التأميين هافائضزء من اؼباليزية جشركات التأمني التكافلي زبصيص  البنك اؼبركزي اؼباليزي بضرورة قرارإّن 

 يرفع من حجم ، األمر الذيكسب عمالء ُجدد  ُيشجع على باعتبارهعلى مالءهتا اؼبالية  إيجاباً أثّر  للتوزيع
 نية والقانونيةتقصات واالحتياطات الاؼبخصّ من  جم كافٍ حب االحتفاظ ميّكنو منو  اؼبشرتكني صندوق رأظبال
بداية سنة مالية  كل جيعل الصندوق مع االحتفاظ باعبزء اآلخررار كما أّن قدعم اؼبركز اؼبايل للشركة،  اليت ت
على أيضا  عتمد بل ي اؼبالءة تكوينو  تشكيل رأظبالول اجملّمعة اعبديدة الشرتاكاتيعتمد فقط على اال جديدة 
 (، األمر الذي ينعكس علىالسنوات اؼباضيةاحتياطات اختيارية مرتاكمة من يوجد )لصندوق لابقة اؼبوارد السّ 
 . نة يف الشركةاؼبالية اؼبكوّ  نسبة اؼبالءة على إجياباّ 

 على مالءهتا اؼبالية  إيجاباّ أثّر  لد  فئة قليلة من اؼبسامهني كات التأمني التكافلي اؼباليزيةر شملكية  إّن ترّكز
اغبهم ومصاحل الشركة، ومن يف مراقبتهم ألداء الشركة باستمرار واغبفاظ على مص ، وذلك أنّو أسهمالشركات
 .طويلة وقصرية األجل اذباه دائنها داد والوفاء بالتزاماهتاالقدرة على السّ أمّهها 
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-2012قياس أثر اغبوكمة على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية خالل الفرتة ) هبدف
للكشف " Jarque-Beraاختبار "لتحليل البيانات وذلك من خالل  "Eviewsتوظيف برنام  "(، سيتّم 2016
 اؼبقيدد فيشدر إحصدائية اختبددارسُيعتَمد على  للدراسة، وللمفاضلة بني مناذج البانل مد  صالحية البيانات عن
"F" اختبدار ىوسدمانو الثابتدة النموذج التجميعدي ومندوذج التدأثريات  لالختيددار بددني "Hausman" بدني  مفاضلةلل

" PP؛ ADF ؛LLCبعدىا سيتّم االعتماد على اختبارات " ،التأثريات العشوائية مندوذج التدأثريات الثابتدة ومندوذج
 اؼبد  طويلة توازنيةال عالقة" لكشف الKao" اختبار التكامل اؼبشرتكو  الختبار مد  استقرارية السالسل الزمنية

اؼبالءة اؼبالية ومتغريات اغبوكمة لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية، ويف األخري سنقوم بتحليل وتفسري النتائ   بني
 اؼبتوصل إليها كما ىو مبنّي فيما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قياس أثر الحوكمة على المالءة المالية لشركات  :ثالثالمبحث ال
  التأمين التكافلي اإلماراتية 

 الدراسةمنهجية األول :  المطلب 

إلماراتيةشركات التأمين التكافلي ال المالءة الماليةقياس أثر الحوكمة على الثاني:  المطلب 

:شركات ل المالءة الماليةليل وتفسير نتائج قياس أثر الحوكمة على حت  : المطلب الثالث
 ماراتيةالتأمين التكافلي اإل
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 األوؿ: منهجية الدراسة مطل ال
 ونتطرق فيو إىل العناصر التالية:  

 :وعّينة الدراسةمجتمع  أوال 
 الدراسة اختبار متغيرات ا:نيثا 

  مجتمع وعّينة الدراسة أّوال:

كما شركة  إحد  عشر من أصل  اإلمارات  يف دولةناشطة تكافلي كات تأمني شر تشمل عينة الدراسة شباين 
ول يانات كافية حب إمكانية الوصول إىل وقد مّت استثناء باقي الشركات لعدم ،اؼبوايلىي موّضحة يف اعبدول 
   .قعها الرظبيةاعرب مو  لتقارير اغبوكمة اػباصة هبا مراكزىا اؼبالية، وعدم نشرىا

 شركات التأمين التكافلي اإلماراتية :61الجدول
 (درىم إماراتي ألف) رأسمالها سنة التأسيس الشركات اإلماراتية

الشركة العربية االسكندنافية للتأمين )ش.ـ.ع( 
 اسكانا للتأمين -تكافل  -

15/12/1984 154.000 

  ؛اغبياة وعلى غري اغبياة لتأمني علىل منتجات على سبعة وفرتت 
   ّ؛مكاتبها اؼبنتشرة يف ديب وأبو ظيبعرب شركات والدوائر اغبكومية لألفراد والخدماهتا  متقد  

 1.210.000 25/12/1984 الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )سالمة (
   ّحية لألفراد واؼبؤسساتتقدم ؾبموعة شاملة من حلول التكافل العائلية والعامة والص. 
  ( مصنفةA-) حسب شركة اػبدمات اؼبالية  للقوة اؼباليةStander & Poor’s 
  2015 الشرق األوسط–: حازت جائزة أفضل شركة تأمني يف ؾبال التأمني التكافل العائلي- . 

شركة دبى اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين 
 (أماف)

16/09/2003 225.750 

 ادث، واغبو السيارات، تأمني النقل البحري واعبوي، تأمينات اغبريق على تأمني تتعلق بال العامةلتأمينات الشركة منتجات ا تقدم
 .لتأمني التكافلي االجتماعياإضافة 

 2008-2011:  بدولة اإلمارات "أفضل شركة تأمني تكافلي" جائزة علىوالشركة تتحصل. 
 -ش ـ ع  -شركة أبوظبي الوطنية للتكافل 
 100.000 23/11/2003 تكافل

   ّ؛2005 إدراج الشركة يف سوق أبوظيب لألوراق اؼبالّية سنة مت 
   برفع تصنيف القّوة اؼبالية” بست إي إم" قبلمصنفة منA-  ؽبا التصنيف االئتماين، و فبتاز a- وىو أعلى تصنيف سبنحو ،

 ؛العاؼبي ستو اؼبتأمني تكافلي على لشركة ” إي إم بست“وكالة 
   على العديد من شهادات التقدير واعبوائزشركة الحازت. 

 100.000 26/08/2008 شركة دار التكافل  ش.ـ.ع
  منتجات متنوعة لألفراد واؼبؤسسات؛دم قت 
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 150.000 10/09/2008 شركة ميثاؽ للتأمين التكافلي
  ؛، اؼبؤسسات والتأمني الشخصي، السفردم خدمات التأمني على السياراتقت 
  

 150.000 14/10/2008 تأمين )ش.ـ.ع( -تكافل االمارات 
  ؛عرب التحويل الرقمي التكافل العائلي والصحة خدمات رتوفو  مدرجة يف سوق ديب اؼبايل 
  أول شركة تأمني يف منطقة الشرق األوسط تنضم إىل مبادرة بلوك تشني لقطاع التأمني (B3i)  العمليات تقليلالتي تهدف 

 ؛الكفاءة وربسني اإلدارية
 2017 ربصلت على أفضل شركة تأمني تكافلي يف اإلمارات؛ 
  ري سويسو  زيورخ، آيغون ،أليانز شركةمن خالل التعامل مع  التشغيلية العمليات نيسهتدف إىل رب. 

 150.000 12/07/2011 شركة الوطنية للتكافل ش.ـ.ع )وطنية(
 مدرجة يف سوق أبو ظيب لألوراق اؼبالية؛ 
 2013 : مّت اعتماد( نظام إدارة اعبودةQMS) ؼبعيار  وفقاISO : 9001  من قبلLloyd Register؛ 
 التكافل منتجات على السوق طلب ليبوت اإلمارات دولة يف التكافل ؾبال يف رائدةال شركةألن تكون ال هتدف. 

 المصدر: إعداد الباحثة

 التأمين التكافلي اإلماراتية لشركاتاختبار متغيرات الدراسة  :اثاني

من خالل اعبدول اؼبوايل نوّضح بع  : تغيرات الدراسة للشركات اإلماراتيةاإلحصاء الوصفي لم  .1
 الدراسة للشركات اإلماراتية.اػبصائص  االحصائية لنموذج 

 تغيرات الدراسة للشركات اإلماراتيةاإلحصاء الوصفي لم :62الجدول
عدد  المتغير

 المشاىدات
Observation 

 الوسط
Mean 

 الوسيط
Median 

 االنحراؼ المعياري
Std.dev 

 أعلى قيمة
Maximum 

قيمة أدنى  
Minimum 

BDZ 40 7.00 7.00 0.816497 8.00 6.00 
BDI 40 5.00 5.50 1.414214 6.00 3.00 

BDM 40 7.25 7.00 1.258306 9.00 6.00 
BDC 40 3.75 33.50 1.414214 6.000 3.00 
SSBZ 40 3.00 3.00 0.000 3.00 3.00 
SSBE 40 3.00 3.00 0.000 3.00 3.00 
ACZ 40 3.50 3.50 0.577350 4.00 3.00 
ACI 40 2.50 2.50 0.577350 3.00 2.00 
ACC 40 4.50 4.50 0.577350 5.00 4.00 
WF 40 40225074 43449963 25096105 64534393 9465975. 
ME 40 41094109 37011434 10895998 57108700 33244867 
TP 40 1.65E+08 1.31E+08 1.31E+08 3.38E+08 59090073 
CR 40 6465984 58567196 39685552 1.19E+08 22920852 
ISD 40 10356279 9985652.  8541725.  20269861 1183951.  
OCN 40 0.48 0.45 0.383232 0.86 0.15 
DIO 40 0.064178 0.057833 0.070628 0.140778 0.000269 
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ADP 40 177.2831 208.1088 88.44007 243.4672 49.44747 
DA-TPC 40 391577.3 332861.1 384972.1 852441.3 48145.79 

SCR 40 1.28E+08 1.42E+08 33125297 1.50E+08 80109799 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثةالمصدر: 

بع  اػبصائص اإلحصائية للنموذج، ويالحظ تشّتت كبري من خالل ارتفاع قيم  يوّضح الجدول السابق:     
االكبراف اؼبعياري للمتغريات، فبالنسبة ؼبتغريات )أجرة الوكالة؛ اؼبصاريف اإلدارية؛ حجم اؼبخّصصات التقنية 

كات ال زُبضعها وحجم الفائ  اؼبخّصص للتوزيع( قبد أهّنا قد تّعدت اؼبتوسط اغبسايب، وىذا ألّن معظم الشر 
لدراسة قياسية دقيقة ومعّمقة، بل يتّم ربديدىا بطرق جزافية، فبالنسبة ألجرة الوكالة وحجم الفائ  اؼبخصص 
للتوزيع يتّم ربديده من ِقبل ىيئة الرقابة الشرعية مسبقا ، أما بالنسبة غبجم اؼبخصصات التقنية فأسس حساهبا غري 

ض ؽبا الشركة بعني االعتبار، وكذا حجم اؼبصاريف اإلدارية فنجد أهّنا ليت تتعرّ دقيقة ألهنا ال تأخذ صبيع اؼبخاطر ا
 قد تتعّد  ما ىو ـبّصص ؽبا خاصة إذا كان ىناك إمهال من ِقبل اإلدارة اؼبسؤولة عن التسيري.

: ميكن توضيح نتائ  ماراتيةشركات التأمين التكافلي اإلاختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الّدراسة ل  .2
 ماراتية من خالل اعبدول اؼبوايل:شركات التأمني التكافلي اإلاختبار التوزيع الطبيعي ؼبتغريات الّدراسة ل

 مارتيةاختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الّدراسة لشركات التأمين التكافلي اإل :63الجدول
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 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثةالمصدر: 

تتبع التوزيع الطبيعي، حيث نالحظ أن إحصائية الدراسة ت تغرّيام صبيع نالحظ أّن:  السابق  لجدولمن خالل ا      
(J-Bؽبذه اؼبتغرّيات منخفضة واحتماؽب )إجراء اختبارات اختيار مندوذج الباندل  بالتايل ميكنو ، %5أكرب من  ا

 .فةمتطرّ قيم لعدم وجود وذلك  اؼبناسدب لبياندات الدراسدة

ميع متغريات عب الوحدة جذر اختبارات نتائ  اعبدول اؼبوايل يُظهرالسالسل الزمنية:  ختبار استقراريةا  .3
 .األوىل الدرجة من والفروقات عند اؼبستو  اإلماراتية يالتكافل التأمني لشركات الدراسة
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 لشركات التكافل اإلماراتية والثانية نتائج اختبارات جار الوحدة عند المستوى والفروقات من الدرجة األولى :64الجدول
 االختبارات           

 Prob 5% 
LLC ADF PP القرار 

BDZ BDZ 0.5962 0.7001 0.7845 مستقرة 
D BDZ 0.0000 0.0001 0.0001 

BDI BDI 0.1642 0.2827 0.1858 مستقرة 
D BDI 0.0000 0.0017 0.0017 

BDM BDM 0.0365 0.2926 0.1043 مستقرة 
D BDM 0.0000 0.0000 0.0000 

BDC BDC 0.9981 0.9985 6.24467 .مستقرةغ 
D BDC 0.1997 0.1816 0.1816 

SSBZ SSBZ 0.3504 0.4929 0.4929 مستقرة 
D SSBZ 0.0484 0.1337 0.1337 

SSBE SSBE 0.3504 0.4929 0.4929 مستقرة 
D SSBE 0.0484 0.1337 0.1337 

ACZ ACZ 0.0953 0.1815 0.0342 مستقرة 
D ACZ 0.0000 0.0260 0.0260 

ACI ACI 0.0825 0.1634 0.0287 مستقرة 
D ACI 0.0000 0.0260 0.0260 

ACC ACC 0.6629 0.9202 0.9674 مستقرة 
D ACC 0.0001 0.0135 0.0084 

WF WF 0.9993 0.9926 0.9951 مستقرة 
 D WF 0.0000 0.0000 0.0000 

ME ME 1.0000 0.9914 0.9833 مستقرة 
D ME  0.0007 0.0499 0.0528 

TP TP 1.0000 0.9656 0.9697 مستقرة 
D TP 0.0000 0.0034 0.0048 

CR CR 0.8303 0.9448 0.8437 مستقرة 
D CR 0.0000 0.0187 0.0187 

ISD ISD 0.0733 0.2987 0.2577 مستقرة 
D ISD 0.0002 0.0220 0.0220 

OCN OCN 0.7364 0.4491 0.0694 مستقرة 
D OCN 0.0000 0.0001 0.0001 

DIO DIO 0.0000 0.0112 0.0035 مستقرة 
D DIO 0.0000 0.0000 0.0000 

ADP ADP 0.0000 0.0000 0.0000 مستقرة 
D ADP 0.0000 0.0000 0.0000 

DA_TPC DA_TPC 0.9992 0.9962 0.9974 مستقرة 
D DA_TPC 0.0008 0.0058 0.0057 

SCR SCR 0.2836 0.0972 0.1048 مستقرة 
 (6)D SCR 0.0000 0.0007 0.0007 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:
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يف الفرتة اؼبدروسة  I(0مستقرة عند اؼبستو  )غري صبيع السالسل كانت  من خالؿ الجدوؿ السابق يتّضح أّف:        
 I(2)والدرجة الثانية I(1(، وبعد إجراء الفروق من الدرجة األوىل )PP؛ADF ؛  LLCاختبارات ) حسب

الصفرية  الفرضية وبالتايل نرف  %2أصبحت صبيع الّسالسل مستقرة، حيث كانت صبيع االحتماالت أقّل من 
    .I(1ومتكاملة عند اؼبستو )السالسل مستقّرة  وبالتايل الوحدة جذر وجود عدم ونقبل الفرض البديل دبعى

 لذلك مستقرة، أن بع  السالسل كانت غري وجدنا السابقة من خالل النتائ  اختبار التكامل المشترؾ: .4
 ميكنو اؼبتزامن )اؼبشرتك( التكامل وباعتبار ربليل زائفا، اكبداره قد يكون الدراسة ؽبذه اؼبالئم النموذج فإنّ 

 اؼبالءة اؼبالية ومتغريات اغبوكمة بني اؼبد  توازنية طويلة عالقة استحداث اإلشكالية وياول ىذه على التغلب
 التالية: النتائ  ' مّت اغبصول علىKao'اختبار  وباستعمال ،لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية

 شركات التأمين التكافلي اإلماراتيةمتغيرات الدراسة لل للتكامل المشترؾ Kaoنتائج اختبار :65الجدول
 

 المتغيرات المستقلة      
 

 المتغيرات التابعة
ىيئة الرقابة  لجنة التدقيق مجلس اإلدارة

 الشرعية

رفع كفاءة 
الضبط 
 الداخلي

تركز 
 الملكية

 النتيجة

DIO 
t-stat -10.13797 -7.490864 -6.829231 -4.033340 0.998475 تكامل 
Prob 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1590 

DA_TPC 
t-stat -9.130556 0.000000 -6.655101 -4.248233 -4.262192 تكامل 
Prob 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 

ADP 
t-stat -9.277055 -6.060493 -5.854142 -4.840710 -5.764902 تكامل 
Prob 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:
 ( Schwarz information criterion: SIC) باالعتماد على معيار لقد مّت اختيار فرتات اإلبطاء الزمين بطريقة آليةمالحظة: 

 5%))  منقّل أ تاغباالويف صبيع الفرضية الصفرية  تاحتماال صبيع  أن :من خالل الجدول السابق يّتضح أن     
و ُتوجد عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة، فبا أنّ  دبعىالفرض البديل،  يُقبلو  عدمفرض اليُرف  العليو و 

، عبنة التدقيق، ىيئة الرقابة الشرعية، من )ؾبلس االدارة طويلة األجل ألثر متغريات كلّ  يؤّكد وجود عالقة توازنية
نسبة مديين عمليات ى بكّل من: )علىآليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية( على اؼبالءة اؼبالية فبثّلة 

وكنتيجة عامة "(، ADP"متوسط الفرتة الدفاعية"، DA_TPC"، اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة"DIOالتكافل"
 .اإلماراتية فهناك عالقة توازنية طويلة األجل عبميع متغريات اغبوكمة ؿبّل الدراسة على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي

 قياس أثر الحوكمة على المالءة المالية  لشركات التأمين التكافلي اإلماراتيةالثاني: المطلب   
 ونتطرق فيو إىل العناصر التالية:  

 :إلماراتيةشركات التأمين التكافلي اقياس أثر الحوكمة على نسبة مديني عمليات التكافل في  أوال 
 ماراتيةشركات التأمين التكافلي اإلقياس أثر الحوكمة على المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة في  :ثانيا 
 :ماراتيةشركات التأمين التكافلي اإلل متوسط الفترة الدفاعيةعلى  ةقياس أثر الحوكم ثالثا 
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 اإلماراتية ثر الحوكمة على نسبة مديني عمليات التكافل في شركات التأمين التكافليأقياس  :أّوال

 مّت استخدام اذجللنم األوىل الدرجة من الذايت واالرتباط األفراد نيب التباين ثبات معد من كل عاعبةؼب
ودبا أّن حجم (، White cross-section standard errors & covarianceالتباين والتباين اؼبشرتك لوايت ) مصفوفة
 HAC (heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent) حةصحّ القياسية اؼب األخطاء طريقة غري فإنّ ص العينات
 ري؛ حيث تقدير النماذج يكون التقدير نفسو دون معاعبة.كب دورال تقوم ب EGLS مكنةاؼب الصغر  ربعاتاؼب طريقةأو 

 :اإلماراتية لشركات التأمين التكافلي مديني عمليات التكافلتقدير أثر تطبيق الحوكمة على نسبة  .1
 .اإلماراتية شركات التأمين التكافليل مديني عمليات التكافلثر تطبيق الحوكمة على نسبة نتائج تقدير أ :66الجدول 

 DIO:  نسبة مديني عمليات التكافل األّوؿ المتغير التابع
 مشاىدة 40=8*5مجموع مشاىدات البانل:        T=8              N=5(     2016-2012الفترة )

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية لمجلس اإلدارة
constante -2.118804 2.988926 -0.588612 

-4.236147 0.503601 -0.240684 
2.2226 2.21.2 2..116 

BDZ -0.434999 -0.184760 -0.381013 
-12.83582 -0.218874 -0.696621 
2.2222 0.8283 0.4906 

BDI 2.166113 -0.685035 -0.093168 
1.740827 -3.604344 -0.430693 
2.2422 2.2216 2.2243 

BDM 0.199999 0.053292 0.043793 
6.416901 1.323696 0.332386 
0.0000 2.1423 2.0912 

BDC 0.120517 -0.336805 0.181774 
1.240964 -1.354078 0.642530 
0.2229 0.1865 0.5247 

R-squared 0.531592 2.092312 2.192422 
Adjusted R-squared 0.478059 2.292623 0.049459 

F-Satistic 4.4326.6 0.99..21 1.220310 
Prob F-Statistic 0.000018 2.222224 2.661620 
Durbin watson 1.336332 1.223139 1.096296 

 LDIO = -2.16- 0.43*BDZ + 0.12*BDI + 0.6*BDM + 0.12*BDC االنحدار التجميعيمعادلة نموذج 
  LDIO = 2.94- 0.182BDZ - 0.68*BDI + 0.053*BDM - 0.39*BDC نموذج التأثيرات الثابتة معادلة

 LDIO = -0.54- 0.38*BDZ - 0.093*BDI + 0.049*BDM + 0.18*BDC معادلة نموذج التأثيرات العشوائية

 العشوائية التأثيرات نموذج الثابتة التأثيرات نموذج التجميعي االنحدار نموذج المتغيرات التفسيرية لجنة التدقيق  

 
constante 

3.363240 - 7.069559 
3.541294 - 3.277260 
0.0011 - 0.0023 

ACZ -1.923945 - -3.416391 
-4.562895 - -2.403406 

0.0001 - 0.0215 
 0.592086 - 0.940787 

7.019428 - 1.276605 
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ACI 0.0000 - 0.2099 
 

ACC 
-0.378334 - -0.335609 
-4.946845 - -2.862606 

0.0000 - 0.0070 
R-squared 0.695866 - 0.352714 

Adjusted R-squared 0.670522 - 0.298774 
F-Satistic 27.45633 - 6.538955 

Prob F-Statistic 0.000000 - 0.001208 
Durbin watson 1.404616 - 1.768417 

 LDIO = 3.36 - 1.92*ACZ + 0.59*ACI - 0.38*ACC التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 ................................................................................... الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
  LDIO = 7.069- 3.42*ACZ + 0.94*ACI - 0.33*ACC العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي للحوكمة الشرعية المتغيرات التفسيرية
constante -3.290949  -3.187803 

-16.28847 - -7.794333 
0.0000 - 0.0000 

SSBZ 0.208657 - 0.201367 
2.114578 - 0.783980 
0.0413 - 0.4380 

SSBE -0.132422 - -0.231005 
-0.768353 - -0.414366 

0.4472 - 0.6810 
R-squared 0.114386 - 0.023027 

Adjusted R-squared 0.066515 - -0.029783 
F-Satistic 2.389457 - 0.436037 

Prob F-Statistic 0.105688 - 0.649873 
Durbin watson 0.803820 - 1.702161 

 LDIO = -3.29+ 0.21*SSBZ - 0.13*SSBE التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 ............................................................................................ الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
  LDIO = -3.19+ 0.2*SSBZ - 0.23*SSBE العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي لرفع كفاءة الضبط  المتغيرات التفسيرية
constante 163.2139 148.1263 -6.494883 

8.813695 1.673746 -1.644277 
0.0009 0.2362 0.4306 

LME -11.80571 -11.37335 -0.460299 
-7.000407 -1.546511 -2.128957 

0.0022 0.2620 0.1421 
LWF 2.921761 2.213104 -0.117562 

15.21832 2.121181 -0.556984 
0.0001 0.1680 0.6933 

LTP 3.508859 4.513617 0.163529 
7.132736 4.401531 0.964963 
0.0020 0.0479 0.5112 

lCR -2.720421 -3.030168 0.598613 
-6.342241 -1.269624 2.964731 

0.0032 0.3320 0.0055 
lISD -1.800820 -1.377291 -0.072217 

-8.860499 -4.039398 -1.100192 
0.0009 0.0562 0.2790 
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R-squared 2.422..6 2.4..446 2.603392 
Adjusted R-squared 2.4114.2 2.422926 2.1229.2 

F-Satistic 14.2212. 62.22.92 6.220420 
Prob F-Statistic 2.222932 2.23.226 2.2929.2 
Durbin watson 6.22.161 6..22322 6.229339 

 LDIO = 163.21- 11.8*LME + 2.92*LWF + 3.51*LTP - 2.72*LCR - 1.8*LISD التجميعي االنحدار نموذج معادلة

  LDIO = 148.13- 11.37*LME + 2.21*LWF + 4.51*LTP - 3.03*LCR - 1.38*LISD الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

 LDIO = -6.49 - 0.46*LME - 0.12*LWF + 0.16*LTP + 0.61*LCR - 0.08*LISD العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية
constante -2.723544 -3.712886 -3.709964 

-19.09080 -6.776517 -4.913673 
0.0000 0.0000 0.0000 

OCN -0.035078 1.845783 1.839567 
-0.142345 1.590909 1.976609 

0.8876 0.1218 0.0554 
R-squared 2.222249 2.210.62 2.2.3290 

Adjusted R-squared -0.026220 2.214149 2.224932 
F-Satistic 2.223229 2.629619 3.92962. 

Prob F-Statistic 2.42602. 2.222204 2.202922 
Durbin watson 2.022322 1.2.0002 1..224.0 

 LDIO = -2.72 - 0.035*OCN التجميعي االنحدار نموذج معادلة
  LDIO = -3.71+ 1.84*OCN الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
  LDIO = -3.71 + 1.84*OCN العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 اختبارات المفاضلة بين نماذج البانل: .2
 ( للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتةFاختبار ) -

 النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة مفاضلة بينلل( F) نتائج اختبار :1-66الجدول

رفع كفاءة الضبط  ىيئة الرقابة الشرعية لجنة التدقيق مجلس اإلدارة لػ المتغيرات المستقلة
 الداخلي

 تركز الملكية

 4.42 10.56 - - 3.47 المقّيد Fقيمة 

*4.08 *2.45 *3.23 *2.84 *2.61 الجدولية F قيمة  
3.83** 4.31** 5.18** 3.51** 7.31** 

  9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:
 %1عند مستوى  **                                             % 2عند مستوى  *                            

 بالنسبة لد )ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبقّيد احملسوبة (F)قيمة إحصائية  :فّ من خالؿ الجدوؿ السابق يتّضح أ       
عند مستو   اجملدولة  (F)إحصائية  خلي، تركز اؼبلكية( أكرب من قيمةآليات رفع كفاءة الضبط الدااؼبخاطر، 

كما ىو مبنّي يف اعبدول أعاله وبالتايل نرف  الفرض العدم ونقبل الفرض البديل دبعى أّن منوذج التأثريات  2%
 ىو األفضل.
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 (:REM( ونموذج التأثيرات العشوائية )FEMللمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ) Hausmanاختبار " -
 للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية Hausman نتائج اختبار :2-66الجدول

Pref Chi-sq-d,f Chi-sq statistic Test Summary متغيرات الحوكمة 
1.2222 9 2.222222 Gross-section random مجلس اإلدارة 
1.2222 2 2.222222 Gross-section random لجنة التدقيق 
1.2222 3 2.222222 Gross-section random ىيئة الرقابة الشرعية 
1.2222 2 2.222222 Gross-section random الضبط الداخلي 
1.2222 1 2.222222 Gross-section random الملكية تركز 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

( 0.000000) بلغت احملسوبة القيم أن إىل تربيع كاي توزيع يتبع الذي االختبار ىذا نتائ  تشري           
 يعطي الذي Eviews برنام  ـبرجات حسب وأنّ  إال ،بالنسبة عبميع متغريات (1.0000) يساوي وباحتمال
 التأثريات منوذج، حيث كان الدراسة ؽبذه اؼبالئم ىو الثابتة التأثريات منوذج أنمباشرة بنّي  اؼبالئم النموذج
 .يف صبيع اغباالت أفضل من الناحية اإلحصائية ومستو  اػبطأ بو أقّل من منوذج التأثريات العشوائية الثابتة

  :(الااتي للبواقيمدى االرتباط الااتي للبواقي )االستقالؿ  اختبار  .3
 االرتباط الااتي للبواقي  اختبار :3-66الجدول

 لجنة التدقيق مجلس اإلدارة المتغيرات المستقلة
ىيئة الرقابة 
 الشرعية

رفع كفاءة 
 الضبط الداخلي

 تركز الملكية

 القيمة الجدولية لػ
(D.W) 

N=40 K=4 
[1.72 -1.29] 

N=40 K=3 
[1.66 -1.34] 

N=40  K=2 
[1.60 -1.39] 

N=40 K=5 
[1.77 -1.34] 

N=40 K=1 
[1.54 -1.44] 

 D.W 1.66 1.76 1.70 2.80 1.69قيمة 
  9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

وىذا  لقيمة القصو  للمجال اؼبوافق ؽباأكرب من ا احملسوبة كانت( D.Wقيمة ) من خالل الجدول يتّضح أّن:      
وبالتايل عدم  ،اجملال وتقرتب من القيمة القصو   يف حالة ؾبلس اإلدارة فقد كانت ضمنإالّ  يف صبيع اغباالت

  بني القيم اؼبتجاورة ؼبتغريات الدراسة. ارتباط ذايتوجود 
 ماراتيةقياس أثر الحوكمة على المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة في شركات التأمين التكافلي اإل :ثانيا

 :اإلماراتية في شركات التأمين التكافلي المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعةتقدير أثر تطبيق الحوكمة  .1
شركات التأمين في  المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعةثر تطبيق الحوكمة نتائج تقدير أ :67الجدول 

 .اإلماراتية التكافلي

 DA_TPC المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة الثاني:  المتغير التابع
 مشاىدة 40=8*5مجموع مشاىدات البانل:        T=8              N=5(     2016-2012الفترة )

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية لمجلس اإلدارة
constante 17.39395 11.45077 13.96002 

17.06731 12.70909 40.52008 
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2.2222 0.0000 2.2222 
BDZ -0.317442 0.304435 0.177432 

-1.473520 3.319346 0.536598 
2.1942 0.0025 0.5949 

BDI -0.161195 -0.583304 -0.396595 
-1.311254 -5.792064 -1.628172 
2.14.3 2.2222 2.1162 

BDM -0.144851 0.123658 -0.041146 
-1.736263 1.564913 -0.444075 

0.0913 2.16.. 2.2240 
BDC -0.396934 2.312426 -0.181314 

-6.626640 6.92.90. -1.333539 
2.2222 2.266. 2.1412 

R-squared 0.582615 2.41964. 2.164000 
Adjusted R-squared 0.534914 2...2264 0.030322 

F-Satistic 16.613.. 60.12206 1.329..4 
Prob F-Statistic 0.000003 2.222222 2.6.0631 
Durbin watson 2.092122 1.2206.2 2..36662 

 LDA_TPC = 17.39- 0.32*BDZ - 0.16*BDI - 0.14*BDM - 0.4*BDC االنحدار التجميعيمعادلة نموذج 
  LDA_TPC = 11.45+ 0.3*BDZ - 0.58*BDI + 0.12*BDM + 0.31*BDC معادلة نموذج التأثيرات الثابتة

  LDA_TPC = 13.96 + 0.18*BDZ - 0.4*BDI - 0.04*BDM - 0.18*BDC معادلة نموذج التأثيرات العشوائية

 العشوائية التأثيرات نموذج الثابتة التأثيرات نموذج التجميعي االنحدار نموذج المتغيرات التفسيرية لجنة التدقيق  

 
constante 

13.70037 - 16.38202 
16.25294 - 26.76761 
0.0000 - 0.0000 

ACZ -1.356355 - -2.087332 
-3.929525 - -6.103910 

0.0004 - 0.0000 
 
ACI 

0.667064 - 0.684210 
4.426642 - 1.668314 
0.0001 - 0.1039 

 
ACC 

0.172017 - 0.131430 
5.436093 - 3.846385 
0.0000 - 0.0005 

R-squared 0.431334 - 0.268495 
Adjusted R-squared 0.383946 - 0.207536 

F-Satistic 9.102034 - 4.404528 
Prob F-Statistic 0.000128 - 0.009722 
Durbin watson 1.902.34 - 1.196771 

 LDA_TPC = 13.7- 1.36*ACZ + 0.67*ACI + 0.17*ACC التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 …………………………………………………………… الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDA_TPC = 16.38- 2.087*ACZ + 0.68*ACI + 0.13*ACC العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي للحوكمة الشرعية المتغيرات التفسيرية
constante 11.35713 - 11.58343 

87.55805 - 24.21188 
0.0000 - 0.0000 

SSBZ 0.135299 - 0.180568 
3.085083 - 1.358773 
0.0038 - 0.1824 
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SSBE 0.094848 - -0.022487 
1.035208 - -0.059254 
0.3073 - 0.9531 

R-squared 0.409944 - 0.077264 
Adjusted R-squared 0.378049 - 0.027386 

F-Satistic 12.85295 - 1.549063 
Prob F-Statistic 0.000058 - 0.225911 
Durbin watson 1.243921 - 0.684282 

 LDA_TPC = 11.36+ 0.13*SSBZ + 0.095*SSBE التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 ............................................................................................ الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
  LDA_TPC = 11.58+ 0.18*SSBZ - 0.022*SSBE العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 ات العشوائية-نموذج التأثير التأثيرات الثابتة نموذج نموذج االنحدار التجميعي لرفع كفاءة الضبط  المتغيرات التفسيرية
constante -10.15414 5.573339 -7.998890 

-7.958036 2.809458 -3.233351 
0.0000 0.0091 0.0027 

LME 1.681220 -0.538317 0.984360 
7.578720 -3.636249 2.758681 
0.0000 0.0011 0.0093 

LWF -0.140180 0.438883 0.105969 
-1.062110 8.668767 0.588905 

0.2957 0.0000 0.5598 
LTP 0.001370 -0.029044 -0.026603 

0.095267 -0.267991 -0.343672 
0.9247 0.7907 0.7332 

LCR -0.227359 0.484959 0.104860 
-1.870464 9.379617 0.390274 

0.0700 0.0000 0.6988 
LISD -0.032779 0.029738 -0.011809 

-5.731698 3.955588 -0.970130 
0.0000 0.0005 0.3388 

R-squared 2.2.2230 2.4649.6 2.930202 
Adjusted R-squared 2.269021 2..4.192 2.3294.1 

F-Satistic 4.212062 64.22226 2.646224 
Prob F-Statistic 2.222224 2.222222 2.221222 
Durbin watson 2.420661 1.23.021 2..21232 

 LDA_TPC = -10.15+ 1.68*LME - 0.14*LWF + 0.001*LTP - 0.23*LCR - 0.033*LISD التجميعي االنحدار نموذج معادلة

  LDA_TPC = 5.57 - 0.54*LME + 0.44*LWF - 0.029*LTP + 0.48*LCR + 0.03*LISD الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LDA_TPC = -7.99+ 0.98*LME + 0.1*LWF - 0.03*LTP + 0.1*LCR - 0.011*LISD العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية
constante 12.48047 11.10154 11.63103 

73.92460 43.36515 22.06776 
0.0000 0.0000 0.0000 

OCN -1.005485 2.277788 1.151213 
-3.265341 13.48040 2.544600 

0.0023 0.0000 0.0151 
R-squared 2.10.924 2.2..022 2.229362 

Adjusted R-squared 2.122.94 2.22.960 2.234240 
F-Satistic ..6222.9 ..2090.4 6.216129 

Prob F-Statistic 2.222210 2.222229 2.119362 
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Durbin watson 2.242229 1.342192 2.099322 
  LDA_TPC = 11.63 + 1.15*OCN التجميعي االنحدار نموذج معادلة
  LDA_TPC = 11.1 + 2.28*OCN الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
 LDA_TPC = 12.48- 1.005*OCN العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

  9Eviewsباالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:
 اختبارات المفاضلة بين نماذج البانل: .2
 :الثابتة التأثيرات ونموذج التجميعي النموذج بين للمفاضلة( F) اختبار -

 مفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتةلل( F) نتائج اختبار :1-67الجدول

 ىيئة الرقابة الشرعية لجنة التدقيق مجلس اإلدارة لػ المستقلة المتغيرات
رفع كفاءة الضبط 

 تركز الملكية الداخلي

 7.52 12.21 - - 15.76 المقّيد Fقيمة 

*4.08 *2.45 *3.23 *2.84 *2.61 الجدولية F قيمة  
3.83** 4.31** 5.18** 3.51** 7.31** 

  9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:
 %1عند مستوى  **                                             % 2عند مستوى  *                            

، آليات رفع  ة بالنسبة لد )ؾبلس اإلدارةاؼبقّيد احملسوب (F)قيمة إحصائية  :فّ من خالؿ الجدوؿ السابق يتّضح أ       
اجملدولة كما ىو مبنّي يف اعبدول أعاله  (F)إحصائية  الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية( أكرب من قيمةكفاءة 

 ىو األفضل. الثابتة وبالتايل نرف  الفرض العدم ونقبل الفرض البديل دبعى أّن منوذج التأثريات

 وائية:للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العش Hausmanاختبار " -
 للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية Hausman نتائج اختبار :2-67الجدول

Pref Chi-sq-d,f Chi-sq statistic Test Summary متغيرات الحوكمة 
1.2222 9 2.222222 Gross-section random مجلس اإلدارة 
1.2222 6 2.222222 Gross-section random لجنة التدقيق 
1.2222 3 2.222222 Gross-section random ىيئة الرقابة الشرعية 
1.2222 2 2.222222 Gross-section random الضبط الداخلي 
1.2222 1 2.222222 Gross-section random تركز الملكية 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 وباحتمال( 0.000000) بلغت احملسوبة القيم أن إىل تربيع كاي توزيع يتبع الذي االختبار ىذا نتائ  تشري      
 اؼبالئم النموذج يعطي الذي Eviews برنام  ـبرجات حسب وأنّ  إال ،بالنسبة عبميع متغريات (1.0000) يساوي

يف صبيع اغباالت  الثابتة التأثريات منوذج، حيث كان الدراسة ؽبذه اؼبالئم ىو الثابتة التأثريات منوذج أنمباشرة بنّي 
 .أفضل من الناحية اإلحصائية ومستو  اػبطأ بو أقّل من منوذج التأثريات العشوائية
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  :(مدى االرتباط الااتي للبواقي )االستقالؿ الااتي للبواقي اختبار  .3
 االرتباط الااتي للبواقي  اختبار :3-67الجدول

 لجنة التدقيق مجلس اإلدارة المتغيرات المستقلة
ىيئة الرقابة 
 الشرعية

رفع كفاءة الضبط 
 تركز الملكية الداخلي

 القيمة الجدولية لػ
(D.W) 

N=40 K=4 
[1.51 -1.09] 

N=40 K=3 
[1.45 -1.14] 

N=40  K=2 
[1.39 -1.19] 

N=40 K=5 
[1.58 -1.04] 

N=40 K=1 
[1. 34-1.24] 

 D.W 1.57 1.47 1.69 1.54 1.39قيمة 
 %1عند مستوى  *                              9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:                              

جملال اؼبوافق قيم اأو ضمن  من القيمة القصو  للمجالأكرب  احملسوبة كانت( D.Wقيمة ) من خالؿ الجدوؿ يتّضح أّف:      
  .بني القيم اؼبتجاورة ؼبتغريات الدراسة ارتباط ذايتوجود ال ييف صبيع اغباالت وبالتايل وتقرتب من القيمة القصو  وىذا ا ؽب

  .اإلماراتية شركات التأمين التكافليمتوسط الترة الدفاعية لأثر الحوكمة على  قياس ثالثا:

 :اإلماراتية التأمين التكافلي شركاتمتوسط الفترة الدفاعية لتقدير أثر تطبيق الحوكمة على  .1
 .اإلماراتية شركات التأمين التكافليل ترة الدفاعيةفمتوسط الثر تطبيق الحوكمة على نتائج تقدير أ :68الجدول

  ADPمتوسط الفترة الدفاعية:  الثالث المتغير التابع
 مشاىدة 40=8*5مجموع مشاىدات البانل:        T=8              N=5(     2016-2012الفترة )

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية لمجلس اإلدارة
constante 3.787145 8.487727 4.193506 

4.405740 12.48195 3.107291 
2.2221 0.0000 2.2230 

BDZ 0.554948 -0.705565 0.219751 
3.772069 -5.271436 1.149157 
2.2222 0.0000 0.2583 

BDI -2.92.222 0.033889 -0.222813 
-3.621711 0.564742 -1.238108 
2.2224 2.2020 2.6634 

BDM -0.002775 0.055046 0.072120 
-0.035080 0.838941 0.802089 

0.9722 2.92.2 2.9604 
BDC 0.072192 2.392214 2.113.60 

0.447517 9.2.2029 2.22.222 
2.2203 2.2221 2.2.29 

R-squared 0.409460 2..36126 2.2.3269 
Adjusted R-squared 0.341969 2.022616 -0.021774 

F-Satistic 2.222434 16.214.6 2.046636 
Prob F-Statistic 0.000811 2.222222 2.23.620 
Durbin watson 1.6960.2 1..19.20 1.632262 

 LADP = 3.74+ 0.55*BDZ - 0.40*BDI - 0.003BDM + 0.072*BDC االنحدار التجميعيمعادلة نموذج 
  LADP = 8.44- 0.7*BDZ + 0.03*BDI + 0.05BDM + 0.32*BDC معادلة نموذج التأثيرات الثابتة

  LADP = 4.19 + 0.26*BDZ - 0.22*BDI + 0.072*BDM + 0.11*BDC معادلة نموذج التأثيرات العشوائية



 دراسة قياسية ألثر الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتية ..........س:صل الخامالف

 

~ 371 ~ 
 

 العشوائية التأثيرات نموذج الثابتة التأثيرات نموذج التجميعي االنحدار نموذج المتغيرات التفسيرية لجنة التدقيق  

 
constante 

3.667010 - 5.649920 
7.233278 - 4.227314 
0.0000 - 0.0002 

ACZ 
1.739705 - 0.869379 
3.809513 - 0.902189 
0.0005 - 0.3730 

ACI 
-1.042289 - -0.742146 
-2.814903 - -1.001550 

0.0079 - 0.3232 

ACC 
-0.196032 - -0.209852 
-5.584691 - -2.256321 

0.0000 - 0.0302 
R-squared 2.64.029 - 0.092397 

Adjusted R-squared 2.692310 - 0.016764 
F-Satistic 2.116922 - 1.221647 

Prob F-Statistic 2.229029 - 0.315907 
Durbin watson 1.936002 - 1.301207 

 LADP = 3.60+ 1.79*ACZ - 1.04*ACI - 0.6*ACC التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 ............................................................................................ الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
  LADP = 5.62+ 0.80*ACZ - 0.74*ACI - 0.21*ACC العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي للحوكمة الشرعية المتغيرات التفسيرية
constante 5.919826 - 5.866210 

22.44752 - 17.24211 
0.0000 - 0.0000 

SSBZ -0.120371 - -0.160500 
-2.158580 - -2.390100 

0.0374 - 0.0220 
SSBE -0.114883 - -0.000980 

-0.662099 - -0.004983 
0.5120 - 0.9961 

R-squared 0.342923 - 0.045906 
Adjusted R-squared 0.307405 - -0.005667 

F-Satistic 9.654986 - 0.890117 
Prob F-Statistic 0.000423 - 0.419217 
Durbin watson 1.3.0264 - 1.167581 

 LADP = 5.96- 0.12*SSBZ - 0.11*SSBE التجميعي االنحدار نموذج معادلة

 ............................................................................................ الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
  LADP = 5.80 - 0.16*SSBZ - 0.001SSBE العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية التأثيرات الثابتة نموذج نموذج االنحدار التجميعي لرفع كفاءة الضبط  المتغيرات التفسيرية
constante 5.610688 5.844203 5.814225 

16.80673 14.25878 8.922282 
0.0000 0.0000 0.0000 

LME -5.17E-09 -2.40E-09 -3.48E-09 
-0.695933 -0.299423 -0.289201 

0.4912 0.7669 0.7742 
LWF -2.28E-09 -1.83E-08 -1.17E-08 

-0.410378 -3.101523 -1.247364 
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0.6841 0.0045 0.2208 
LTP 9.33E-12 1.18E-09 4.50E-10 

0.020343 2.576585 0.591078 
0.9839 0.0158 0.5584 

lCR -1.13E-09 1.55E-09 2.49E-10 
-3.265306 4.183939 0.133224 

0.0025 0.0003 0.8948 
lISD 2.27E-08 1.05E-08 1.05E-08 

3.904804 1.268999 1.018983 
0.0004 0.2153 0.3154 

R-squared 2.962202 2.024622 2.164223 
Adjusted R-squared 2.332322 2.222010 2.221222 

F-Satistic 9.432000 0.221924 1.216403 
Prob F-Statistic 2.221209 2.22222. 2.962622 
Durbin watson 1.262240 1.422219 1.263440 

 LADP = 5.61- 5.10*ME - 2.2.*WF + 9.33*TP - 1.12*CR + 2.27*ISD التجميعي االنحدار نموذج معادلة

  LADP = 5.84- 2.4*ME - 1.83*WF + 1.18*TP + 1.52*CR + 1.053*ISD الثابتة التأثيرات نموذج معادلة

  LADP = 5.81 - 3.4.*ME - 1.17*WF + 4.49*TP + 2.49*CR + 1.049*ISD العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية
constante 4.453476 4.668805 4.452544 

18.91050 21.31046 14.69074 
0.0000 0.0000 0.0000 

OCN 1.651472 1.366352 1.826483 
4.121319 3.909399 4.313403 
0.0002 0.0005 0.0001 

R-squared 2.369912 2..29001 2.1090.1 
Adjusted R-squared 2.322230 2.0293.4 2.123222 

F-Satistic 1..69022 12.40390 ..29.304 
Prob F-Statistic 2.222162 2.222222 2.220622 
Durbin watson 1.3.0229 1..221.0 1.624246 

 LADP = 4.45 + 1.65*OCN التجميعي االنحدار نموذج معادلة
  LADP = 4.66880546471 + 1.3*OCN الثابتة التأثيرات نموذج معادلة
  LADP = 4.45 + 1.8*OCN العشوائية التأثيرات نموذج معادلة

  9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 اختبارات المفاضلة بين نماذج البانل:  .2
 :( للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتةFاختبار ) -

 مفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتةلل( F) نتائج اختبار :1-68الجدول

 الشرعية ىيئة الرقابة لجنة التدقيق مجلس اإلدارة لػ المتغيرات المستقلة
رفع كفاءة الضبط 

 الداخلي
 تركز الملكية

 7.68 4.24 - - 7.23 المقّيد Fقيمة 

*4.08 *2.45 *3.23 *2.84 *2.61 الجدولية F قيمة  
3.83** 4.31** 5.18** 3.51** 7.31** 

  9Eviews باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:
 %1عند مستوى  **                                             % 2مستوى  عند *                            
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 اؼبقّيد احملسوبة بالنسبة لد )ؾبلس اإلدارة، عبنة (F)قيمة إحصائية  :فّ من خالؿ الجدوؿ السابق يتّضح أ       
اجملدولة كما  (F)إحصائية  ، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية( أكرب من قيمةنة التدقيقاؼبخاطر، عب

 ىو مبنّي يف اعبدول أعاله وبالتايل نرف  الفرض العدم ونقبل الفرض البديل دبعى أّن منوذج التأثريات ىو األفضل.

 للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية: Hausmanاختبار " -
 بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائيةللمفاضلة  Hausman نتائج اختبار :2-68الجدول

Pref Chi-sq-d,f Chi-sq statistic Test Summary متغيرات الحوكمة 
1.2222 9 2.222222 Gross-section random مجلس اإلدارة 
1.2222 6 2.222222 Gross-section random لجنة التدقيق 
1.2222 2 2.222222 Gross-section random ىيئة الرقابة الشرعية 
1.2222 2 2.222222 Gross-section random الضبط الداخلي 
1.2222 1 2.222222 Gross-section random تركز الملكية 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  إعداد الباحثة المصدر:

 وباحتمال( 0.000000) بلغت احملسوبة القيم أن إىل تربيع كاي توزيع يتبع الذي االختبار ىذا نتائ  تشري      
 النموذج يعطي الذي Eviews 9 برنام  ـبرجات حسب وأنّ  إالبالنسبة عبميع متغريات،  (1.0000) يساوي
يف صبيع  الثابتة التأثريات منوذج، حيث كان الدراسة ؽبذه اؼبالئم ىو الثابتة التأثريات منوذج أنمباشرة بنّي  اؼبالئم

 .اغباالت أفضل من الناحية اإلحصائية ومستو  اػبطأ بو أقّل من منوذج التأثريات العشوائية
 :مدى االرتباط الااتي للبواقي )االستقالؿ الااتي للبواقي اختبار .3

 للبواقي الااتي االرتباط اختبار :3-68الجدول
 ىيئة الرقابة لجنة التدقيق مجلس اإلدارة المتغيرات المستقلة

 الشرعية
رفع كفاءة 
 الضبط الداخلي

 تركز الملكية

 القيمة الجدولية لػ
(D.W) 

N=40 K=4 
[1.72 -1.29] 

N=40 K=3 
[1.45 -1.14] 

N=40  K=2 
[1.34 -1.24] 

N=40 K=5 
[1.77 -1.34] 

N=40 K=1 
[1.54 -1.44] 

 D.W 1.81 1.43 1.39 1.90 1.80قيمة 
 %1عند مستوى  *                                 9Eviews باالعتماد على برنامج  الباحثةإعداد  المصدر:                    

 يف صبيعوىذا  لقصو  للمجالأكرب من القيمة ا احملسوبة كانت (D.W)قيمة  من خالؿ الجدوؿ يتّضح أّف:   
 ،وتقرتب من القيمة القصو قيم اجملال اؼبوافق ؽبا ضمن  (D.W) ةمكانت قي  قيق فقدعبنة التدباستثناء  اغباالت

  .والنموذج ككلّ  بني القيم اؼبتجاورة ؼبتغريات الدراسة ارتباط ذايتوبالتايل عدم وجود 
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 ماراتيةشركات التأمين التكافلي اإلل المالءة الماليةليل وتفسير نتائج قياس أثر الحوكمة على حالمطل  الثالث: ت

 :ماراتيةاإلشركات التأمين التكافلي ل المالءة الماليةليل نتائج قياس أثر الحوكمة على حت أوال 
 ماراتيةشركات التأمين التكافلي اإلل المالءة الماليةنتائج قياس أثر الحوكمة على  فسيرت :ثانيا 

 ماراتيةشركات التأمين التكافلي اإلل المالءة الماليةليل نتائج قياس أثر الحوكمة على حت أوال:

 تحليل نتائج المفاضلة بين النماذج:   .1
اؼبقّيد احملسوبة بالنسبة لد )ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبخاطر، عبنة التدقيق، ىيئة  (F)قيمة إحصائية من خالل   -

اجملدولة  (F)الرقابة الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية( كانت أكرب من قيمة إحصائية 
النموذج التجميعي، فبا  وبالتايل نرف  الفرض العدم ونقبل الفرض البديل دبعى أّن منوذج التأثريات أفضل من

، وىذا ما يطرح يف ماليزيا ّيزىا عن باقي شركات التأمني التكافليخاصة بكّل شركة سب يعين وجود تأثريات
  التساؤل التايل: ىل ىذه التأثريات ثابتة أم عشوائية؟؛

لى نتائ  اختبار ة بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية واعتمادا علبالنسبة للمفاض  -
"Hausman 9" وباستخدام منوذجEviews   تبنّي أّن منوذج التأثريات الثابتة ىو اؼبالئم لدراسة أثر اغبوكمة

 .شركات التأمني التكافلي اإلماراتيةعلى اؼبالءة اؼبالية ل
 تحليل نتائج تقدير نماذج تأثيرات الثابتة: .2
 الدراسة اإلحصائية للنماذج المقّدرة: .5
 معنوية المعلمات: اختبار 

 اعتمادا على نتائ  تقدير ىذا النموذج تبنّي ما يلي:
   :وجود معنوية إحصائية لكل من اؼبعامالت التالية[(C؛ LBDZ؛LBDI  ؛LBDC)  بالنسبة جمللس اإلدارة
الرقابة الشرعية،  بالنسبة ؽبيئة (SSBZ ;LSSBF ؛C)( بالنسبة للجنة التدقيق وACZ; ACI; ACC؛  Cو)
 [ليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، وتركز اؼبلكية( بالنسبة آلLTP; LCR ; LISD LME; ;LWFو)

( دبعى أن ىذه اؼبتغريات اؼبفسرّة للحوكمة تؤثّر يف اؼبتغري التابع اؼبالءة 2.22حيث كانت احتماالهتا أقّل من )
، يف حني أنّو ال توجد معنوية إحصائية لكل من اؼبعامالت التالية: لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية اؼبالية
[(BDM)  بالنسبة جمللس اإلدارة(وSSBEبالنسبة ؽبيئة ) الرقابة الشرعية] حيث كانت احتماالهتا أكرب من ؛
لشركات التأمني  دبعى أن ىذه اؼبتغريات اؼبفّسرة للحوكمة ال تؤثّر يف اؼبتغري التابع اؼبالءة اؼبالية (2.22)

 ؛ التكافلي اإلماراتية
  :يتّم اختبار اؼبعنوية الكلية للنماذج اؼبتحّصل عليها من خالل معامالت اختبار المعنوية الكلية للنماذج

  "F" واختبارات فيشر "R2التحديد"
  " احتماالت إحصائيةFisher" ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبخاطر، عبنة  يف لدجميع متغريات اغبوكمة فبثّلة(

ات تغريّ عبميع م ذلك بالنسبةو  التدقيق، ىيئة الرقابة الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية(
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لشركات  (فاعيةالتعويضات، متوسط الفرتة الدّ  نسبة مديين التكافل، متوسط إصبايل) فبثلة يف اؼبالءة اؼبالية
وبالتايل نرف  فرضية ( 2.222( حيث قّدرت صبيعها بد )2.22كانت أقّل من )اإلماراتية،   التأمني التكافلي

 ؛العدم ونقبل الفرضية البديلة، وبالتايل النموذج ككل لو معنوية إحصائية
  بلغ متوسط ( قيم التحديد اؼبعدلةR2 )ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبخاطر، عبنة  لدجميع متغريات اغبوكمة فبثّلة يف(

وذلك بالنسبة عبميع متغرّيات  التدقيق، ىيئة الرقابة الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية(
 ؛2.24اؼبالءة اؼبالية فبثلة يف )نسبة مديين التكافل، متوسط إصبايل التعويضات، متوسط الفرتة الّدفاعية( )

 شركات التأمني التكافلي اإلماراتيةالتوايل، أي أّن متغريات اغبوكمة تفّسر اؼبالءة اؼبالية لعلى ( 2.22 ؛2.22
فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسبجّيدة  ( من التغريات اإلصبالية وىي نسب%22؛ %22 ؛%24بنسبة )
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف 
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  (2016-2012)خالؿ الفترة  شركات التأمين التكافلي اإلماراتيةالتحليل اإلحصائي ألثر متغيرات الحوكمة على متغيرات المالءة المالية ل :69دولجال

 المتغير
 المستقل

المتغير 
 التابع

-2012)على متغيرات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية خالؿ الفترة  إحصائي ألثر متغيرات الحوكمة تحليل R2قيمة  قرار النموذج Fقيمة 
2016) 

مجلس 
 اإلدارة

DIO 0.00000 0.74 معنوي إحصائيا 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من نسبة مديين عمليات التكافل %74 تفّسر ؾبلس اإلدارة متغريات
 ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.لنموذج ا

DA_TPC 0.00000 0.88 إحصائيا معنوي 
غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من %88 تفّسر ؾبلس اإلدارة متغريات

 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف 

ADP 0.00000 0.77 إحصائيا معنوي 
لنموذج امدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من متوسط الفرتة الدفاعية %77 تفّسر ؾبلس اإلدارة متغريات

 ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.

 لجنة التدقيق

DIO 0.00000 7660 إحصائيا معنوي 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةالنسبأّما باقي  من نسبة مديين عمليات التكافل %67 تفّسرعبنة التدقيق  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.ا

DA_TPC 0.00000 7650 إحصائيا معنوي 
غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من %38 تفّسرعبنة التدقيق  متغريات

 حّد اػبطأ.لنموذج ومتضّمنة يف امدرجة يف 

ADP 0.00000 7620 إحصائيا معنوي 
لنموذج امدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من متوسط الفرتة الدفاعية %24 تفّسرعبنة التدقيق  متغريات

 ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.

ىيئة الرقابة 
 الشرعية

DIO 0.00000 7670 إحصائيا معنوي 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من نسبة مديين عمليات التكافل %7 تفّسرىيئة الرقابة الشرعية  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.ا

DA_TPC 0.00000 فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من %38 تفّسرىيئة الرقابة الشرعية  متغريات 7650 إحصائيا معنوي
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 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف غري 

ADP 0.00000 7650 إحصائيا معنوي 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من متوسط الفرتة الدفاعية %31 تفّسرىيئة الرقابة الشرعية  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.ا

آليات 
الضبط 
 الداخلي

DIO 0.00000 0.95 إحصائيا معنوي 
مدرجة غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من نسبة مديين عمليات التكافل %95 تفّسرآليات الضبط الداخلي  متغريات
 حّد اػبطأ.لنموذج ومتضّمنة يف ايف 

DA_TPC 0.00000 0.90 إحصائيا معنوي 
فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من %90 فّسرآليات الضبط الداخلي  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.امدرجة يف غري 

ADP 0.00000 0.67 إحصائيا معنوي 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من متوسط الفرتة الدفاعية %67 تفّسرآليات الضبط الداخلي  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.ا

 تركز الملكية

DIO 0.00000 0.62 إحصائيا معنوي 
مدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من نسبة مديين عمليات التكافل %62 تفّسرتركز اؼبلكية  متغريات
 لنموذج ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.ا

DA_TPC 0.00000 0.61 إحصائيا معنوي 
غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسباؼبتوّسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  من %61 فّسرتركز اؼبلكية  متغريات

 اػبطأ.لنموذج ومتضّمنة يف حّد امدرجة يف 

ADP 0.00000 0.75 إحصائيا معنوي 
لنموذج امدرجة يف غري فتفّسرىا عوامل أخر   ةأّما باقي النسب من متوسط الفرتة الدفاعية %75 تفّسرتركز اؼبلكية  متغريات

 ومتضّمنة يف حّد اػبطأ.
 إعداد الباحثةالمصدر: 
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 (2016-2012)ألثر متغيرات الحوكمة على متغيرات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية خالؿ الفترة  االقتصادي التحليل :75الجدول 

المتغير  المستقل المتغير
 التابع

نوع 
 التأثير

 أثره على المالءة (2016-2012)على متغيرات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية خالؿ الفترة  اقتصادي ألثر متغيرات الحوكمة تحليل

مجلس ثابت 
 اإلدارة

DIO -  ؛2.98%إذا انعدمت صبيع متغريات ؾبلس اإلدارة فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد 
- DA_TPC -  ؛11.45%إذا انعدمت صبيع متغريات ؾبلس اإلدارة فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة تقّدر بد 

ADP -  8.48%إذا انعدمت صبيع متغريات ؾبلس اإلدارة فإن متوّسط الفرتة الدفاعية تقّدر بد. 

حجم مجلس 
 اإلدارة

DIO ال يوجد تأثري لعدد أعضاء ؾبلس اإلدارة على نسبة مديين التكافل؛ ال يوجد 
 ؛%0.30إذا زاد عضو من أعضاء ؾبلس اإلدارة فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع بد  إيجابي DA_TPC إيجابي

ADP 0.7 بنسبة ستنخف متوّسط الفرتة الدفاعية  فإنّ  اإلدارة ؾبلسعضو يف  زاد إذا سلبي.% 

تركيبة مجلس 
 اإلدارة

DIO ؛0.68 بنسبةستنخف   نسبة مديين التكافل فإنّ  اإلدارة ؾبلسعضو مستقّل يف  زاد إذا سلبي% 
 ؛%0.58 بنسبةستنخف  نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  فإنّ  اإلدارة ؾبلسعضو مستقّل يف  زاد إذا سلبي DA_TPC إيجابي

ADP متوّسط الفرتة الدفاعية اؼبستقّلني على اإلدارة ؾبلسال يوجد تأثري لعدد أعضاء  ال يوجد. 

اجتماعات مجلس 
 اإلدارة

DIO ال يوجد تأثري لعدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة على نسبة مديين التكافل؛ ال يوجد 
 ؛يوجد تأثري لعدد اجتماعات ؾبلس اإلدارة على نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة ال ال يوجد DA_TPC ال يوجد

ADP متوّسط الفرتة الدفاعية. على اإلدارة ؾبلسعضاء  ال يوجد تأثري لعدد اجتماعات ال يوجد 

لجاف مجلس 
 اإلدارة

DIO ال يوجد تأثري لعدد عبان ؾبلس اإلدارة على نسبة مديين التكافل إيجابي. 
 %؛ 0.31بنسبة تفعسرت نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  فإنّ  اإلدارة ؾبلسعضو يف غبنة يف  زاد إذا إيجابي DA_TPC إيجابي

ADP 0.34متوّسط الفرتة الدفاعية سرتتفع بنسبة  إذا زاد عضو يف عبنة يف ؾبلس اإلدارة فإنّ  إيجابي%. 
 - ؛3.36%إذا انعدمت صبيع متغريات عبنة التدقيق فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد  - DIOلجنة  ثابت
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 ؛13.7%إذا انعدمت صبيع متغريات عبنة التدقيق فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة تقّدر بد  - DA_TPC التدقيق
ADP -  3.67%إذا انعدمت صبيع متغريات عبنة التدقيق فإن متوّسط الفرتة الدفاعية تقّدر بد. 

لجنة  حجم
 التدقيق

DIO ؛%1.92نخف  بنسبة ست نسبة مديين التكافل فإنّ التدقيق  عبنة عضو يفإذا زاد  سلبي 
 %؛1.36بنسبة  ستنخف  اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعةنسبة فإّن التدقيق  عبنة عضو يفإذا زاد  سلبي DA_TPC إيجابي

ADP 1.74بنسبة  تفعسرت متوّسط الفرتة الدفاعية فإّن  التدقيق عبنة عضو يف إذا زاد إيجابي.% 

تركيبة لجنة 
 التدقيق

DIO ؛0.59بنسبة  سرتتفع نسبة مديين التكافلفإّن التدقيق  عبنةإذا زادت عضو مستقّل يف  إيجابي% 
 ؛%0.67 بنسبة سرتتفع نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعةفإّن التدقيق  عبنةإذا زاد عضو مستقّل يف  إيجابي DA_TPC سلبي

ADP 1.04 بنسبة متوّسط الفرتة الدفاعية ستنخف فإّن التدقيق  عبنةإذا زاد عضو مستقّل يف  سلبي%. 

لجنة  اجتماعات
 التدقيق

DIO ؛ 0.38نخف  بنسبة ست نسبة مديين التكافلفإّن  %1بد  اؼبخاطر عبنةإذا زادت نسبة اجتماعات  سلبي%  
 %؛0.17سرتتفع بنسبة  نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعةاؼبخاطر يف السنة فإّن  اجتماعا  واحدا  للجنة إذا زاد إيجابي DA_TPC إيجابي

ADP 0.38متوّسط الفرتة الدفاعية ستنخف  بنسبة إذا زاد اجتماعا  واحدا  للجنة التدقيق يف السنة فإّن  سلبي%. 

ىيئة الرقابة  ثابت
 الشرعية

DIO -  ؛4.83-%إذا انعدمت صبيع متغريات ىيئة الرقابة الشرعية فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد 
- DA_TPC -  ؛4.5%إذا انعدمت صبيع متغريات ىيئة الرقابة الشرعية فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة تقّدر بد 

ADP -  5.91%إذا انعدمت صبيع متغريات ىيئة الرقابة الشرعية فإن متوّسط الفرتة الدفاعية تقّدر بد. 

ىيئة الرقابة حجم 
 الشرعية

DIO ؛%0.20 بنسبة سرتتفع التكافل مديين نسبة فإنّ  ىيئة الرقابة الشرعية من أعضاء عضو زادت إذا إيجابي 
 ؛%0.13 بنسبة نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع فإنّ  %1 بنسبة زاد حجم ىيئة الرقابة الشرعية إذا إيجابي DA_TPC سلبي

ADP 0.12 بنسبة إذا زاد عضو من أعضاء ىيئة الرقابة متوّسط الفرتة الدفاعية ستنخف  سلبي%. 
خبرة أعضاء ىيئة 
 الرقابة الشرعية

DIO ؛على نسبة مديين التكافل ىيئة الرقابة الشرعية يف اؼبستقّلني األعضاءال يوجد تأثري لعدد  ال يوجد 
 ال يوجد

DA_TPC ؛على نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة ىيئة الرقابة الشرعية يف اؼبستقّلني األعضاءال يوجد تأثري لعدد  ال يوجد 
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ADP على متوّسط الفرتة الدفاعية ىيئة الرقابة الشرعية يف اؼبستقّلني األعضاءال يوجد تأثري لعدد  ال يوجد. 

آليات  ثابت
 الضبط الداخلي

DIO -  ؛2.51-%إذا انعدمت صبيع متغريات آليات الضبط الداخلي فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد 
- DA_TPC -  ؛2.51-%إذا انعدمت صبيع متغريات آليات الضبط الداخلي فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة  تقّدر بد 

RBCT -  5.84%إذا انعدمت صبيع متغريات آليات الضبط الداخلي فإن نسبة متوّسط الفرتة الدفاعية تقّدر بد. 

قيمة المصاريف 
 اإلدارية

DIO ؛%0.3بنسبة  ستنخف  التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بد اؼبصاريف اإلدارية نسبة زادت إذا سلبي 
 ؛%0.54 بنسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة ستنخف  نسبة فإنّ  %1 بد اإلداريةصاريف اؼب نسبة زادت إذا سلبي DA_TPC سلبي

ADP متوّسط الفرتة الدفاعية نسبةعلى  صاريف اإلداريةؼبال يوجد تأثري غبجم ا ال يوجد. 

 أجرة الوكالة
DIO ؛%0.29 بنسبة ستنخف  التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بدأجرة الوكالة  نسبة زادت إذا سلبي 

 ؛%0.44 بنسبة سرتتفع نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة فإنّ  %1 بد أجرة الوكالة نسبة زادت إذا إيجابي DA_TPC إيجابي
ADP 1.83بنسبة  ستنخف  إذا زادت أجرة الوكالة بوحدة فإّن نسبة متوّسط الفرتة الدفاعية ال يوجد%. 

حجم 
المخّصصات 
 التقنية

DIO ؛% 0.13 بنسبة سرتتفع التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بدزاد حجم اؼبخّصصات التقنية  إذا إيجابي 
 ؛ال يوجد تأثري غبجم اؼبخّصصات التقنية على نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سلبي DA_TPC سلبي

ADP 1.18 بنسبة متوّسط الفرتة الدفاعية سرتتفع فإنّ زاد حجم اؼبخّصصات التقنية بوحدة  إذا إيجابي%. 

 إعادة التأمينقيمة 
DIO ؛% 0.34 بنسبة سرتتفع التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بداالشرتاكات اؼبعاد تأمينها  نسبة زادت إذا إيجابي 

 ؛% 0.48 بنسبة نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع فإنّ  %1 بداالشرتاكات اؼبعاد تأمينها  نسبة زادت إذا إيجابي DA_TPC إيجابي
ADP 1.55 بنسبةمتوّسط الفرتة الدفاعية سرتتفع  فإنّ االشرتاكات اؼبعاد تأمينها بوحدة  حجم زادت إذا إيجابي %. 

حجم الفائض 
 المخّصص للتوزيع

DIO ؛%0.08 بنسبة سرتتفع التكافل مديين نسبة فإنّ  %1 بدنسبة الفائ  اؼبخّصص للتوزيع  زاد إذا إيجابي 
 ؛%0.03 بنسبة نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع فإنّ  %1 بدالفائ  اؼبخّصص للتوزيع  نسبة زادت إذا ال يوجد DA_TPC إيجابي

ADP يوجد تأثري غبجم الفائ  اؼبخّصص للتوزيع على متوّسط الفرتة الدفاعية ال ال يوجد. 
 - ؛%9.11-إذا انعدم متغرّي تركز اؼبلكية فإن نسبة مديين التكافل تقّدر بد  - DIO ترّكز الملكية ثابت
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DA_TPC -  ؛%5.82إذا انعدم متغرّي تركز اؼبلكية فإن نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة تقّدر بد 
ADP -  4.67إذا انعدم متغرّي تركز اؼبلكية فإن نسبة كفاية رأس اؼبال تقّدر بد%. 

 تركز الملكية
DIO ؛%12.38 بنسبة سرتتفع التكافل مديين نسبة فإنّ  واحد من كبار اؼبسامهني زاد إذا إيجابي 

 ؛%13.74 بنسبة نسبة اؼبتوسط اليومي إلصبايل التعويضات اؼبدفوعة سرتتفع فإنّ  واحد من  كبار اؼبسامهني زاد إذا إيجابي DA_TPC إيجابي
ADP 1.33 بنسبة متوّسط الفرتة الدفاعية سرتتفع فإنّ  واحد من كبار اؼبسامهني بوحدة واحدة زاد إذا إيجابي%. 

 إعداد الباحثةالمصدر: 
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 :على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي اإلماراتيةالحوكمة  نتائج أثر متغيرات تفسير ثانيا:

 :اإلماراتيةشركات التأمين التكافلي على المالءة المالية ل مجلس اإلدارة تفسير نتائج أثر متغيرات .1
   على مالءة شركات التأمني التكافلي اإلمارتية، وىو نفس  إيحابياً كان لو تأثريا  بالنسبة غبجم ؾبلس اإلدارة

   فقد اختلف الّتأثري حيث ُوِجد: كيبة اجمللس وعدد اجتماعاتوأّما بالنسبة لرت  التأثري بالنسبة ؼبالءة الشركات اؼباليزية؛
  على مالءة شركات التأمني التكافلي اإلمارتية، وذلك أنّ  إيحابياً ؾبلس اإلدارة كان لو تأثريا بالنسبة لرتكيبة 

مديري  األعضاء  معظم عهم باستقاللية أكرب، إضافة إىل أنسبتّ  جةأكثر كفاءة، نتي التنفيذيني األعضاء غري
االعرتاض على  خربات سبكنهم من بهمكسِ لني لبع  اؼبؤسسات اؼبالية، وىذا ما يُ أو فبثّ  شركات سابقا  

   ؛على اؼبالءة اؼبالية للشركات اليةالقرارات اؼبشكوك فيها وبالتايل فبارسة رقابة أكثر فعّ 
 وىذا  ،على حجم اؼبالءة اؼبالية للشركات اإلمارتية ؤثّرلم ي اإلدارة ؾبلس أعضاء لعدد اجتماعات بالنسبة

 ؛أيّة قرارات مصريية تتعّلق دبالءهتاّتخذ فيها تدُ شكلية ويغيب عنها معظم األعضاء وال باعتبارىا اجتماعات 
 وذلك أّن زيادة عدد الّلجان يدث تكامل بينها لتبادل اؼبعلومات  موجبة إشارتو اإلدارة عبان ؾبلس لعدد بالنسبة

 .الكافية ويف الوقت اؼبناسب لرقابة مستو  اؼبالءة اؼبالية يف الشركة ومد  قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا اذباه دائنها
 :اإلماراتيةشركات التأمين التكافلي على المالءة المالية للجنة التدقيق  تفسير نتائج أثر متغيرات .2

  شركات التأمني التكافلي اإلمارتية، وىو نفس على مالءة  إيحابياً التدقيق كان لو تأثريا   عبنةبالنسبة غبجم
    أثري حيث ُوِجد:كيبة اللجنة وعدد اجتماعاهتا فقد اختلف التّ لرت  أّما بالنسبة الشركات اؼباليزية؛ التأثري بالنسبة ؼبالءة

   لشركات التأمني التكافلي  على اؼبالءة اؼباليةكان ؽبا  التدقيق عبنة ستقاللية أعضاءالبالنسبة سلبيًا تأثريا
، مع ؾبلس اإلدارة ىي شكلية فمعظمهم ينتمي إىل العائلة نفسها ألّن استقالليتهم وذلك اإلماراتية،

    ؛على حساب مصاحل صندوق اؼبشرتكني وبالتايل فإّن قراراهتم ستكون خاضعة ومراعية ؼبصاحل اإلدارة العليا
  لشركات  على اؼبالءة اؼبالية لشركات التدقيق كان لو عبنةأعضاء  لعدد اجتماعات بالنسبة إيجابياً تأثريا

ومراقبتها اؼبستمرّة لجنة الدليل على نشاط وذلك ألّن كثرة االجتماعات  التأمني التكافلي اإلماراتية،
تقصري وتعّدي اؼبسرّيين على اؼبوارد اؼبالية  من الغش، وضمان عدم مايتهاغبللحسابات والتقارير اؼبالية 

 .اؼبشرتكني، وبالتايل اغبفاظ على استمراريتو يف الوفاء بالتزاماتو اذّباه دائنيو يف أّي وقتٍ صندوق ل
 :شركات التأمين التكافلي اإلماراتيةعلى المالءة المالية لىيئة الرقابة الشرعية  تفسير نتائج أثر متغيرات  .3

 لبيًا سِ تأثريا   فقد كان لو ىيئة الرقابة الشرعية بالنسبة غبجم التأمني التكافلي اؼباليزية؛ على خالف شركات
رب حجم ىيئة الرقابة الشرعية أّد  إىل كِ   أنّ وذلك  شركات التأمني التكافلي اإلماراتية،لية لاؼبالءة اؼباعلى 

عدم التوافق واختالف الفتاو  حول القضايا الشرعية يف الشركة واؼبتعّلقة أساسا  بعمولة إعادة التأمني، أجرة 
ندوق اؼبشرتكني وكّل ىذا على حساب صندوق اؼبشرتكني، أموال صالوكالة، أجرة اؼبضاربة، طرق استثمار 

 ؛لى مالءتواألمر الذي أثّر سلبا  ع
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  شركات التأمني التكافلي لية لحجم اؼبالءة اؼباعلى  لم تؤثّر ىيئة الرقابة الشرعية أعضاء ػبربة بالنسبةأّما
من الناحية الشرعية وإصدار قراراهتم اؼبعامالت وتدقيق تقييم فقط  اؽبيئة الشرعيةدور ، وذلك أّن اإلماراتية

إن مّت عقدىا فيغيب  االجتماعاتباقي أّما  ،نولسّ بداية وهناية ايكون عند يف أغلب الشركات اإلماراتية 
متابعة ميّكنهم من  ، األمر الذي ملعنها أغلب األعضاء لكثرة انشغاالهتم وعملهم لصاحل أكثر من جهة

 ؛  خالل السنة لشركةل تنفيذ القرارات الشرعية مراقبة األداء اؼبايل
 :على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي اإلماراتيةآليات رفع كفاءة الضبط الداخلي تفسير نتائج أثر  .4

اتّفقت النتائ  اؼبتوّصل إليها حول أثر آليات الضبط الداخلي على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني 
وحجم االشرتاكات اؼبعاد التكافلي اؼباليزية واإلماراتية، إاّل ما تعّلق بأثر كل من: حجم اؼبصاريف ادرية 

 تأمينها فتّم التوّصل إىل نتائ  عكسية، وىذا لألسباب التالية:
  اؼبتناَزل عنها لشركات –على خالف شركات التأمني التكافلي اؼباليزية فإّن حجم االشرتاكات اؼبعاد تأمينها

ما يتوافق  وىذالشركات التأمني التكافلي اإلماراتية،  اؼباليةعلى اؼبالءة إيجابًا قد أثّر  -إعادة التأمني
لنقل اؼبخاطر الكرب  اليت  أىّم تقنيةباعتبار إعادة التأمني و  وخصائص شركات اإلماراتية برأظبال ؿبدود

، كما أّن شركات إعادة التأمني أكسبت الشركات ضها ؼبخاطر العجز واإلفالسوتعرّ  ىا اؼباليةمراكز هتّدد 
اؼبتعاملة معها اػبربة والتقنية العالية يف إدارة ـباطرىا ورفعت من طاقتها االكتتابية ومّكنتها من توسيع حجم 

 ؛ضائعة اشرتاكاهتا واقتسامها مع الشركة اؼبعيدة، يف حني أنّو بالنسبة للشركات اؼباليزية فإّن إعادة التأمني تعترب فرصة
 على مالءة  سلبياً كان ؽبا تأثريا   على خالف شركات التأمني التكافلي اؼباليزية بالنسبة للمصاريف اإلدارية

  الألّن ما ميّيز شركات التأمني التكافلي اؼباليزية ىو ضخامة رأظباإلماراتية،  شركات التأمني التكافلي
صندوق اؼبسامهني واؼبشرتكني فزيادة حجم اؼبصاريف بنسب قليلة ال يؤثّر عليها بل يكون دافع للمسرّيين 
يف الرّفع من أدائهم وزيادة فعاليتو فبّا ينعكس إجيابا  على مالءة الشركة، وىذا خبالف الشركات اإلماراتية 

، ما لصغر حجمو وقّلة موارده اؼبالية لمصاريف اإلدارية يكون على حساب صندوق اؼبشرتكنيفكّل زيادة ل
 ؛وبالتايل حجم الشركة ككلّ  يؤثر سلبا  على حجم مالءتو

 :تفسير نتائج أثر تركز الملكية على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية  .5
 ز اؼبلكية وذلك ألّن تركّ على اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية إيجابًا أثّر لرتّكز اؼبلكية  بالنسبة

لد  فئة قليلة من اؼبسامهني سُيسهم يف مراقبتهم ألداء الشركة باستمرار واغبفاظ على مصاغبهم ومصاحل 
 .ائنهاطويلة وقصرية األجل اذباه د الشركة، ومن أمّهها القدرة على السداد والوفاء بالتزاماهتا
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ماراتية مّت إلمني التكافلي اؼباليزية واءة اؼبالية لشركات التأراسة القياسية ألثر اغبوكمة على اؼبالمن خالل الدّ 
 التوّصل إىل النتائ  التالية:

 

  ُوِجد أّف:المفاضلة بين النماذج: من خالؿ 

اؼبقّيد احملسوبة بالنسبة لد )ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبخاطر، عبنة التدقيق، ىيئة الرقابة  (F)قيمة إحصائية  -
كانت أكرب من قيمة   لكّل من ماليزيا واإلمارات الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية(

، فبا يعين يف كل اغباالت عيّن منوذج التأثريات أفضل من النموذج التجميفإاجملدولة وبالتايل  (F)إحصائية 
، وىذا اإلماراتأو  يف ماليزياسواءا  وجود تأثريات خاصة بكّل شركة سبّيزىا عن باقي شركات التأمني التكافلي 

 طرح التساؤل التايل: ىل ىذه التأثريات ثابتة أم عشوائية؟؛ما 
على نتائ  اختبار  وائية واعتمادا  ؼبفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشومن خالل ا -
"Hausman " تبنّي أّن منوذج التأثريات الثابتة ىو اؼبالئم لدراسة أثر اغبوكمة على اؼبالءة اؼبالية لشركات

 ؛واإلماراتية التأمني التكافلي اؼباليزية
 :اختبار معنوية المعلمات 
 تبنّي ما يلي:اعتماد مناذج التأثريات الثابتة بالنسبة عبميع اؼبتغريات الدراسة وبناءا  على نتائ  التقدير  بعد
   :وجود معنوية إحصائية لكل من اؼبعامالت التالية[(C LBDI; LBDZ;  ;LBDC; LBDM)  بالنسبة

( بالنسبة C  ;ACC; ACI; ACZبالنسبة للجنة اؼبخاطر و)(  C; RMC; RME; RMZ)جمللس اإلدارة و
 ; LTP; LCRالرقابة الشرعية، و) بالنسبة ؽبيئة (SSBM; SSBE; SSBZ ;LSSBF ؛C)للجنة التدقيق و

LISD LME; ;LWFحيث كانت  [ليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، وتركز اؼبلكية( بالنسبة آل
 تؤثّر يف اؼبتغري التابع اؼبالءة اؼبالية ( دبعى أن ىذه اؼبتغريات اؼبفسرّة للحوكمة2.22احتماالهتا أقّل من )

 مل :و، والنتيجة نفسها بالنسبة لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية غري أنّ لشركات التأمني التكافلي اؼباليزية
 ( بالنسبة ؽبيئةSSBEو)بالنسبة جمللس اإلدارة  (BDM)]توجد معنوية إحصائية لكل من اؼبعامالت التالية: 

دبعى أن ىذه اؼبتغريات اؼبفّسرة للحوكمة ال تؤثّر  (2.22حيث كانت احتماالهتا أكرب من )؛ [الرقابة الشرعية
   ؛ماراتيةاؼبخاطر فال تعتمدىا الشركات اإل انأّما عب يف اؼبتغري التابع اؼبالءة اؼبالية لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية

  :وذلك بالنسبة لكل من  اختبار اؼبعنوية الكلية للنماذج اؼبتحّصل عليهابعد اختبار المعنوية الكلية للنماذج
  ُوِجد أّن: "R2"اؼبعّدلة معامالت التحديدو  "Fختبارات فيشر "من خالل ا ماليزيا واإلمارات
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بالنسبة لدكل من )ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبخاطر، عبنة التدقيق، ىيئة الرقابة  "Fisherاحتماالت إحصائية "  -
( حيث 2.22الشرعية، آليات رفع كفاءة الضبط الداخلي، تركز اؼبلكية( وؼبتغريات التابعة كانت أقّل من )

 ؛وعليو فإّن صبيع النماذج كانت معنوية إحصائيا  ( 2.2222قّدرت صبيعها بد )
يف شركات التأمني التكافلي اؼباليزية بني ( ؼبتغريات اغبوكمة R2قيم التحديد اؼبعدلة ) اتطمتوسّ  تتراوح -

( ؼبتغريات اغبوكمة يف شركات التأمني التكافلي اؼباليزية R2يف حني أّن قيم التحديد اؼبعدلة )، %44و  02%
ذج مدرجة يف النمافّسرىا عوامل أخر  وىي نسب عالية جّدا أّما باقي النسب فت %42و  %.3بني 

 .ومتضّمنة يف حّد اػبطأ
 

 5% من أكرب االحتمالية قيمها أن إىل االختبارات نتائ  أغلب أشارت  االستقرارية: من خالؿ اختبارات -

شركات التأمني وذلك بالنسبة لكل من:  مستقرة متغريات اغبوكمة واؼبالءة اؼبالية غري أن أي اؼبستو ، عند
 الوحدة جذر اختبارات نتائ  كانت األوىل الدرجة من الفروقات إجراء بعد، و التكافلي اؼباليزية واإلماراتية

 إىل النتيجة ىذه ؛ حيث تشريI(1فبا يدّل على أهّنا مستقرة عند الدرجة األوىل )  5%من  أقلّ  للمتغريين
 ؛الدراسة متغريات بني طويلة األجل عالقة وجود إمكانية

الفرضية  تاحتماال صبيعتبنّي أّن  "Kaoوباستخدام اختبار " اختبارات التكامل المشترؾ: من خالؿ -
ما يؤّكد  تُوجد عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة،عليو و  5%))  منقّل أ تاغباالويف صبيع الصفرية 
اؼبالءة اؼبالية وذلك بالنسبة ّل الدراسة على عالقة توازنية طويلة األجل عبميع متغريات اغبوكمة ؿبوجود 
 .اؼباليزية واإلماراتية شركات التأمني التكافليل
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إىل  مبنتجات أساسية زلدودة اتشركرلموعة  نة منمكو   التأمني التكافلي من صناعة صناعةرت تطو  لقد 
جزءا  تأصبح؛ حيث سالميةإلتل  الدول الرريية واالسائدة يف سل ةادلالي نممةألدرلها ضمن ا صناعة راسخة ت  

، وىذا إضافة رد ادلاليةاألصول ادلتداولة وادلواحجم عنو أمهية من حيث  قل  تال و  اإلسالمي لنمام ادلصريفلال مكم  
حسب للمشًتكني وااللتزامات ن الوفاء يالترويضات اضممن خالل وادلمتلكات يف محاية الثروات  ىادور إىل 

وذلك من االقتصاد الوطين محاية  دورا ىاما يف تؤدي شركات التأمني التكافليكما   ،لتأمني وأحكاموشروط عقد ا
  .مية االقتصادية واالجتماعيةالتن ستثمارىا يفالجتميع ادلدخرات و  يف األسواق الرادلية ادلخاطر توزيعإعادة خالل 

قد  اأهن إال   يف اجملتمعدارة ادلخاطر إل الوسائل أحد أىم   رتربت التكافلي  شركات التأمني أن  من رغم يالو 
شركات  على ذلذا وجب ،اإلسالمية يف تطوير ومحاية الصناعة ادلالية ىادور القيام ي دون ولحتدلخاطر ض ترر  ت

 هاتطنشد والفَرال ألهبدف ضمان التسيري اجلي   للحوكمة اإلدارية والشرعية تضع نماما فَراالً  التأمني التكافلي أن
عليها اختاذ اإلجراءات لتقييم احتياجاهتا الكلية للمالءة ادلالية يف إطار نمام إدارة  ، كما جيبادلالية واإلدارية

التشغيلية اليت و التقنية ، وىذا من خالل وضع جهاز رقاية داخلية يأخذ يرني االعتبار مجيع ادلخاطر ادلالية ،ادلخاطر
ر ادلرلومات للجهات ويوف   الوضرية ادلالية للشركةواضحة عن رطي رؤية ، وي  التكافلي ميكن أن تواجو شركة التأمني

 .احلوكمة االلتزام يقواعد إطار ويف اء يالتزاماهتا اجتاه دائنيهاف، وىذا لضمان مالءة الشركة وقدرهتا على الو قاييةالر  

وت   "أثر تطبيق احلوكمة على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي"موضوع ت  دراسة  ما سبق يف إطار
 .عة من النتائج وعلى أساسها ت  تقدًن رلموعة من االقًتاحاتالتوصل إىل رلمو 

نلخصها يف  رلموعة من النتائج ت  التوصل إىلمن خالل الدراسة النمرية للموضوع   - أ
 :النقاط التالية

التجاري، وينفرد عنو يف البرض  فق يف يرضها مع عقد التأمنيز يردة خصائص يت  عقد التأمني التكافلي يتمي   .1
عات" أي أنَ  ما يس ميو الفقهاء يـضمن يندرج ؛ حيث اللتزامو يأحكام الشريرة اإلسالمية اآلخر  "عقود الترب 

 ؛ادلشًتك مترب ع مع غريه من ادلشًتكني يف تكوين الوعاء التأميين
شركات التأمني التكافلي ىو االلتزام يضوايط وأحكام الشريرة اإلسالمية ووجود حسايني منفصلني  ي زما مي    .2

حساب الشركة وحساب محلة وثائق التأمني )ادلشًتكني(، وىذا ما جيرلها ختتل  عن شركات التأمني التجاري 
 سواءاً من حيث اإلطار ادلفاىيمي أو من حيث اإلطار الوظيفي والتقين؛
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ر من من حيث الصيغة الشرعية ادلرتمدة إلدارة أعمال التأمني واستثمار ادلتوف   تكافليمني الأشركات الت ختتل   .3
 أىم   ومن ،وفقًا لتوجيهات ىيئة الرقاية الشرعية اخلاصة يكل شركة ةشركة طريقتها اخلاص ، فلكلَ االشًتاكات

إضافة إلمكانية تطبيق الص يغة التراونية  ؛ص يغتني مراً الوكالة أو دمج ال ية ادلطب قة صلد ادلضارية أويغ التأمينلص  ا
 البحتة أو صيغة الوق ؛

ميكن أن حيدث فائض أو عجز تأميين يف شركات التأمني التكافلي فالفائض ىو زيادة يف التحصيل؛ حيث   .4
يكون حصولو تبرًا ال قصداً وىو ملكية خاص ة للمشًتكني، ي ستثمر وي وز ع وفقًا للقانون األساسي لكل شركة، 

صندوق ادلشًتكني عن تغطية ة عجز وىو ي قايل الريح يف شركات التأمني التجاري، أم ا الرجز فيكون نتيج
ر ويغط ى من خالل القرض احلسن الذي مينحو ادلسامهني للصندوق أو من مستحقات من حلق هبم الض ر 

 ؛خالل االحتياطات أو يرفع نسبة االشًتاكات
اختلفت آراء الفقهاء يف احلكم الذي يضبط الرالقة يني شركات إعادة التأمني التجاري وشركات التأمني   .5
لتكافلي يني رليز ومرارض، فمهرت يذلك شركات إعادة التكافل واليت ت ررف يـ "التكافل لشركات التكافل" ا

ربمة مع شركات التأمني؛
 
 واليت تت فق طرق اإلعادة فيها مع إعادة التأمني التجاري وختتل  مرها يف الرقود ادل

 أساسية؛ حبيث يتم تقييم قواعد ثالثة إىليستند  التأمني التكافلي لشركات حتديد ادلالءة ادلالية إن    .6
 ؛ادلالءة ىامش تكوين ادلخص صات، وأخريا ىذه مث تغطية التقنية، ادلخص صات

تتف ق أىداف مجيع أنممة ومرايري تقييم ادلالءة الصادرة عن اذليآت الدولية؛ حيث تسرى لترزيز رقاية    .7
 ت الرالقة وذلك من خالل:شركات التأمني ومحاية مصاحلها ومصاحل مجيع األطراف ذا

 مساعدة شركات التأمني واذليآت الرقايية يف حتديد وتقييم سلاطر ومالءة شركات التأمني؛ -
مستوى الشفافية ومقارنة شركات التأمني على ادلستوى الدويل من ناحية محاية مصاحل: ادلؤم ن ذلم  رفع -

 )ادلشًتكني(، شركات التأمني، ادلستثمرين، وياقي األطراف ذات ادلصاحل؛
 ترزيز استقرار سوق التأمني؛ -
 توفري ييئة مناسبة لتحقيق ادلنافسة الرادلة؛ -
 طاع التأمني؛رفع نسبة التراون الدويل يف ق -
 ترزيز مستوى ثقة اجلمهور يف قطاع التأمني؛ -
 االستخدام الك ء إلمكانيات وموارد شركات التأمني واذليآت ادلشرفة على القطاع. -

لدى مرمم الدول ادلرتمدة لنمام  التأمني التكافليشركات  ادلالءة ادلالية يفختتل  النماذج ادلطبقة لقياس  ال  .8
التأمني التكافلي عن تلك ادلطب قة يف شركات التأمني التجاري، وذلك لردم فصلها يني مالءة صندوق 

 ادلسامهني وصندوق ادلشًتكني؛
كافلي يف ظل غياب إطار أىم  النماذج اليت ميكن أن تستفيد منو شركات التأمني الت ةادلالء يرترب إطار  .9

لتصبح أكثر  يف حتسني إدارة ادلخاطروادلتمث ل أساسًا  على ىذه الشركات اإلجيايب هثر لك ألوذ ،خاص هبا
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إىل  األفضل يني ادلخاطر ومتطلبات رأس ادلال ومتطلبات اإلفصاح ادلايل الرام، وصوالً  للتنسيق ةنتيج ةمالءم
 وترزيزشًتكني ادل حقوق ةمحاي ويالتايلشركات التأمني مالءة  ق استقرارا حيق  مبلرأس ادلال  ختصيص أكثر كفاءة

 ة؛يف السوق وكذا حتقيق ادلزيد من الشفافي ةادلنافس
ادلالية للتأمني التكافلي  ات ادلالءةبق مبتطلادلترل  و  رللس اخلدمات ادلالية اإلسالميةإن  ادلريار الصادر عن   .11

فصل يف مع المبادرات ادلنممة الدولية دلشريف التأمني  ال يوصي يتقنيات كمية زلددة، يل يأخذ يرني االعتبار
 ؛وادلسامهني شًتكنيصندوقي ادل حسايو ذلامش ادلالءة يني

 ادلسامهني صندوق ياعتبار ،يف شركات التأمني التكافلي ادلشًتكني لصندوق فقط يكون ادلالءة ىامش .11
 ميكنإن و ف عجز الصندوق حال يف، إال  ادلشًتكني لصاحل الصندوق أموال من يالدفع قانوين التزام عليو ليس

 ؛لصاحلهم يقًتض أو ادلسامهني أموال من ادلشًتكني صندوق ضقر  ي   أن ادلسامهني لصندوق
 أداء لتقييم أو االسًتشادهبدف  يف شركات التأمني التكافلي يكون ادلسامهني صندوق مالءة حساب .11

 ؛ككل   الشركة مبالءة عالقة لو ليس لكن ادلسامهني، صندوق

د ضمن النمريات الت أسيسية واليت رك زت على ادلفهوم يف أصولو األولية .11 رح ىذا ط  ، وقد مفهوم احلوكمة و ج 
 ادلفهوم فيما يرد وفق صياغات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتأث ر مبرطيات داخلية ودولية؛ 

ياذليكل  رل قةمات األساسية ادلتيرتكز على رلموعة من القواعد وادلقو   حوكمة الشركات نماماً  ترد   .11
 ؛التنميمي ونمام اإلدارة جبميع وظائفها

حىت تتمَكن الشركات من االستفادة من مزايا احلوكمة، جيب أن تتوافر رلموعة من اخلصائص اليت تضمن  .15
ضبط وتوجيو  من خالل حتقيق مرد الت منو مرتفرة وترمل على التطبيق السليم دلبادئ حوكمة الشركات

 ارسات اإلدارية وادلالية والتقنية واحًتام الضوايط والَسياسات ادلوضوعة؛ادلم
يالمروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية  دولة ادلوضوعة حلوكمة الشركات يف كل بادئاآلليات وادل تتأثر .11

األمر الذي ن، ق يف مجيع البلداد عدم وجود منوذج للحوكمة ميكن أن يطب  يؤك  ما والسياسية لذلك البلد، وىذا 
 دولةإىل وضع مبادئ وإرشادات عامة حلوكمة الشركات حبيث ميكن لكل  ادلسؤولة وليةادلنممات الد   دفع

 ؛مارات الرريية ادلتحدةإلقامت يو كل من دولة ماليزيا وا على غرار ما اخلاصة اتكييفها مبا ينسجم مع ظروفه
شركات التأمني  ءة ادلالية لشركات التأمني مبا فيهاادلالو  وجود عالقة قوية يني احلوكمة IIأيرز إطار ادلالءة .11

 ؛التكافلي
 والقوانني السياسات مشلت نوعية إصلازات 4891 سنة تأسيسها منذ ادلاليزية التكافل صناعة حق قت .18

 ينسبة الرامل يف تكافلي سوق ألكرب وامتالكها عالية، منو لنسب حتقيقهاىو  هاصلاح مالمح أيرزو  وادلنتجات
 السيما احلكومة دعم: )منها عوامل الرادلي، وقد أسهم يف ىذا النجاح عد ة التكافل أصول من% 62 ـي تقدر
 وانضباطو؛ القانوين اإلطار وضوح الرمل؛ واسًتاتيجية الرؤية وضوح التكافل؛ لصناعة ادلاليزي ادلركزي البنك
 ؛(ادلتطو رة التحتية البنيةالبشري و  ادلال يرأس االىتمام
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 التأمني ىيئةإطار تطوير وتنميم قطاع التأمني التكافلي يف دولة اإلمارات الرريية ادلتحدة أصدرت  يف .19
ستكمال اذليئة ال وهتدف ،ألفضل ادلمارسات الدولية اً فقو وىذا  للقطاع ادلنممة والقرارات التشريرات من حزمة

  .لقطاعل والفقهية القانونية القواعد ترزيزادلسرية من خالل 
القياسية ألثر احلوكمة على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني  من خالل الدراسة  

ويف إطار اختبار  (6142-6146) التكافلي ويالتطبيق على الشركات ادلاليزية واإلماراتية خالل الفًتة
 مايلي: ت  التوصل إىلالفرضيات 

)تحّققت(  ؛"لحوكمةا آليات عّززت شركات التأمين التكافليخصوصية "  .1
 الصادرة عن اذليآت ادلشرفة على قطاع التأمني التكافلي مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي رغم أن :ف

ياإلضافة إىل األسس ادلطب قة يف ضرتها اذليآت وادلنم مات الدولية، إال  ان و مع ادلبادئ اليت و  منهجياً تتقارب 
وكمة الشركات فإَن شركات التأمني التكافلي تتضَمن يف حوكمتها أساسا شرعيا؛ حيث تقوم اذليآت الشرعية ح

يدور ىام يف دعم نشاطها، كما ترترب ىذه اذليآت الشرعية الركيزة األساسية اليت تقَوي ثقة اجلمهور يف سالمة 
 الرمل التأميين التكافلي؛

جانب وظيفي من خالل وجود جانبني، خصوصية احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي كما تربز           
دارة، ىيئة الرقاية على غرار )رللس اإل ويترل ق مبختل  الوظائ  اليت ميكن أن توجد داخل ىذه الشركات

ويترل ق مبختل  أو ما يررف يآليات الضبط الداخلي وجانب إجرائي  جلنة التدقيق(جلنة ادلخاطر و الشرعية، 
الص يغ والرقود ادلطبقة يف ىذه الشركات؛ إضافة إىل إجراءات الترامل مع الفائض التأميين وكال اجلانبني ذلما 

 ندوق ادلسامهني وصندوق ادلشًتكني.تأثري مباشر على مالءة كل من ص
شركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتية محّددات مالءة مالية تطّبق " .1

التكافلي ادلاليزية  شركات التأمنيترتمد كل من  حيث:)تحّققت(  ؛"خاّصة بها وتُراعي خصوصيتها
 :لكن األطر ختتل  مبدأ الفصل يني مالءة صندوق ادلسامهني وصندوق ادلشًتكني واإلماراتية

دلررفة  شركة كل يف ادلطب قة ادلتطل باتحيد د ادلالءة ادلالية القدًن يف شركات التأمني التكافلي ادلاليزية  إطارف -
 مبثاية ي رترب والذي ،(TCR) ادلطلوب ادلال رأس إمجايل لدعم ادلسامهني وأموال ادلتاح ادلال رأس كفاية مدى
 يقوم اليت اإلشرافية الت دخالت لتحديد كمدخل استخدامها ت   وقد للشركة، ادلالية ادلرونة على رئيسي مؤشر
 قوي  وحيق ق سلاطر إدارة نمام إجياد اجلديد فيهدف إىل( RBCT) نمام ادلاليزي، أم ا ادلركزي البنك هبا

 يالتزاماهتا الوفاء من التكافل شركات لتمكني وذلك وعملياهتا، ادلخاطر زلفمة مع متناسب مال رأس مستوى
 ادلشًتكني؛ صندوق عجز حال يف احلسن القرض توفري وضمان تكاليفها مجيع ومواجهة دائنيها اجتاه

األورويب حيث؛  ادلالءة طارية فيتقارب مع إإلماراتتأمني التكافلي اشركات الادلالية ادلطب ق يف  إطار ادلالءةأم ا  -
، دىن لرأس ادلالاأل بات احلد  متطل   :ادلطلوبيشمل ىامش ادلالءة و ىل ادلخاطر، إدلالءة ادلالية استند منوذج ي
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شراف والرقاية على ادلالءة ادلالية للشركات اإل ، يف حني أن  دىن للضمانمتطلبات مالءة رأس ادلال وادلبلغ األ
)سلاطر االكتتاب، سلاطر : اليت تواجهها الشركات اطر الرئيسيةادلخ مع أخذ وسنوي ريرييشكل يكون 
كما يركز إطار ادلالءة اإلمارايت ،  يرني االعتبار (ادلخاطر التشغيليةو السيولة، سلاطر االئتمان ، سلاطر السوق

مراجرتها  دارة الشركة ويتم  إبل من ق   نيةتقصات التقدير ادلخص   يتم  على مبدأ اإلفصاح والشفافية حيث 
ق اخلارجي للشركة ويصادق على ذلك كل من ادلدق   كتوارياإل  بل اخلبريد من مدى كفايتها من ق  والتأك  

كثر عدالة من حيث أادلركز ادلايل احلقيقي للشركة يشكل  دارة الشركة ويالتايل يتم اظهارإورئيس رللس 
 ؛نية للشركة وتقييم مدى كفاءة اإلدارةتقرياح الاأل

 كما يلي:ية  ئاجلز الفرعية و كانت نتائج اختبار الفرضيات  .1

 الماليزية؛لشركات التأمين التكافلي  نسبة مديني عمليات التكافلعلى  تؤثّر متغيرات الحوكمة سلبا  
 )تحّققت(

   نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي ِسلبا  على خصائص مجلس اإلدارة تؤثّر
على نسبة مديين  انؤثّر يال حجم وعدد اجتماعات رللس اإلدارة  أن : جدحيث و  )لم تتحّقق(  ؛الماليزية

 إيجابا   يؤث ران رللس اإلدارةوعدد جلان كيبة تر يف حني أن   ؛ادلاليزية لشركات التأمني التكافلي عمليات التكافل
 ؛ادلاليزيةلشركات التأمني التكافلي  على نسبة مديين عمليات التكافل

   نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافليِسلبا  على خصائص لجنة المخاطر تؤثّر 
على نسبة مديين عمليات  إيجابا   يؤث ر جلنة ادلخاطر محجحيث و جد أن :  )تحّققت جزئيا ( الماليزية؛
، أم ا عدد ِسلبا  تؤث ر عليها تركيبة جلنة ادلخاطر يف حني أن   لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛ التكافل

 لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛ على نسبة مديين عمليات التكافل ال يؤثّرفاجتماعات جلنة ادلخاطر 
   نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي ِسلبا  على خصائص لجنة التدقيق تؤثّر

على نسبة مديين  ال يؤثّرانجلنة التدقيق وعدد اجتماعات حجم حيث و جد أن :  (ت)تحّقق ؛الماليزية
على نسبة  ِسلبا   فتؤث ر ركيبة جلنة التدقيقت، يف حني أن  ادلاليزيةلشركات التأمني التكافلي  عمليات التكافل

 ؛ادلاليزيةلشركات التأمني التكافلي  مديين عمليات التكافل
   نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي خصائص هيئة الرقابة الشرعية ِسلبا  على تؤثّر

 على نسبة مديين عمليات التكافل ِسلبا   تؤث رىيئة الرقاية الشرعية  خربة حيث و جد أن : (ت)تحّقق ؛الماليزية
ال مكافآت أعضاء ىيئة الرقاية الشرعية و يف حني أن  عدد اجتماعات لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛

 ؛ادلاليزيةلشركات التأمني التكافلي  ىيئة الرقاية الشرعية على نسبة مديين عمليات التكافل انيؤثّر 
   نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي ِسلبا  على  آليات الضبط الداخليتؤثّر

على نسبة  ِسلبا  أجرة الوكالة يؤث ران حجم ادلصاري  اإلدارية حيث و جد أن :  )تحّققت جزئيا ( ؛الماليزية
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 ،حجم ادلخص صات التقنيةيف حني أن  كل  من:  ؛ادلاليزيةلشركات التأمني التكافلي  مديين عمليات التكافل
على نسبة مديين  إيجابا   يؤث ر وحجم الفائض التأميين ادلخص ص للتوزيع حجم االشًتاكات ادلراد تأمينها

 ؛ادلاليزيةلشركات التأمني التكافلي  عمليات التكافل
   ؛ )لم الماليزيةسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي نكية ِسلبا  على تركز المليؤثّر

لشركات التأمني  على نسبة مديين عمليات التكافل إيجابا   يؤث رتركز ادللكية حيث و جد أن :  تتحّقق(
 ؛ادلاليزيةالتكافلي 

ن على المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات التأميإيجابا  متغيرات الحوكمة تؤثّر 
 )تحّققت(؛التكافلي الماليزية

   المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات إيجابا  على خصائص مجلس اإلدارة تؤثّر
على ادلتوسط  انال يؤثّر رللس اإلدارة  وتركيبة حجم :جد أن  حيث و   )تحّققت( ؛الماليزيةالتأمين التكافلي 

وعدد عدد اجتماعات يف حني أن    التكافلي ادلاليزيةاليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني
 ؛ادلاليزيةعلى ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي إيجابا   يؤثران رللس اإلدارةجلان 

   لمتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات اإيجابا  على  خصائص لجنة المخاطرتؤثّر
تركيبة وعدد اجتماعات جلنة  حجم، :كل  من جد أن  حيث و   )تحّققت( الماليزية؛ التأمين التكافلي
 التأمني التكافلي ادلاليزية؛على ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات  إيجابا  ادلخاطر تؤث ر 

   لمتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات اإيجابا  على  خصائص لجنة التدقيقتؤثّر
 إيجابا   ؤث راني جلنة التدقيقوعدد اجتماعات حجم  :حيث و جد أن   )تحّققت( ؛الماليزيةالتأمين التكافلي 

، يف حني أن تركيبة جلنة ادلاليزيةعلى ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي 
 ؛ادلاليزيةعلى ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي  ؤثّرال تالتدقيق 

   المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة إيجابا  على خصائص هيئة الرقابة الشرعية تؤثّر
 يؤث رانىيئة الرقاية الشرعية حجم وخربة  :حيث و جد أن   )تحّققت( ؛الماليزيةلشركات التأمين التكافلي 

يف حني أن  عدد  على ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛ إيجابا  
على ادلتوسط اليومي  ِسلبا  فتؤث ر مكافآت أعضاء ىيئة الرقاية الشرعية عليو، أم ا  ال يؤثّر اجتماعات اذليئة

 ؛ادلاليزيةإلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي 
   المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات إيجابا  على  آليات الضبط الداخليتؤثّر

وحجم االشًتاكات ادلراد حجم ادلصاري  اإلدارية حيث و جد أن :  )تحّققت( ؛الماليزيةالتأمين التكافلي 
 ؛ادلاليزيةعلى ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي  إيجابا   يؤث ران تأمينها
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أجرة الوكالة وحجم الفائض التأميين ادلخص ص  حني أن  ِسلبا ، في فيؤث ر عليو  حجم ادلخص صات التقنيةأم ا 
 ؛ادلاليزيةعلى ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي  انال يؤثّر  للتوزيع

  المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات التأمين إيجابُا على ركز الملكية يؤثّر ت
على ادلتوسط اليومي إلمجايل  إيجاباُ ز ادللكية يؤث ر حيث و جد أن : ترك   )تحّققت( ؛الماليزيةالتكافلي 

 الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛

 )تحّققت(رأس المال لشركات التأمين التكافلي الماليزية؛على نسبة كفاية إيجابا  متغيرات الحوكمة تؤثّر 

   نسبة كفاية رأس المال لشركات التأمين التكافلي الماليزية؛إيجابا  على خصائص مجلس اإلدارة تؤثّر 
على نسبة كفاية رأس ادلال  إيجابا   يؤث رانرللس اإلدارة  وتركيبة حجمحيث و جد أن :  (جزئيا   )تحّققت
على  ِسلبا  وعدد جلان رللس اإلدارة يؤث ران عدد اجتماعات أن  يف حني  ،التأمني التكافلي ادلاليزيةلشركات 

 نسبة كفاية رأس ادلال لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛
   الماليزية؛ نسبة كفاية رأس المال لشركات التأمين التكافليإيجابا  على خصائص لجنة المخاطر تؤثّر 

على نسبة كفاية رأس ادلال لشركات  إيجابا   يؤث ران جلنة ادلخاطروتركيبة حجم حيث و جد أن :  )تحّققت(
على نسبة كفاية رأس ادلال  ال يؤثّرعدد اجتماعات جلنة ادلخاطر يف حني أن   التأمني التكافلي ادلاليزية؛

 لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛
   سبة كفاية رأس المال لشركات التأمين التكافلي الماليزية؛إيجابا  على ن خصائص لجنة التدقيقتؤثّر 

على نسبة كفاية رأس ادلال لشركات التأمني  إيجابا  جلنة التدقيق وتركيبة حجم حيث و جد أن :  )تحّققت(
لشركات على نسبة كفاية رأس ادلال  ال يؤثّراجتماعات جلنة التدقيق عدد  ، يف حني أن  التكافلي ادلاليزية

 التأمني التكافلي ادلاليزية؛
   نسبة كفاية رأس المال لشركات التأمين التكافلي إيجابا  على خصائص هيئة الرقابة الشرعية تؤثّر

على نسبة   إيجابا   تؤث ران ىيئة الرقاية الشرعيةوعدد اجتماعات  خربةحيث ُوجد أّن:  )تحّققت( الماليزية؛
 ال تؤثّركافآت أعضاء ىيئة الرقاية الشرعية ميف حني أن   التكافلي ادلاليزية؛كفاية رأس ادلال لشركات التأمني 

 على نسبة كفاية رأس ادلال لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛
   نسبة كفاية رأس المال لشركات التأمين التكافلي الماليزية؛إيجابا  على  آليات الضبط الداخليتؤثّر 

وحجم الفائض  ، حجم ادلخص صات التقنيةحجم ادلصاري  اإلداريةحيث و جد أن  كل  من:  )تحّققت(
يف حني  على نسبة كفاية رأس ادلال لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛ إيجابا  التأميين ادلخص ص للتوزيع يؤث ر 

على نسبة كفاية رأس ادلال  تؤثّرفال أجرة الوكالة ِسلبا ، أن  حجم االشًتاكات ادلراد تأمينها يؤث ر عليها 
 لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية؛
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  تحّققت( نسبة كفاية رأس المال لشركات التأمين التكافلي الماليزية؛إيجابا  على ركز الملكية يؤثّر ت( 
 ادلاليزية؛على نسبة كفاية رأس ادلال لشركات التأمني التكافلي إيجابا   يؤث رز ادللكية رك  تحيث و جد أن  

تؤثّر متغيرات الحوكمة إيجابا  على المالءة المالية " وعليو ميكن القول يأن  
 :جدحيث و   )تحّققت( قد" لشركات التأمين التكافلي الماليزية

؛ خصائص ىيئة الرقاية الشرعيةتركيبة جلنة ادلخاطر؛ خصائص جلنة التدقيق؛ ): لكل  منلبي سِ  أثر -
  ؛على نسبة مديين عمليات التكافل (حجم ادلصاري  اإلدارية وأجرة الوكالة

خصائص جلنة التدقيق،  ؛ خصائص جلنة ادلخاطر؛خصائص رللس اإلدارة): لكل  من إيجابي أثر -
يومي إلمجايل ادلتوسط ال على (خصائص ىيئة الرقاية الشرعية؛ آليات الضبط الداخلي؛ ترك ز ادللكية

 ؛ادلدفوعةالترويضات 
 ؛ خصائص جلنة ادلخاطر؛ خصائص جلنة التدقيق؛رللس اإلدارة حجم وتركيبة): لكل  من إيجابيأثر  -

  نسبة كفاية رأس ادلال. علىخصائص ىيئة الرقاية الشرعية؛ آليات الضبط الداخلي؛ ترك ز ادللكية( 

 كما يلي:ية  ئاجلز و  الفرعيةكانت نتائج اختبار الفرضيات 

نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية؛ على  تؤثّر متغيرات الحوكمة سلبا  
 )تحّققت(

  نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافليِسلبا  على خصائص مجلس اإلدارة تؤثّر 
على نسبة ال يُؤثّران رللس اإلدارة وعدد اجتماعات حجم  أن : حيث وجد (جزئيا   تحّققت) اإلمارتية

 ِسلبا   عليها تؤث ر تركيبة رللس اإلدارةيف حني أن   ؛لتأمني التكافلي اإلماراتيةلشركات ا مديين عمليات التكافل
 ؛اإلماراتية شركات التأمني التكافلي على نسبة مديين عمليات التكافل إيجابا  ؤث ر يفعدد جلان رللس اإلدارة أم ا 

   نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي على  ِسلبا   خصائص لجنة التدقيقتؤثّر
على نسبة مديين  ِسلبا  يؤث ران جلنة التدقيق وعدد اجتماعات حجم  حيث وجد أن : )تحّققت( ؛اإلمارتية

  ؛إيجابا   ر عليهاتؤث   تركيبة جلنة التدقيقيف حني أن   ؛اإلماراتية لشركات التأمني التكافلي عمليات التكافل
   نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي على  ِسلبا  خصائص هيئة الرقابة الشرعية تؤثّر

على نسبة مديين عمليات  إيجابا   يؤث ر ىيئة الرقاية الشرعية حجم حيث وجد أن : )لم تتحّقق( ؛اإلماراتية
 ؛ىذه النسبةعلى  ال تُؤثّر ىيئة الرقاية الشرعية ربةخيف حني أن   ؛اإلماراتية التأمني التكافليلشركات  التكافل

   نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي على ِسلبا   آليات الضبط الداخليتؤثّر
نسبة مديين عمليات على  ِسلبا  يؤث ر  جم ادلصاري  اإلداريةح حيث وجد أن :)لم تتحّقق( ؛اإلماراتية
، حجم ادلخص صات التقنية، أجرة الوكالة حني أن  كل  من: يف، اإلماراتية لشركات التأمني التكافلي التكافل
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على نسبة مديين  إيجابا   حجم االشًتاكات ادلراد تأمينها، حجم الفائض التأميين ادلخص ص للتوزيع يؤث ر
 ؛اإلماراتية لشركات التأمني التكافلي عمليات التكافل

   اإلمارتية؛نسبة مديني عمليات التكافل لشركات التأمين التكافلي على ِسلبا  كية تركز الملثّر يؤ 
لشركات التأمني  على نسبة مديين عمليات التكافلإيجابا   يؤث ر ز ادللكيةترك   حيث وجد أن : )تحّققت(
 ؛اإلماراتية التكافلي

شركات التأمين المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لعلى إيجابا  متغيرات الحوكمة تؤثّر 
 )تحّققت( ؛التكافلي اإلماراتية

   المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات إيجابا  على خصائص مجلس اإلدارة تؤثّر
عدد اجتماعات وعدد جلان رللس  حجم،: كل  من  حيث و جد أن   )تحّققت( ؛اإلماراتيةالتأمين التكافلي 

يف  ؛ التكافلي اإلماراتيةط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمنيعلى ادلتوس   إيجابا  اإلدارة يؤث ر 
 ؛ِسلبا   عليو تؤث رركيبة رللس اإلدارة تجني أن  

   المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات إيجابا  على خصائص لجنة التدقيق تؤثّر
على ادلتوسط اليومي  ِسلبا  يؤث ر حجم جلنة التدقيق حيث و جد أن :  )تحّققت( ؛اإلمارتيةالتأمين التكافلي 

جلنة وعدد اجتماعات تركيبة ، يف حني أن  اإلماراتية إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي
 ؛اإلماراتيةعلى ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي  إيجابا   يؤث ران التدقيق

   المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة إيجابا  على خصائص هيئة الرقابة الشرعية تؤثّر
 يؤث رانىيئة الرقاية الشرعية وخربة حجم حيث و جد أن :  )تحّققت( ؛شركات التأمين التكافلي اإلمارتيةل

يف حني أن   ؛اإلماراتية على ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي إيجابا  
 فال يؤثّردد اجتماعات ىيئة الرقاية الشرعية ع، أم ا ِسلبا  مكافآت أعضاء ىيئة الرقاية الشرعية يؤث ر عليها 

 ؛اإلماراتية إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافليعلى ادلتوسط اليومي 
   المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات إيجابا  على  آليات الضبط الداخليتؤثّر

وحجم ادلخص صات التقنية حجم ادلصاري  اإلدارية حيث و جد أن :  )تحّققت( ؛اإلمارتيةالتأمين التكافلي 
يف حني  ؛اإلماراتيةعلى ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي  ِسلبا  يؤث ران 
جم الفائض التأميين ادلخص ص ح، أم ا إيجابا   وحجم االشًتاكات ادلراد تأمينها تؤث ران عليهاأجرة الوكالة أن  

 ؛اإلماراتيةعلى ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي  فال يؤثّرللتوزيع 
   المتوسط اليومي إلجمالي التعويضات المدفوعة لشركات التأمين إيجابا على تركز الملكية تؤثّر

على ادلتوسط اليومي إلمجايل  إيجابا   يؤث ر ز ادللكيةترك   حيث و جد أن : )تحّققت( ؛اإلماراتيةالتكافلي 
 ؛اإلماراتيةالترويضات ادلدفوعة لشركات التأمني التكافلي 
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 )تحّققت(  على متوسط الفترة الدفاعية لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية؛إيجابا  متغيرات الحوكمة تؤثّر 

   لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية؛متوسط الفترة الدفاعية إيجابا  على خصائص مجلس اإلدارة تؤثّر 
شركات على متوسط الفًتة الدفاعية لِسلبا  يؤث ر حجم رللس اإلدارة حيث و جد أن : )تحّققت جزئيا ( 

وعدد تركيبة  أم اإيجابا ، يف حني أن  عدد جلان رللس اإلدارة يؤث ر عليها  ؛التأمني التكافلي اإلماراتية
 ؛اإلماراتية على متوسط الفًتة الدفاعية لشركات التأمني التكافلي يؤثّرانفال رللس اإلدارة اجتماعات 

   ؛ماراتيةاإلمتوسط الفترة الدفاعية لشركات التأمين التكافلي إيجابا  على خصائص لجنة التدقيق تؤثّر 
التأمني  ط الفًتة الدفاعية لشركاتعلى متوس   إيجابا   يؤث رجم جلنة التدقيق ححيث و جد أن : ( لم تتحّقق)

ط الفًتة الدفاعية على متوس   لبا  سِ يؤث ران جلنة التدقيق وعدد اجتماعات ركيبة تيف حني أن   التكافلي اإلماراتية؛
 ؛اإلماراتية لشركات التأمني التكافلي

   ؛اإلماراتيةتوسط الفترة الدفاعية لشركات التأمين التكافلي إيجابا  مخصائص هيئة الرقابة الشرعية تؤثّر 
ط الفًتة الدفاعية شركات على متوس   إيجابا  يؤث ر حجم ىيئة الرقاية الشرعية حيث و جد أن :  )تحّققت(

ط الفًتة الدفاعية على متوس   ال تؤثّرركيبة ىيئة الرقاية الشرعية ت، يف حني أن  التأمني التكافلي اإلماراتية
 ؛اإلماراتية شركات التأمني التكافلي

   ؛اإلماراتيةمتوسط الفترة الدفاعية لشركات التأمين التكافلي إيجابا   الداخليآليات الضبط تؤثّر 
على متوسط الفًتة الدفاعية  ال يؤثّرانوأجرة الوكالة حجم ادلصاري  اإلدارية حيث و جد أن : )تحّققت( 

االشًتاكات ، حجم جم ادلخص صات التقنيةح، يف حني أن  كل من: اإلماراتية لشركات التأمني التكافلي
ط الفًتة الدفاعية لشركات على متوس   إيجابا   يؤث ر وحجم الفائض التأميين ادلخص ص للتوزيع ادلراد تأمينها

 ؛اإلماراتية التأمني التكافلي
  تحّققت(  ؛اإلماراتيةمتوسط الفترة الدفاعية لشركات التأمين التكافلي إيجابا على تركز الملكية ؤثّر ي(

 ؛اإلماراتيةط الفًتة الدفاعية لشركات التأمني التكافلي على متوس   إيجابا   يؤث ر ادللكية تركزحيث و جد أن : 

تؤثّر متغيرات الحوكمة إيجابا  على المالءة المالية "وعليو ميكن القول يأن  
 حيث و جد:)تحّققت(  قد لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية"

على نسبة مديين  (ترك ز ادللكيةخصائص جلنة التدقيق؛ تركيبة رللس اإلدارة؛ ): منلكل  ِسلبي  أثر -
 عمليات التكافل؛ 

خصائص جلنة التدقيق، خصائص ىيئة الرقاية  ؛)خصائص رللس اإلدارة: لكل  منإيجابي  أثر -
 دلدفوعة؛الشرعية؛ آليات الضبط الداخلي؛ ترك ز ادللكية( على ادلتوسط اليومي إلمجايل الترويضات ا

جلنة التدقيق؛ خصائص ىيئة الرقاية الشرعية؛  ؛ حجمرللس اإلدارة عدد جلان): لكل  منإيجابي أثر  -
  .متوس ط الفًتة الدفاعية آليات الضبط الداخلي؛ ترك ز ادللكية( على
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يف شركات التأمني  احلوكمة رورة تطبيق نمامجيب التأكيد على ض؛ يف إطار النتائج اليت ت  التوصل إليها 
يف ظل ادلنافسة احلادة اليت خاصة  ؛ها ودعم استمراريتهاي، وىذا لضمان وفائها يالتزاماهتا اجتاه دائنالتكافلي

تكامل مؤسسات و  سالمة قطاع التأمني التكافلي ويالتايل احلفاظ على تواجهها من ق بل شركات التأمني التجاري،
 :طلق نقدم رلموعة من االقًتاحات كما يليمن ىذا ادلن .االقتصاد االسالمي

 ؛يف شركات التأمني التكافلي يشق يو اإلداري والشرعي طبيق مبادئ وآليات احلوكمةرميم تضرورة ت 
 ؛ضرورة توحيد مبادئ وآليات احلوكمة اخلاص ة يشركات التأمني التكافلي 
 ؛التأمني التكافليخاصة يشركات موح دة  ليةضرورة إصدار مرايري مالءة ما 
 ضرورة وضع جلان إلدارة ادلخاطر يف مجيع شركات التأمني التكافلي؛ 
 ؛إنشاء ىيئة عليا للهيآت الشرعية اخلاصة يشركات التأمني التكافلي 
  يف شركات التأمني التكافلي؛ احلوكمةتطبيق البشرية لدعم تأىيل ادلوارد 
  للراملني يف قطاع التأمني التكافلي دلواكبة مستجد ات ادلالءة ادلالية؛لتقين وادلايل اضرورة التكوين والتأىيل 
 ؤمنن ضدىا خاصة من حيث تسرريىااستحداث مراكز للمرلومات هبدف إدارة أحسن لألخطار ادل 

 والترويض عليها؛
  منها يف  ستفادةالاإمكانية تنميم ندوات ومؤدترات علمية دلراجلة مستجد ات الصناعة التأمينية وحتديد مدى

  .األكادميني وادلهنيني ادلتخص صني، وىذا من خالل إشراك الباحثني و قطاع التأمني التكافلي

يف حني أن  اجلوانب الفقهية على  مقتصراً ال يزال  التأمني التكافليقطاع ميكن التأكيد على أن  البحث يف  
يناءًا على ما ، و ستمراريتها ودعم تنافسيتهاعلى ا اً حفاظ حتتاج لتطوير شلارساهتا الناشطة شركات التأمني التكافلي

  حبثية ىام ة: ميكن اقًتاح ادلواضيع التالية كمجاالتت  التوص ل إليو من خالل موضوع دراستنا 

 دور احلوكمة يف تفريل نشاط شركات التأمني التكافلي. 
 الشرعية يف دعم ادليزة التنافسية لشركات التأمني التكافلي دور احلوكمة.  
 على ضوء التجرية األورويية شركات التأمني التكافليللمالءة ادلالية يف  اقًتاح منوذج.  
 عالقة طرق إعادة التأمني يادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي. 
 شركات التأمني التكافلي دور ادلالءة ادلالية يف إدارة سلاطر. 
 دور ادلالءة ادلالية يف دعم ادليزة التنافسية لشركات التأمني التكافلي. 
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  ت احلوكمة التقليدية والشرعية اومبا أن  الدراسة القياسية حاولت أن تكون شاملة من خالل اجلمع يني متغري
ادلالية يف شركات التأمني التكافلي فإن نا يف شركات التأمني التكافلي ودراسة أثرىا على أىم  مؤشرات ادلالءة 

والرينة تكون شاملة توسيع رلال البحث من خالل دراسة أثر متغريات احلوكمة على مؤش رات الرحبية نقًتح 
  يف سلتل  الدول الرريية واإلسالمية. التكافلي جلميع شركات التأمني
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 ماليزيةلي ال: المتغيرات التابعة والمستقلة  في شركات التأمين التكاف(10) الملحق

Company year DA-TPC ADP DIO RBCT BDZ BDI BDM BDC RMZ RME RMM SSBZ SSBE SSBM SSBF 

Syarikat 

2012 02,64,9151 0624,16616 1410,016,2 21,01, 8 4 8 4 4 3 4 5 2 6 193 

2013 0770406159 0994201,,6 141021610, 216590 8 4 9 4 4 3 5 5 2 6 168 

2014 0627491910 1704010911 1410121111 6,20,, 9 4 9 4 4 3 7 5 2 6 371 

2015 559945 06040550,1 141067,,92 66,196 6 3 9 7 4 3 6 6 4 6 316 

2016 5709476791 52240,61,1 1415561,05 0111617 10 5 10 7 6 3 7 8 4 6 311 

Ikhlas 

2012 ,,14171910 9140576510 1411105011 111111 9 5 9 5 7 4 4 5 2 6 167 

2013 1164161,00 0774112619 14110,1116 11,111 10 5 10 5 5 3 7 6 3 6 132 

2014 1164110211 571476,51 141271111 271266 9 5 00:00 5 5 3 4 7 3 6 132 

2015 1504091051 0224,,5,19 14150112,6 27,50, 9 5 9 5 5 3 6 5 2 6 124 

2016 157416159 0954197669 14107100, ,19751 12 9 9 5 8 3 6 7 3 4 167 

sun life 

2012 747 5577412 1410770916 501111 7 5 10 3 3 1 2 5 1 6 197 

2013 0147911011 1200417751 1415026619 501111 15 7 8 4 3 1 2 5 1 6 168 

2014 24,12909,, 210,419127 141512,55, 501111 9 6 6 4 3 1 5 5 1 6 133 

2015 0047506017 092040111, 1410167911 1,5111 9 7 6 4 3 1 5 5 1 8 224 

2016 74112,16,2 569247,19 1410277299 1,5111 9 3 6 4 4 2 5 5 1 9 201 

Prudential 

2012 ,914205156 00,4207612 1411175,27 090,67 9 5 9 1 , 5 , 9 , 06 072 

2013 9,14210211 0,74071192 1411679572 096611 9 5 9 1 , 5 , 9 , 01 515 

2014 7904919105 0514,91,29 1411921,57 551,,1 9 5 9 1 , 5 , 1 , 7 099 
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2015 6,,4519105 0104671117 1411110,51 5,,1,0 6 5 1 1 , 5 , 9 , 00 515 

2016 051241276 0254171115 1411217721 57026, 9 5 2 1 , 5 , 9 , 01 552 

Amanah 
allianz 

2012 624,5,9212 6164101005 1415095215 011121 7 4 6 6 3 3 5 5 2 11 153 

2013 624,5,9212 6164101005 1415095215 016571 9 4 6 4 3 3 5 5 2 12 021 

2014 0,74509,17 ,,142,12,9 1415700,12 0,7116 6 4 6 4 3 3 5 5 2 11 151 

2015 091406159 1194179266 1410,11219 0,1915 7 4 6 4 3 3 5 5 2 11 221 

2016 0241512,16 1211402992 141120,771 0,9,62 8 4 7 4 3 3 5 5 2 11 204 

Etiqa 

2012 0602461011 ,141971,92 141090171 ,156567 10 5 7 4 4 2 7 6 1 6 170 

2013 0629497506 6246111296 1410115262 ,156567 11 7 8 4 5 3 7 6 1 8 170 

2014 5115412512 ,14,611071 1411711117 162,127 8 5 8 4 3 2 7 6 1 9 170 

2015 151,4,16,2 164,77172 1411992071 ,1605,1 8 5 8 4 3 2 6 6 1 11 220 

2016 12194951, ,145960765 14111912,9 ,625911 8 3 10 4 3 2 10 5 1 11 222 

AIA public 

2012 94962761,0 ,,6,42,171 1410566562 011590 6 3 7 4 3 2 4 5 1 4 126 

2013 504,,17129 5014710,10 1415599115 011590 6 3 8 4 4 2 4 5 1 4 126 

2014 ,04179110, 91641,075, 141012,112 011590 7 4 6 4 3 2 4 5 1 9 126 

2015 1640051577 0,99416072 1410115712 01,155 8 4 7 4 3 2 4 5 1 8 126 

2016 ,,461,0169 065,41,211 141017966 6,,29 8 5 9 4 3 2 4 5 1 9 126 

Greate 

2012 014,151161 1764,50,,5 14051,1561 79291 6 3 7 4 3 2 4 6 2 8 168 

2013 5542909,17 2,24,71111 1400,7,,90 70269 6 4 8 4 3 2 5 6 2 12 220 

2014 0242021972 991455515 1412171,,9 15120 6 4 6 4 3 2 5 6 2 6 231 

2015 ,140197,61 5174207 1415027210 21101 5 3 6 4 3 2 5 6 2 6 231 
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2016 1541515711 ,914116715 141591992 275,9 6 3 9 4 4 3 5 8 3 6 188 

Hong leong 

2012 2402909,17 09721411, 14126952,6 70772 8 3 7 3 4 3 7 5 3 8 174 

2013 59402909,, 57614,70,0 141509791, 72701 7 3 7 3 3 3 8 7 3 9 180 

2014 064616276 0151411617 141,151976 61901 8 3 6 3 3 3 6 6 3 9 174 

2015 0941105156 5195417191 14111901,2 6,691 7 3 6 3 3 3 6 5 3 10 180 

2016 147911011 5212241,69 14199226,9 65156 8 3 7 3 3 3 6 5 3 9 180 

Zurich 

2012 ,147,92121 7146195016 1412977060 009001 7 4 7 4 6 4 6 5 2 6 120 

2013 2047911011 5124692991 1419,,6797 055596 6 3 8 4 5 3 7 5 2 6 120 

2014 2740197,61 511472,65 1400,07209 009201 6 4 7 4 5 3 6 6 2 6 126 

2015 0124671295 09240,7521 1417109270 019770 6 4 9 4 5 3 7 6 2 7 144 

2016 0,,42,16,2 1724061665 141115019 090726 9 7 8 4 7 5 7 6 2 8 144 

 

Company year ACZ ACI ACC WF MF ME TP CR ISD OCN 

Syarikat 

2012 5 4 9 280267 1237 168813 417944 146233 410952 0,7 

2013 4 4 8 343819 1600 199389 418600 146233 412520 0,69 

2014 4 4 6 231154 1526 171518 369091 146233 301947 0,69 

2015 4 4 5 380424 1750 204256 329371 146233 253363 0,71 

2016 5 3 5 516622 2000 258222 315365 146233 230540 0,71 

Ikhlas 
2012 6 5 6 22206 4313 45359 162760 146233 161286 0,55 

2013 6 5 6 24515 5411 47572 32805 146233 38039 0,55 
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2014 6 5 5 54525 3539 62575 156905 146233 61463 0,55 

2015 6 5 6 47662 6908 69047 223044 146233 38815 0,55 

2016 8 3 5 56688 6908 73804 224104 146233 45067 0,55 

sun life 

2012 3 3 7 53434 50 42885 34867 14889 4880 0,06 

2013 6 4 4 98770 7035 58179 27341 43629 15633 0,06 

2014 3 2 7 132618 9821 66739 23443 79407 17243 0,06 

2015 3 2 6 170911 4928 86734 20228 61445 17578 0,06 

2016 4 3 5 230360 176 104073 17674 52934 54214 0,06 

Prudential 

2012 1 5 , 271390 4091 133455 5439 17259 0 1412 

2013 1 5 , 309960 5888 156109 6941 20211 2062 1412 

2014 1 5 , 450077 7628 202293 13795 42189 300 1412 

2015 1 5 , 540288 9381 254217 317 28351 630 1412 

2016 1 5 , 617659 10539 285956 151 34573 10778 1412 

Amanah 
allianz 

2012 3 3 5 87152 27000 41728 46778 33534 20512 0,76 

2013 3 3 8 87152 27000 41728 46778 33534 20512 0,76 

2014 3 3 8 81115 27000 43963 49855 49568 7838 0,76 

2015 3 3 8 33184 27000 46739 51130 36027 20023 0,76 

2016 3 3 8 42699 27000 45946 55580 21951 14194 0,76 

Etiqa 

2012 4 2 6 520354 62189 260642 127940 92583 176015 0,1 

2013 5 3 4 533130 56620 289630 66845 119852 182313 0,1 

2014 3 2 5 490163 56786 278814 21903 155394 200594 0,1 



لمالحققائمة ا     

 

~ 429 ~ 
 

2015 3 2 7 574930 156959 283444 10169 131923 249179 0,1 

2016 3 2 11 611842 202547 311034 21977 147563 343891 0,1 

AIA public 

2012 3 3 4 37213 245 3322 1581 1197 0 0,39 

2013 3 3 4 20291 100 18261 3609 2312 308 0,39 

2014 3 2 5 61479 869 50121 6512 6810 2450 0,39 

2015 3 2 5 100431 677 66758 33012 6232 715 0,39 

2016 4 3 4 160462 3208 78457 32432 7473 11154 0,39 

Greate 

2012 3 2 6 28504 372 33188 2649 18540 3871 0,88 

2013 3 2 9 91520 380 47633 4135 22825 18874 0,88 

2014 3 2 4 98848 1396 58490 3051 41114 26495 0,88 

2015 3 3 4 97041 2115 71098 3377 33104 27733 0,88 

2016 4 3 4 116701 4151 83278 5686 41141 30963 0,88 

Hong leong 

2012 4 3 7 35618 252 18927 17729 57501 11037 0,77 

2013 3 3 8 29047 432 21371 28081 35454 1044 0,77 

2014 3 3 6 27504 472 22066 27249 43870 0 0,77 

2015 3 3 6 28337 494 26408 23240 34302 8035 0,77 

2016 3 3 6 35705 688 31535 20358 39127 12785 0,77 

Zurich 

2012 5 3 4 113351 3408 51900 24460 140231 9400 0 

2013 4 3 6 141546 3532 59257 32539 180580 7250 0 

2014 4 3 7 154106 3673 70356 46526 224836 11000 0 

2015 4 3 10 166693 2272 80952 75320 193995 11250 0 
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2016 5 4 8 164604 346 93676 75320 182736 13000 0 

 

 والمستقلة  في شركات التأمين التكافلي اإلماراتية: المتغيرات التابعة (15)الملحق

Company Year DA_TPC ADP DIO BDZ BDI BDM BDC SSBZ SSBE 

Ascana 

2012 >8>;=4>?@ ;>?4:,<>> ,4,88:=,;? 8 7 4 2 3 1 

2013 ?,9=,4:@8? @8<4@@,<: ,4,88;<,=? 8 7 4 2 3 1 

2014 @?>:@4>9= 8?;4,9@9> ,4,:,::=:9 8 7 4 2 3 1 

2015 8:8@8>4?,? :,<4;8>;< ,4,9?8=??@ 8 7 6 2 3 1 

2016 98,>=@4?=: 9=<4==?@8 ,4,:?>?@8; 8 6 6 2 3 1 

Salama 

2012 88:9,?948@ ;<?4:@?> ,48;:=88,; 5 3 6 2 3 1 

2013 ?;:=@:48<8 <8:4=;??: ,48;8;;8>> 5 3 7 2 3 1 

2014 @::8894:9@ ;8=4=8@>9 ,488,?>9:> 5 3 6 2 3 1 

2015 8;,;::84<8 :>4;<>=? ,4,:<@;:>@ 5 3 7 2 3 1 

2016 8;9>,>:4@> ?:49=?9?: ,4,=>999>8 5 3 5 2 3 1 

Aman 

2012 99;;>,4<@< 89>4,<>@; ,48>>@>>,< 5 4 9 4 3 2 

2013 ;<<,;;4@?8 @849,,998 ,48<9>;=8< 5 4 9 4 9 4 

2014 ;,<>,?4;= ><4;?;@<: ,488>,8>8@ 5 4 6 4 9 4 

2015 ;,??;=4=== >:49<,8<= ,48=;=>@?@ 5 4 6 4 9 4 

2016 @8;9:4;8=; :9;4>,?>? ,4,>,,;,> 5 4 4 5 3 2 
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Takaful 

2012 ;?8;<4>?=: 9;:4;=>8? ,4,,?8>8 = = > : : : 

2013 8,88<=4,88 ;@4;;>;>9 ,4,,,9=??< ? = > : : : 

2014 8>98;>4?:? 8:?4==>,; ,49>:98@8: > < = : : : 

2015 <=;<==489= 99?4=9@=> ,48;,>>?9< > < @ ; : : 

2016 ?<9;;84:;? 8?>4<?>?? ,48,>;@;> > : = < : : 

DAR TAKAFUL 

2012 <<=@@4=:<= =<<4<;@>? ,4,?=:==,8 7 6 6 4 3 0 

2013 8;8;=,4<:9 8@?49>><: ,48:?8>;89 7 6 6 4 3 0 

2014 8;;=994<9: ==4,@=;=8 ,48=>@>@>9 7 6 5 4 3 0 

2015 89><>94@<= ?=48,;=,< ,49;>,=,9; 7 6 7 4 3 0 

2016 8;<,?<4,=: ?>4:@9<>: ,4998<@>,; 7 6 4 4 3 0 

Abu Dhabi 
National Takaful 

Co 

2012 =@>==48:;9 >??4>??:9 ,4,<<9@8>@ 7 3 6 5 3 1 

2013 ><=>84:,=? =>;4?@,,< ,4,<,@=<=< 7 3 6 5 3 1 

2014 88<?9;489= =,84>?;>9 ,4,=9;@;>= 7 4 6 5 3 1 

2015 @9?,@4=<>< >;,488:9= ,4,<,8>@>? 8 4 6 6 3 1 

2016 @@<8,4;:9@ 8,:<4?>,@ ,4,9?=>;,? 7 4 5 7 3 1 

Methaq 

2012 8;@,8@4;<? 8<84>;;<< ,49?;<,9>: 9 9 3 3 3 1 
2013 8@;<9?488? 9<;49@?;= ,4,8,@?<<? 9 9 3 3 3 1 
2014 <:8:?;4,?9 8@4?:98,< ,4,8=<><@? 9 9 3 3 3 1 
2015 ;,@:?<4>:; 9?4??8;<8 ,4,,<<,=@: 9 9 3 3 3 1 
2016 :<><>=4;;> ;<4=:?>>? ,4,89;9,;@ 9 9 3 3 3 1 

Watania 
2012 88?8:4=@?= 9?<94?>;< ,4,>;=<98< 7 6 8 3 3 2 
2013 >?,?948@8? =9,4@99=: ,48,=@=:: 7 6 8 3 3 2 
2014 8;@9:94?>> 8=84:9<,; ,48?:8,;?> 7 6 8 3 3 2 
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2015 8?;:@;4<98 8;84=@=8? ,48;,8888: 7 6 8 3 3 2 
2016 9:;?,94>; @;4:@?:?? ,49:<?;;@; 7 6 5 3 3 2 

 

Company Year WF MF ME TP CR ISD ACZ ACI ACC OCN 

Ascana 

2012 1848331 92226 13544401 54278269 27125403 32503585 4 4 3 0,91 

2013 1829494 310575 14833532 63937888 26665910 50788115 4 4 3 0,91 

2014 19269000 48000 18534000 58264000 24753000 0 4 4 3 0,91 

2015 27745000 902000 16874000 66087000 29063000 0 4 4 5 0,91 

2016 49622000 188000 19147000 147048000 47866000 0 4 4 5 0,83 

Salama 

2012 17052000 28000 32011000 10573000 116719000 0 3 3 4 0,54 

2013 18165000 37000 46910000 21354000 69986000 0 3 3 4 0,55 

2014 76592000 31000 147733000 44943000 183155000 0 3 3 5 0,52 

2015 105361000 34000 137622000 89862000 213497000 0 3 3 6 0,52 

2016 82339000 15000 115876000 60020000 221218000 0 3 3 4 0,52 

Aman 

2012 54483358 188469 49431383 81003679 367241292 0 3 3 3 0,18 

2013 52839247 291532 56295577 126354884 376235122 0 3 3 3 0,18 

2014 48286211 529935 35431298 303872373 104986373 0 3 3 5 0,13 

2015 58108457 156342 40646124 335231682 129876152 0 3 3 4 0,13 

2016 21065710 535005 14584128 999329877 11401189 0 3 3 4 0,13 

Takaful 
2012 @;=<@>< =??,99 ::9;;?=> =?:<<?>@ 99@9,?<9 <>:8:>< ; : ; ,48< 

2013 :,<>;,;= =??,99 :<;=@==> <@,@,,>: <@89:,;> 9,9=@?=8 ; : ; ,48< 
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2014 9?:>,9:8 =??,99 9=8=:=?8  988?8,>? 8;@::@,= : 9 < ,4: 

2015 <=:9<??, ?::,== :?<<:9,8 8@:<;;<>9 <?,88:;; 8;9:@@9? : 9 < ,4>= 

2016 =;<:;:@: =;;8:? <>8,?>,, ::><:@:;@ 88?<?;88< 88?:@<8 : 9 < ,4?= 

DAR TAKAFUL 

2012 9;,=<:>= , 8@@=9;99 8@;>:>9< 89=>?,;@ 0 3 3 4 0,36 

2013 9;;@9?89 8=<< 9,,;>>?? 89;<;>@= :,,8<<?8 0 3 3 3 0,36 

2014 :9>>9,:9 9<9, 9<8,@>=, 8=?;,<:= ;??<?>>, 0 3 3 3 0,23 

2015 :=@>8;8; 9@:8 9>?>88<? 8,<>;::88 ?@==<9>: 0 3 3 3 0,23 

2016 :<<?:@?< =?@, 99@:99,< 88>?@?;99 ?8=8=@=@ 0 3 3 3 0,23 

Abu Dhabi National 
Takaful Co 

2012 =,>@>:;, <=9=@, 9@8:,<;< <?@;=@9= 888;>;<@: 0 3 2 4 0,4 

2013 ?89?,:98 ;>;,9? :99<@<9> ><,@99<? 8:=:@9@>? 0 3 2 5 0,4 

2014 <9?,@>?8 <8>8== :9<;8,:< ?<899>?? 8;;=>:;;9 3239698 3 2 5 0,46 

2015 ==9?<,:: <9,@<9 :<?@=:8= @;?;8:@: 8;:9<:999 5979916 3 2 4 0,46 

2016 ><@<99<8 8,;=>@: :@:>?>?? 88@9<;@;; 8:=998?>: 3458563 3 2 6 0,68 

Methaq 

2012 11983937 982668 19745741 3513668 24029262 0 3 3 6 0,23 
2013 46878317 982668 22625301 75005000 19239232 0 3 3 6 0,23 
2014 43469791 826119 28498611 4906357 19275829 0 3 3 6 0,23 
2015 47334087 678381 28300296 4906357 19843986 0 3 3 9 0 
2016 52444868 532262 33514600 7657032 31864429 0 3 3 9 0 

Watania 

2012 18065000 48000 15955000 30492000 23695000 0 4 4 4 0,84 
2013 21909000 48000 20711000 105841000 69002000 0 4 4 4 0,84 
2014 29224000 48000 28513000 167531000 115475000 0 4 4 4 0,84 
2015 33513000 48000 30897000 81628000 100037000 0 4 4 4 0,84 
2016 36485000 48000 29412000 113743000 69841000 0 4 4 4 0,85 
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 : نتائج اختبارات التكامل المشترك لشركات التأمين التكافلي الماليزية(30)الملحق
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 ماراييةشركات التأمين التكافلي اإل: نتائج اختبارات التكامل المشترك ل(04)الملحق
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 (: نماذج البانل لشركات التأمين التكافلي الماليزية05الملحق )
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 شركات التأمين التكافلي اإلماراتية(: نماذج البانل ل06الملحق )
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                                                                                             I- VXI 

 79 -1                                          الفصل األول: المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي

 66-3                                                                                نظام التأمين التكافلي المبحث األول:
 4                                                                    اإلطار العام لنظام التأمين التكافلي المطلب األول:

 4                                                                            وتطور نظام التأمني التكافلي نشأة أوال:     
 6                                                                                 تعريف نظام التأمني التكافلي ثانيا:     
 7                                                                               نظام التأمني التكافلي مشروعية ثالثا:     

 9                                                                      الدور االقتصادي لنظام التأمني التكافلي رابعا:     
 11                                                                                    عقد التأمين التكافلي المطلب الثاني:

 11                                       تعريف عقد التأمني التكافلي أوال:      
 11                                                                                  مبادئ عقد التأمني التكافلي ثانيا:      
 16                                    أركان وإجراءات عقد التأمني التكافلي ثالثا:      
 14                                    خصائص عقد التأمني التكافلي رابعا:      

 15                                                                                           إعادة التكافل الثالث: المطلب
 15                                                                                    إلعادة التكافل عام مدخل أوال:      
 19                                                                                            إعادة التكافل عقود ثانيا:     
 66                                                                                           طرق إعادة التكافل  ثالثا:     
 65                                                                       بني إعادة التكافل وإعادة التأمني مقارنة رابعا:     

 57 -67                                                                         شركات التأمين التكافلي المبحث الثاني:
 68                                                               شركات التأمين التكافليل عام اإلطار ال المطلب األول:

 68                                                                               تعريف شركات التأمني التكافلي أوال:      
 92                                                                            خصائص شركات التأمني التكافلي ثانيا:     
 31                                                                               أهداف شركات التأمني التكافلي ثالثا:     

 31                                      التجاري وإعادة التأمني شركات التأمنيعالقة شركات التأمني التكافلي ب رابعا:     
 34                                                              شركات التأمين التكافليلاإلطار الوظيفي  المطلب الثاني:

 35                                                       العالقات ادلالية يف شركات التأمني التكافلي احلسابات و  أوال:     
 37                                                                               وظائف شركات التأمني التكافلي ثانيا:     
 38                                                       الصيغ اإلدارية واالستثمارية يف شركات التأمني التكافلي ثالثا:     
 41                                                                                سلاطر شركات التأمني التكافلي رابعا:     
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 48                                                 في شركات التأمين التكافلي التأميني الفائض والعجز المطلب الثالث:
 48                                                                               الفائض شركات التأمني التكافلي أوال:     
 55                                                                                العجز شركات التأمني التكافلي ثانيا:     

 78-58                                في شركات التأمين التكافلي لمالءة الماليةلاإلطار المفاهيمي  المبحث الثالث:
                            59                                            التكافليمين أفي شركات الت مفهوم وأهمية المالءة المالية المطلب األول:

 59                                                                                          تعريف ادلالءة ادلالية  أوال:      
 61                                                                          بعض ادلفاهيم ادلرتبطة بادلالءة ادلالية  ثانيا:      
 61                                                                          أمهية ادلالءة ادلالية يف شركات التأمني ثالثا:      

 66                                                                      العوامل المؤثرة في المالءة المالية الثاني: المطلب
 66                                                                    ادلالءة ادلالية )العسر ادلايل( أسباب ضعف أوال:      

 63                                                                                ادلخاطر ادلؤثرة يف ادلالءة ادلالية ثانيا:      
 65                                                                             إدارة سلاطر اخنفاض ادلالءة ادلالية  ثالثا:      

 67                                                    التكافليقواعد المالءة المالية في شركات التأمين  الثالث: المطلب
 67                                                                                       قواعد تقييم ادلخصصات أوال:     
 75                                                                                      تغطية ادلخصصات قواعد ثانيا:     
 76                                                                               قواعد قياس هامش ادلالءة ادلالية ثالثا:     

                                                                                          79 

 151-81                         الفصل الثاني: دراسة تحليلية لنماذج المالءة المالية في شركات التأمين

 111-86                                                     الية في االتحاد األوروبيمالمالءة ال ماذجالمبحث األول: ن
                                                                                            83إطار المالءة  المطلب األول:

                                                                                          83تعريف إطار ادلالءة  أوال:      
                                                                                          83مبادئ إطار ادلالءة  ثانيا:      
                                                                                          86نقائص إطار ادلالءة  ثالثا:      

                                                                                          87إطار المالءة المطلب الثاني: 
                                                                                              87طار ادلالءة إلمدخل عام  أوال:     
                                 88                                              يف اإلشراف عليهاجلهات الفاعلة و  مراحل تطبيق إطار ادلالءة  ثانيا:     
                                                                                                      91ركائز إطار ادلالءة  ثالثا:     
                                                     116إطار ادلالءة تطبيق توجيهات حتديات أساليب مواجهة  رابعا:     

                                                          117وإطار المالءة  مقارنة بين إطار المالءة  الثالث: المطلب
                                                           117وإطار ادلالءة  مقارنة بني أهداف إطار ادلالءة  أوال:      
                                                             117وإطار ادلالءة  بني ميزانية إطار ادلالءة  مقارنة ثانيا:     
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                                         119وإطار ادلالءة  إطار ادلالءة وفق  ادلاليةبني نسب ادلالءة مقارنة  :ثالثا       
                                       111وإطار ادلالءة  إطار ادلالءة وفق  يةاالستثمار السياسة   مقارنة بني :رابعا        

 168 -111                               وكندا المالءة المالية في الواليات المتحدة األمريكية نماذجالمبحث الثاني: 
 116                                               المتحدة األمريكية نموذج المالءة المالية في الواليات المطلب األول:

 IRIS                                                                                  116نظام اإلنذار ادلبكر  أوال:      
 RBC                                                   116 ادلخاطر وفق منوذج رأس ادلال ادلستند إىل ادلخاطر ثانيا:      
 FAST                                                                         118 منوذج مراقبة التحليل ادلايل ثالثا:      

 119                                                                        : نموذج المالءة المالية في كنداالمطلب الثاني
 161                                               متطلبات ادلالءة ادلالية لشركات التأمني على األضرار الكندية  أوال:      

 161                                                 ادلالءة ادلالية لشركات التأمني على احلياة الكندية متطلبات  ثانيا:      
 164                                                     اإلطار الرقايب للمالءة ادلالية يف شركات التأمني الكندية ثالثا:      
 168                                بني أنظمة ادلالءة ادلعتمدة ي شركات التأمني                         مقارنة رابعا:      

          149  -169                                       في شركات التأمين التكافلي مالءة الماليةنموذج ال المبحث الثالث:
           131                                 في شركات التأمين التكافليوالحد األدنى متطلبات المالءة المالية  :المطلب األول

 131                                                   يف شركات التأمني التكافلي هدف متطلبات ادلالءة ادلالية أوال:      
 131                                                    ادلؤثرة يف ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافليادلخاطر  :ثانيا      
 131                                 يف شركات التأمني التكافلي  واحلد األدىن متطلبات ادلالءة ادلالية خصوصية :ثالثا      
 135                                       للمالءة ادلالية الّصادرة عن اذليئات ادلالية اإلسالمية معايري  اإلرشادية رابعا:      

 137                                                   المالءة المالية في شركات التأمين التكافليقياس المطلب الثاني:  
 137                                                                                     تقييم األصول واخلصوم  أوال:      
 138                                                                                   تقييم ادلخصصات التقنية  ثانيا:      
    138                                          ادلالية يف شركات التأمني التكافليمتطلبات ادلالءة معادلة حساب  ثالثا:      
 141                                              ادلالءة ادلالية يف شركات التأمني التكافليمناذج تطبيقية لقياس  رابعا:      

 146                                                الثالث: تصنيف المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي المطلب
 146                                 مفهوم، أهداف ومتطلبات تصنيف للمالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي أوال:      
 143                                  عوامل التصنيف الكمية للمالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي وشروطها ثانيا:      
 145                                        ادلؤسسات التقليدية  لتصيف ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي ثالثا:      
 147                                     ادلؤسسات اإلسالمية  لتصنيف ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي رابعا:      

                                                                                        151 

 635  -156                                         التكافلي شركات التأمينفي حوكمة الالفصل الثالث: 

 419 -153                                                               المبحث األول: اإلطار العام لحوكمة الشركات
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 154                                                                   لحوكمة الشركات مفاهيميال اإلطارالمطلب األول: 
 154                                           تعريف احلوكمة )اإلطار الفكري؛ التعريف اللغوي واالصطالحي( أّوال:      
 159                                                             )نشأة ، مفهوم،(   نشأة وتطور مفهوم احلوكمة ثانيا:      
 161                                                               أسباب تزايد االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات ثالثا:     

 161                                                         ظريات المفسرة لمفهوم حوكمة الشركاتنالمطلب الثاني: ال 
 161                                                                                                نظرية الوكالة أّوال:       
 163                                                                                         نظرية حقوق ادللكية ثانيا:      
 165                                                                                       نظرية تكاليف الصفقة ثالثا:      

  168                                                                                     نظرية أصحاب ادلصاحل رابعا:      
 171                                                                     اإلطار النظري لحوكمة الشركات المطلب الثالث:

 171                                                                            خصائص، أمهية وأهداف احلوكمة أّوال:     
 174                                                                              وزلددات تطبيق احلوكمة طرافأ ثانيا:     
 176                                                                             النماذج الدولية حلوكمة الشركات ثالثا:     

 181                                                                      المطلب الرابع: مبادئ  وآليات حوكمة الشركات
 181                                                                                   مبادئ حوكمة  الشركات  وال:أ      

 187                                                                                     آليات حوكمة الشركات ا:نيثا      

 176  -519                                              المبحث الثاني: خصوصيات حوكمة  شركات التأمين التكافلي
 196                                                        المطلب األول: اإلطار العام لحوكمة شركات التأمين التكافلي

 196                                                                   يف شركات التأمني التكافلي مفهوم احلوكمة  أوال:    
 197                                                خصائص، أمهية وأهداف احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي ثانيا:    
                                              199                                                             شروط تفعيل احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي ثالثا:    
 611                                    مقارنة بني احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي وشركات التأمني التجاري رابعا:    

 611                                                       المطلب الثاني: الحوكمة الشرعية في شركات التأمين التكافلي 
 611                                                          مفهوم احلوكمة الشرعية يف شركات التأمني التكافلي أوال:     
 611                                                           أمهية احلوكمة الشرعية يف شركات التأمني التكافلي  ثانيا:     
 611                                             ألنماذج التطبيقية للحوكمة الشرعية يف شركات التأمني التكافلي  ثالثا:     

 616                                              الحوكمة في شركات التأمين التكافلي ومبادئ  آليات المطلب الثالث: 
                      616                                                                   احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي آليات أوال:     
  613                                                                  احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي مبادئ ثانيا:     

 463  -186                              المبحث الثالث: أثر الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي
 619                                أثر اجلانب الوظيفي حلوكمة شركات التأمني التكافلي على مالءهتا ادلالية المطلب األول:

 992                                           دور هيئة الرقابة الشرعية يف تعزيز مالءة شركات التأمني التكافلي أوال:      
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 661                                                  دور رللس اإلدارة يف تعزيز مالءة شركات التأمني التكافلي ثانيا:      
 666                                     أثر اجلانب اإلجرائي حلوكمة شركات التأمني التكافلي مبالءهتا ادلاليةالمطلب الثاني: 

 666                               أثر الفصل بني حساب ادلسامهني وحساب ادلشرتكني على ادلالءة ادلالية للشركة أوال:     
 663                                               على ادلالءة ادلالية شركات التأمني التكافلي الفائض التأميينأثر  ثانيا:     
 664                                               مني التكافلي مبالءهتا ادلاليةأقة الصيغ ادلطّبقة يف شركات التعال ثالثا:     

              665أثر احلوكمة على ادلالءة ادلالية لشركات التأمني التكافلي وفق الركيزة الثانية إلطار ادلالءة المطلب الثالث:
                                                                         665نظام احلوكمة  وفق إطار ادلالءة   أوال:      
                                             669                                              لشركات التأمني التكافلي   ادلالءة ادلالية على نظام لورسا  أثر  ثانيا:     
 631                                                               دور رللس اإلدارة يف تقييم سلاطر ادلالءة ادلالية ثالثا:     

                                                                                       634 

   311 -636    : المالءة المالية والحوكمة في شركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتيةالرابع الفصل

  667-637                      نظام المالءة المالية  والحوكمة في شركات التأمين التكافلي الماليزية المبحث األول:
 638                                                                        المطلب األول: قطاع التأمين التكافلي الماليزي

 638                                                                                 نشأة التأمني التكافلي مباليزيا أوال:       
 641                                                             ادلؤشرات األدائية لقطاع التأمني التكافلي ادلاليزيثانيا:        
 645                                                            التأمني التكافلي ادلاليزي عوامل صلاح وتطور قطاعثالثا:        
 648                                                               حتديات وآفاق سوق التأمني التكافلي ادلاليزيرابعا:        

 651                                           الثاني: نظام المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي الماليزية المطلب
 651                                                                                                : كفاية رأس ادلالأوال      
 654                                                        مكّونات متطّلبات رأس ادلال لتخفيض ادلخاطر الرئيسية ثانيا:     
 659                                                                            مستوى رأس ادلال ادلستهدف للرقابةثالثا:      
    661                                                                                          كفاية رأس ادلالتقرير  رابعا:      

 666                                                 المطلب الثالث: نظام الحوكمة في شركات التأمين التكافلي الماليزية
 666                                                                          حوكمة الشركات مباليزيانشأة وتطور   أوال:      
 664                                                           اإلطار التشريعي وادلؤسسايت حلوكمة الشركات مباليزياثانيا:      

 667                                         ادلركزي ادلاليزي   عن شركات التأمني التكافلي الصادرة البنك  حوكمة ثالثا:     

 183-776                     نظام المالءة المالية  والحوكمة في شركات التأمين التكافلي اإلماراتية المبحث الثاني:
 678                                                                       األول: قطاع التأمين التكافلي اإلماراتي المطلب
 678                                                             نشأة التأمني التكافلي باإلمارات العربية ادلتحدة أوال:      
 679                                                            ادلؤشرات األدائية لقطاع التأمني التكافلي اإلمارايت ثانيا:     
 681                                                          عوامل صلاح وتطور قطاع  التأمني التكافلي اإلمارايت ثالثا:     
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 683                                                              حتديات وآفاق سوق التأمني التكافلي اإلمارايت رابعا:     
 687                                          المطلب الثاني: نظام المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي اإلماراتية

 687                                                 التقنية لشركات التأمني التكافلي حساب ادلخصصاتسس أ :أوال     
 689                                                                     أسس إستثمار أموال صندوق ادلشرتكني :ثانيا      
 693                                                          للضمان هامش ادلالءة وادلبلغ األدىن أسس حساب ثالثا:     

 697                                                المطلب الثالث: نظام الحوكمة في شركات التأمين التكافلي اإلماراتية
 698                                                                    نشأة وتطور حوكمة الشركات باإلمارات  :أوال      
 311                                                    اإلطار التشريعي وادلؤسسايت حلوكمة الشركات باإلماراتثانيا:       
 316                                                  شركات التأمني التكافلي اإلماراتية اإلطار التنظيمي حلوكمة ثالثا:      

                                                                                        319 

 385 -316 على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتية الفصل الخامس: دراسة قياسية ألثر الحوكمة

 336-331  شركات التأمين التكافليأثر الحوكمة على المالءة المالية لة لدراسة قياسيال بعض النماذج :ّولالمبحث األ
 314                                                                      المتعدد الخطي االنحدار نموذج المطلب األول:

 314                                                                     ادلتعّدد وفرضياته اخلطي النموذج مفهومأوال:          
 315                                                                     ادلتعّدد اخلطي النموذج معلمات تقدير: ثانيا         
 315                                                                               ادلتعّدد اخلطي النموذج تقييم ثالثا:         

  317                                                                                            بيانات البانل المطلب الثاني:
 317                                                                                        تعريف بيانات البانل أوال:         
 317                                                                                        البانلبيانات شليزات  ثانيا:         
 318                                                                    النماذج األساسية لتحليل بيانات البانل ثالثا:         

 361                                                     الدراسة واختباراتها نموذج معلمات تقدير طرقالمطلب الثالث: 
 361                                                                         الدراسة منوذج معلمات تقدير طرقأوال:          
 361                                                                          اختبار ادلفاضلة بني بيانات البانلا: نيثا         
                                361                                                         اختبار استقرارية السالسل الزمنية والتكامل ادلشرتك ا:ثالث         

      635- 436      دراسة قياسية ألثر الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية :المبحث الثاني
 365                                                                                         منهجية الدراسة المطلب األول:

 365                                                                                         رلتمع وعيّنة الدراسة أوال:      
  367                                                                                             متغريات الدراسة ثانيا:      
 369                                                                                     تغريات الدراسةختبار ما ثالثا:      

 336                         الماليزيةقياس أثر الحوكمة على المالءة المالية  لشركات التأمين التكافلي المطلب الثاني: 
  336                    على نسبة مديين عمليات التكافل يف شركات التأمني التكافلي ادلاليزية قياس أثر احلوكمة أوال:      
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 337    يف شركات التأمني التكافلي ادلاليزية توس  اليومي إلامايل التعويضات ادلدفوعةادلمة على قياس أثر احلوك ثانيا:      
 341                       على نسبة مديين كفاية رأس ادلال لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية قياس أثر احلوكمة ثالثا:      

  345  لشركات التأمين التكافلي الماليزية المالءة الماليةة على ليل وتفسير نتائج قياس أثر الحوكمحتالمطلب الثالث: 
 345                        لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية ادلالءة ادلاليةعلى  ليل نتائج قياس أثر احلوكمةحت:  أوال:       
 354                         لشركات التأمني التكافلي ادلاليزية ادلالءة ادلاليةة على تفسري نتائج قياس أثر احلوكم ثانيا:       

 338 -573    على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية دراسة قياسية ألثر الحوكمة :المبحث الثالث
 358                                                                                         منهجية الدراسة المطلب األول:

 358                                                                                         رلتمع وعيّنة الدراسة أوال:        
 359                                                                                     تغريات الدراسةختبار ما :نياثا        

 366                        التأمين التكافلي اإلماراتيةشركات ل على المالءة المالية قياس أثر الحوكمة : المطلب الثاني
 363                  شركات التأمني التكافلي اإلماراتيةقياس أثر احلوكمة على نسبة مديين عمليات التكافل يف  أوال:      
  366  التأمني التكافلي اإلماراتية شركاتيف ادلتوس  اليومي إلامايل التعويضات ادلدفوعة قياس أثر احلوكمة على  ثانيا:      
 371                     شركات التأمني التكافلي اإلماراتيةقياس أثر احلوكمة على نسبة مديين كفاية رأس ادلال ل ثالثا:      

 374 لشركات التأمين التكافلي اإلماراتية المالءة الماليةلحوكمة على تحليل وتفسير نتائج قياس أثر االمطلب الثالث: 
 374                         لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية ادلالءة ادلاليةعلى  حتليل نتائج قياس أثر احلوكمة أوال:      
 386                        لشركات التأمني التكافلي اإلماراتية ادلالءة ادلاليةحلوكمة على تفسري نتائج قياس أثر ا ثانيا:      

                                                                                                   384 
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  ن التكافلي الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأميتطبيق أثر 

 

 :الملخص
من وذلك  ،2102-2102لفرتة ل املاليزية واإلماراتية الشركاتبعض بالتطبيق على  شركات التأمني التكافلياحلوكمة على املالءة املالية ل الدراسة إىل قياس أثر هذه تهدف

على مؤشرات  آليات الضبط الداخلي(هيئة الرقابة الشرعية، خصائص التدقيق، جلنة خصائص جلنة املخاطر، خصائص ، جملس اإلدارةخصائص احلوكمة )خالل قياس أثر متغريات 
 استخدام تم  ، ولتحقيق أهداف الدراسةالدفاعية(متوسط الفرتة نسبة كفاية رأس املال، املالءة املالية )نسبة مديين عمليات التكافل، املتوسط اليومي إلمجايل التعويضات املدفوعة، 

 جمموعة من النتائج أبرزها: لت الدمراسة إىلوقد توصم ، " لتحليل البياناتEviews"برنامج 

 حيث ُوجد: ؛املاليزية ملتغريات احلوكمة على املالءة املالية لشركات التأمني التكافليوجود أثر إجيايب  -
 على نسبة مديين عمليات  التدقيق؛ تركيبة جلنة املخاطر؛ خصائص هيئة الرقابة الشرعية؛ حجم املصاريف اإلدارية وأجرة الوكالة( )خصائص جلنة: لكلم منِسلبي  أثر

 التكافل؛ 
 ؛ تركمز امللكية( خصائص هيئة الرقابة الشرعية؛ آليات الضبط الداخلي ؛)خصائص جملس اإلدارة؛ خصائص جلنة املخاطر؛ خصائص جلنة التدقيق: لكلم منإيجابي  أثر

 على املتوسط اليومي إلمجايل التعويضات املدفوعة؛
  لكية( )حجم وتركيبة جملس اإلدارة؛ خصائص جلنة املخاطر؛ خصائص جلنة التدقيق؛ خصائص هيئة الرقابة الشرعية؛ آليات الضبط الداخلي؛ تركمز امل: لكلم منإيجابي أثر

  نسبة كفاية رأس املال. على
 حيث ُوجد:؛ اإلماراتية ملتغريات احلوكمة على املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي إجيايبوجود أثر  -

 على نسبة مديين عمليات التكافل؛  )تركيبة جملس اإلدارة؛ خصائص جلنة التدقيق؛ تركمز امللكية(: لكلم منِسلبي  أثر 
 التدقيق، خصائص هيئة الرقابة الشرعية؛ آليات الضبط الداخلي؛ تركمز امللكية( على املتوسط اليومي إلمجايل )خصائص جملس اإلدارة؛ خصائص جلنة : لكلم منإيجابي  أثر

 التعويضات املدفوعة؛
  الفرتة الدفاعية. متوسمط )عدد جلان جملس اإلدارة؛ حجم جلنة التدقيق؛ خصائص هيئة الرقابة الشرعية؛ آليات الضبط الداخلي؛ تركمز امللكية( على: لكلم منإيجابي أثر  

جملس اإلدارة، جلنة املخاطر، جلنة التدقيق، هيئة الرقابة الشرعية، آليات الضبط الداخلي، ، املاليزية واإلماراتية شركات التأمني التكافلياملالءة املالية،  احلوكمة،الكلمات المفتاحية: 
 تركز امللكية.

Abstract: 
This study aimed to measure the impact of governance on the solvency of Takaful insurance companies by applying 

to some Malaysian and UAE companies for the period 2012-2016, By measuring the impact of governance variables 

(Characteristics of the Board of Directors, characteristics of the Risk Committee, characteristics of the Audit Committee, 

characteristics of the Sharia Supervisory Board, Internal control mechanisms) On the solvency indicators (Ratio of 

receivables of takaful operations, the daily average of total compensation paid, capital adequacy ratio, average defense 

period), To achieve the objectives of the study was using the"Eviews" program  for data analysis,  The study reached a 

number of results, the most important of which are: 

- There was a positive impact of governance variables on the solvency of Malaysian Takaful insurance companies; 

Where: 

 Negative impact of: (characteristics of the Audit Committee; composition of the Risk Committee; characteristics of 

the Shari'a Supervisory Board; volume of administrative expenses and agency fees)  on the proportion of receivables 

of Takaful operations; 

 Positive impact of: (characteristics of the Board of Directors; characteristics of the Risk Committee; characteristics 

of the Audit Committee; characteristics of the Sharia Supervisory Board; internal control mechanisms; Ownership 

Concentration( on the daily average of total compensation paid; 

 Positive impact on: (the size and composition of the Board of Directors; characteristics of the Risk Committee; 

characteristics of the Audit Committee; characteristics of the Sharia Supervisory Board; internal control 

mechanisms; Ownership Concentration) on capital adequacy ratio. 

- There was a positive impact of the governance variables on the solvency of UAE Takaful insurance companies Where: 

 Negative impact of: (composition of the board of directors; characteristics of the audit committee; Ownership 

Concentration( on the proportion of receivables of takaful operations; 

 Positive impact of: (characteristics of the board of directors; characteristics of the audit committee, characteristics of 

the Shari'a Supervisory Board; Internal control mechanisms; Ownership Concentration) on the daily average of total 

compensation paid; 

 Positive impact on the average of the defense period (number of board committees, size of audit committee, 

characteristics of Shari'a Supervisory Board, internal control mechanisms, Ownership Concentration(on  the average 

defensive period. 

Keywords: Governance, Solvency, Malaysian and UAE Takaful Insurance Companies, Board of Directors, Risk 

Committee, Audit Committee, Shari'ah Supervisory Board, Internal Control Mechanisms, Ownership Concentration. 





الَِّذيِللَِّهاْلَحِمُد

الصَّاِلَحاُتَتِتمُِّبِنِعَمِتِه


