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 املقـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

منهجا متكامال يتالءم ومقومات املجتمعات اإلسالمية ملا لهذا األخير  نظام االقتصاد اإلسالمييعتبر      

من أبرزها إذ تمثل الركيزة الثالثة  شركات التأمين التكافليمن منظومة مؤسسات يقوم عليها، وتعتبر 

من ركائز االقتصاديات الحديثة، وحتى وقت قريب كانت املؤسسات املصرفية واالستثمارية اإلسالمية 

أعمالها التي من املفترض أن تغطيها شركات التأمين التكافلي ولكن شركات  مخاطرتعاني من ارتفاع 

عة فتسبب ذلك في حرج شرعي مما هدد نمو مسيرة التأمين التقليدي كانت تسيطر على هذه الصنا

متوافقة مع  منتجات تأمينيةاملؤسسات اإلسالمية األخرى، فبرزت شركات التأمين التكافلي لتوفر 

، انطالقا من مبدأ تعاون مجموع املشتركين على درء الخطر الذي قد يصيب أحكام الشريعة اإلسالمية

 أحدهم.

تكافلي في الوقت الراهن تحديات كبيرة نتيجة االنفتاح االقتصادي الذي تواجه شركات التأمين ال      

سوق يشهده العالم مما يخلق اتجاها جديدا في األسواق يحتم على الشركات عرض منتجاتها في 

واحدة، بحيث تسعى كل شركة إلى جذب أكبر عدد من العمالء والسعي جاهدة إلى تلبية  تنافسية

ت والتطورات السريعة في مختلف امليادين االقتصادية واالجتماعية، رغباتهم، ونتيجة للتغيرا

والتكنلوجية والتقنية، أصبح من الضروري اتخاذ االجراءات الالزمة من أجل االستجابة السريعة لهذه 

لهذه الشركات في السوق، ويضمن لها تحقيق مركز القدرة التنافسية التطورات على نحو يرفع من 

 شركات التأمين التكافلي العاملة في السوق. تنافس ي مالئم بين

أمام األهداف التي تسطرها شركات التأمين التكافلي من أجل بلوغ مراكز تنافسية عالية في السوق     

، حيث ترتبط عدة جوانب من القدرة املخاطرالعاملة فيه، يعترض هذه األخيرة مجموعة من 

بحجم املخاطر التي تتعرض لها، ويتعلق جانب هام من  التنافسية لهذا النوع من الشركات بشكل كبير 

في وثائق  عمليات االكتتابهذه املخاطر بالنتائج التقنية للصناعة التأمينية التكافلية التي ترتكز على 

التأمين وتشكيل املحافظ التأمينية، ملا لها من التأثير البالغ على مستوى وحجم الشركة وإنتاجيتها 

 ا.وبالتالي تنافسيته

أمام املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي تعتبر مخاطر االكتتاب من أهمها والتي تنشأ      

وتتعلق بنتائج أعمال االكتتاب في شركات التأمين التكافلي، حيث تتنوع حسب  عقود التأمينعن 
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نتيجة االنحراف في ت تقسيمات وأنواع التأمينات، والتي من أهمها االرتفاع غير املتوقع للتعويضا

أو عدم التقييم الجيد للخطر محل التأمين واألحداث املستقبلية غير املنتظرة مثل  التوقعات املنجزة

زيادة حجم حوادث السيارات أو وقوع كوارث مختلفة كالكوارث الطبيعية مثال...وتغير الظروف 

القسط غير مالئم لحجم الخطر، االقتصادية، وكذا مخاطر األسعار غير الكافية أو أن يكون حساب 

باإلضافة إلى احتمال عدم كفاية املخصصات التقنية ملواجهة التزامات الشركة نتيجة عدم التقييم 

الجيد لها، وغير ذلك من املخاطر التي تتعلق بجانب الخصوم للشركة ومنشأها عمليات االكتتاب فيها، 

 ء بالتزاماتها املالية وتكبح أدائها .والتي من شأنها أن تضعف من قدرة الشركة على الوفا

هنا يكمن التحدي بالنسبة لهذا النوع من الشركات في إيجاد األساليب والتقنيات واألدوات املناسبة    

من أجل إدارة مخاطر االكتتاب التي تتعرض لها والتقليص قدر اإلمكان من حدة ونتائج التعرض لها، 

 ناسبة في األسواق املحلية العاملة فيها أو حتى العاملية.وذلك من أجل احتالل مكانة تنافسية م

 :إشكالية البحث 

نتيجة للتطورات االقليمية والدولية الحالية، لم تعد التنافسية بين شركات التأمين التكافلي تقتصر    

ت على األسواق املحلية فحسب ولكن أيضا على مستوى األسواق العاملية، وبالتالي كان لزاما على شركا

التأمين التكافلي االهتمام أكثر بأساليب وأدوات إدارة املخاطر التي تتعرض لها، والتي تكبح قدرتها على 

بلوغ مراكز تنافسية عالية، وأن تضع املعايير الكمية والنوعية املناسبة من أجل ذلك بما في ذلك 

 ف دون تحقيق أهدافها.  مخاطر االكتتاب التي تمس النتيجة التقنية لهذا النوع من الشركات، وتق

 من هذا املنطلق يمكن صياغة إشكالية الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي:  

 

 من خالل السؤال الرئيس ي السابق يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية:و

ماهي املتطلبات الضرورية الواجب على شركات التأمين التكافلي مراعاتها في عمليات االكتتاب  -

 وتكوين محافظها التأمينية؟

كيف يساهم صندوق املساهمين في إدارة مخاطر االكتتاب التي تتعرض لها شركات التأمين  -

 التكافلي؟
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 التأميني دور في إدارة مخاطر االكتتاب؟هل للفائض  -

ماهي أدوات إدارة مخاطر االكتتاب التي تؤدي إلى زيادة الحصة السوقية في شركات التأمين  -

 التكافلي؟

هل تساهم عملية إعادة التكافل في الرفع من مؤشرات التنافسية لدى شركات التأمين  -

 التكافلي؟

  :فرضيات البحث 

 البحث واألسئلة املطروحة يمكن صياغة الفرضيات التالية:لإلجابة على إشكالية   

تتبنى شركات التأمين التكافلي سياسة اكتتابية رشيدة ومتوازنة من أجل التحوط من مخاطر  -

 الكتتاب التي قد تتعرض لها؛ا

تقوم شركات التأمين التكافلي باالقتراض من صندوق املساهمين من أجل تغطية العجز الذي  -

 قد يحدث في صندوق املشتركين نتيجة التعرض ملخاطر االكتتاب؛

يلعب الفائض التأميني دورا في إدارة مخاطر االكتتاب وذلك من خالل تخصيص جزء منه  -

 لحسن؛لتسديد القرض ا

يعتبر بلوغ املستوى املناسب لرأس املال من أهم أدوات إدارة مخاطر االكتتاب التي تؤدي إلى  -

 زيادة الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلي؛

إن عملية إعادة التكافل من أدوات إدارة مخاطر االكتتاب التي تزيد من إنتاجية شركات  -

 التأمين التكافلي.

 

  :أهمية البحث 

 إبراز أهمية دراسة املوضوع من خالل النقاط التالية: يمكن  
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لقد أصبح قطاع التكافل جزء ال يتجزء من القطاع املالي، واإلهتمام بكل ما من شأنه   -

املساهمة في تطوير هذا القطاع أمرا بالغ األهمية وذلك من أجل بناء نظام بيئي متكامل 

 للتمويل اإلسالمي.

من أهم مقومات املالية اإلسالمية، وزيادة االهتمام بهذه تعد شركات التأمين التكافلي  -

املؤسسات يرفع من مستوى هذه الصناعة، حيث تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى الوقوف 

على املتطلبات الضرورية واملعايير التقنية الواجب على شركات التأمين التكافلي مراعاتها في 

ة، وكذا بيان ما يشوب ذلك من مخاطر ومحاولة عمليات االكتتاب وتكوين محافظها التأميني

معالجتها واقتراح مجموعة من األدوات من أجل ذلك، إذ تعتبر مخاطر االكتتاب التي تتعرض 

لها شركات التأمين التكافلي من أهم عوامل تراجع األداء فيها وكبح قدراتها التنافسية، لذلك 

بحت العلمي من أجل املساهمة في تقدم فالبحث في أساليب وأدوات إدارتها من متطلبات ال

 يات عالية من التنافسية.ا النوع من الشركات وبلوغها مستو هذ

  :أهداف البحث 

 تتجلى أهم أهداف دراسة وتحليل هذا املوضوع فيمايلي:  

 بيان محددات التنافسية في شركات التأمين التكافلي؛ -

 ها شركات التأمين التكافلي؛الخوض والتفصيل في أهم مخاطر االكتتاب التي تتعرض ل -

محاولة إيجاد الطرق املناسبة إلدارة املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي وبالتالي  -

 التخفيف من آثارها؛

 بيان أو إبراز أهم أدوات إدارة مخاطر االكتتاب وعالقتها بمؤشرات التنافسية. -

  :منهج البحث 

، وذلك املنهج الوصفي التحليلياملنهج املتبع يتمثل في نظرا لطبيعة البحث وموضوعه فإن     

من خالل جمع املعلومات ومحاولة التوسع في نقاط أساسية منها وتحليلها ومناقشتها، باإلضافة 

، من خالل جمع مختلف البيانات واملؤشرات اإلحصائية الخاصة بأدوات األسلوب اإلحصائيإلى 

شركات التأمين التكافلي، ثم دراسة عالقة االرتباط بين هذه إدارة مخاطر االكتتاب والتنافسية في 

من أجل معرفة نوع العالقات التي تربط بينها وتقييم درجة  املنهج القياس ياملؤشرات من خالل 



 دور إدارة مخاطر االكتتاب في دعم تنافسية شركات التأمين التكافلي................................. املقدمة 

  
 

 ه 

من خالل مقارنة النتائج في كل مرحلة من  باملنهج املقارن هذا االرتباط، كما تم االستعانة 

 ين التكافلي.الدراسة بين مختلف شركات التأم

 :الدراسات السابقة 

 هناك مجموعة من الدراسات التي تمس جانب من جوانب موضوع البحث ومن أهمها:   

عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين )أخطار االكتتاب، أخطار االستثمار(، دار  -

تهدف الدراسة إلى بيان من خالل هذا الكتاب  : 2018عمان،  ، 1ط ،صفاء للنشر والتوزيع

التأمين سبل إدارة مخاطر االكتتاب على وجه الخصوص، حيث يعتمد املركز املالي لشركات 

على مجموعة كبيرة من األخطار التي يمكن أن تساعد على إفالس الشركة وعدم قدرتها على 

الوفاء بالتزاماتها اتجاه حملة الوثائق وخروجها من السوق، وقد توصلت الدراسة إلى أن 

 ين.مخاطر االكتتاب ومخاطر االستثمار من أهم املخاطر املؤثرة على املالءة املالية لشركات التأم

نجاة شاكر محمود ) استراتيجية إدارة املخاطر في شركات التأمين التعاوني اإلسالمي( مجلة - -

 وقد خلص إلى مايلي: : 2012امعة املدينة العاملية، العدد الرابع ج

  من الضروري اعتماد استراتيجية جديدة إلدارة املخاطر في مؤسسات التأمين التعاوني بما

 يضمن الحد من املخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات؛

  مواكبة آخر التطورات في على كافة هيئات الرقابة في شركات التأمين التعاوني تطوير أعمالها و

السوق العاملية الخاصة بإدارة السيولة خاصة في ظل الظروف الضاغطة الناتجة عن األزمات 

 االقتصادية العاملية.

رانية زيدان العالونة )إدارة مخاطر التأمين التعاوني اإلسالمي( بحث مقدم في امللتقى  -

ومن أهم ملكة العريية السعودية: الرياض امل 2012ديسمبر  8-7الثالث للتأمين التعاوني 

 نتائج الدراسة مايلي:

اقترحت الباحثة تخصيص مخصصات على شكل صندوق له ذمة مالية مستقلة ملواجهة  -

 املخاطر؛

أن إعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدي قد تكون له مخاطره والبد لشركات التأمين  -

لتأمين يوفر الحماية املطلوبة ويغنيها عن التأمين التكافلي العمل ذاتيا اليجاد نظام إلعادة ا
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 التجاري.

املشاكل التي تواجه التأمين التعاوني بما في ذلك املشاكل القانونية, والتحديات )  رابعة عدوية  -

االقتصادية والعملية التي تواجه صناعة التأمين التعاوني للبقاء والنمو واملنافسة بفعالية مع 

الشركات الكبرى التقليدية مع دراسة مسألة العجز عن دفع التعويضات ومسألة التزام املشاركين 

ض صندوق التعويضات( بحث مقدم في مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف إقرا

إن هذه الدراسة الرياض اململكة العريية السعودية:  2010أفريل  13-11الشريعة اإلسالمية منه، 

ركزت على أهم عوامل مالءة صندوق التكافل وأبرزت أكثر دور شركة التأمين التكافلي )صندوق 

في سد العجز القائم في الصندوق, وخلصت الدراسة إلى أن إدارة املالءة املالية لصندوق  املساهمين(

التكافل ش يء مهم لتحقيق صحة مالية لصناعة التأمين التكافلي اإلسالمي وذلك حتى يطمئن العمالء 

 والعاملين وهيئات الرقابة املالية في هذه الشركات على سير عملياتها بأمان.

حسن محمد )بحث في صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التعاوني( بحث السيد حامد  -

تناول الرياض اململكة العريية السعودية:  2009جانفي  22-20مقدم ضمن ملتقى التأمين التعاوني 

الباحث أهم الصيغ التعاقدية التي تربط صندوق املشتركين بمجلس إدارة الشركة, مع إبراز أهم 

 ة وكذا ايجابياتها وسلبياتها, وخلص الباحث إلى النتائج التالية:خصائص كل صيغ

 يمكن تطبيق صيغة املضاربة فقط في إدارة واستثمار أقساط التأمين التعاوني؛ 

 إمكانية تطبيق صيغتي اإلجارة والوكالة على خدمات التأمين التعاوني؛ 

 التأمين, وأوص ى الباحث  عدم إمكانية تطبيق صيغة الوقف اإلسالمي في إدارة مخاطر أقساط

املشاركين في امللتقى بالوقوف على تحديد النسبة أو العمولة من األقساط التي يستحقها مدير 

 التأمين لقاء إدارته وتوزيع الباقي على املؤسسين.

حساني حسين )مدخل للتسعير لتدعيم التنافسية في الصناعة التأمينية )إشارة للتجرية  -

قدمة في امللتقى الدولي الرابع حول: املنافسة واالستراتيجيات التنافسية الجزائرية( مداخلة م

حيث كان البحث يقتصر على للمؤسسات الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العريية : 

شركات التأمين التقليدي حيث حاول الباحث من خاللها إبراز أهم خصوصيات الصناعة التأمينية في 

 سية مركزا في دراسته على شركات التأمين الجزائرية, وأهم ما توصل إليه مايلي:تحديد مفهوم التناف

  إن مؤسسات التأمين الجزائرية ال تملك العناصر األساسية لتحليل علمي دقيق لتكاليف

 صناعة املنتجات التأمينية باختالف خصوصيات كل خطر وكل مؤسسة؛
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 ت والزالت تعتمد على تغيير القسط إن التنافسية حسب مؤسسات التأمين الجزائرية كان

الصافي للتأمين رغم كون العملية غير شرعية, إال أن انفتاح السوق ربما سيغير مثل هذه 

املفاهيم وتصبح املنافسة ترتكز على التحكم في العناصر املحددة للسعر النهائي للمنتج التأميني 

عن طريق إتباع سياسة جيدة  من تكاليف مختلفة وكذا التسيير األمثل للمنتجات املالية

 لتوظيفها.

  :خطة البحث 

من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة في هذه الدراسة واألسئلة الفرعية ومن ذلك بيان   

 أهمية وأهداف هذه الدراسة تم تقسيم خطة البحث إلى أربعة فصول وفقا ملايلي:

  ن التكافلي: اإلطار العام للتنافسية في شركات التأميالفصل األول 

وقد كان املبحث األول من هذا الفصل كمدخل إلى شركات التأمين التكافلي، وبيان أهم املبادئ 

واألسس التي تقوم عليها، ومن خالل املبحثين الثاني والثالث تم التطرق إلى التنافسية وامليزة التنافسية  

 في إطار الصناعة التأمينية التكافلية.

 :كتتاب وأررها عل  املالءة املالية لشركات التأمين التكافليمخاطر اال الفصل الثاني 

تم التطرق في هذا الفصل إلى التقسيمات األساسية للمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي، 

ثم تحديد وضبط مخاطر االكتتاب كنوع من أنواع هذه املخاطر ، وفي املبحث الثالث بيان أثر مخاطر 

 الءة املالية لشركات التأمين التكافلي.االكتتاب على امل

 أدوات إدارة مخاطر االكتتاب وأررها عل  تنافسية شركات التأمين التكافليالفصل الثالث : 

ويتناول هذا الفصل في املبحث األول مفاهيم أساسية حول إدارة املخاطر في شركات التأمين التكافلي، 

دوات التي من شأنها أن تساهم في إدارة مخاطر االكتتاب، تم التطرق إلى أهم املتطلبات واملعايير واأل 

 وبيان دورها في دعم تنافسية شركات التأمين التكافلي.

 :عالقة أدوات إدارة مخاطر االكتتاب بمؤشرات التنافسية في شركات التأمين  الفصل الرابع

 التكافلي املاليزية
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يعتبر الفصل الرابع هو الفصل التطبيقي بالنسبة إلى هذه الدراسة، ويتعلق بدراسة عالقة       

االرتباط بين أدوات إدارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات التنافسية في العينة املختارة من بين شركات 

عملي من بيانات التأمين التكافلي املاليزية، مع تقييم درجة هذا االرتباط بما يتوفر  في الواقع ال

احصائية متعلقة باملتغيرات الواجب دراستها، ويكون ذلك انطالقا من التطرق إلى واقع سوق 

التأمين التكافلي املاليزي وأهم التحديات التي يواجهها، ثم نتناول إطار إدارة مخاطر االكتتاب 

التي تستعملها شركات الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية، وبعد ذلك تقييم أهم األدوات 

التأمين التكافلي املاليزية من أجل إدارة مخاطر االكتتاب والتحوط منها، ثم دراسة االرتباط القائم 

 بين هذه األدوات ومؤشرات التنافسية في شركات التأمين التكافلي املاليزية.

 

 

 

 

 



. 

 

 الفصل األول 

في شركات التأمين  للتنافسيةاإلطار العام 

 التكافلي
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يعتبر النشاط التأميني أداة فعالة يمكن من خالله تقليل أثر الضرر الناتج عن األخطار التي تهدد      

نشاط الفرد أو املشروع، وذلك عن طريق نقل عبء الخطر والخسائر الناجمة عن تحققه من على 

مة التأمينية الخدعاتق املؤمن له إلى عاتق شركات التأمين، وتعمل شركات التأمين التكافلي على تقديم 

 بطريقة مشروعة.

تواجه شركات التأمين التكافلي في الوقت الراهن تحديات كبيرة نتيجة االنفتاح االقتصادي حيث      

الذي يشهده العالم مما يخلق اتجاها جديدا في األسواق يحتم على الشركات عرض املنتجات في سوق 

د من العمالء والسعي جاهدة إلى تلبية تنافسية واحدة، بحيث تسعى كل شركة إلى جذب أكبر عد

رغباتهم، هذه القدرات التنافسية التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد بهدف مواكبة التطورات 

 املتسارعة في سياسات االنفتاح وتحرير األسواق.

ومن خالل هذا الجزء من البحث نتعرض إلى توضيح أكثر لطبيعة عمل شركات التأمين التكافلي      

كما نسعى إلى إبراز مفهوم التنافسية لدى شركات التأمين  والتفصيل في املبادئ التي تقوم عليها،

، ويكون ذلك من خالل  في شركات التأمين التكافليالتكافلي، وتحديد مؤشراتها، وأهم املزايا التنافسية 

 املباحث التالية:الفصل إلى هذا تقسيم 

 

  التأمين التكافلياملبحث األول: مدخل إلى شركات 

  :التنافسية في شركات التأمين التكافلياملبحث الثاني 

  :امليزة التنافسية في إطار الصناعة التأمينية التكافليةاملبحث الثالث 

  

 

 

 الفصل األول:

 اإلطار العام للتنافسية في شركات التأمين التكافلي
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التأمين التكافلي على اختالف األسس التي يقوم عليها يهدف إلى تقديم الخدمة التي يقدمها  إن   

التأمين التجاري لحامل الوثيقة بطريق تعاونية مشروعة خالية من الغرر املفسد للعقد والربا وسائر 

منها وذلك بتقديم املستأمن اشتراكات متبرعا بها لتكوين محفظة تأمينية تدفع  املحظورات،

 ، فهو يقوم على مبدأ التعاون بين املشتركين.منهيضات عند وقوع الضرر املؤمن التعو 

دورا مهما في تحقيق التنمية من خالل توفير التغطية التأمينية  التأمين التكافلي حيث يلعب قطاع    

املحتملة، كما تساهم ملختلف األفراد واملشروعات من الخسائر التي قد تلحق بها نتيجة تحقق األخطار 

شركاته في تعبئة املدخرات واستثمارها في مختلف املشاريع التنموية املوافقة ألحكام الشريعة 

 .توفير منتجات تأمينية متنوعة لدعم مختلف األنشطة االقتصاديةو ، اإلسالمية

واملبادئ فيها، لة ولبيان مفهوم شركات التأمين التكافلي وطبيعة العالقة التي تحكم األطراف الفاع    

 التي تقوم عليها هذه األخيرة قسم هذا املبحث إلى املطالب التالية:

             

 املطلب األول: ماهية شركات التأمين التكافلي 

 إدارة شركات التأمين التكافليثاني: املطلب ال 

 املطلب الثالث: إعادة التأمين في شركات التأمين التكافلي 

 

 

 

 

 

 املبحث األول: 

 مدخل إلى شركات التأمين التكافلي
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 ماهية شركات التأمين التكافلياملطلب األول: 

 ويتضمن هذا املطلب النقاط التالية:   

شركات ل إعطاء تعريف واضحقبل الوصول إلى إمكانية الفرع األول: تعريف شركات التأمين التكافلي: 

 ابتداءا. التأمين التكافليالتأمين التكافلي يجب توضيح مفهوم 

على أنه: " تعاون مجموعة من األشخاص على تحمل الخطر  التأمين التكافلييمكن تعريف  -

واألضرار املحتملة من خالل إنشاء حساب )صندوق( غير هادف للربح له ذمة مالية مستقلة 

األقساط واإليرادات وتصرف منه االستحقاقات من تعويضات ومصروفات، وما تجتمع فيه 

كل في إدارته واستثماراته شركة تبقى هو الفائض، كل ذلك وفقا لنظام الحساب الذي تتو 

 .1متخصصة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية"

كما يعرف على أنه:" عقود تأمين جماعية حيث املشتركون ملزمون بدفع مقدار معين من املال  -

على وجه التبرع من أجل تعويض املتضررين على أساس التكافل والتضامن متى تحقق الخطر، 

 .2"ت خاصة بصيغة الوكالة بأجر معلوممن طرف شركاوالعمليات التأمينية تدار 

على أنه: " تعاون مجموعة من األشخاص يسمون  نظاماباعتباره  التأمين التكافليكما يعرف  -

( يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على سبيل التبرع على تالفي آثار األخطار التي هيئة املشتركين)

الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار، وذلك قد يتعرض لها أحدهم أو بعضهم بتعويضه عن 

بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين يسمى القسط أو االشتراك تحدده وثيقة التأمين أو عقد 

االشتراك وتتولى شركات التأمين اإلسالمية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن 

 هذه األموال باعتبارها مضاربا،  هيئة املشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار 

 3أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيال أو هما معا."

بأن شركة التأمين التكافلي هي الشركة التي أسسها املساهمون للقيام ومما سبق يمكن القول  -

بأعمال التأمين واالستثمار وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ومن أهم أعمالها التأمين على كل 

                                                           
 مؤتمر التأمين التعاونيمفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته دراسة فقهية اقتصادية، علي محي الدين القرة داغي،   1

 12، ص:  2010أفريل  12-11، األردن، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه
2 Ahmed Salem Mulhim and Ahmed Mohamed Sabbagh ; the islamic insurance theory and 

practice ; Jorden p 18  
املوقع:  مقال منشور على، 2ص:  ،2004دبي، أسس التكافل التعاوني في ضوء الشريعة اإلسالمية، حسين حامد حسان،    3

hamed.com-www.hussein  

http://www.hussein-hamed.com/
http://www.hussein-hamed.com/
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ليه وثائق التأمين لصالح املشتركين، واستثمار ما زاد من أموال املشتركين بنسبة من ما تنص ع

، فهي بذلك عبارة عن هيئة مسؤولة عن إدارة األخطار وأعمال االستثمار لصالح 1الربح أو بأجر

صندوق املشتركين، تحت إشراف ورقابة هيئة شرعية إسالمية وذلك مقابل أجر معلوم أو عن 

 .2كة في األرباح املحققةطريق املشار 

هي شركات تقوم أعمالها على أحكام الشريعة اإلسالمية يؤسسها  فشركات التأمين التكافليوبذلك 

 عمال التأمين نيابة عن املشتركين ألجر معلوم.أمجموع املساهمين تقوم ب

 :3من خالل التعاريف السابقة الذكر يتبين مايلي -

البد لعقد التأمين التكافلي من طرفين هما: املؤمن له سواء أكان فردا أو مؤسسة وهو طالب  .1

التأمين، واملؤّمن وهم املشتركون في التأمين التكافلي ألنهم هم الذين يدفعون التعويضات 

لصندوق التأمين التكافلي الخاص بهم، وهذا للمتضررين من مجموع االشتراكات التي قدموها 

ن كل مشترك في التأمين التكافلي له صفتان في آن واحد فهو مؤمن ومؤمن له، وينوب يعني أ

عن جمهور املشتركين في إبرام العقد مع كل مشترك جديد شركة التأمين بصفتها وكيال عنهم في 

 إدارة العمليات التأمينية.

منها حال تحققها إن موضوع العقد هو إلزام جميع املشتركين بتحمل تبعات األخطار املؤمن  .2

 على أساس التبرع، والتبرع الذي يقوم عليه التأمين التكافلي هو تبرع تبادلي إلزامي منظم.

ولكنه إن التعويض الذي يدفع للمتضررين من املشتركين ليس مقابال ملا دفعه من أقساط  .3

هم وعضو تبرع إلزامي تقتضيه طبيعة التأمين التكافلي يقدمه بقية املشتركين لفرد من أفراد

 لذلك يسمى أيضا تأمينا تعاوني.من أعضائهم 

إن شركة التأمين يتمثل دورها في التأمين التكافلي بإدارة العمليات التأمينية وجميع أنشطة  .4

معلوم يحدد ابتداءا قبيل بداية كل سنة مالية، حيث تتعاقد التأمين على أساس الوكالة بأجر 

منهم أقساط التأمين وتقوم بدفع التعويضات في مع املستأمنين بصورة عقود فردية وتستو

تستثمر املتوافر من أقساط التأمين بالطرق املشروعة وفقا ألحكام عقد للمتضررين ثم 

                                                           
مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه اإللتزام بالتبرع وتوزيع الربح وتحمل الخسارة في التأمين التعاوني، عجيل جاسم النمش ي،  1

 03، ص: 2010أفريل  12-11وموقف الشريعة اإلسالمية منه األردن 
2 Tobies Frenz and Younes Soualhi. Takaful and retakaful advenced principles and practices ; 

IBFIM and Munich Re Kuala Lumpur , second edition  ,2010 ; p127  
التأمين التأمين اإلسالمي دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارسته العملية في شركات أحمد سالم ملحم ،   3

 20-19ص: ص ، 2012،دار الثقافة، األردن  ،1ط اإلسالمية،
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املضاربة، باإلضافة إلى رصد االحتياطات الفنية وتوزيع الفائض التأميني وبقية األعمال التي 

 تتطلبها طبيعة التأمين التكافلي.

تمارس شركات التأمين التكافلي أعمالها وفقا ادئ عمل شركات التأمين التكافلي: الفرع الثاني: مب

 للمبادئ التالية:

 :1ويشمل ذلك :أوال: االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معامالتها

 ممارسة العمليات التأمينية على أساس التأمين التكافلي املقر شرعا كبديل للتأمين التجاري؛ .1

تأمين املمتلكات الغير مشروعة والشركات واملؤسسات التي يكون محور عملها غير عدم  .2

 مشروع؛

 إيداع أموال التأمين في املصارف أو املؤسسات املصرفية اإلسالمية؛ .3

 بالطرق املشروعة؛استثمار أموال املساهمين واملتوفر من أقساط التأمين  .4

 على شروط باطلة شرعا؛عدم اشتمال وثائق التأمين  .5

 االلتزام بالفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية الخاصة بأعمال التأمين وإدارة األموال؛ .6

 االلتزام باملعايير الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية؛ .7

 تقديم التحكيم الشرعي على االحتكام إلى القضاء والقانون املدني في حل املنازعات. .8

البد حتى تكون عقود التأمين مشروعة أن تكون قيق مبدأ التعاون بين املشتركين: التبرع وتحثانيا: 

، بأن ينص في العقد على أن املشترك يتبرع بالقسط وعوائده التبرعقائمة )من حيث املبدأ( على 

غرر لحساب التأمين أو صندوقه، وذلك ألن عقود املعاوضات املحضة تؤثر فيها الجهالة الفاحشة وال

 .2بينما ال يؤثران في التبرعات

ويتجلى التعاون عندما يدفع املشترك اشتراكه، فإما أن يقع الضرر عليه فيعوض من صندوق  -

التأمين التكافلي  أو ال يقع، فإن عوض نظير الضرر فقد تحقق مقصود التكافل الجماعي 

                                                           
مارس  11-10املؤتمر الثالث للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، دمشق أسس وصيغ التأمين اإلسالمي، أحمد محمد الصباغ،   1

 02، ص: 2008
. دار البشائر مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العمليةالتأمين اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية علي محي الدين القره داغي.   2

 320، ص: 2009االسالمية.بيروت 
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بالنسبة إلى غيره من  بالنسبة له، وإن لم يقع فقد تحقق أيضا مقصود التكافل الجماعي منه

 .1املشتركين

ملا كانت شركة التأمين التكافلي تتكون من هيئتين مستقلتين: ثالثا: ضرورة وجود حسابين منفصلين: 

كل منهما، ويتحدد بناءا على هذا  فصل حسابهيئة املساهمين, وهيئة املشتركين، كان البد من 

 .2الفصل ما يتحمله كل منها على ضوء مكونات كل حساب

 ( رأس املال املتمثل في قيمة األسهم املدفوعة1وأهم ما يتكون منه حساب أو وعاء املساهمين: )

 ( عائد استثمار املال املتبقي من رأس املال2)                                                           

 حصة الشركة من ربح أقساط املشتركين املستثمرة( 3)                                                           

 أما حساب املشتركين)حملة الوثائق( فيمكن تلخيص مكوناته في املعادلة التالية: -

)املدفوع/املستحق/تعويضات تحت  ]مبلغ التأمين -مجموع االشتراكات+أرباح استثماراتها[[

 االحتياطات القانونية واالختيارية[. + حق الشركة باعتبارها مديرا بأجر وشريكا مضاربا + التسوية(

 .3الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمينرابـــــعا:    

 :4ويكون ذلك وفق اآلتيخامسا: أفضلية مشاركة املستأمنين في اإلدارة :    

  ،ثم يختار منهم عدد من تشكيل مجلس للمشتركين يكون بمثابة جمعية عمومية لهم

األشخاص ليشكلوا مجلس إدارة يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية للشركة، ثم يختار 

 منهم عضو واحد ملجلس إدارة الشركة.

 .يكون اختيار األعضاء على أساس من هم أكثر دفعا ومشاركة في التأمين 

 .اختيار أكثر املشتركين في التأمين كعضو في مجلس اإلدارة 

                                                           
دراسة معيارية ألغراض تقنين أعمال شركات –. قوانين التأمين التكافلي األسس الشرعية واملعايير الفنية رياض منصور الخليفي  1

 7، ص: 2010أفريل 13-11اقه وموقف الشريعة االسالمية منه. للفترة مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآف،-التأمين التكافلي

.02عجيل جاسم النمش ي. مرجع سابق, ص:    2 

365، ص: ( للتأمين اإلسالمي26) املعيار رقم هيئة املراجعة واملحاسبة للمؤسسات املالية االسالمية,  3 

56، ص: 2008دار شجاع ، سورية التأمين اإلسالمي التكافلي أسسه ومحاسبته, سامر مظهر قنطقجي، 4 
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ومسوغ ذلك أن أكثر أعمال الشركة تخص حملة الوثائق، فالبد لهم من يمثلهم في اإلدارة، وإال  -

 فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تنوب عنهم في الحفاظ على حقوقهم.

ال شك أن أموال حملة الوثائق تستثمر سادسا: توزيع الفائض واألرباح املحققة من االستثمارات:    

مار الجائزة شرعا, وقد تتحقق أرباح، وأن العالقة في ذلك تقوم على أساس املضاربة في أوجه االستث

الشرعية التي تحدد فيها نسبة كل من املضارب ورب املال، وأما أرباح املساهمين فهي لهم فقط، وأما 

 .1الفائض الذي بقي بعد املصاريف ودفع مبالغ التأمين فهو يعود إلى حملة الوثائق

يمكن إدراج العالقات التعاقدية التي ث: العالقات التعاقدية في شركات التأمين التكافلي: الفرع الثال

 تربط األطراف الفاعلة في النموذج التكافلي في ثالث عالقات رئيسية وذلك على النحو التالي:

مين إن العالقة األساسية األولى بشركات التأأوال: العالقة بين املساهمين وهيئة املساهمين:    

التكافلي هي تلك العالقة الناشئة بين أفراد املساهمين في تأسيس أو تملك أسهم شركة التأمين 

التكافلي وفق الترخيص الرسمي املمنوح للشركاء، والذين يعبر عنهم باسم هيئة املساهمين أو حملة 

قد إرادتهم األسهم، فاملؤسسون أو املالك هم عبارة عن مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين تنع

تأسيس شركة ربحية تدور أغراضها على ممارسة أنشطة التأمين التكافلي ومتعلقاته، ويتم تحديد على 

رأس مال الشركة مجزءا على حصص وأسهم بعدد الشركاء، والتكييف الفقهي لهذه العالقة تحكمه 

املتشاركين في األصل والربح والشركة هنا هي شركة عقد بين ، 2أحكام عقد الشركة في الفقه اإلسالمي

 ويتحقق ذلك بنموذج شركة العنان في الفقه اإلسالمي.

تعتبر العالقة بين هيئة ثانيا: العالقة بين هيئة املساهمين وهيئة املشتركين )صندوق املشتركين(:   

بمثابة املساهمين وصندوق املشتركين من أهم العالقات التي يقوم عليها النظام التكافلي، حيث تعتبر 

الدعامة الرئيسية التي تزود صندوق التأمين التكافلي بالقوة املالية الالزمة ملجابهة التعويضات وأخطار 

، وهي عالقة مركبة ذات طبيعة مزدوجة، 3العجز السيما عند بدء التشغيل وخالل مراحل التأس ي األولى

أخرى، اما العالقة الربحية فتتمثل فهي عالقة ربحية تجارية من جهة وعالقة تكافلية تعاونية من جهة 

                                                           
مرجع سابق  التأمين االسالمي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية،علي محي الدين القره داغي.  1

 .331ص: 
 05، ص: 2009يناير  22-20، ملتقى التأمين التعاوني الكويت تقييم تطبيقات وتجارب التأمين اإلسالميرياض منصور الخليفي،   2
، مجلة التكييف الفقهي للعالقات املالية بشركات التأمين التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معاصرةرياض منصور الخليفي،   3

 43، ص: 2008يناير  33الشريعة والقانون العدد 
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ة قيامها بأعباء اإلدارة التأمينية وعوائد مالية نتيج فيما تستحقه هيئة املساهمين من أجور وأتعاب

واالستثمارية لصندوق املشتركين، فهي بهذا االعتبار عالقة ربحية تجارية محضة، أما العالقة التكافلية 

املساهمين من قروض حسنة بال فوائد لصالح صندوق  غير الربحية فتتمثل فيما تقدمه هيئة

 .1املشتركين والعالقة بهذا االعتبار هي عالقة إحسان وتكافل ال ربح فيها باعتبار ذاتها

إن أركان العقد وطرفيه ثالثا: العالقة بين املشتركين وهيئة املشتركين )صندوق التكافل(:   

)املؤمن له( وجهة التأمين )املؤمن( ممثلة بالصندوق التكافلي الرئيسيين في هذه العالقة هما املشترك 

لهيئة املشتركين، وصورة العالقة بين أحد املشتركين وهيئة املشتركين أن يقوم املشترك بدفع اشتراك 

التأمين التكافلي بصفته مشاركا في الهدف التكافلي مع مجموعة املشتركين، وهذه االشتراكات التكافلي 

، فالعالقة هنا هدف التعاون واملشاركة في ترميم األضرار الواقعة على أحد املشتركينإنما تقدم ب

مشاركة تكافلية تعاونية غير ربحية، وحكمها عقد التبرع امللزم، وينفصل االشتراك التكافلي عن ذمة 

العميل وملكيته بمجرد دفعه واستالمه من قبل صندوق املشتركين باعتبار أن له شخصية معنوية 

، أما العالقة بين املستفيد من التعويض وصندوق املشتركين فهي عالقة التزام 2مالية مستقلة

 .3الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح

 ونلخص أهم العالقات التعاقدية في شركات التأمين التكافلي في الشكل التالي: -

 

 

 

 

 

 

                                                           
 07مرجع سابق، ص: تقييم تطبيقات وتجارب التأمين اإلسالمي، رياض منصور الخليفي،   1
قوانين التأمين التكافلي واألسس الشرعية واملعايير الفنية دراسة معيارية ألغراض تقنين أعمال شركات رياض منصور الخليفي،   2

 30مرجع سابق، ص: التأمين التكافلي، 
 05 ص:، مرجع سابق( للتأمين اإلسالمي ، 26) املعيار رقمهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   3
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 التكافلي (: العالقات التعاقدية في شركات التأمين01شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الباحثة : من إعداد املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد 

- 

 

 

 

 

 

 عالقة مزدوجة



للتنافسية في شركات التأمين التكافلي ............ اإلطار العام.............الفصل األول...............................................  

 
10 

 املطلب الثاني: إدارة شركات التأمين التكافلي

 يندرج تحت هذا املطلب النقاط التالية:    

إن الفصل املحاسبي بين هيئة الفرع األول: تعريف صندوق املشتركين والجهة التي يسند إليها إدارته: 

شخصية مستقلة, وفيمايلي إيضاح لطبيعة هذا املساهمين وهيئة املشتركين جعل لصندوق املشتركين 

 الصندوق والجهة التي تتولى إدارته:

صندوق )وعاء( التكافل هو قلب نظام التأمين التكافلي، فإليه ترد تعريف صندوق املشتركين:  أوال:

 .1جميع االشتراكات ومنه يتم صرف التعويضات للمشتركين

املستأمنين, يتألف من مجموع األقساط التي يقوم  وهو وعاء مالي له شخصية معنوية مستقلة عن -

املستأمنون بدفعها على أساس عقد التبرع، لذا ال يعد املستأمنون مالكا لهذا الوعاء ألن األقساط التي 

يتبرعون بها تخرج من ملكيتهم بمجرد التبرع بها إلى ملكية الوعاء، غير أن أولئك الذين يتعرضون للخطر 

 .2الوعاء بالقدر الذي يجبر الضرر املالي الذي أصابهم مستحقون للتعويض من

:" صندوق املشتركين هو تعريف شامل لصندوق املشتركينمن التعريفين السابقين يمكن استخالص  -

أساس التأمين التكافلي، فهو وعاء يشكل الذمة املالية ملجموع املشتركين، تجمع فيه االشتراكات التي 

 فإن تحقق الخطر محل التأمين على أحدهم عوض من هذا الصندوق"دفعوها على سبيل التبرع، 

يقوم بإدارة صندوق التأمين التكافلي مجلس اإلدارة وهو ثانيا: الجهة التي يسند إليها إدارة الوعاء:   

جهاز أو هيئة متخصصة في صناعة التكافل يعينها املستأمنون إلدارة التأمين لصالحهم، يتكون أعضائه 

 :3و تتحدد التزامات الشركة )مجلس اإلدارة( وصالحياتها فيمايلي -في الغالب-)املساهمين( من الشركة 

  ،على الشركة القيام بإدارة عمليات التأمين من إعداد وثائق التأمين، وجمع االشتراكات

ودفع التعويضات، وغيرها من األعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها في العقد 

 بها بمجرد التوقيع عليه.حتى يعتبر 
ً
 املشترك قابال

                                                           
أكتوبر 7-6، ملتقى التأمين التعاوني الثاني، الرياض:الفائض التأميني معايير احتسابه وأحكامه وطريقة توزيعهمحمد علي القري،     1

 .06، ص: 2010
. مؤتمر الهيئات الشرعية الفائض وتوزيعه في شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل مع االدارةالتجاني عبد القادر أحمد.  2

 .13ص:  2007ماي 27-26مؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، لل

366ص:  ، مرجع سابق ( التأمين اإلسالمي،26املعيار رقم )هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.  3 
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 أو مخالفة  ق املصلحة، وال تضمن إال بالتعدي أو التقصير يناط تصرف إدارة الشركة بتحقي

 الشروط.

  ،تتحمل الشركة املصروفات الخاصة بتأسيس الشركة، وجميع املصروفات التي تخصها 

 أو تخص استثمار أموالها.

 ة املساهمة من أموال املساهمين ويكون من حقوقهم، يقتطع االحتياطي القانوني للشرك

وكذلك كل ما يجب اقتطاعه مما يتعلق برأس املال، وال يجوز اقتطاع جزء من أموال 

 حملة الوثائق أو أرباحها لصالح املساهمين .

  ،ملصلحة حملة الوثائق أن يقتطع جزء من أموالهم، أو أرباحها احتياطيات 
ً
 يجوز تحقيقا

تعلقة بصندوق التأمين على أن ال تؤول إلى املساهمين، وما يتراكم في أو مخصصات م

 حساب التأمين يصرف في وجوه الخير عند التصفية.

  ترجع الشركة على املسئول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر املؤمن منه بفعل شخص

محل  ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو لفعل من في حكمه، وبذلك تحل الشركة

 املشترك في جميع الدعاوى والحقوق الخاصة باملوضوع، وما تم تحصيله يكون للصندوق .

  إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس املضاربة فإن الشركة تتحمل ما

يتحمله املضارب، وإذا استثمرتها على أساس الوكالة باالستثمار فإنه يطبق حكم الوكالة 

 بأجر. 

  عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات املطلوبة، وعدم كفاية تعويضات في حالة

شركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض 

حسن، على حساب صندوق التأمين، وتغطى االلتزامات الناشئة عن العجز الحادث في 

شركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد سنة ما من فائض السنوات التالية ، كما يجوز لل

 العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين.

 .يتحمل حساب التأمين جميع املصروفات والعموالت الخاصة بأنشطة التأمين 

  من إجراء املصالحة بين الشركة وبين املتسببين في الضرر بما يحقق املصلحة 
ً
ال مانع شرعا

 قررة شرعا .للمشتركين، وفقا ألحكام الصلح امل
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 صيغ اإلدارة في شركات التأمين التكافلي الفرع الثاني:

 إدارة العمليات التأمينية واستثمار أقساط على أساس عقد املضاربة:  أوال:    

مأخوذة من الضرب فاألرض لطلب الرزق. قال تعالى:"وآخرون يضربون في املضاربة لغة:  (1

هذا املعنى يقال للعامل ضارب، ألنه هو الذي األرض يبتغون من فضل هللا"، وعلى قياس 

يضرب في األرض، ضرب في التجارة وفي األرض وفي سبيل هللا وضاربه في املال من املضاربة وهي 

 .1القراض

املضاربة )أو القراض( هي اتفاق بين طرفين، يبذل أحدهما فيه  تعريف املضاربة اصطالحا: (2

االتجار والعمل بهذا املال، على أن يكون ربح ذلك بينهما ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه في 

على حسب ما يشترطان من النصف أو الثلث أو الربع ...,وإذا لم تربح الشركة لم يكن لصاحب 

أما إذا  -ألن الشركة بينهما في الربح -املال غير رأس ماله وضاع على املضارب كده وجهده

ل وحده، وال يتحمل عامل املضاربة شيئا منها خسرت الشركة فإنها تكون على صاحب املا

مقابل ضياع جهده وعمله، إذ ليس من العدل أن يضيع عليه جهده وعمله  ثم يطالب 

 .2بمشاركة رب املال فيما ضاع من ماله ما دام ذلك لم يكن عن تقصير وإهمال

 :3تنقسم املضاربة إلى نوعيننوعا املضاربة:  (3

  :ال يشترط فيها رب املال شرطا يقيد به املضارب من التصرف وهي مضاربة املضاربة املطلقة

 والعمل في مال املضاربة.

  :فيها يقيد رب املال املضارب عن عدم االتجار في أصناف معينة من التجارة املضاربة املقيدة

 أو السفر أو نحوه )أي يقيده بزمان أو مكان...(

حيث يتم استثمار أقساط محفظة  تطبيق املضاربة في استثمار أقساط صندوق املشتركين (4

التأمين وفقا لصيغة املضاربة وأخذ نسبة من األرباح املحققة حسب االتفاق، وعليه تكون 

شركة املضاربة بين املؤسسين)املضارب( واملؤمن لهم)رب املال(، ويتحمل رب املال املصاريف 

ت خسارة ناجمة عن تقصير املتعلقة مباشرة بعملية املضاربة مثل:النقل, التخزين...،وإذا حدث

أو إهمال ألموال املضاربة فإن الخسارة يتحملها املؤسسون أي املضارب، أما إذا كانت الخسارة 

                                                           

530، ص: 1988،دار الجيل. دار لسان العرب بيروت، 3.، املجلد لسان العرب املحيطابن منظور,   1 

190. ص: ( املضاربة13، املعيار رقم)املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيئة  2 

185ص املرجع نفسه،  3 
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ناتجة عن أسباب ترجع لتفاعل قوى السوق من عرض وطلب...فإن الخسارة يتحملها 

 .1املشتركون وهم أصحاب رأس املال

 استثمار أموال صندوق املشتركين(: تطبيق صيغة املضاربة في 02شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ندوة مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين اإلطار االيداعي لعمليات التكافل وأثره على الفائضيونس صوالحي؛  املصدر:

 .7ص:  .26/4/2011-25 ، للفترةجامعة سطيف, الجزائر التطبيقية،األسس النظرية والتجربة 

                                                           
 ،الرياض ،ملتقى التأمين التعاوني األول بحث في صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التعاوني، السيد حامد حسن محمد,  1

 .25، ص: 20-22/1/2009

 صندوق التكافل

 املشتركون 

 أقساط التأمين

 صندوق االستثمار

 تبرع
 حصة االستثمار

احتياطات إعادة 

 التأمين

التعويض عند 

 الطلب

 صندوق املساهمين

الفائض 

التأميني أو 

 العجز

 الربح: 

(100-x) 

 الربح: 

(100-x) 

املصاريف لتغطية 

 التشغيلية

القرض في حالة 

 العجز

 

(100-x) 

(100-x)  التأمينيمن الفائض 



للتنافسية في شركات التأمين التكافلي ............ اإلطار العام.............الفصل األول...............................................  

 
14 

يمكن أن تكون العالقة  ثانيا: إدارة العمليات التأمينية واستثمار أقساط على أساس عقد الوكالة:  

بين صندوق التكافل والشركة عالقة وكالة بأجر، بأن يكون مجلس اإلدارة وكيال عن أعمال التأمين 

 يقتطع من أقساط التأمين.واالستثمار بأجر 

 .1وكلت أمري إلى فالن أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، وقيل الوكيل: الحافظالوكالة لغة:  (1

الوكالة إنابة اإلنسان غيره فيما يقبل اإلنابة، وهي كل ما دل عرفا على الوكالة في االصطالح:  (2

وال يشترط فيهما ألفاظ معينة، إنابة شخص غيره في التصرف وهي تتكون من اإليجاب والقبول 

 .2بل يصحان بكل ما يدل عليهما، وهي مشروعة

 :3لصيغة الوكالة أربعة أركان أساسية تتمثل فيأركان الوكالة:  (3

 :و الشخص الذي ينيب غيره في التصرف في ش يء من شؤونه، والذي يكون له املُوكل

 حق التصرف في الش يء الذي يريد التوكيل فيه.

  :نيب إليه التصرف في شؤون غيره، ويجب أن يكون أهال للتصرف فيما من أالَوكيل

ل فيه، معينا, علم الوكيل بالوكالة.
ّ
 ُوك

 :االيجاب الصادر من املوكل والقبول الصادر من الوكيل. الصيغة 

 :ل فيه
ّ
 هو الش يء الذي يأذن فيه املوكل للوكيل بالتصرف فيه. ما ُوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 977، ص: 1988, املجلد السادس، دار الجيل، دار لسان العرب، بيروت. العرب املحيط , لسانابن منظور  1

326. ص: ( الوكالة وتصرف الفضولي23، املعيار رقم)هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 2 
أم  ةاجستير من املعهد العالي للقضاء، جامعرسالة مقدمة للحصول على درجة املالوكالة في الفقه اإلسالمي،محمد بن علي السبيهين؛  3

 47-25ص: ص . 1973القرى, مكة املكرمة، 
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 ة الوكالة في العالقة بين املساهمين والصندوق صيغتطبيق (: 3شكل رقم)    

 

 

 

                                                                         

 عقد الوكالة                                                                                             

 

 القرض الحسن                                                              

                             

SourceThe World Takaful Report 2011 ; p 3 

 

إدارة العمليات التأمينية من قبل الشركة على أساس الوكالة بأجر معلوم، واستثمار املتوفر ثالثا: 

على عقدين منفصلين، عقد إلدارة وتقوم املتوفر من أقساط التأمين على أساس عقد املضاربة: 

على أساس العملية التأمينية على أساس الوكالة بأجر واآلخر عقد الستثمار أموال صندوق التكافل 

 :1املضاربة بنسبة معلومة مقدما من األرباح املحققة، ويحصل مدير التكافل على

  نسبة يحددها مجلس إدارة الشركة تخصم من األقساط فور تحصيلها وتسمى رسوم الوكالة

 وتحول لحساب مدير التكافل.

 .نسبة معلومة من أرباح االستثمار في نهاية السنة املالية كمضارب 

  تشجيعي كنسبة من الفائض إذا كانت عمليات االستثمار محققة ألرباح أعلى من املتوقع حافز

 وبموافقة الهيئة الشرعية.

  

                                                           
،  ملتقى التأمين التعاوني النموذج املختلط للعالقة بين شركة اإلدارة وصناديق التكافل. املشاكل والحلول ناصر عبد الحميد.   1

 .11, ص:7/10/2010-6الرياض. للفترة 

 صندوق التكافل

 النتيجة التقنية

 نتيجة االستثمار

 إعادة التكافل

 املشتركون 

 صندوق املساهمين

 )مدير التكافل(
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 :يمكن تعريف اإلجارة كالتاليثالثا: صيغة اإلجارة: 

جرة: اإلجارة لغة:  (1
ُ
من أجر يأجُر، وهو ما أعطيت من أجر في عمل واألجر: الثواب واإلجارة واأل

 .1الكراء

 هي العقد الوارد على منفعة )خدمة أو عمل( شخص طبيعي تعريف إجارة األشخاص:  (2

أو اعتباري بأجر معلوم, معينة كانت املنفعة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثل الخدمات 

 .2التعليمية والصحية واالستشارية ونحوها

 :3جانبينتلخص على تطبيق صيغتي الوكالة واالجارة على خدمات التأمين التكافلي:  (3

إدارة العمليات التأمينية: عن طريق قيام املؤسسين بإدارة العمليات التأمينية مقابل  (1

 أجرة تقتطع من األقساط املجمعة، ويمكن أن تكون هذه األجرة مبلغا محددا، كعشرة 

 أو ألف أو مليون...

مار أقساط إدارة استثمار أقساط التأمين: يمكن تطبيق صيغة االجارة أو الوكالة على استث (2

 التأمين مقابل أجرة تؤخذ من األقساط وليس من عائد االستثمار.

حيث تكون الشركة مملوكة للمستأمنين وتدار العمليات رابعا: الصيغة التعاونية البحتة:      

التأمينية من قبلهم، ويقوم املستأمنون بدور املضارب بأموال غيرهم من أصحاب صكوك املقارضة 

املؤسسة التعاونية، وفي هذه الصيغة يستأثر املستأمنون بأرباح استثمار األقساط التي تصدرها 

 .4وبالفائض التأميني بعد دفع املطالبات واملصاريف العمومية

 الفرع الثالث: الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي: 

م مميزات التأمين التكافلي يعتبر الفائض التأميني من أهأوال: تعريف الفائض التأميني وملكيته:   

ما تبقى من أقساط املشتركين  هالقائم على التبرع بين مجموع املشتركين، حيث يعرف على أن

واالحتياطات في صندوق التكافلي وعوائدهما بعد خصم جميع املصاريف والتعويضات املدفوعة أو التي 

 .5ستدفع خالل السنة، وهذا الناتج ليس ربحا وإنما يسمى فائض

                                                           

59-5ص: ص ،  1988يل، دار لسان العرب، بيروت. ، دار الج املجلد األول  ،,املحيط, لسان العرب ابن منظور  1 

458. ص ( اجارة األشخاص34) املعيار الشرعي رقمهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية.  2 

47-46ص: ص مرجع سابق. ، السيد حامد حسان  3 
 08مرجع سابق، ص: أسس وصيغ التأمين اإلسالمي، أحمد محمد صباغ،   4
 376ص:  مرجع سابق، التأمين اإلسالمي، 26املعيار الشرعي رقم هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   5
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كما يعرف الفائض التأميني بأنه: " الرصيد املالي املتبقي في حساب املشتركين )حملة الوثائق(  -

من مجموع األقساط التي قدموها واستثماراتها وعوائد إعادة التأمين بعد تسديد املطالبات 

، وبذلك فالفائض التأميني هو 1"ة وتغطية جميع املصاريف والنفقاتورصد االحتياطيات الفني

 فاض من أموال في صندوق املشتركين بعد دفع جميع النفقات. ما

حيث أن الفائض التأميني هو حق خالص للمشتركين وملكيته تعود لهم، ذلك أن املساهمين  -

قد حصلوا على حقهم املالي كامال مرة بصفتهم مديرا بأجر من خالل بيعهم لوثائق التأمين، 

استثماراتهم ألموال التأمين، وليس للشركة املديرة ومرة أخرى بصفتهم شريكا مضاربا من خالل 

 .2أن تأخذ منه شيئا إال بوجه مشروع

فرقت النظم واللوائح املنظمة لعمل شركات التأمين التكافلي بين ثانيا: تقسيمات الفائض التأميني:   

 :3إجمالي الفائض وصافي الفائض التأميني

اكات والتعويضات مخصوما منه املصاريف إجمالي الفائض التأميني هو الفرق بين االشتر  -

 التسويقية واإلدارية والتشغيلية واملخصصات الفنية الالزمة، ويتم صياغته كالتالي:

إجمالي الفائض التأميني= االشتراكات )األقساط( _ }التعويضات )املدفوعة+ املستحقة + 

والتشغيلية+ املخصصات تعويضات تحت التسوية( + املصاريف )التسويقية واإلدارية 

 ({واالحتياطات الفنية والقانونية

أما صافي الفائض التأميني فهو أن يضاف إلى الفائض اإلجمالي ما يخص املؤمن لهم من عوائد  -

 االستثمار بعد خصم ما عليهم من مصاريف، ويوجز في املعادلة التالية:

 ستثمارصافي الفائض التأميني= إجمالي الفائض التأميني+ عوائد اال 

  

                                                           
-1املالية اإلسالمية، سوريا، املؤتمر الرابع للمصارف واملؤسسات الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية، أحمد محمد صباغ،   1

 04ص:  2009حزيران  2
مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية الفائض التأميني ومعايير احتسابه وأحكامه، هيثم محمد حيدر،  2

  22، ص: 2010أفريل  13-11منه، األردن 
، ص: 2009جانفي  22-20ملتقى التأمين التعاوني األول الرياض اإلسالمي،  الفائض التأميني في شركات التأمينهيثم محمد حيدر،   3

10 
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 :1ائض التأميني بعدة طرق يتم توزيع الفثالثا: طرق توزيع الفائض التأميني: 

أن يوزع الفائض على جميع املشتركين فيوزع عليهم بنسب اشتراكهم، الفرق بين مشترك  .1

 وهذا مبني على أن كل مشترك متبرع لآلخرين.استحق تعويضا أو لم يأخذ شيئا من التعويض 

على من لم يعوض في حادثة مهما كانت نسبة التعويض وهذا مبني أيضا على أن يوزع الفائض  .2

أن االتفاق تم على أساس التبرع وقد قبل املشتركون بحرمان من عوض عن حادث من 

 الفائض.

أن يوزع الفائض على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات املدفوعة لهم خالل الفترة املالية،  .3

ة التعويض إلى نسبة الفائض فيوزع الفائض التأميني على فينظر في هذه الطريقة بنسب

املشتركين كل بنسبة اشتراكه بعد خصم التعويضات فإذا كان ما دفع له أكبر من نصيبه في 

 الفائض ففي هذه الحالة ال يستحق شيئا.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
، املؤتمر التاسع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالميةالفائض وتوزيعة في شركات التأمين اإلسالمي، عجيل جاسم النمش ي،   1

 14-13ص: ص ، 2010ماي  28-26البحرين 
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 املطلب الثالث: إعادة التأمين في شركات التأمين التكافلي

شركات إعادة ألن من أصعب األمور التي واجهت التجربة التكافلية للتأمين، وذلك  إعادة التأمين      

، حيث أن إعادة التكافل غير كافية لتغطية كل عمليات اإلعادة التي تحتاجها شركات التأمين التكافلي

التكافل التكافل عملية ضرورية الستمرار أي شركة تأمين تكافلية، حيث أن الطريقة املشروعة إلعادة 

 هي نفس الطريقة للتأمين املشروع.

إعادة التأمين عملية فنية يقوم الفرع األول: تعريف إعادة التأمين في شركات التأمين التكافلي: 

بموجبها املؤمن املباشر بتأمين جزء من األخطار التي تعهد بتأمينها عن مؤمن آخر خوفا من عجزه عن 

 .1تعويضها

أمين على أنها: " اتفاق داخلي بين هيئتين أو أكثر من هيئات التأمين، عملية إعادة التكما تعرف  -

من كل عملية تأمينية تحصل عليها الهيئة وذلك مقابل أن تقوم الهيئة األولى بالتنازل عن جزء 

تلتزم الهيئة األخرى بتحمل نسبة من التعويض املدفوع للمؤمن له في حال وقوع الخطر املؤمن 

مبلغ معين للهيئة األخرى وهو نصيب في حين تلتزم الهيئة األولى بسداد ضده في صورة حادث، 

 تلك الهيئة من قسط التأمين، وهذا االتفاق قد يكون اتفاق مسبق لكل العمليات التأمينية 

 "2أو اتفاق فوري حسب كل عملية على حدة

املالية اإلسالمية وحسب أما بالنسبة إلعادة التكافل فإن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات  -

فيعرف على أنه: " اتفاق شركات تأمين نيابة عن  ( إلعادة التأمين التكافلي41املعيار رقم )

صناديق التأمين التي تديرها قد تتعرض ألخطار معينة على تالفي جزء من األضرار الناشئة عن 

تأمنين على أساس هذه األخطار، وذلك بدفع حصة من اشتراكات التأمين املدفوعة من املس

االلتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق إعادة التأمين له حكم الشخصية االعتبارية وله ذمة 

)صندوق( يتم منه التغطية عن الجزء املؤمن عليه من األضرار التي تلحق شركة مالية مستقلة 

 "3التأمين من جراء وقوع األخطار املؤمن منها

أي أن شركة التأمين التكافلي هي  تكافل للتكافلهو  التكافليإعادة التأمين ومن ذلك فإن  -

 مشترك لدى شركة اإلعادة بنفس األسس واملبادئ السابقة الذكر لعمليات التأمين التكافلي.

                                                           
 74، ص: 1993دار العواصم املتحدة بيروت التأمين وأحكامه، سليمان بن ابراهيم بن ثنيات،   1
 170، ص: 2007الحامد األردن إدارة الخطرة والتأمين، دار أسامة عزمي سالم، شقيري نوري موس ى،   2
 564ص: ( إعادة التأمين اإلسالمي، 41املعيار رقم )هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   3
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 :1تتم عملية إعادة التأمين في الحياة العملية بأكثر من طريقة منها: الفرع الثاني: طرق إعادة التأمين

أخذت هذه الطريقة اسمها من طبيعة التعاقد التي الطريقة االختيارية إلعادة التأمين:  (1

تتم فيها، فاملؤمن األصلي له الخيار بين إعادة التأمين أو االحتفاظ بالعملية بكاملها، 

ويكون له مطلق الحرية في تحديد ذلك املبلغ املراد إعادة تأمينه والكيفية التي يتم فيها 

أمين، وعلى الجانب اآلخر فإن هيئة إعادة التأمين هي األخرى مخيرة بين قبول إعادة الت

 العملية من عدمه وباملبلغ والشروط التي تراها.

وتعتبر هذه الحرية في التعاقد التي التي يتمتع بها الطرفان من أهم مزايا الطريقة االختيارية  

سلوب للتفاوض في إبرام عقد إعادة إلعادة التأمين، ومن هنا يتبين أن هذه الطريق تمثل أ

 التأمين بين الهيئة املتنازلة والهيئة املتنازل إليها.

تتميز هذه الطريقة بوجود اتفاق بين هيئات التأمين الطريقة االتفاقية إلعادة التأمين:  (2

املباشر والهيئة املتنازل لها ينظم عملية التأمين من كل جوانبها، فتحدد اتفاقية إعادة 

ن نوع العمليات الخاضعة لالتفاقية والكيفية والشروط التي تتم فيها عملية إعادة التأمي

 التأمين وما إلى ذلك من األمور التي تهم الطرفين.

يقصد بهذه الطريقة إعادة التأمين اإلجباري االختياري أو االختيارية من جانب واحد:  (3

قة في إعادة التأمين من عدمه، أن يكون فيها أحد األطراف )املؤمن األصلي( الحرية املطل

في الوقت الذي ال يكون للطرف اآلخر)الهيئة املتنازل لها( حرية رفض ما يقرر الطرف 

االول اسناده إليها، وعلى هذا األساس فإن هذه الطريقة تمثل طريقة اختيارية من جانب 

 املؤمن األصلي وإجبارية بالنسبة للهيئة املتنازل لها.

 :2صور إعادة التأمين ما يلي من أبرز : هم صور طلب إعادة التأمينالفرع الثالث: أ  

ة:  (1 في هذه الحالة تلتزم شركة التأمين املباشرة مع معيد التأمين إعادة التامين باملحاصَّ

بنسبة مئوية محددة مما تبرمه من عقود تأمينية، بحيث يكون ملعيد التأمين من 

ين املباشرة كالنصف أو الربع مثال، سواء األقساط بقدر ما يحال عليه من شركة التأم

 أكانت في حدود طاقتها التأمينية أم أعلى من ذلك.

                                                           
 264-263ص: ص ، 2009؛ دار اليازوري العلمية ، األردن إدارة الخطر والتأمينعيد أحمد أبو بكر،  وليد اسماعيل السيفو،   1

120-119ص: ص , 2005؛ دار الثقافة, األردن, إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالميأحمد سالم ملحم,    2 
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حيث تحتفظ شركة التأمين بتأمين جميع الوثائق التي  إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة: (2

 تستطيع تحمل مخاطرها دون مشقة وتعيد تأمين الوثائق التي تفوق قدراتها التأمينية.

وبموجبها تتحمل شركة اإلعادة عن  التأمين فيما يجاوز حدا معينا من الخسارة:إعادة  (3

شركة التأمين ما يتجاوز حدا معينا من الخسائر، ويكثر استعمال هذه الصورة في 

التأمينات ذات املبالغ العالية، حيث تتحمل الشركة أول عشرين ألف من تغطية الحادث 

 لباقي.الواحد مثال وتتحمل شركة اإلعادة ا

 صدرت فتاوى عديدة من بينها الصادرة : ضوابط إعادة التأمين لدى شركات تأمين تقليدية

سالمية بجواز إعادة كات التأمين التكافلي والبنوك اإل عن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لشر 

التأمين عن طريق شركات إعادة التقليدية مادامت هناك ضرورة أو حاجة ملحة وبشروط 

 :1هيوضوابط 

  أن تبذل الشركة منتهى جهودها لتقليل ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن

يزيل ضرورتها أو حاجتها عمال بقاعدة:'الضرورات تقدر بقدرها', وهذا التقدير متروك للخبراء 

 الذين يحكمون بمدى النسبة املحتاج إليها.

  أخرى لشركة التأمين في مقابل إيداعها أن ال يتضمن العقد عمولة أرباح، وال أية عمولة

 الحصص، وال مانع من االتفاق على االستثمار، واملشاركة في الربح مع الخسارة.

 .أن ال تدفع الشركة ملعيد التأمين أي فائدة ربوية وال تأخذها منها 

  ،أن ال يتضمن العقد حصول الشركة على نسبة من الربح مع عدم مشاركتها في الخسارة

 مام الشركة أحد الحلين:لذلك فأ

 أن ال تطالب معيد التأمين بربح وال بأي ش يء 

  في حالة ما إذا كانت األقساط وديعة لدى املعيد فإنه بإمكان

 الطرفين االتفاق على استثمارها في املصارف االسالمية.

 .أن تسعى الشركة جاهدة إلعادة التأمين مع الشركات التكافلية مادام ذلك ممكنا 

  الشركة جاهدة مع شركات تكافلية أخرى إلنشاء شركات إعادة التأمين التكافليأن تسعى. 

 

 

                                                           

436-435ص: ص ، مرجع سابق، التأمين اإلسالمي. دراسة فقهية تأصيليةالقرة داغي،   1 
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إن املنافسة التأمينية هي سلوك تتبعه مجموعة من الشركات التي تقدم منتجات تأمينية، والهدف   

من هذا السلوك هو التسابق للحصول على أكبر حصة من السوق التأميني، بحيث تسعى كل شركة إلى 

استقطاب أكبر عدد من الزبائن لصالحها، ويتجسد هذا التنافس من خالل عدة أدوات كتحسين 

ملة الزبائن وغير ذلك جودة املنتجات وتخفيض التكاليف واستعمال التكنولوجيا العالية وحسن معا

 .من العوامل

فما هو املفهوم الدقيق للتنافسية في شركات التأمين التكافلي؟ وماهي محدداتها؟ وهل تؤثر مبادئ       

ابة على هذه التساؤالت وتوضيح نقاط التأمين التكافلي على القدرة التنافسية للمنتج التأميني؟ ولإلج

 أخرى تخص التنافسية في شركات التأمين التكافلي قسم هذا املبحث إلى النقاط التالية:

 

 املطلب األول: ماهية التنافسية في شركات التأمين التكافلي 

  محددات القدرة التنافسية و املطلب الثاني: مداخل 

  :قياس التنافسية على مستوى الشركةاستراتيجيات ومؤشرات املطلب الثالث 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني:

 التنافسية في شركات التأمين التكافلي 
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 املطلب األول: ماهية التنافسية في شركات التأمين التكافلي

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:     

 نعرف التنافسية من عدة جوانب كمايلي:تعريف التنافسية: الفرع األول: 

ذلك فليتنافس املتنافسون" أي وفي ذلك من تنافس أي تسابق، وقال تعالى:" وفي التنافسية لغة: أوال: 

فليتراغب املتراغبون، من املنافسة واملغالبة على الش يء، ونافس في الش يء منافسة، وتنافسوا في أي 

أخش ى أن تبسط الدنيا عليكم كما ُبسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كم " رغبوا، وفي الحديث:

 .1ش يء واالنفراد به وهو من الش يء النفيس الجيد في نوعهتنافسوها"، وهو من املنافسة أي الرغبة في ال

التنافس في النظام اإلسالمي أن ينفس الرجل على تعريف التنافسية في النظام اإلسالمي: ثانيا: 

الرجل بالش يء يكون له ويتمنى أن يكون له دونه وهو مأخوذ من الش يء النفيس وهو الذي تحرص عليه 

وكان معناه في ذلك: فليجدُّ الناس فيه وإليه فليستبقوا في طلبه نفوس الناس وتطلبه وتشتهيه 

 :2ولتحرص عليه نفوسهم، ومن ذلك نخلص إلى أن التنافس في النظام اإلسالمي يقوم على

 املنافسة تكون في الش يء النفيس؛ 

 التسابق السبق في تحصيل الش يء النفيس والتغالب فيه؛ 

 النفيس والبخل به على غيره؛التنافس تفاعل لالستئثار بالش يء  

التنافس من غير إدخال ضرر على غيره وهذا من شرف النفس وعلو الهمة وإال دخلت في  

 الحسد املذموم وتمني زوال نعمة الغير.

يختلف تعريف التنافسية باختالف محل الحديث فيما إذا كان  تعريف التنافسية اصطالحا:ثالثا: 

الحديث هنا هو التنافس على مستوى املنشأة أو الشركة، ونتناول عن شركة أو قطاع أو دولة، ومحل 

 عدة تعاريف ندرجها كالتالي:

بأنها القدرة على تزويد املستهلك بمنتجات وخدمات  الشركةتعرف التنافسية على صعيد  -

بشكل أكثر كفاءة وفعالية من املنافسين اآلخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحا مستمرا 

                                                           
 690، ص: 1988، دار الجيل بيروت، دار لسان العرب بيروت ي-، لسان العرب، املحيط، املجلد السادس: نابن منظور    1
املنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي وأثر ذلك على صناعة التأمين عبد الحميد محمود البعلي،   2

  https://ebook.univeyes.com/7733/pdfعلى املوقع: مقال منشور  ، 31ص: التكافلي، 

https://ebook.univeyes.com/7733/pdf
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شركة على الصعيد العالمي، ويتم ذلك من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج املوظفة في لهذه ال

العملية اإلنتاجية، إضافة إلى استراتيجية الشركة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي 

من خالل التصدير أو عمليات التزويد الخارجي، وبالتالي قدرة على تحقيق حصة أكبر من 

 .1مي والعالميالسوق اإلقلي

كما تعرف التنافسية على أنها: " القدرة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر  -

املناسب وفي الوقت املناسب، وهذا يعني تلبية حاجات املستهلكين بشكل أكثر كفاءة من 

 ."2املؤسسات األخرى 

املضادة في األسواق والتي تقلل وتعرف كذلك التنافسية على أنها: " القدرة على مواجهة القوى  -

من نصيب الشركة في السوق املحلي والعالمي، وتستطيع الشركة تحسين مركزها التنافس ي 

 ."3بآليات عديدة

ونعطي تعريفا للتنافسية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي: " التنافسية بالنسبة لشركات  -

ينية بكفاءة وفعالية أكثر من املنافسين التأمين التكافلي هي القدرة على تقديم الخدمة التأم

اآلخرين العاملين في نفس القطاع من حيث النوعية والسعر والوقت، وبالتالي تحقيق الشركة 

 لحصة أكبر في السوق املحلي والنفاذ حتى إلى السوق العالمي."

أمين التكافلي وظيفة شركة التأهمية التنافسية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي: الفرع الثاني: 

تستلزم املعرفة والتحكم في التقنيات التكنولوجية، شبكة التوزيع، القيود التنظيمية، املنافسة 

والعمالء، فمهنة املؤمن ترتكز على املعرفة والكفاءة والتحكم في التوليفة )منتج/ زبون( لخلق القيمة 

مين عن غيرها من املؤسسات املضافة ومواجهة املنافسة، على هذا األساس تختلف مؤسسات التأ

 :4الصناعية ببعض الخصوصيات أهمها

                                                           
ندوة بعنوان: تحسين تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا ملعايير األداء االستراتيجي، عطية صالح سلطان،   1

 القدرات التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا ملعايير األداء االستراتيجي،  منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جمهورية

 304، ص: 2008مصر العربية، 
، مجلة أبحاث دور السياسات الصناعية املصرفية في ترقية تنافسية الجهاز املصرفي الجزائري باط عبد الحميد، سحنون عقبة، زع  2

 168، ص: 2012جوان  ،11اقتصادية إدارية العدد 
سة واالستراتيجيات ، امللتقى الدولي الرابع حول: املناف-حالة الجزائر –سعر الصرف ومؤشرات قياس التنافسية زواوي الحبيب،   3

 03، ص: 2010التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية، نوفمبر 
، امللتقى الدولي الرابع حول: مدخل التسعير لتدعيم التنافسية في الصناعة التأمينية )إشارة للتجربة الجزائرية(حساني حسين،   4

 10للمؤسسات الصناعية  خارج قطاع املحروقات في الدول العربية، ص:  املنافسة واالستراتيجيات التنافسية
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 ال ملموسية منتجاتها؛ -

 تأثير كبير للسلطة الحكومية على النشاط باعتبار إجبارية شراء الضمانات في أغلب األحيان؛ -

 يشكل عنصر املخاطرة جزءا مهما من النشاط التأميني ال يمكن االستغناء عنه؛ -

 املنتجات التأمينية إال بعد سنوات من بيعها؛ال يمكن معرفة مردودية  -

 يؤثر التطور االقتصادي واالجتماعي بصفة كبيرة على أداء مؤسسات التأمين؛ -

 .ينية للعمالء تبقى محدودة وضعيفةمستوى املعرفة والثقافة التأم -

 :1ومن أهم العوامل التي ساعدت في ترويج أهمية التنافسية في الخدمات التأمينية

التطور التكنولوجي بحيث أن التطور التكنولوجي املرتبط بالخدمات املالية يشجع الفاعلين في  -

من  الفرص الجيدة، إضافة إلى تخفيض تكاليف دخول منافسين جددعلى البحث  فيالقطاع 

تعزيز الشفافية وتعزيز قدرات مؤسسات التأمين في مجال  خالل التسهيالت التكنولوجية،

 االتصال.

 املنافسة أدى إلى االتساع في تقديم خدمات تأمينية جديدة وبجودة أفضل. تزايد -

التوسع الكبير في قائمة الخدمات املالية زادت من الضغوط التنافسية على مؤسسات التأمين،  -

 بحيث أصبحت هذه األخيرة تسعى إلى ابتكار خدمات مالية تأمينية جديدة لتعزيز تنافسيتها.

 :2يمكن تحديد أنواع التنافسية باالعتماد على مجموعة من املعايير هي: أنواع التنافسية: الفرع الثالث

 وتنقسم التنافسية حسب هذا املعيار إلى:املعيار املوضوعي:  .1

تعتبر تنافسية املنتج شرطا الزما لتنافسية املؤسسة لكنه ليس كاف، وغالبا ما  تنافسية املنتج: -

يتم اإلعتماد على سعر التكلفة كأداة وحيدة لتقويم تنافسية هذا األخير، ويعد هذا األمر غير 

 صحيح باعتبار أن هناك مؤشرات أخرى قد تكون أكثر داللة كالجودة وخدمات مابعد البيع.

يتم تقويمها على أساس أشمل منه في املنتج، فتنافسية املؤسسة يتم  :تنافسية املؤسسة -

 تقويمها على أساس هوامش كل املنتجات.

  

                                                           
 12-11:  صص ، نفسهرجع امل  1
، مجلة العلوم االنسانية، جامعة محمد تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجيالطيب داودي، مراد محبوب،  2

 39، ص: 2007، نوفمبر 12خيضر بسكرة، العدد 
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 تنقسم التنافسية حسب هذا املعيار إلى:املعيار الزمني:  .2

 تعتمد على النتائج اإليجابية املحققة خالل دورة محاسبية واحدة. التنافسية اللحظية: -

املستقبلية وبالنظرة طويلة املدى من خالل عدة دورات  ص بالفرصتختالقدرة التنافسية:  -

 استغالل.
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 املطلب الثاني: مداخل ومحددات القدرة التنافسية

 ويضم املطلب النقاط التالية:     

عدة مداخل للتعامل مع التنافسية في الشركة، حيث تختلف  هناكالفرع األول: مداخل التنافسية: 

 :1املحددة للتنافسية وتشترك في عناصر أخرى، نذكر منهافي العناصر 

هو املدخل السائد في الستينات إلى نهاية الثمانينات، ويرى أصحاب أوال: مدخل املنظمة الصناعية: 

هذا املدخل أن البيئة الخارجية هي املحدد الرئيس ي الستراتيجية الشركة التنافسية، حيث يمكن 

سية من خالل إيجاد الصناعة املربحة ذات الجاذبية العالية، استنادا إلى للشركة تحسين قدرتها التناف

خصائص أساسية منها: اقتصاديات الحجم، حواجز الدخول إلى الصناعة، التنويع، تمايز املنتجات، 

درجة تركيز الشركات العاملة في الصناعة....... وغيرها، ويتجه هذا املدخل من الخارج نحو الداخل 

الذي يعطي الشركة قوة تفاوضية ضد القوى  (Positioning Approach)مدخل التموقع  ويعرف بأنه

الخمس املكونة لهيكل الصناعة، ومن ثم تقوم بتطوير القدرات الالزمة لتحقيق املزايا التنافسية التي 

يمكن تحقيقها من خالل ذلك القطاع، ويقوم هذا املدخل على أربع فروض مستمدة من األسس 

 االقتصادية هي:

 ا وقيودا تعمل على تحديد االستراتيجات التي يمكن للشركة أن البيئة الخارجية تفرض ضغوط

 أن تحقق من خاللها عوائد أعلى من متوسط الصناعة؛

  أن الشركات التي تتنافس في صناعة معينة أو جزء معين من الصناعة، تسيطر على موارد

 استراتيجية متشابهة وتتبع استراتيجيات متشابهة على ضوء ذلك؛

  ارد بدرجة عالية بين الشركات العاملة في الصناعة؛إمكانية انتقال املو 

 .عقالنية متخذ القرار في الشركة 

 

 

                                                           
، 1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، طالتحالفات االستراتيجية في منظمات األعمالسعد علي العنزي، جواد محسن رافعي،   1

 176، ص: 2011األردن، 

 



للتنافسية في شركات التأمين التكافلي ............ اإلطار العام.............الفصل األول...............................................  

 
28 

برز هذا املدخل بعد أن شهدت : Ressource – Based Approachثانيا: املدخل املستند للموارد 

ة تسعينات القرن املاض ي تغيرا وتنوعا متسارعا في رغبات الزبون، وسرعة التقدم التكنولوجي والكثاف

التنافسية، بسبب ظهور العوملة وقصر دورة حياة املنتجات، ونتيجة لذلك أصبحت القدرة على 

التقديم السريع ملنتجات متنوعة تلبي طلبات الزبون ذات أهمية حاسمة في التنافسية، ويعتمد هذا 

ها الشركة بدال كتلاملدخل على أن التباين في أداء الشركات راجع إلى القابليات واملوارد املتميزة التي تم

 من الخصائص الهيكلية للصناعة.

يعتقد أصحاب هذا املدخل بأن قدرة : Stakeholders Approachثالثا: مدخل أصحاب املصالح 

الشركة على إدارة العالقة مع أصحاب املصالح يمثل مصدرا للميزة التنافسية، وأن أصحاب املصالح 

الشركة، وأصحاب املصالح هم: األفراد أوالجماعات الذين يمكنهم لهم القدرة في التأثير على تنافسية 

التأثير، أو التأثر بالنتائج االستراتيجية املتحققة ويمتلكون مطلوبات حتمية على أداء الشركة، وقد تم 

تصنيفهم إلى أصحاب مصالح أساسيين وأصحاب مصالح ثانويين، كما تم تصنيف أصحاب املصالح 

يسية: أصحاب مصالح سوق رأس املال وتشمل هذه املجموعة حملة األسهم إلى ثالث مجموعات رئ

واملمولين الرئيسيين لرأس مال الشركة، أما املجموعة الثانية فهي: أصحاب مصالح سوق املنتج وتضم: 

الزبائن الرئيسيين للشركة، واملجهزين واملجتمعات املضيفة، واالتحادات التي تمثل قوة العمل، بينما 

ملجموعة الثالثة من أصحاب املصالح املنظمين وتتضمن: كل العاملين في الشركة من اإلداريين تتكون ا

 وغير اإلداريين.

 ويوضح الشكل املوالي املجموعات الثالث ألصحاب املصالح:
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 (: املجموعات الثالث ألصحاب املصالح04شكل رقم )

 

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، التحالفات االستراتيجية في منظمات األعمالسعد علي العنزي، جواد محسن رافعي، املصدر: 

 184، ص: 2011، األردن، 1ط

إن بناء موضع تنافس ي ضد تهديدات القوى التي تشكل : Porter’s Approachرابعا: مدخل بورتر 

يعد تغيير قواعد لعبة املنافسة داخل الصناعة هو الهدف املركزي لالستراتيجية التنافسية، كما 

التنافس التي تحدد جاذبية الصناعة لصالح الشركة أحد األهداف النهاية لالستراتيجية التنافسية، 

وتتجسد قواعد املنافسة في القوى التنافسية الخمسة املطروحة من قبل بورتر وهي: دخول منافسين 

فاوضية للمجهزين، والتنافس بين جدد، تهديدات البدائل، القوة التفاوضية للزبائن، والقوة الت

 الشركات املوجودة في الصناعة.
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 (: نموذج القوى الخمسة للتنافسية05شكل رقم )

 

مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  اإلدارة االستراتيجية مدخل إلدارة املنظمات في األلفية الثالثة،: هاشم فوزي العبادي، املصدر

 339، ص: 2011األردن، 

عليها إلى مكاسب ة مد على تحويلها للضغوطات املسلطالشركة في ظل القوى الخمسة يعتإن نجاح 

 وميزات محركة لتنافسيتها في السوق.

تنتج الشركة قيمة من خالل أدائها : Value Captureخامسا: مدخل االستحواذ على القيمة 

تصف سلسلة القيمة كل لألنشطة املختلفة التي يطلق عليها أنشطة القيمة أو سلسلة القيمة، 

األنشطة التي تشكل األداء االقتصادي وإمكانات الشركة، إنها تصف األنشطة املطلوبة لخلق قيمة 

للعمالء في سلعة أو خدمة معينة، ومن ثم فإن السلسلة تمثل إطار العمل املمتاز الذي من خالله 

 س ي الشركة.يستطيع املديرون تحديد حاالت القوة والضعف لكل نشاط مقابل مناف

باستخدام هذا املدخل، إن الشركة تحقق ربحية أعلى من املعدل عن طريق االستحواذ على القيمة، 

استنادا إلى بورتر فإن القيمة املقرر االستحواذ عليها هي الفرق بين ما يرغب الزبون في دفعه ثمنا 
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حددة في إيجاد تلك املنتجات للمنتجات أو الخدمات املقدمة في أي صناعة،، وكلفة إنجاز النشاطات امل

أو الخدمات، وإنه ضمن كل صناعة هناك مقدار محدد من القيمة )الهامش( ينبغي كسبه من أجل 

تحقيق ربحية أعلى من املعدل، الشركات داخل أي صناعة ينبغي أن تتنافس لالستحواذ على أكبر قدر 

 ممكن من القيمة.

 (: سلسلة القيمة06شكل رقم )

 

 96، ص: 1996الدار الجامعية، مصر،  امليزة التنافسية في مجال األعمال: نبيل مرس ي خليل، املصدر

إن األسلوب اآلخر للتفكير في استراتيجية األعمال هو : Value Créationسادسا: مدخل خلق القيمة 

قيمة مدخل خلق القيمة، ففي ظل هذا املدخل تحقق الشركة ربحية أعلى من املعدل وتديمها بتسليم 

مميزة أو فريدة للزبائن، فبدال من هامش الصناعة املزمع االستحواذ عليه، فإن القيمة املفروض 

 إيجادها للزبائن وتسليمها إليهم بالوقت املناسب.
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نحاول فيما يلي استعراض بعض النماذج التي الفرع الثاني: نماذج محددات القدرة التنافسية: 

، Lall، نموذج Porterللمؤسسات االقتصادية، واملتمثلة في نموذج تناولت محددات القدرة التنافسية 

 :1، وهي كالتالي Brinckman نموذج

يقدم بورتر املحددات الرئيسية للقدرة التنافسية أوال: نموذج بورتر لتحديد القدرة التنافسية:   

  حسب النموذج اآلتي:

القدرة التنافسية تتوقف على  إن املحافظةعوامل اإلنتاج كأحد محددات التنافسية:  .1

على مدى استمرارية االرتقاء بعوامل اإلنتاج وتطويرها )العمل، رأس املال، املوارد 

 الطبيعية، املوارد البشرية، البنية التحتية، مصادر املعرفة، املناخ، املوقع الجغرافي....(.

حلي تدفع أهمية عنصر الطلب امل الطلب املحلي كأحد محددات القدرة التنافسية: .2

ونوعيته ومدى تقدمه وسرعة تشبعه وقدرته على أن يعكس األذواق العاملية، فوجود 

طلب أكثر تطورا وتعقدا وسريع التشبع ويتفق مع متطلبات السوق العالمي كثيرا هو ما 

 يدفع على التجديد والتطوير الذي هو جوهر التنافسية.

يشمل هذا املحدد أهداف ية: استراتيجية املؤسسة وأهدافها وسيادة املنافسة املحل .3

املؤسسة القائمة واستراتيجيتها وطرق التنظيم واإلدارة فيها وعالقة مالكي األسهم بإدارة 

املؤسسة، كما يتضمن الدور الهام الذي تلعبه املنافسة في السوق املحلي في صناعة 

عن صور القدرة التنافسية للمؤسسة، إذ تدفع املنافسة املحلية املؤسسات إلى البحث 

 للمنافسة غير السعرية، من خالل التجديد والتطوير ورفع مستوى الكفاءة وجودة املنتج.

يعتبر وجود صناعات  وضع الصناعات املرتبطة واملساندة لذلك النشاط ومدى وجودها: .4

مرتبطة ومساندة داخل البلد منفذا فعاال نحو املوارد وعوامل اإلنتاج ويعد بمثابة ميزة 

ة عن الصناعات املحلية املرتبطة واملساندة في مجال اإلبداع والتحسين، تنافسية ناتج

هذه امليزة تقوم على أساس جوارية عالقات العمل، إذ يمكن للموردين واملستعملين 

النهائيين االستفادة من االتصاالت املباشرة، الدوران السريع والدائم للمعلومات، التبادل 

 الثابت لألفكار واإلبداعات.

                                                           
حالة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في –محددات القدرة التنافسية في قطاع الصناعات الغذائية عبد الحفيظ بوقرانة وآخرون،   1

 49-46ص: ص ، 2013، 04مجلة أداء املؤسسات الجزائرية ، العدد  -جنوب الشرقي الجزائري ال
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تلعب دورا هاما في خلق سالسل وتجمعات عنقودية صناعية وفي  سياسات الحكومية:ال .5

زيادة القدرة التنافسية في الصناعات املختلفة، ويتمثل دور الحكومة في تحفيز وتشجيع 

 املؤسسات الوطنية على رفع مستوى أدائها التنافس ي.

ية فجائية في الطلب وأسواق اختراع أو ابتكار جديد أو تقلبات عامل إن ظهور دور الصدفة:  .6

املال والصرف والحروب واألوبئة تسمح بحدوث تغييرات في املزايا التنافسية للدول التي لها 

 القدرة على تحويل هذه الصدفة إلى ميزة تنافسية.

فإن التنافسية هي تطوير الفعالية النسبية وكذلك التنمية   Sanjaya Lall حسب:  Lallثانيا: نموذج 

مة، والقدرة التنافسية الوطنية ال يعني فقط أن يكون لدينا منتجا منخفض التكلفة ولكن املستدا

أيضا أن يكون قادرا على املنافسة في األنشطة التي تعزز النمو املستدام لاليرادات، ويذكر أيضا أن 

السوق الدليل القاطع على القدرة الصناعية ألمة هو القدرة التنافسية للشركات على التصنيع في 

بناء املقدرة التكنلوجية لتعكس مباشرة القدرة التنافسية والتي  محددات Lallالدولية، ولقد قدم 

 تتحدد حسب رأيه من خالل تعامل املؤسسة مع ثالثة أسواق:

سوق العوامل: العوامل األكثر تقدما وتشمل التكنلوجيا واملهارات الفنية، املعلومات، فضال  -

 األساسية؛عن توفر البنية 

سوق الحوافز: كل من السياسات االقتصادية والكلية والنظام التجاري والصناعي الذي  -

تنتهجه الدولة بما يترك األثر على القدرة التنافسية للمؤسسة، عالوة على الطلب املحلي الذي 

 يشمل حجم الطلب ومعدل نموه؛

سسات التعليم التدريب سوق املؤسسات: كل املؤسسات التي تتعامل معها املؤسسة، كمؤ  -

والتطوير والبحث العلمي واالئتمان طويل املدى، وهي املؤسسات التي أكدت األدبيات املختلفة 

 أنها على قدر كبير من األهمية لدعم القدرات اإلنتاجية للمؤسسات ومن ثم قدرتها التنافسية.

درة التنافسية هي نتيجة على أن الق Goerge L. Brinkmanتقوم دراسة : Brinkmanثالثا: نموذج 

مجموعة من العوامل الوطنية وأخرى دولية، فعلى املستوى املحلي تتمثل العوامل املحددة لتنافسية 

 الصناعة أو املؤسسة في املحددات التالية:

ويركز على املوارد الطبيعية ورأس املال البشري باعتبارهما عوامل تخصيص املوارد:  .1

 ج أو مؤسسة؛حاسمة في تحديد تنافسية منت
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إن التطور التكنلوجي متمثال في البحث والتطوير في تقنيات جديدة أكثر مالئمة  التكنلوجيا: .2

يعتبر عامال أساسيا لتحسين فعالية العملية اإلنتاجية وبالتالي فهو أحد العناصر التي تحدد 

 امليزة التنافسية ملؤسسة أو قطاع معين؛

ون مهمة في تحديد مركزه التنافس ي في السوق، إن خصائص املنتج قد تك خصائص املنتج: .3

 وتشمل هذه امليزة عوامل غير سعرية مثل الصيانة وخدمات ما بعد البيع وغيرها؛

وهي تلك الوفرات في التكلفة أو في تلك التي تتولد إثر ارتفاع إنتاجية وفرات الحجم:  .4

فسية األمر الذي يرفع املوارد، بحيث تنمي الوفورات قدرة املؤسسة على البيع بأسعار تنا

 من قدراتها التنافسية مقارنة باملنافسين.

إن التدابير السياسية للدولة لها أيضا تأثيرات جد مهمة على  التنظيم والسياسات العامة: .5

القدرة التنافسية للصناعة أو منتج معين، وذلك بفعل آليات كل من السياسات النقدية 

 والضريبية واالقتصادية للدولة.

 ص أهم محددات القدرة التنافسية في الشكل التالي:ونلخ

 (: محددات القدرة التنافسية07شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الباحثةمن إعداد املصدر: 

 

 اسرتاتيجية املؤسسة وأ هدافها

 الطلب احمليل

 عامل الصدفة

نتاج  عوامل الإ

 الصناعات املدمعة واملرتبطة ابلنشاط

 الس ياسة احلكومية



للتنافسية في شركات التأمين التكافلي ............ اإلطار العام.............الفصل األول...............................................  

 
35 

 قياس التنافسية على مستوى الشركةاستراتيجيات ومؤشرات املطلب الثالث: 

 ويضم املطلب النقاط التالية:   

تسعى كل الشركات إلى تحسين وضعها التنافس ي ومركزها في الفرع األول: االستراتيجيات التنافسية: 

االستراتيجية املالئمة مع ظروف الشركة والبيئة املحيطة بها، ومن هذه األسواق، فتحتاج إلى 

 : 1االستراتيجيات مايلي

أوال: استراتيجية التركيز )الريادة من خالل التفرد للتخصص في خدمة قطاع سوقي أو جغرافي 

لتكون أكثر  توجيه جهودهاتتجه الشركة إلى اشباع إستراتيجية التركيز واملنافسة من خالل معين(: 

كفاءة وقدرة من املنافسين لكسب ثقة ووالء قطاع معين من العمالء أو األسواق، ويتطلب إتباع 

 استراتيجية التركيز والتخصص لخدمة فئة أو قطاع معين مجموعة من املقومات األساسية منها مايلي:

 واعتبارات  وجود أسس ومعايير  تستخدم للمفاضلة بين اعتبارات زيادة الربحية من جانب

 توسيع الحصة السوقية من جاتب آخر؛

  وجود آلية لتحديد مجال التركيز، هل يتم التركيز  على فئة من العمالء أم التركيز على سوق

 معين أم التركيز على منطقة معينة؛

  تتطلب البحث عن منتجات غير نمطية لتقدمها بأسعار متميزة أو بجودة عالية وتترك املنتجات

 للشركات الكبيرة العمالقة؛التقليدية 

  الحاجة إلى وضع موازنة مالئمة لإلنفاق على البحوث والتطوير لتحسين الجودة وترشيد

 التكلفة.

ركة إلى إتباع تتجه الشثانيا: إستراتيجية التمايز )الريادة من خالل التفرد بخصائص معينة(: 

مواصفات متمايزة، من خاللها يدرك إستراتيجية التمايز واملنافسة من خالل تقديم منتج أو خدمةب

العمالء وكذلك املنافسين أن الشركة تقدم شيئا متفردا يصعب تقليده أو محاكاته، سواء من خالل 

املواصفات الفنية أو التصميم الفني وما يرتبط به من اسم تجاري أو عالمة تجارية وغيرها من العناصر 

ويتطلب إتباع إستراتيجية املنافسة من خالل التمايز التي تستحوذ على تصور وإدراك وسلوك العميل، 

 مجموعة من املقومات األساسية منها مايلي:

                                                           
ندوة: تحسين  ،تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا ملعايير األداء االستراتيجيعطية صالح سلطان،   1

 334-330ص: ص ، 2007القدرات التنافسية للمؤسسات العامة والخاصةوفقا ملعايير األداء االستراتيجي، القاهرة ، جوان 
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  إعطاء الشركة أهمية لتحقيق عائد مرتفع يفوق ما تحققه الشركات األخرى العاملة في نفس

 املجال أو النشاط؛

  ملتابعة احتياجات تتطلب استراتيجية التمايز توفر قدرات فنية ومالية وإدارية لدى املنظمة

العميل وقياس مستوى رضاه عن املنتج والقيام بعملية التحديث والتطوير املستمر  استجابة 

 لتوقعات العميل؛

  ترتبط استراتيجية التمايز  أو التفرد بقدرة املنظمة على تقديم مستوى مرتفع من خدمات ما

 بعد البيع من صيانة وإصالح واستبدال وتدريب وغيرها؛

  إستراتيجية التمايز أن تمتلك املنظمة قدرة عالية على التطوير  والتحديث وأن يكون تتطلب

لديها أنظمة فنية وإدارية قادرة على االستجابة املهنية السريعة الحتياجات العمالء، بجانب 

 قدرتها على املبادأة بتقديم ماهو جديد ومتمايز  بصورة قد تفوق توقعات العميل.

تتجه املنظمة إتباع إستراتيجية املنافسة الترشيد في التكلفة واملنافسة السعرية:  ثالثا: إستراتيجية

السعرية لتحقيق الريادة أو التمتع بمركز القيادة بين املنافسين وذلك من خالل قدرتها على ضبط 

ع اإلنفاق وترشيد التكلفة، ومن ثم تستطيع أن تقدم منتجاتها وخدماتها بأسعار أقل من املنافسين م

قدرتها للمحافظة على املواصفات أو الجودة املتوقعة من عمالئها، ويتطلب إتباع إستراتيجية املنافسة 

 السعرية القائمة على ترشيد اإلنفاق وضبط التكلفة مقومات أساسية منها مايلي:

  ضرورة أن تتخذ املنظمة الترتيبات املناسبة وتضع األنظمة الفعالة وتتخذ القرارات السايمة

 حفيز األفراد لتحسين األداء ورفع معدل اإلنتاجية لت

  قد تتوجه الشركة إلى املنتج النمطي الذي يمكن إنتاجه بكميات كبيرة واالستفادة من

 اقتصاديات الحجم الكبير؛

   ضرورة أن تتجه الشركة إلى وضع برنامج لتنمية مهارات اإلبداع والقدرة على التطوير

افع لدى األفراد لتقديم أفكار غير تقليدية تساهم في ضبط والتحديث وتنمية الرغبة والد

 اإلنفاق وترشيد التكلفة؛

  ليس بالضرورة أن يكون املنتج متميزا أو منفردا أو ذو مرتبة عالية باملقارنة باملنافسين، ويرجع

د ذلك إلى وجود عالقة عكسية تبادلية بين االتجاه إلى التمايز في املواصفات واالتجاه إلى ترشي
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التكلفة وضبط اإلنفاق، ويعني هذا أن اإلتجاه إلى التفرد والتمايز في املواصفات له تكلفته، 

 وقد تكون التكلفة مرتفعة ينتج عنها صعوبة البيع بسعر تنافس ي.

 ونلخص االستراتيجيات األكثر شيوعا للتنافسية في الشكل املوالي: -

 ات التنافسيةي(: االستراتيج08شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ندوة: تحسين تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا ملعايير األداء االستراتيجيعطية صالح سلطان،  املصدر:

 330، ص: 2007جي، القاهرة ، جوان وفقا ملعايير األداء االستراتي القدرات التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة

 استراتيجية التركيز

أو التخصصالريادة من خالل التخصيص   

 

 التركيز على قطاع أو فئة من العمالء

 التخصص في منتج معين

 خدمة قطاع سوقي محدد

 التمايزاستراتيجية 

التفردالريادة من   

 

 تفرد املنتج بخصائص يصعب محاكاتها

 إمكانية االستفادة منها لرفع األسعار

 محفز للتطوير والتحديث وخدمة العمالء بصورة مستمرة

 الترشيداستراتيجية 

التكلفة األقل واملنافسة السعريةالريادة من خالل   

 

 القدرة على ترشيد وضبط اإلنفاق

 القدرة على املحافظة على الجودة

 آلية فعالة للتسعير

 

البدائل اإلستراتيجية 

لتحقيق التفرد 

 والريادة بين املنافسين



للتنافسية في شركات التأمين التكافلي ............ اإلطار العام.............الفصل األول...............................................  

 
38 

نعرض أهم مقاييس التنافسية على مستوى الشركة  التنافسية:الفرع الثاني: مؤشرات قياس 

 :1فيمايلي

يشكل الربح مؤشرا كافيا على التنافسية الحالية ومقياسا لها، حيث أن القيمة الحالية أوال: الربح: 

ألرباح الشركة تتعلق بالقيمة السوقية له، إن نسبة القيمة السوقية للدين ورؤوس األموال الخاصة 

لى تكلفة استبدال أصوله تسمى مؤشر توبن وإن كانت هذه النسبة أصغر من الواحد فإن بالشركة ع

 املشروع ليس تنافسيا.

إن تكلفة الصنع املتوسطة بالقياس إلى تكلفة الصنع للمنافسين تمثل مقياسا ثانيا: تكلفة الصنع: 

ى حساب الربح كافيا للتنافسية في فرع نشاط ذي إنتاج متجانس ما لم يكن ضعف التكلفة عل

 املستقبلي للشركة.

إن اإلنتاجية الكلية للعوامل تقيس الفاعلية التي تحول الشركة فيها ثالثا: اإلنتاجية الكلية للعوامل: 

مجموعة عوامل اإلنتاج إلى منتجات، ومن املمكن مقارنة اإلنتاجية الكلية للعوامل أو نموها لعدة 

، ويمكن إرجاع نموها سواء إلى التغيرات التقنية وتحرك مشروعات على املستويات املحلية والدولية

دالة التكلفة نحو األسفل، أو إلى تحقيق وفورات الحجم، كما يتأثر هذا املؤشر بالفروقات عن األسعار 

 املستندة إلى التكلفة الحدية.

السوق من املمكن ملشروع ما أن يكون مربحا ويستحوذ على جزء هام من رابعا: الحصة من السوق: 

الداخلية من دون أن يكون تنافسيا على املستوى الدولي ويحصل هذا عندما تكون السوق املحلية 

محمية بعقبات تجاه التجارة الدولية، كما يمكن للمشروعات الوطنية أن تكون ذات ربح آني ولكنها غير 

لك ينبغي مقارنة قادرة على االحتفاظ باملنافسة تجاه تحرير التجارة أو بسبب أوضاع السوق، لذ

 تكاليف املشروع مع تكاليف املنافسين الدوليين.

وعندما تكون هناك حالة توازن تعظم املنافع ضمن قطاع نشاط ذي إنتاج متجانس، فإنه كلما      

انخفضت التكلفة الحدية للمشروعات بالقياس إلى تكاليف منافسيه كلما كانت حصته من السوق 

 يف الكلية وانعكاسها على مستوى األسعار فيزداد ربح املشروع.أكبر نتيجة النخفاض التكال

                                                           
العدد الرابع والعشرون ـ  .سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية، القدرة التنافسية وقياسهاعيس ى محمد الغزالي،   1

 13-12ص: ص ،  2003ديسمبر 
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وفي قطاع إنتاج غير متجانس فإن ضعف ربح املشروع يمكن أن يفسر بارتفاع التكاليف الكلية     

للمشروع، ولكن يضاف إليه سبب آخر هو أن املنتجات التي يقدمها قد تكون أقل جاذبية من منتجات 

األمور األخرى أيضا، إذ كلما كانت املنتجات التي تقدمها الشركة أقل  املنافسين بافتراض تساوي 

 جاذبية كلما ضعفت حصته من السوق ذات التوازن.

 قياس التنافسية على مستوى الشركة مؤشرات (:09شكل رقم )

 

 

 . الباحثةمن إعداد  املصدر:

 

 

 

 

 التنافسية

الحصة 

 السوقية

 اإلنتاجية

 الربح

لتكلفةا  
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اإلطار التنافس ي الذي تنشط ضمنه شركات التأمين التكافلي، سواء كان ذلك تنافسية شركات أمام   

التأمين التكافلي فيما بينها أو مع شركات التأمين التقليدي، كان لزاما على هذه الشركات أن تثبت 

باالنفراد ببعض امليزات التي من شأنها أن تكسبها التفوق في بيئة أعمالها، وتححق من خاللها مكانتها 

 موقفا قويا تجاه مختلف األطراف في السوق العاملة فيه.

حيث تبنى امليزة التنافسية على عدد من القدرات املميزة، ويجب على القائمين على شركات التأمين       

 ذه القدرات واإلمكانات واملوارد، واالستثمار فيها بشكل يحقق امليزة التنافسية.التكافلي التعرف على ه

فماهو مفهوم امليزة التنافسية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي؟ وماهي عناصرها خالل جميع مراحل 

 العملية التأمينية؟ وهل تمتلك شركات التأمين التكافلي خصائص تميزها عن نظيرتها التقليدية؟ 

 

 املطلب األول: مفهوم امليزة التنافسية 

 املطلب الثاني: عناصر ومصادر امليزة التنافسية 

 املطلب الثالث: أسباب وشروط تطوير امليزة التنافسية 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث:

امليزة التنافسية في إطار الصناعة التأمينية التكافلية   
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 ب األول: مفهوم امليزة التنافسيةاملطل

 النقاط التالية:هذا املطلب ويضم        

 لقد قدمت تعاريف متعددة للميزة التنافسية نذكر منها:الفرع األول: تعريف امليزة التنافسية:   

تعرف امليزة التنافسية بأنها: " أي ش يء يميز املنظمة أو منتجاتها بشكل إيجابي عن منافسيها في  -

 "1أنظار زبائنها أو املستخدمين النهائيين ملنتجاتها.

من النوعية والجودة، وبالتالي استخدام  تلبية حاجات املستهلككما تركز امليزة التنافسية على  -

وسائل إنتاج متطورة ويد عاملة مدربة بالرغم من أنها تؤدي إلى زيادة التكاليف على املدى 

القصير إال أنها تؤدي إلى اقتحام املخرجات لألسواق العاملية، ويمكن القول عن املؤسسة أنها 

فة بنفس االستراتيجية وفي نفس حققت ميزة تنافسية عندما تتمكن من تحقيق قيمة مضا

الفترة، كما تشير امليزة التنافسية إلى الخاصية التي تميز املنظمة عن غيرها من املنظمات 

 .2املنافسة وتحقق لها موقفا قويا تجاه األطراف املختلفة

يز كما تعرف امليزة التنافسية في إطار الصناعة التأمينية التكافلية على أنها:" الخاصية التي تم -

شركة التأمين التكافلي أو منتجاتها عن غيرها من الشركات املنافسة العاملة في نفس القطاع 

 في نظر زبائنها وهذا ما يحقق لها موقفا قويا في السوق العاملة فيها."

 :3من أهم خصائص امليزة التنافسية مايليالفرع الثاني: خصائص امليزة التنافسية: 

معنى أن تحقق املؤسسة السبق على املدى الطويل وليس على أن تكون مستمرة ومستدامة ب -

 املدى القصير فقط؛

أن تتسم بالنسبية مقارنة باملنافسين أو مقارنتها في فترات زمنية مختلفة وهذه الصفة تجعل  -

 فهم امليزات في إطار مطلق صعب التحقيق؛

                                                           
حالة الصندوق الوطني للتوفير  -مساهمة املوارد البشرية في تحسين تنافسية املؤسسات الخدميةحكيم بن جروة، سامي بن خيرة،   1

 182، ص: 2014،  ديسمبر  1املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية العدد -واالحتياط
، 2014، دار األيتام للنشر والتوزيع، عمان، دور إدارة املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية في املنظماتحفيان عبد الوهاب،   2

 45ص: 
الثقافية التنظيمية وأثرها في امليزة التنافسية: دراسة تطبيقية على املصارف حسين عبد الحليم النور، إبراهيم فضل املولى البشير،   3

 134، ص: 2016، 17مجلة العلوم االقتصادية، السودان، العدد التجارية السودانية، 
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املؤسسة الداخلية  أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية من جهة وقدرات وموارد -

 من جهة أخرى؛

أن تكون مرنة بمعنى يمكن إحالل ميزات تنافسية بأخرى بسهولة ويسر وفق اعتبارات التغيرات  -

 الحاصلة في البيئة الخارجية أو تطور موارد وقدرات وجدارات املؤسسة من جهة أخرى؛

تريد املؤسسة تحقيقها  أن يتناسب استخدام هذه امليزات التنافسية مع األهداف والنتائج التي -

 في املديين القصير والبعيد.

يعتبر إيجاد امليزة التنافسية باملقارنة مع ما يقدمه املنافسون   الفرع الثالث: أهمية امليزة التنافسية:

 :1جوهر االستراتيجية التسويقية، وذلك ألن امليزة التنافسية تساهم في تحقيق ما يلي

  ة الحصة السوقية للسلع أو العالمات التي تطرحها في تحقيق قوة سوقية من خالل سيطر

 األسواق املستهدفة؛

 تطوير سلع أو خدمات جديدة؛ 

 إيجاد أسواق متخصصة وجديدة؛ 

 إيجاد منافذ توزيع جديدة؛ 

 إيجاد وتطوير تكنولوجيا جديدة تؤدي إلى تخفيض التكاليف للسلعة أو العالمة التجارية؛ 

 إيجاد مواد خام جديدة؛ 

  مراكز مالية قوية للشركة.تطوير 

 

 

 

 

 

                                                           
الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، املزايا التنافسية للمنتجات في السوق العراقية  دراسة مقارنة، السيد وليد عباس جبر وآخرون،   1

 185العدد غير مذكور  ص:  
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 ومصادر امليزة التنافسيةعناصر املطلب الثاني: 

 النقاط التالية:هذا املطلب ويضم      

امليزة ونلخص أهم عناصر التنافسية في مختلف مراحل العملية التأمينية: امليزة الفرع األول: عناصر 

 :في الجدول التالي في مختلف مراحل العملية التأمينية التنافسية
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 التنافسية في مختلف مراحل العملية التأمينيةامليزة (: عناصر 01جدول رقم)

 عناصر التنافسية مراحل العملية التأمينية

 

 مرحلة التسويق

 كثافة االعالن وتنوع أساليب الترويج 

 )انتشار منافذ البيع )فروع الشركة 

  للتسويقمدى توافر أساليب حديثة 

 توكيالت على شكل  شركات 

 تنوع املنتجات وحداثتها  مرحلة اإلنتاج

 كفاية املنتجات وشمولها 

 

 مرحلة االكتتاب

 الفحص الجيد للخطر 

 القياس الصحيح للخطر 

 التوجيه األمين ألساليب إدارة الخطر 

 

 حلة التسعيرمر 

 كفاية السعر 

 تدرج السعر مع الخطر 

 عدالة السعر 

 

 التأمينمرحلة إعادة 

 الصورة املناسبة إلعادة التأمين 

 السعر املناسب إلعادة التأمين 

 االختيار الجيد ملعيد التأمين 

 

 مرحلة تكوين املخصصات

 كفاية املخصصات وتنوعها 

 عدم الخلط بين املخصصات واالحتياطات 

 استخدام األساليب العلمية في تقدير املخصصات 

 عدم املغاالة في تقدير املخصصات 

 

 

 مرحلة االستثمار

  تنوع االستثمارات 

 االختيار االمثل للمحفظة االستثمارية 

 املبادئ العلمية في اختيار املحفظة 

 التضخم وأثره على االستثمار 

 شرعية االستثمارات 

 

 مرحلة املطالبة ودفع التعويضات

 األسلوب املناسب لتسوية املطالبات 

 سرعة دفع التعويض 

  شكاوى العمالء والقضايا املرفوعة.األخذ في الحسبان عدد 

ورقة عمل مقدمة لورشة عمل بعنوان: آليات واستراتيجيات إدارة التنافسية في سوق التأمين املصري، صفوت علي حميدة،  :املصدر

املؤتمر الدولي الثامن للهندسة اإلدارية: إدارة التنافسية الفرص  –إدارة التنافسية على مستوى الشركات واملنظمات واالقتصاد القومي 

 بتصرف 176-175ص: ص ، 2006ديسمبر  22-21والتحديات، 
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إن اكتساب ميزة تنافسية مرهون بما تملكه الشركة من موارد نافسية: الفرع الثاني: مصادر امليزة الت

مختلفة وما تتمتع به من نقاط قوة تؤهلها الكتسابها، ولتعدد مصادر امليزة التنافسية يمكن حصرها 

 :1في نوعين أساسيين

ظمة إذ تظم وهي تتعلق بالبيئة الخارجة العامة واإلطار الذي تعمل فيه املنأوال: املصادر الخارجية: 

مجموع القوى والعوامل االقتصادية والسياسية والديمغرافية والتكنولوجية التي تؤثر على املنظمات 

 باالتجاه السلبي أو االيجابي.

والعامل اآلخر في بناء التنافسية هو حجم ومقدار املنافسة في النشاط الذي تعمل فيه املنظمة   

إذ أن زيادة حجم املنافسة يؤدي باملنظمة إلى االهتمام بالجوانب واإلمكانيات املتوفرة لدى املنافسين، 

االستراتيجية كالتخطيط االستراتيجي لعملياتها وأنشطتها ملواجهة املنافسين والتميز عليهم من خالل 

امتالك خصائص غير موجودة لدى اآلخرين تمكن املنظمة من تقديم منتج ذو قيمة للمتعاملين بما 

 طيبة ويوسع من حصتها على حساب املنافسين اآلخرين.يكسبها السمعة ال

كذلك فإن املتغيرات الفنية والتكنولوجية والتي تتضمن الوسائل املتبناة إلنجاز األنشطة أو اإلنتاج 

سواء كانت مادية أم غير مادية واالختراعات الجديدة فضال عن أثر التغيرات التكنولوجية التي تأخذ 

كل هذه العوامل قد تؤدي إلى رجحان كفة البعض في تحقيق امليزة  أشكاال مختلفة ومتنوعة،

 التنافسية قياسا باآلخرين.

تشمل املوارد التي تملكها املنظمة وتستطيع التحكم فيها وكذلك األنشطة ثانيا: املصادر الداخلية: 

 واملهارات التي تقوم بها والتي تتحدد باآلتي:

موجودات كاملوارد البشرية واملواد األولية واألولية  وتشمل ما تملكه املنظمة من املوارد: .1

واألجهزة والهياكل واألموال وكذلك العالمات التجارية وقنوات التوزيع وغيرها، وكذلك 

امتالك هيكل تنظيمي مترابط يسهل عملية تنقل املعلومات من املستويات املتعددة والتي 

 من شأنها أن تسهم في بناء امليزة التنافسية.

وتتعلق بشكل كبير باإلدارة وأساليبها واألنشطة التي تقوم بها املنظمة  املهارات واألنشطة: .2

 حيث قسمت أنشطة املنظمة إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

                                                           

  /https://www.tadwiina.com على املوقع: مقال منشور ، امليزة التنافسيةمفهوم ومصادر منير بركاني،  1 

https://www.tadwiina.com/
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هي مجموعة من األنشطة األساسية والتي تؤدي إلى الخلق املادي للسلع  املجموعة األولى: -

 والخدمات وخدمات ما بعد البيع 

وتتكون من األنشطة املساعدة واملساندة مثل اإلمداد، إدارة املوارد البشرية  الثانية:املجموعة  -

 والبنى األساسية في املنظمة....

 (: مصادر امليزة التنافسية10شكل رقم )

 

  

                       

 

 

 

 

 . الباحثة: من إعداد املصدر

إن لشركات التأمين التكافلي مجموعة الفرع الثالث: املزايا التنافسية في شركات التأمين التكافلي: 

املتوافقة مع أحكام الشريعة  التنافسية التي تنشأ عن املبادئ التي تقوم عليها هذه الشركاتمن املزايا 

 .اإلسالمية

 :1للمنافسة املشروعة عدة ضوابط وشروط أهمهاضوابط املنافسة التجارية املشروعة: : أوال

 أن يكون محل املنافسة مشروعا ومن املباحات؛ 

  التي تتحقق بها املنافسة مشروعة في أركانها وشروطها؛أن تكون العقود والوسائل واآلليات 

                                                           
املنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي وأثر ذلك على صناعة التأمين علي محي الدين القرة داغي،   1

 07ص: التكافلي )اإلسالمي(، دراسة فقهية تأصيلية، 

رجية ل الخا
 العوام

خلية
ل الدا

 العوام

امليزة 

 التنافسية

العوامل 

االقتصادية 

 السياسية

 

املنافسة حجم 

في السوق 

 التأميني

 التكنلوجيا

 املوارد

املهارات 

 واألنشطة
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  أن تكون املنافسة قائمة على املساواة والتكافؤ في الفرص بعيدة عن استغالل السلطة

 والهيمنة؛

 هذه املنافسة بالشفافية والبيان أن تتسم. 

 التي تقوم عليهاهناك مجموعة من املبادئ ثانيا: تحديد املزايا التنافسية في شركات التأمين التكافلي: 

 :1شركات التأمين التكافلي والتي من شأنها أن تخلق مزايا تنافسية لهذه الشركات ونعرض أهمها كمايلي

وهذا املبدأ لصالح الشركة التأمينية التكافلية من حيث املنافسة والتسويق، مبدأ التبرع:  .1

قد خرجت من ذممهم كلية بل يعود إليهم ما  ألن املشتركين ال يحسون بأن جميع أقساطهم

 يبقى منها.

وهذا املبدأ هو جانب قوة من حيث أن مبدأ الفصل بين أموال املشتركين واملساهمين:  .2

الشركة ال تتحمل االلتزامات الزائدة عن األقساط املجمعة وحتى لو دفعت فإنها تدفع على 

ن املشتركين ألن لهم أمال كبيرا في سبيل القرض الحسن، باإلضافة إلى عنصر التسويق بي

 إعادة جزء مناسب من أقساطهم إليهم؛

املبدأ يمثل عنصر قوة بالنسبة  هذامبدأ انتفاء االسترباح من عمليات التأمين نفسها:  .3

لحملة الوثائق من حيث التسويق واملنافسة إضافة إلى أن أقساط التأمين تكون معتدلة 

ضخامتها، فعند حساب القسط التجاري الصافي ال ألن الشركة ال تستفيد كثيرا من 

 يحتسب هامش الربح من بين اإلضافات على القسط الصافي.

هذا املبدأ هو عنصر قوة بالنسبة لحساب التأمين وهو عامل تسويقي جيد  مبدأ الفائض: .4

 لكسب املزيد من املشتركين والسيما إذا نجحت الشركة في توزيع فائض جيد، 

 الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين هتوزيع الفائض التأميني ما تمارس عن عملية وكمثال -

تزاول الشركة جميع أنواع التأمين وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتنتهج مبدأ التعاون  حيث

 -بعد خصم املصاريف واملخصصات الفنية –القائم على توزيع الفائض من عمليات التأمين 

 .2ن خالل تخفيض قسط التأمينعلى حملة وثائق التأمين م

                                                           
 املنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي وأثر ذلك على صناعة التأمينعلي محي الدين القرة داغي،   1

 ، بتصرف12-11ص: ص مرجع سابق، التكافلي )اإلسالمي(، دراسة فقهية تأصيلية، 
  www .qiic. com. Qaموقع الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين:   2
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إن وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة التأمين التكافلي: الفتوى والرقابة هيئة  .5

الشرعية هو عنصر قوة للشركة التكافلية، ألن معظم املسلمين يهمهم الحالل والحرام 

من الناحية بشكل كبير، وأن وجود هذه الهيئة يعطي ضمانا واطمئنانا لهم بسالمة املنتج 

الشرعية، وهذا ما يساعد على تسويق منتجات التأمين التكافلي وقبولها لدى الناس حتى 

لو كان أعلى سعر من املنتجات في الشركات األخرى فماذا لو كانت مساوية أو أقل منها 

 سعرا؟
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 املطلب الثالث: أسباب وشروط تطوير امليزة التنافسية

الشركات بتنمية مزايا تنافسية جديدة من خالل اكتشافها لسبل جديدة وأفضل للمنافسة، تقوم    

 فماهي األسباب التي تجعل شركات التأمين التكافلي تطور من ميزاتها التنافسية؟

من بين األسباب الرئيسية التي تمكن املؤسسة من الفرع األول: أسباب تطوير امليزة التنافسية: 

 :1لتنافسية مايليتحسين ميزاتها ا

يمكن للتغير التكنولوجي أن يخلق فرصا جديدة في مجاالت عديدة أوال: ظهور تكنولوجيا جديدة: 

كتصميم املنتج باستعمال اإلعالم اآللي، طرق التسويق العصرية عبر االنترنت أو ما يسمى التسويق 

ر مرحلة من دورة حياة امليزة االلكتروني، وتظهر حاجة الشركة إلى تقديم تكنولوجيا جديدة عند آلخ

يعتبر اإلبداع التكنلوجي ثمرة مجهود  التنافسية من أجل تخفيض التكلفة وتدعيم ميزة املنتج، حيث

الشركة في مجال البحث والتطوير، ويعكس إرادتها وقدرتها على ُمجاراة التطورات التكنولوجية عبر 

ارف واالختراعات، ومن هذا املنطلق تعتبر النشاطات الزمن، لذا ينظر إليه على أنه التطبيق العملي للمع

اإلبداعية واالبتكارات عنصرا أساسيا على جميع املستويات مهما اختلفت أنواع املؤسسات في تحقيق 

 امليزة التنافسية.

عندما يقوم الزبائن بتنمية حاجات جديدة أو تغيير ثانيا: ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيره: 

حاجات، ففي مثل هذه الحالة يحدث تعديل في امليزة التنافسية أو ربما تنمية ميزات أولويات ال

 تنافسية جديدة.

عادة ما تتأثر امليزة التنافسية في حالة حدوث تغيير جوهري في تكاليف ثالثا: تغير تكاليف املدخالت: 

 املدخالت مثل: اليد العاملة، املواد األولية، االتصاالت......الخ.

وتتمثل هذه التغيرات أساسا في طبيعة القيود الحكومية في مجاالت : التغير في القيود الحكومية: رابعا

 ومواصفات املنتج، وقيود الدخول إلى األسواق.

 

 

 

 

 

                                                           
مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة امليزة التنافسية واستراتيجيات التنافس كمدخل لترشيد أداء املؤسسة االقتصادية، أحمد طرطار،   1

 360، ص: 2011، جوان 22محمد خيضر بسكرة، العدد 
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 :1حتى تكون امليزة التنافسية فعالة يجب أن تكون الفرع الثاني: شروط فعالية امليزة التنافسية: 

  والتفوق على املنافسين؛حاسمة، أي أن تمنح األسبقية 

 ممكن الدفاع عنها خصوصا من تقليد املنافسين لها؛ 

  مستديمة، أي إمكانية استمرارها خالل الزمن، ويقصد باالستمرار أن للميزة التنافسية دورة

 حياة مثلها مثل املنتج.

الحسم وتضمن هذه الشروط صالبة امليزة التنافسية ألن كل شرط مقرون باآلخر، حيث أن شرط 

 مرتبط بشرط االستمرار وهذا األخير مرتبط بشرط إمكانية الدفاع، كما يبين الشكل املوالي:

 (: دورة حياة امليزة التنافسية11شكل رقم )

 
 

مجلة العلوم اإلنسانية، امليزة التنافسية واستراتيجيات التنافس كمدخل لترشيد أداء املؤسسة االقتصادية، أحمد طرطار،  املصدر:

 .362، ص: 2011، جوان 22جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

 : 2من خالل الشكل يتضح أن دورة حياة امليزة التنافسية تمر باملراحل التالية -

                                                           
 363مرجع سابق، ص: امليزة التنافسية واستراتيجيات التنافس كمدخل لترشيد أداء املؤسسة االقتصادية، أحمد طرطار،   1
، املؤتمر العلمي زائرالتحرير املالي واملصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك التجارية في الجبربري محمد، طرش ي محمد،   2

 14، ص: 2008مارس  12-11 الدولي الثاني حول: إصالح النظام املصرفي الجزائري في ظل التطورات الراهنة، ورقلة،
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تعد أطول املراحل بالنسبة للشركة املنشئة للميزة التنافسية، لكونها تحتاج مرحلة التقديم:  -

دي واملالي، وتعرف عندها امليزة التنافسية مع إلى الكثير من التفكير واالستعداد البشري، املا

 مرور الزمن انتشارا أكثر فأكثر؛

تعرف امليزة التنافسية هنا استقرارا نسبيا من حيث االنتشار، باعتبار أن  مرحلة التبني: -

 املنافسين بدؤوا يركزون عليها؛

ود لكون املنافسين يتراجع حجم امليزة التنافسية وتتجه شيئا فشيئا نحو الرك مرحلة التقليد: -

 قاموا بتقليد ميزة الشركة، وبالتالي تتراجع أسبقيتها عليها؛

تأتي هنا ضرورة تحسين امليزة الحالية وتطويرها بشكل سريع، أو إنشاء ميزة  مرحلة الضرورة: -

جديدة على أسس تختلف تماما عن أسس امليزة الحالية، إذا لم تتمكن الشركة من التحسين 

أو الحصول على ميزة جديدة فإنها ستفقد تماما، وعندها يكون من الصعب العودة إلى 

 التنافس من جديد.
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 األول  خالصة الفصل

هي شركات تقوم أعمالها على أحكام الشريعة اإلسالمية يؤسسها مجموع  شركات التأمين التكافلي      

تعاون ، حيث يقوم نظام التأمين التكافلي على املساهمين تقوم بأعمال التأمين نيابة عن املشتركين

أو أخطار معينة على سبيل التبرع مجموعة من األشخاص يسمون )هيئة املشتركين( يتعرضون لخطر 

على تالفي آثار األخطار التي قد يتعرض لها أحدهم أو بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه 

 .األخطار

 وقد عرفت شركات التأمين التكافلي تطورا وتوسعا كبيرين سواءا من ناحية النشاط أو الحجم       

وقد صاحب هذا التطور والتوسع لشركات التأمين التكافلي زيادة  أو تنوع الخدمات التأمينية املقدمة،

حدة املنافسة فيما بينها، حيث أصبحت تواجه مجالين للمنافسة، فهي تتنافس فيما بينها كشركات 

تأمين تكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، وتتنافس من جهة أخرى مع شركات التأمين 

 مة التأمينية بطريقة تجارية.التقليدي التي تقدم الخد

هذه التحديات دفعت بشركات التأمين التكافلي إلى تبني أساليب إدارية حديثة قادرة على استغالل    

مواردها املالية واملادية والبشرية بطريقة تمكنها من تلبية احتياجات وأذواق العمالء التي تتميز بالتغير 

وكذلك استغالل كل املزايا التنافسية التي ، التي تعترضها ومواجهة كل العوائق واملخاطر املستمر،

متقدمة تنافسية  تحقيق أهدافها املسطرة وتعظيم مصالحها، واحتاللها مراكز  من أجل تمتلكها

 .واملحافظة عليها

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني

مخاطر االكتتاب وأثرها على املالءة املالية 

 لشركات التأمين التكافلي
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إن املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي تتعدد وتتنوع حسب عدة تصنيفات، وذلك     

بحكم البيئة التي تعيش فيها ومجموع العوامل االقتصادية األخرى، فتشترك في جانب منها مع املخاطر 

بمجموعة من املخاطر شركات التأمين التكافلي التي تتعرض لها مختلف املؤسسات املالية، وتنفرد 

أحكام الشريعة بحكم خصوصية هذا النوع من الشركات وطبيعة عملها وكون أنها تعمل وفق 

 اإلسالمية.

 من ميزانية شركات التأمين التكافلي،  الخصوممن املخاطر املتعلقة بجانب  مخاطر االكتتابتعد و     

خاطر االكتتاب وتقسم حسب أنواع و باختالف املخاطر التي تتعرض لها  هذه الشركات، تتعدد م

التأمينات أو فروعها إلى مخاطر االكتتاب على الحياة ومخاطر االكتتاب على غير الحياة، وكل قسم من 

 هذه األقسام له عدة فروع.

تؤثر مخاطر االكتتاب بمختلف أنواعها على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي وتحول حيث     

، وبالتالي هي تنتج مباشرة من أعمال التأمينفدون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية اتجاه عمالءها، 

 .فقد تؤدي هذه املخاطر إلى تعثر الشركة أو حتى إفالسها

ل في مختلف املخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأمين التكافلي، وكذلك بيان ومن أجل التفصي    

تؤثر على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي، تم تقسيم هذا الجزء  هلأقسام مخاطر االكتتاب و 

 من البحث إلى مايلي: 

  التكافلي : التقسيمات األساسية للمخاطر التي تتعرض لها شركات التأميناملبحث األول 

  :مخاطر االكتتاب التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي وتقييمتحديد املبحث الثاني 

  :أثر مخاطر االكتتاب على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلياملبحث الثالث 

 

 

 الفصل الثاني: 

 مخاطر االكتتاب وأثرها على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي
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حيث نما من حيث ،  العقود املاضيةقطاع التأمين التكافلي على مدى للتطور الذي شهده  نتيجة  

التحديات واجه بذلك العديد من  ،الحجم وعدد األطراف الفاعلة في السوق خالل هذه الفترة

وسط مجموعات مختلفة من األطراف تنشط وذلك يرجع أساسا إلى أن هذه الصناعة  ،واملشاكل

 والقواعد القائمة سواء كانت قانونية أو اقتصادية فضال عن ممارسات السوق.

وتتعرض بذلك شركات التأمين التكافلي إلى مخاطر من جوانب عديدة لها تأثير مباشر أو غير مباشر     

لجبر الضرر  املشتركينبين مجموع التعاون وعلى تحقيق الهدف الذي قامت من أجله وهو  ،على أدائها

تصنف  حيث، شركات التأمين التكافليالتنموي لدور الوبالتالي تراجع  ،ي قد يصيب أحدهمالذ

املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي من عدة وجهات نظر، وانطالقا من هذا املبحث 

 وفقا للنقاط التالية: املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي أهم تقسيماتنتعرض إلى 

 

 املطلب األول: التقسيمات العامة للمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي 

 املطلب الثاني: املخاطر الخاصة بشركات التأمين التكافلي 

  :شركات التأمين التكافلي من منظور الصناديق  التي تتعرض لها خاطر املاملطلب الثالث

 املنفصلة

 

 

 

 

 

 املبحث األول: 

 التقسيمات األساسية للمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي
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 للمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلياملطلب األول: التقسيمات العامة 

 ويندرج تحت هذا املطلب النقاط التالية:     

شركات التأمين التكافلي كغيرها من املؤسسات : املؤسسات املالية مخاطر الفرع األول: تقسيمات 

األهداف تعددت تقسيمات أو تصنيفات املخاطر وتتنوع معها املالية تتعرض إلى مخاطر عدة حيث 

 : 1واألغراض املراد الوصول إليها وبصفة عامة يمكن تقسيم املخاطر إلى مجموعات كمايلي

 : ر االقتصادية واملخاطر غير االقتصاديةأوال: املخاط  

هي املخاطر التي ينتج عن تحققها خسارة مالية أو اقتصادية، ويسهل املخاطر االقتصادية:  .1

 )قياس الخسائر الناتجة عنها(.التنبؤ بها  ويمكن قياسها كميا 

هي املخاطر التي ينتج عنها خسائر معنوية، فهي مخاطر ال ينتج عنها ال املخاطر غير االقتصادية:  .2

 ربح وال خسارة بصورة مباشرة، ولذلك فهي مخاطر ال يمكن قياسها وال يمكن التنبؤ بها.

 ثانيا: املخاطر العامة واملخاطر الخاصة: 

هي املخاطر التي تصيب قطاع كبير من املجتمع وتنشأ عنها خسائر في صورة املخاطر العامة:  .1

وهي مخاطر غير ويترتب على تحققها خسائر مادية تلحق بمجموعة كبيرة من األفراد،  كارثة

وهي املخاطر التي يكون منشؤها شخصية بالنظر إلى مسبباتها أو النتائج املترتبة على تحققها، 

التغيرات غير املنتظمة املتوقعة لقوى الطبيعة أو أن تكون ذات صبغة فعل القوة مثل 

 سياسية اجتماعية مثل الثورات والحروب.

هي املخاطر التي تصيب قطاع محدود من املجتمع ولذلك فإن الخسائر املخاطر الخاصة:  .2

خاطر وعلى الرغم من أن أثر املالناتجة عن تحققها يمكن تقديرها كميا، ويمكن التنبؤ بها، 

الخاصة ينصب على فرد أو مجموعة من األفراد ولكن يمكن أن تؤثر على املجتمع ككل بصورة 

 غير مباشرة.

  

                                                           
 43-38ص: ص ، مرجع سابقعيد أحمد أبو بكر، وليد اسماعيل السيفو،   1
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 ثالثا: املخاطر البحتة ومخاطر املضاربة:

هي املخاطر التي ينتج عن تحققها خسارة اطر أو عدم خسارة، بمعنى أن هذه املخاطر البحتة:  .1

املخاطر إذا تحققت نتج عن تحققها خسارة مادية وإذا لم تتحقق لم ينتج عنها خسارة أو ربح 

خسارة وال يترتب على عدم تحقق مسبباتها ربح، وبذلك فهي مخاطر يترتب على تحقق مسبباتها 

 س الكمي ويمكن التنبؤ بها.وهي مخاطر قابلة للقيا

وهي املخاطر التي ينتج عن تحققها ربح أو خسارة وتسمى أحيانا باملخاطر مخاطر املضاربة:  .2

التجارية، وتعتمد نتيجتها على مجموعة عوامل تتحكم في السوق، ولذا يصعب التنبؤ بها 

ملضاربة تعود ، ويجب اإلشارة إلى أن مخاطر اويصعب قياس الخسارة املالية الناتجة عنها

بالفائدة على املجتمع على عكس املخاطر البحتة، حيث أن خسارة مستثمر بسبب انخفاض 

 أسعار األوراق املالية قد يعني ربحا ملستثمر آخر.

 رابعا: مخاطر السكون ومخاطر الحركة:

هي املخاطر التي تشمل الخسائر التي تحدث عندما يكون االقتصاد مستقرا مخاطر السكون:  .1

فإذا ما افترضنا اقتصادا دعائمه ثابتة وظواهره مستقرة وساكنة فإن ذلك ال يمنع من تماما، 

حدوث خسائر تلحق باألفراد، هذه الخسائر تنتج عن أسباب أخرى ال عالقة لها باالستقرار في 

 حوادث الطبيعة، وهذه األخطار يمكن التنبؤ بها وقياسها كميا.االقتصاد من عدمه مثل 

هي املخاطر التي تنتج عن التغيرات التي تصاحب التقلبات أو عدم االستقرار مخاطر الحركة:  .2

 االقتصادي مثل التغيرات في مستويات األسعار، وهذه املخاطر يكون تأثيرها على فرد 

الب أو باإليجاب ولكن ال تصل في مجال تأثيرها إلى حد أو مجموعة كبيرة من األفراد سواء بالس

، وهذا النوع من املخاطر يصعب التنبؤ بها أو قياسها إلحاق الخسائر على مستوى املجتمع ككل

 كميا ألنها تقع في مجال مخاطر املضاربة.

 خامسا: مخاطر األشخاص، مخاطر املمتلكات، مخاطر املسؤولية املدنية:

هي املخاطر التي تصيب اإلنسان نفسه أو ذاته بصفة مباشرة، أو هي تلك مخاطر األشخاص:  .1

أنفسهم مثل املرض، املخاطر التي ينتج عن تحققها خسارة مالية يقع أثرها على األشخاص 

 الشيخوخة.
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 هي املخاطر التي تصيب ممتلكات األفراد بصفة مباشرة وتؤدي إلى هالكها مخاطر املمتلكات:  .2

 ذه املخاطر يمكن قياسها والتنبؤ بها.أو تلفها، ومعظم ه

هي املخاطر التي يتسبب في تحقيقها شخص معين وينتج عن هذا مخاطر املسؤولية املدنية:  .3

شخصه أو في ممتلكاته أو في االثنين معا، ويكون الشخص  التحقق إصابة الغير بضرر مادي في

في  املتسبب مسئوال عنها أمام القانون، بمعنى أنها املخاطر التي تصيب الغير في شخصه أو 

 وال عنها قانونا.ؤ ممتلكاته ويكون هناك فردا مس

 (: تقسيمات مخاطر املؤسسات املالية12شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 . الباحثةمن إعداد  املصدر:

في هذا الجزء يتم توضيح : التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي املخاطر الرئيسية: الثانيالفرع 

 :1املخاطر الرئيسية التي يمكن أن تهدد بقاء شركات التأمين التكافلي

                                                           
 أنظر: 1

-  David F , Babbel and Anthoy M , Santonero ; Risk Management by Insurers : An Analysis 

of the Proces ; Financial institutions center ; The Waharton School University of  
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املتعلقة بصندوق مخاطر هي مخاطر الخسارة بسبب أنشطة االكتتاب أوال: مخاطر االكتتاب: 

وتشمل مصادر هذه املخاطر االفتراضات املستخدمة في التسعير أو القياس والتي يتضح  املشتركين،

 .على أنها غير صحيحة مثل املطالبات -من واقع الخبرة–نتيجة لذلك 

جمع األموال عن طريق إصدار وثائق التأمين وهي املخاطر التي تنشأ عن : املخاطر االكتوارية: ثانيا 

تدفع الشركة تعويضات كبيرة مقارنة باألموال التي تتلقاها أو أن األموال التي ومطلوبات أخرى، أي أن 

حيث أنه وفي فترة زمنية معينة األخطار التي وافقت على تغطيتها،  تتلقاها الشركة قليلة مقارنة بحجم

ن تكون خسائر االكتتاب تجاوزت تلك املتوقعة، ويحدث هذا لسببين: أوال: التوقعات املنجزة قد تكو 

قد تتجاوز الخسائر التوقعات في سياق األعمال مبنية على معرفة غير كافية لتوزيع الخسارة، ثانيا: 

 االعتيادية وذلك ألن الخسائر تتقلب حول متوسطها.

هي مخاطر التغيرات في قيمة األصول والخصوم وهي مرتبطة بعوامل منتظمة، : املخاطر املنتظمة: ثالثا

مكن تنويعها، حيث أن كل املستثمرين يتحملون هذا النوع من املخاطر ويمكن تغطيتها ولكن ال ي

ويتعرضون لها، كون أن األصول اململوكة أو املطالبات الصادرة يمكن أن تتغير في القيمة نتيجة لعوامل 

 اقتصادية عديدة، وبالنسبة لقطاع التأمين تكون املخاطر املنتظمة في أشكال مختلفة كالتضخم مثال.

 عدم وفاء املقترض بالتزاماته، وذلك لعدم القدرة على ذلك هي مخاطر : مخاطر االئتمان: رابعا  

هذا ما يؤثر سلبا على الشركة، ولكن الخطر الحقيقي لالئتمان هو انحراف أداء أو عدم الرغبة في ذلك، 

القضاء عليها ويصعب وفقا لذلك فإن مخاطر االئتمان يمكن تنويعها املحفظة عن قيمتها املتوقعة، 

 ر تماما، وهذا ألنه قد يرجع أو يعود سبب جزء من مخاطر التخلف  عن السداد في الواقع إلى املخاط

 املنتظمة التي ال يمكن تنويعها.

وقد تنشأ مخاطر االئتمان في شركات التكافل من أنشطة الصناديق التشغيلية والتمويلية  -

 وإعادة التكافل واالستثمار.

إن أفضل وصف ملخاطر السيولة بأنه خطر أزمة التمويل، ويرتبط هذا لسيولة: : مخاطر اخامسا 

تكون سائلة إلى حد ما أما أصولها فتكون أحيانا بحدث غير متوقع، ويمكن القول أن خصوم الشركة 

أقل سيولة خاصة عند االستثمار في توظيفات خاصة واالستثمار في العقارات، ونظرا لهذا الوضع من 

الضروري لشركة التأمين أن تحافظ على سيولة كافية للتعامل بسهولة مع مطالبات النقد، فإن كانت 

الطلبات املفاجئة على النقد قد تضطر الشركة بذلك إلى بيع األصول السائلة لدى الشركة أقل من 
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واملزيد من مطالبات النقد واإلعسار أصول غير سائلة بأسعار منخفضة هذا ما يؤدي إلى خسائر كبيرة 

 املحتمل.

وترتبط مع مشاكل انجاز املطالبات بدقة وتسويتها، وتنشأ أيضا من : املخاطر التشغيلية: سادسا

الت وتطبيق مختلف اللوائح والقوانين، وكذلك مشاكل التشغيل الفردية والتي قد مشاكل حفظ السج

 تكون مكلفة للغاية.تعرض الشركة لنتائج قد 

التعاقدات املالية ومنفصلة عن التداعيات  وتكون مستوطنة داخل: املخاطر القانونية: سابعا  

في تطبيق القوانين والتشريعات، القانونية لالئتمان واملخاطر التشغيلية وعلى سبيل املثال التغيرات 

كذلك نوع آخر من املخاطر القانونية ينشأ من أنشطة إدارة املؤسسة وموظفيها ووكالئها، باالحتيال 

 قد يؤدي إلى خسائر فادحة.وانتهاكات اللوائح والقوانين مما 

 التأمين التكافلي(: املخاطر الرئيسية التي تتعرض لها شركات 13شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 . الباحثةمن إعداد  املصدر:

 

 

 املخاطر الرئيسية لشركات التأمين التكافلي

 املخاطر املنتظمة املخاطر االكتوارية مخاطر االكتتاب

 املخاطر القانونية املخاطر التشغيلية مخاطر السيولة

 مخاطر االئتمان
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تواجه لشركة: املالية لالءة املانطالقا من التأثير املباشر على  املخاطر  تقسيمات: الفرع الثالث  

 عادة حجم كبير وأنواع مختلفة من املخاطر، هذه املخاطر يمكن تصنيفها إلىالتكافلي شركات التأمين 

 :1، وهيالتكافلي ثالثة أنواع وذلك نظرا إلى تأثيرها املباشر على مالءة شركة التأمين

املخاطر التقنية تشير إلى الخصوم : Technical Risksخاطر التقنية )مخاطر الخصوم( أوال: امل

وترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع القواعد التقنية أو االكتوارية لحساب األقساط واملخصصات 

التقنية، وهي تنتج مباشرة من أعمال التأمين املتداولة، وإذا تحقق هذا النوع من املخاطر فإن الشركة 

وذلك يرجع إلى أن وتيرة املطالبات وقيمتها ى الوفاء بالتزاماتها، قد ال تستطيع أو ال تكون لديها القدرة عل

والنفقات اإلدارية تكون أعلى مما كان متوقعا، ونميز من خالل املخاطر التقنية بين املخاطر العامة 

 واملخاطر الخاصة:

 وتحتوي:املخاطر العامة:  .1

وهذا ما يؤدي إلى أن تكون األقساط منخفضة جدا خطر التسعير غير الكافي أو سوء التقدير:  -1.1

 وال تغطي نفقات شركة التأمين املتعلقة باملطالبات والنفقات اإلدارية.

لتردد املطالبات ، الوفيات والتضخم  أو املخاطر الناشئة عن التطور الفعلي :االنحرافخطر  -2.1

 وغيرها والتي تكون غير متوافقة مع قواعد حساب القسط.

والذي يعتمد على نوعية قواعد الحساب والتي تنشأ من عدم وجود املعرفة خطر الخطأ:  -3.1

 واالطالع على النمو املتوقع أو التطور املتوقع للخطر املؤمن ضده.

 من خالله تكون املخصصات التقنية غير كافية لتلبية مطالبات شركة التأمين.خطر التقييم:  -4.1

أو فشل معيدي  إعادة التأمين كفاية تغطيةي يرتبط بخطر عدم والذخطر إعادة التأمين:  -5.1

 التأمين عن دفع الجزء الخاص بهم من املطالبات.

أي أن تتجاوز النفقات الحالية أو الفعلية النفقات املستقبلية إلى حد خطر نفقات التشغيل:  -6.1

 كبير.

                                                           
1 Manuel Aguilera-Verduzco. Risk Management In Insurance –The Regulator prespective- Speech 

presented in the XIIth AFIR Colloquium ; 27
th
  International Congress of  Actuaries; Cancun; Mexico; 

March 19
th
 2002; pp: 5- 8 
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الناجمة عن حدث واحد )على سبيل أو تراكم الخسائر مخاطر الخسائر الكبيرة أو الكارثية:  -7.1

 املثال الزالزل(

 وتتكون من:املخاطر الخاصة:  .2

والي قد تؤدي إلى التزايد في نسبة املطالبات بوتيرة متسارعة مخاطر النمو املفرط أو غير املنسق:  -1.2

 أو تفاقم نسبة النفقات.

ية املطالبات في حالة توقف ويعني ذلك أن أصول شركة التأمين غير كافية لتلبخطر التصفية:  -2.2

 أجزاء كبيرة أو كامل األعمال التي تم االكتتاب بها من قبل الشركة.

وهي املخاطر التي ترتبط : Risks  The Investementثانيا: مخاطر االستثمار )مخاطر األصول(  

والسيولة د بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع إدارة أصول شركات التأمين، وهي تتعلق باألداء والعوائ

األصول من امليزانية وهيكل استثمارات شركات التأمين، ويكون لهذه املخاطر األثر الكبير على جانب 

العمومية وبالتالي على سيولة الشركة بشكل عام، والتي قد تؤدي إلى إعسار الشركة، وتتكون مخاطر 

 االستثمار من:

نتيجة للتغيرات املختلفة في وذلك املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة االستثمارات:  .1

أسواق رأس املال وأسعار الصرف أو عدم السداد من قبل املدينين في شركة التأمين، 

 لذلك تعتبر مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ضمن هذه الفتة من املخاطر.

وتشير إلى املخاطر الناشئة عن فشل املؤمن لجعل االستثمارات سائلة  مخاطر السيولة: .2

 اجع التزاماتها املالية املستحقة.مة مع تر بطريقة سلي

يظهر عندما تكون النفقات النقدية املستقبلية الناتجة عن والذي  خطر املطابقة: .3

 األصول ال تغطي متطلبات التدفق النقدي للمطلوبات املقابلة بطريقة كافية.

 ويحدث عندما تقيم االستثمارات بقيم مرتفعة السعر.مخاطر التقييم:  .4

وهي املخاطر املتعلقة بعقد ملكية أو مصلحة مالية في شركات أخرى مخاطر املشاركة:  .5

أنه عندما يكون  وإمكانية التأثر بالصعوبات املالية في هذه الشركات، ومن املهم أم نذكر 

املؤمن جزء من مجموعة مالية فإن التعرض للمخاطر يعتمد إلى حد كبير على العالقات 

 داخل املجموعة.
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تشمل املخاطر التي ال يمكن تصنيفها ضمن املخاطر التقنية أو مخاطر لثا: املخاطر غير التقنية: ثا  

 االستثمار ونذكر األربعة مخاطر األكثر أهمية:

وهي املرتبطة باإلدارة غير الكفء ويشمل ذلك ما كان متعمدا من سوء مخاطر اإلدارة:  .1

عن حساب األقساط بقيمة منخفضة من اإلدارة، على سبيل املثال: املخاطر التي تنشأ 

 أجل كسب حصة في السوق.

لشركة وهي تشير إلى القدرة االقتصادية املخاطر املرتبطة بضمانات لصالح طرف ثالث:  .2

 التأمين الناجمة عن استدعاء الضمان من أجل االلتزامات املالية للطرف الثالث.

وكذلك في وترتبط بالتغيرات في البيئة االقتصادية واالجتماعية مخاطر األعمال العامة:  .3

 ودورته العامة.تشكيلة األعمال 

والتي تتعلق عادة بالتغيرات غير املتوقعة للشروط القانونية التي املخاطر القانونية:  .4

 تخضع لها التعهدات التأمينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مخاطر االكتتاب وأثرها على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي ..................….الفصل الثاني........................

 
63 

التأمين  لشركة املالية الءةامل(: تصنيف املخاطر انطالقا من التأثير املباشر على 14شكل رقم )

 التكافلي

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الباحثة: من إعداد املصدر

 املخاطر العامة

تقسيمات املخاطر انطالقا من التأثير املباشر 

 على املالءة املالية للشركة

املخاطر التقنية ) مخاطر 

 الخصوم(

مخاطر االستثمار )مخاطر 

 األصول(

 املخاطر غير التقنية

التسعير غير الكافيخطر   

 خطر االنحراف

 خطر الخطأ

 خطر التقييم

 خطر إعادة التأمين

 خطر التصفية

 خطر النمو املفرط

 املخاطر الخاصة

 مخاطر الخسائر الكارثية

 خطر نفقات التشغيل

 مخاطر املشاركة

 خطر تقييم االستثمار

 خطر املطابقة

 مخاطر السيولة

انخفاض قيمة خطر 

 االستثمارات

 املخاطر القانونية

 مخاطر األعمال العامة

مخاطر مرتبطة بضمانات 

 لصالح طرف ثالث

 مخاطر اإلدارة
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 الخاصة بشركات التأمين التكافلي: املخاطر الثانياملطلب 

وخصوصية العالقات التعاقدية في الشركة وكون أنها تتبع أحكام نظرا لطبيعة عقد التأمين التكافلي    

الشريعة اإلسالمية في تعامالتها، فإن هذه األخيرة تنفرد بمجموعة من املخاطر الخاصة ولها 

 خصوصيتها أيضا في عمليات إدارة املخاطر.

تمتاز عملية : التي تتعرض لها املخاطر بتكافلي املتعلقة الفرع األول: خصائص شركات التأمين ال  

نلخصها تبعا لطبيعة العقد املبرم، إدارة املخاطر في شركات التأمين التكافلي بمجموعة من الخصائص 

 :1في النقاط التالية

تهدف شركات التأمين التكافلي إلى االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية عند تجميع مخاطر  .1

املشتركين، ومن الضروري أن يكون بالشركة هيئة رقابة شرعية للمساعدة في ضمان 

 االلتزام بهذه املبادئ؛

كون أن شركات التأمين التكافلي تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية فإن ذلك يؤثر على  .2

بالشركة وذلك بسبب االختالفات في أوضاع أصحاب املصالح احتمال حدوث املخاطر 

 عا على الطريقة املستخدمة إلدارة هذه املخاطر؛ويكون ذلك تب

ضع في االعتبار إن إطار إدارة املخاطر الذي ينشؤه مدير املخاطر في الشركة يجب أن ي .3

العالقات بين أصحاب املصلحة املبنية على تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث أن 

أو أكثر من صناديق صندوق وبين  الفصل بين الصناديق املوجودة في شركة التكافل

املخاطر للمشتركين وكذلك صندوق املساهمين وأي صندوق من صناديق استثمارات 

املشاركين يعكس الحالة املنفصلة للمستفيدين من كل صندوق في األنشطة التشغيلية 

 لشركة التكافل؛

يتحمل املشاركون في صندوق مخاطر املشتركين بشركة التأمين التكافلي بشكل جماعي  .4

طر االكتتاب الخاصة بصندوق مخاطر املشتركين ويتحمل املشتركون في صندوق مخا

استثمار املشتركين مخاطر االستثمار الخاصة بصندوق استثمار املشتركين، وعلى الرغم 

من أن مدير التكافل ليس مسؤوال تعاقديا بموجب الشريعة عن الخسائر أو حاالت 

شتركين أو صندوق مخاطر املشتركين باستنناء العجز التي يعاني منها صندوق استثمار امل

                                                           
 14مسودة مشروع  –مجموعة عمل معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي( مجلس الخدمات املالية اإلسالمية،   1

 14-12ص: ص مرجع سابق، معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي(، 
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أية خسائر تنتج عن إهمال مدير التكافل أو عن سوء سلوكه، فإن هذه املسؤولية 

االئتمانية تتطلب من مدير التكافل أن يجتهد ويلتزم بخدمة مصالح املشاركين في تلك 

 الصناديق.

 ونذكر أهمها وأكثرها تأثيرا كالتالي:: التكافليالفرع الثاني: أنواع املخاطر الخاصة بشركات التأمين   

تعد مخاطر عدم االلتزام بأحكام الشريعة أوال: مخاطر عدم االلتزام  بأحكام الشريعة اإلسالمية: 

مخاطر خاصة بشركات التأمين التكافلي، فقد يؤدي مخالفة مبادئ الشريعة اإلسالمية إلى إبطال 

التكافلية وفقا للشريعة، وتتعلق هذه املخاطر بعدة جوانب من  العقود وقد يحرم املشترك من الحماية

 :1العملية التأمينية

سبب تفسيرات العلماء الشرعيين املختلفة باالختالف في فهم االلتزام بأحكام الشريعة  .1

 لفقه املعامالت؛

تتعلق مخاطر عدم االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية بإجراء عملية تطوير شركة  .2

سعيها لتلبية طلب املنتجات املبتكرة قد تقدم شركة التأمين التكافلي التكافل، ففي إطار 

 عن غير قصد منتجات ال تتوافق مع أحكام الشريعة ضمن منتجاتها؛

يعة اإلسالمية باملهمة االستثمارية لشركة كما تتعلق مخاطر عدم االلتزام بأحكام الشر  .3

التكافل، فقد تجعل قلة األدوات االستثمارية املتوافقة مع الشريعة شركة التأمين 

التكافلي عرضة الختيار أداة استثمارية مشكوك في شرعيتها وذلك عند سعيها لتحقيق 

 عائد استثماري مناسب.

من املعلوم في التأمين التكافلي أن صندوق: ثانيا: مخاطر الفصل بين حساب الشركة وحساب ال

هناك حسابين: حساب للشركة باعتبارها شركة مساهمة ولها شخصية مالية مستقلة، وحساب 

التأمين أو حساب هيئة املشتركين، فهذان الحسابان هما اللذان يتحمالن املخاطر، أما املساهمون فال 

دفعوها، وبالتالي الفصل الكامل بين الذمة املالية يتحملون شيئا سوى القيمة االسمية لألسهم التي 

للصندوق والذمة املالية للشركة, فال تحمل احداهما بما لآلخر أو على اآلخر، حيث أن شركة املساهمة 

هي الواجهة القانونية والوكيلة من الناحية الشرعية، لذلك فهي التي تطالب أمام الدائنين والشركات 

                                                           
 14مسودة مشروع  –ي( مجموعة عمل معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالممجلس الخدمات املالية اإلسالمية،   1

 17-16ص: ص مرجع سابق، معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي(، 
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ا تعود وترجع إلى حساب التأمين بكل التعويضات واملصاريف، فإن كان فيه ما األخرى واملحاكم، ولكنه

يكفي فهو كذلك وإال فإنها تقرض الحساب ما يحتاج إليه ثم تستره خالل زمن مناسب، ويترتب على 

هذا الفصل أيضا أنه قد ال نجد االهتمام املناسب من مجلس اإلدارة بأموال حساب التأمين من حيث 

 .1عتبار أن الفائض ليس للشركة وإنما يكون لحملة الوثائقالتعويض با

 :2حيث تنقسم بحسب الصيغة إلىمخاطر صيغ إدارة صندوق التكافل: ثالثا: 

هناك مخاطر عدة في تطبيق صيغة املضاربة في إدارة أقساط مخاطر صيغة املضاربة:  .1

 التأمين التكافلي وأهمها:

  التأمين فيه مخالفة ألحكام املضاربة، تطبيق صيغة املضاربة في إدارة أقساط

 وبالتالي يصبح تطبيق صيغة املضاربة مخالفا للمقتض ى الشرعي.

  يفقد حملة األسهم األرباح في حالة تحقق الخسارة في أعمال املضاربة وبذلك

يضيع عليهم مجهودهم، وبالتالي ينعدم الحافز من وراء استثمارهم في شركات 

 التأمين التكافلي.

 ن الربح املحقق قليال فإن نصيب املساهمين من األرباح يكون قليال جدا.إذا كا 

  ،تسلم حصة املؤسسين من األرباح املحققة ال يتم إال بعد تنضيض املضاربة

 وهذا يؤدي إلى تأخر تسلم حصة املؤسسين إلى حين االنتهاء من التنضيض.

 :وتتمثل في افلي:مخاطر تطبيق صيغة الوكالة واالجارة في أعمال التأمين التك .2

  انشغال املؤسسين بزيادة االنتشار بهدف زيادة األجرة أو العمولة، فقد يدفع

ذلك إلى االهتمام بزيادة حصيلتهم مع اغفالهم ملصالح املؤمن لهم من استثمار 

 وضبط رقابة عمليات التأمين في حالة محدودية عدد املؤمن لهم.

  التأمين بأي صورة كانت يؤدي إلى زيادة إن فرض األجرة أو العمولة على وثائق

 تكلفة التأمين.

ال شك أن الحرج قائم في التعامل مع رابعا: مخاطر عدم وجود شركات إعادة تأمين تكافلي قوية: 

شركات إعادة تأمين تجارية ال تخضع لتعاليم الشريعة االسالمية فهذه الشركات تتعامل بالربا وتعيد 

                                                           

112-111ص: ص مرجع سابق،  -دراسة فقهية اقتصادية -التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاتهالقرة داغي,   1 

52-29ص: ص ، مرجع سابق،  أقساط التأمين التعاونيبحث في صيغ إدارة مخاطر واستثمار السيد حامد حسن محمد،   2 
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، أمام قلة وحداثة شركات االعادة التكافلية و تدني مالئتها 1شرع الحنيفعمليات تأمين ال يجيزها ال

 وكثرة مخاطرها الفنية.

حيث تعود أهمية إعادة التأمين إلى أن ثمة أخطار جسيمة توجب تعويضات مالية كبيرة عند      

بالغ الكبيرة التي تأمينها لدى شركة التأمين مع أن اإلمكانات املالية لشركة ال تقوى على تغطية تلك امل

تجب على الشركة عند وقوع الخطر، فكان البد من إعادة التأمين إليجاد غطاء مالي يمكن الشركة من 

دفع التعويضات املطلوبة، كما أن من األمور الداعية إلى إعادة التأمين زيادة الطاقة االستيعابية 

عادة تنحصر امكانات شركات التأمين لشركات التأمين التكافلي في مجال قبول األخطار, فمن غير اإل 

التكافلي في قبول التأمينات ذات األقساط املتدنية، ويترتب على ذلك محدودية أنواع التأمين التي 

 .2تستطيع الشركة تغطيتها

 (: أنواع املخاطر الخاصة بشركات التأمين التكافلي15شكل رقم )

 

 

 

 

 

 . الباحثةمن إعداد  املصدر:

 

 

 

                                                           
 ،20/02/2006-19،  الكويت ،مر وثاق األول للتأمين التكافلي.مؤت، . نحو سوق إعادة تأمين إسالميةعبد اللطيف عبد الرحيم جناحي،  1

 26ص: 
 .4ص:  12/04/2010-11، األردن، الشريعة منه مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف ، إعادة التأمين،محمود علي السرطاوي   2

 املخاطر الخاصة بعمل شركات التأمين التكافلي

مخاطر عدم اإللتزام 

بأحكام الشريعة 

 اإلسالمية

مخاطر الفصل بين 

حساب الشركة 

 وحساب الصندوق 

مخاطر صيغ إدارة 

 صندوق التكافل

مخاطر عدم وجود 

شركات إعادة 

 التكافل قوية
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من منظور الصناديق  شركات التأمين التكافليالتي تتعرض لها خاطر املاملطلب الثالث: 

 املنفصلة

تتطلب خصوصيات التكافل فهم املخاطر التي تؤثر على الصندوق، مع التركيز على املخاطر التي قد      

 تكون خاصة بالصناديق املنفردة.

التكافل إن من أهم خصوصيات شركات : التفصيل في مخاطر الفصل بين الصناديق: الفرع األول    

هي فصل الصناديق املنسوبة للمتشاركين )صندوق مخاطر املشتركين وصندوق استثمارات املشتركين( 

عن بعضها وعن الصناديق املنسوبة للمساهمين )صندوق املساهمين(، فالفصل بين هذه الصناديق 

ر الخاصة يحمل في طياته مجموعة من املخاطر والتي تتطلب دراسة منفصلة في إطار إدارة املخاط

 :1بالشركة، نفصلها كالتالي

تتضمن املخاطر الناشئة عن الفصل بين الصناديق تلك أوال: مخاطر توفير الدعم املالي اإلضافي:   

املخاطر املرتبطة بتوفير الدعم املالي اإلضافي لصندوق مخاطر املشتركين من صندوق املساهمين لتلبية 

وتعتمد آثار آلية القرض على مدى توفر ، عن طريق القرضاحتياجاتها من السيولة واملالءة عادة 

القرض في الدولة املعنية ومعالجتها في حسابات املالءة املالية والتقارير العامة، وتتضمن مخاطر 

صندوق املساهمين مخاطر القرض املطلوب توفيره ومخاطر عدم سداد القرض والتي تؤدي إلى خسارة 

 اهمين.رأس املال الخاص بصندوق املس

إن الفصل بين الصناديق يسبب من ثانيا: مخاطر التخصيص غير الصحيح ملعامالت الصندوق:   

جهة أخرى مخاطر التخصيص غير الصحيح ملعامالت الصندوق، مما يؤدي إلى تحمل نفقات وإعطاء 

لذلك بصناديق غير املستحقة مما يتسبب في ظلم أصحاب املصلحة بأنواعهم املختلفة، ونتيجة الدخل 

تعد الشفافية إحدى املبادئ املهمة التي تساعد على حماية مصالح أصحاب املصلحة، لذا يتعين على 

املشتركين أن يكونوا على دراية باإليرادات والنفقات املخصصة لصندوق مخاطر املشتركين أو صندوق 

مسؤوليات صندوق استثمارات املشتركين قبل دخول العقد، واإليرادات والنفقات التي تقع ضمن 

 املساهمين باعتبارها جزءا من األنشطة التي يجازى عليها بموجب عقد التكافل.

                                                           
 14مسودة مشروع  –مجموعة عمل معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي( مجلس الخدمات املالية اإلسالمية،   1

 18-17ص: ص مرجع سابق، معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي(، 
 مخصوص يرد مال مثلي آلخر ليرد مثله القرض الحسن هو عقد 
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هناك أيضا خطورة على صندوق املساهمين تتمثل في كون ثالثا: املخاطر على صندوق املساهمين:   

تي يلتزم بها الرسوم والدخل اآلخر الذي تتلقاه صناديق مخاطر املشتركين غير كافية لتغطية النفقات ال

 مشغل التكافل بموجب العقود التي قام بإبرامها.

 (: تصنيف مخاطر شركات التأمين التكافلي انطالقا من الصناديق املنفصلة16شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 .الباحثة من إعداد  املصدر:

ترتبط حاالت العجز في  مخاطر عجز صندوق املشتركين عن دفع تعويضات الخسائر:الفرع الثاني:   

صندوق املشتركين بركن السيولة واملالءة املالية لهذا األخير، فإذا ما واجه صندوق التأمين هذا الخطر 

وبالتالي عدم القدرة على دفع التعويضات املستحقة سيؤدي بدوره إلى مخاطر أخرى كتلك املتعلقة 

بالسمعة التجارية السوقية ومخاطر التصفية واإلفالس، حيث يركز هذا الفرع على أهم مسببات عجز 

 الصندوق واملتمثلة أساسا في النقاط التالية:

 أوال: مخاطر انخفاض حجم االشتراكات:   

إن االشتراكات التي تستوفى من املشتركين تكون ملكيتها مسببات انخفاض حجم االشتراكات:  .1

، حيث تشكل هذه االشتراكات املدفوعة 1لهم ال للشركة التي هي فقط مديرة لتلك األموال

أساس الذمة املالية لصندوق املشتركين ) إضافة إلى العوائد االستثمارية التي هي من نصيب 

إيرادات أخرى( يدفعها املشتركون على وجه التبرع بهدف التعاون على تخفيض الصندوق و 

                                                           

6محمد هيثم حيدر. مرجع سابق. ص:    1 

 مخاطر الصناديق املنفصلة

مخاطر توفير الدعم 

 املالي اإلضافي

مخاطر التخصيص 

غير الصحيح 

 ملعامالت الصندوق 

املخاطر على 

 صندوق املساهمين
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قيمة الخسائر املادية واآلثار السلبية املترتبة على وقوع الخطر محل التأمين، وقد يزيد حجم 

 االشتراكات املدفوعة أو تنقص من فترة إلى أخرى متأثرة بعدة أسباب منها:

 ي تؤثر على الشركة وعلى قدرتها على تحمل األخطار املختلفة العوامل االقتصادية املختلفة الت

 خاصة الكبيرة منها، وبالتالي تزيد أو تنقص حجم االشتراكات تبعا لقدرتها على تقبل املخاطر.

 .كما تتأثر حجم االشتراكات بالقدرة الشرائية للمشترك 

  والئهم، انطالقا من اهتمامها قدرة الشركة على اإلدارة الحسنة لعالقتها مع العمالء وكسب

 بالجوانب التشغيلية والتسويقية.

 فإن النموذج طرق توقع املبيعات:  .2
ً
نظرا للخصائص املميزة لعمل شركات التأمين عامة

 :1وذلك الشتماله على املبادئ التالية الصقل األس ياملناسب لتوقع حجم املبيعات هو نموذج 

 ادها أن املعلومات املحتواة في السلسلة تستند طريقة الصقل األس ي إلى أولية مف

، ومن ثم إلجراء التنبؤ يجب إعطاء للمعطيات الحديثةالزمنية تكون أكثر أهمية 

 أوزان للمعطيات الحديثة أكبر من تلك املعطاة للمعطيات البعيدة زمنيا)القديمة(.

 بشكل كامل،  إن املعلومات املتوافرة في السلسلة الزمنية كبيرة بحيث ال يمكن معالجتها

 ولذلك فإن طريقة الصقل األس ي تلخص هذه املعلومات بواسطة بضعة مؤشرات 

 أو معالم ومن ثم يكفي إلجراء التنبؤ بواسطة هذه التقنية اعتبار هذه القيم فقط. 

  تسمح طريقة الصقل األس ي بالتحديث املستمر للمعامالت بالتردد الزمني

ل املعلومات ويعتبر هذا املبدأ نتيجة مرتبطة نفسه)الدورية( التي وجدت فيه عند وصو 

 باملبدئين السابقين.

يتسبب في ارتفاع حجم التعويضات عما هو متوقع عدة  ثانيا: مخاطر ارتفاع حجم التعويضات:

 ويقصد بها احتمال اختالف الخسائر أسباب تؤدي بدورها إلى نتائج سلبية على العملية التأمينية، 

املستقبلية عما تتوقعه الشركة، لذلك فهي عرضة لعدم كفاية األقساط أو املطالبات الفعلية 

 .املحصلة واملبنية على التوقعات لتغطية الخسائر واملطالبات الفعلية املستقبلية

تقوم شركات التأمين التكافلي كغيرها من شركات التأمين ثالثا: مخاطر انخفاض عوائد االستثمار: 

رشد هيكلتها املالية, حيث يتم بموجب بتصميم هيكلها املالي وفق مجم
ُ
وعة معطيات فنية واقتصادية ت

                                                           
، معهد االدارة العامة، التنبؤ باملبيعات بين النظرية والتطبيقريجيبورجوني، جان كلود إيزينيه, ترجمة: د أيمن نايف العشعوش, 1

 78-77ص: ص ، 2008الرياض 
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العمليات الرياضية والجداول اإلحصائية تقدير احتياجات سوق التأمين من السيولة ملواجهة مختلف 

التعويضات املحتملة والناتجة عن منتجات التأمين, وما زاد عن ذلك من أقساط التأمين يتم استثماره 

 .1يرادات الشركة وتعزيز مركزها املاليبهدف تعظيم إ

وعادة ما يتم تنويع االستثمارات في صيغ ومجاالت مختلفة ووفق آجال طويلة ومتوسطة وقصيرة,    

وتنويع االستثمارات فكرة مطلوبة ألنها تسهم في ضمان االستثمار, إذ بتنويع املشاريع يحصل توزيع 

, وذلك كله من خالل هيكل مالي متحرك دوريا 2ت املخاطرلرأس املال في مشاريع أكثر وهذا يعني تفتي

بحيث يراعي مختلف املخاطر املالية املحيطة بعمل الشركة؛ واألهم أن هذه األوجه من االستثمارات 

لألموال التأمينية في الشركات التكافلية يشترط فيها أن تكون غير مخالفة للشريعة اإلسالمية, فال يحل 

في الودائع االستثمارية واالدخارية الربوية بأنواعها, ألن حقيقتها قروض بفوائد لها أن تستثمر مثال 

وال تمول عجزها املالي بواسطة االقتراض الربوي من البنوك التجارية بل يشترط عليها أيضا أن  ،ربوية

 .3يكون استثمارها املالي املباشر في شركات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ُيرفض االستثمار اآلمن ذي الخطر املعدوم كالربا، كما يرفض االستثمار ذي الخطر األكيد كالغرر و    

 .4%100%>الخطر املحتمل<0أما منطقة الخطر املقبولة فهي ضمن املجال: ، والقمار 

 

: على املوقعمقال منشور  مؤشرات تقييم األداء ومفاضلة االستثمارات املالية االسالمية, ،سامر مظهر قنطقجي املصدر:

www .kantakji .org ،5ص. 

 :1تقّسم مخاطر االستثمار إلى حيث 

                                                           
. 22/01/2009للفترة ، الرياض ،ين التعاوني,ملتقى التأم، ب التأمين التكافلي االسالميتقييم تطبيقات وتجار رياض منصور الخليفي,   1

 .14ص 
 ،2010, دار النفائس للنشر والتوزيع األردن.. ضمانات االستثمار في الفقه االسالمي وتطبيقاتها املعاصرةعمر مصطفى جبر اسماعيل 2

 67-66ص: ص 

14 :ص ،مرجع سابقرياض منصور الخليفي,    3 
 :على املوقعبحث منشور ، ة االستثمارات املالية االسالميةمؤشرات تقييم األداء ومفاضل ،سامر مظهر قنطقجي  4

www .kantakji .org ،5ص. 

خطر 

100%  
%0خطر   منطقة خطر مقبولة 

 غرر/مقامرة
 سوق السلع والخدمات )الطيبة(

 الربا

(: منطقة األخطار املقبولة17شكل رقم )  
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السوقية أو املخاطر غير القابلة للتنويع, وهي أو املخاطر : SystematicRiskمخاطر نظامية  .1

املخاطر الناجمة عن عوامل مؤثرة في السوق بشكل عام وال يقتصر تأثيرها على استثمار بعينه 

أو على منشأة بعينها, وترتبط هذه العوامل بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ه املخاطر تبقى وال يمكن إزالتها بالتنويع كالحروب والكساد والتضخم واإلضطرابات العامة, هذ

مهما زادت مكونات املحفظة االستثمارية وبلغت الكفاءة في تنويعها, ومن ذلك تتمثل خصائص 

 املخاطر النظامية في:

 .تنشأ بفعل عوامل مشتركة تشمل النظام االقتصادي كله 

 االستثمار في  تؤثر في جميع الشركات لذلك فإنها تصيب كل االستثمارات ومن ضمنها

 األوراق املالية.

 .ال يمكن تجنبها بالتنويع 

 .يمكن قياسها بمعامل بيتا 

املخاطرالقابلة أو  املخاطر الخاصة باملشروعأو : NonsystematicRiskمخاطر غير نظامية  .2

, هي املخاطر الناجمة عن عوامل تتعلق باملنشأة نفسها أو بقطاع معين بعينه دون للتنويع

 لقطاعات األخرى مثل ضعف إدارة الشركة, اضطراب عمال الشركة أو القطاع املنشآت أو ا

أو ضعف القدرات التسويقية, فيمكن بذلك تصنيفها على أنها مخاطر تشغيلية ناجمة عن 

 البيئة التشغيلية للشركة وكيفية تأثير هذه البيئة على أرباح الشركة بحيث يمكن تخفيضها 

 أو التخلص منها بالتنويع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

29-28ص: ص ,  2011, دار الفكر, عمان, دراسات في اإلدارة املالية االسالمية حسين محمد حسين سمحان,    1 
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تعتبر عملية االكتتاب في شركات التأمين التكافلي من أهم وأعقد العمليات التي يجب االهتمام بها      

بشكل خاص، حيث أن كل نتائج األنشطة األخرى تتوقف على نتائج عملية االكتتاب، حيث تهدف 

سة التي شركات التأمين التكافلي من خالل عملية االكتتاب إلى اختيار طالبي التأمين بموجب السيا

 تحددها شركة التأمين التكافلي بما يحقق أهدافها وغاياتها.

وأمام جميع املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي، تعتبر مخاطر االكتتاب املخاطر التي     

تمس جوهر العملية التأمينية، وتتنوع هذه املخاطر حسب تقسيمات وأنواع التأمينات، حيث تركز 

تتاب على غير الحياة على التقلبات التي تخص األقساط وسوء التسعير الذي قد يقع من مخاطر االك

قبل الشركة، واملخصصات وسوء تقدير التزامات الشركة وكذا وقوع أحداث كارثية، أما مخاطر 

االكتتاب على الحياة فلها أيضا عدة تقسيمات، ويتناول هذا املبحث تقييما لسياسة االكتتاب وأهم 

 ات مخاطر االكتتاب بش يء من التفصيل:تقسيم

 

  والعوامل املؤثرة فيها في شركات التأمين التكافلي املطلب األول: مفهوم سياسة االكتتاب 

 املطلب الثاني: أسس تقييم سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي 

 املطلب الثالث: تصنيف وتقييم مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلي 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني: 

  تحديد وتقييم مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلي
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 املطلب األول: مفهوم سياسة االكتتاب والعوامل املؤثرة فيها

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

 وأهداف سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي:  الفرع األول: مفهوم

 أوال: مفهوم سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي: 

يقصد بعملية االكتتاب دراسة لتكافلي: تعريف سياسة االكتتاب في شركات التأمين ا .1

وفحص األخطار في شركات التأمين بقصد قبولها أو رفضها وذلك عن طريق فحص طلبات 

، حيث تهتم 1التأمين املقدمة بغرض الوصول إلى فكرة صحيحة عن الخطر قبل التأمين عليه

دها شركة التأمين سياسة االكتتاب باختيار وتبويب طالبي التأمين بموجب السياسة التي تحد

بما يحقق أهدافها وغاياتها، باختيار أنواع معينة من طالبي التأمين ورفض األخرى للحصول 

 على محفظة مجدية تتماش ى مع غايات الشركة من األخطار القابلة للتأمين.

فإذا حيث أن نجاح إدارة االكتتاب في أداء وظيفتها يعود بالدرجة األولى على نجاح الشركة،          

كانت معايير قبول طلبات التأمين متشددة فقد ال تكفي الوثائق الصادرة لتحقيق التشغيل االقتصادي 

، ، 2للشركة، والعكس إذا كانت املعايير متساهلة فقد يؤدي ذلك إلى تعرض الشركة لخسائر كبيرة

ألساس ي لعملية فتحقيق التوازن في املحفظة التأمينية من املخاطر القابلة للتأمين هو الهدف ا

 االكتتاب.

تقوم عملية االكتتاب على املبادئ األساسية لسياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي: .2

 :3مجموعة من املبادئ ندرجها كمايلي

اختيار طالبي التأمين بموجب سياسة االكتتاب املحددة من قبل الشركة، والذين يكون لديهم  .1

الطبيعي "املعياري"، وبذلك يكون سعر التأمين عاديا معدل الخسارة ضمن املعدل العادي و 

 وعادال بما يتناسب مع الخطر املؤمن ضده.

                                                           
  -fr .slidershare.net /MamdouhHamza1/ss  ، مقال منشور على املوقع:2010، االكتتاب في التأمينأسس ممدوح حمزة أحمد،   1

 ، 07/01/2020بتاريخ: 
 75، ص: 2015األردن  1ر، األكادميون للنشر والتوزيع، طالتأمين وإدارة الخطكمال محمود جبرا،   2
 159-158ص:ص ، 2006عمان  1، دار ومكتبة الحامد، طتأمينإدارة الخطر والأسامة عزمي سالمة، شقيري نوري موس ى،   3
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الحفاظ على التوازن بين الفئات املختلفة لكل نوع من التأمينات املختلفة في حال أن الشركة  .2

 تمارس أكثر من نوع من أنواع التأمين، مما يوفر لها التنويع املناسب للحد من املخاطر.

تطبيق مبادئ العدل واإلنصاف على جميع حملة الوثائق، فيجب أن يكون قسط التأمين  .3

 متساوي إذا كان مبلغ التأمين متساوي ودرجة احتمال حدوث الخطر متساوية.

إن الهدف األساس ي من عملية االكتتاب ثانيا: أهداف سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي: 

ن تظل انحرافات النتائج الفعلية عن تلك املتوقعة واملحسوب على أساسها يتمثل في املحافظة على أ

األقساط في حدود ذلك النطاق، حيث تعتمد عملية التسعير على تقسيم األشياء املعرضة لخطر معين 

إلى عدة فئات تحوي كل منها تلك الوحدات األقرب ما تكون إلى التجانس من حيث معدالت تحقق 

صروفات، ثم تحديد سعر خاص لكل فئة يمثل املتوسط الخاص للمفردات التي الخطر ومعدالت امل

 :1تحتويها هذه الفئة، ويمكن صياغة األهداف األساسية لعملية االكتتاب كاآلتي

  تفادي االختيار ضد صالح شركة التأمين التكافلي أو الحد منه إلى أقص ى درجة ممكنة، وذلك

تي تزيد من معدالت تحقق الخطر بالنسبة لها كثيرا عن عن طريق استبعاد األخطار الرديئة ال

ذلك املستوى الذي يمكن قبوله، ويترتب غلى عملية استبعاد األخطار الرديئة هذه االحتفاظ 

بمعدالت تحقق الخطر لألخطار املقبولة في نطاق املستوى املتوقع واملتخذ أساسا لحساب 

 القسط.

 بالتأكد من وضع كل خطر في الفئة التي تتناسب مع  التصنيف السليم لألخطار املقبولة وذلك

درجة الخطورة الخاصة به، وذلك حرصا على تحقيق العدالة بين املؤمن لهم وبعضهم 

 البعض، وحتى ال يختلف االحتمال الفعلي عن ذلك املتوقع بالنسبة لكل فئة.

  الظروف الخاصة تحديد مدى التغطية املمكن االحتفاظ بها داخل شركة التأمين على ضوء

 بالشركة وطبيعة الخطر وذلك للحد من األخطار املركزة.

 

                                                           
عمان،  ، 1ط ،(، دار صفاء للنشر والتوزيعإدارة أخطار شركات التأمين )أخطار االكتتاب، أخطار االستثمارعيد أحمد أبو بكر،   1

 87، ص: 2018
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تحصل الشركة على املعلومات من عدة مصادر قبل ثالثا : مصادر املعلومات واتخاذ قرار االكتتاب: 

 :1أن تأخذ قرار قبول أو رفض تقديم خدمة التأمين، وأهمها

ب والتي تصوغه شركة التأمين ويقوم هو املصدر األساس ي ملعلومات االكتتاطلب التأمين:  .1

 طالب التأمين بتعبئته.

 حيث يقوم الوكيل بتقييم طالب التأمين.تقرير وكيل أو مندوب الشركة:  .2

فتقوم الشركة باالستعالم عن طالب التأمين من مصادر خارجية مثل: املركز  تقرير املعاينة: .3

 املالي، الحالة االجتماعية، حجم الديون التي عليه....

حيث يقوم موظف أو مندوب الشركة بعمل تقرير يبين فيه تفاصيل املمتلكات  املعاينة املادية: .4

 املطلوب التأمين عليها.

حيث تطلب الشركة من طالب التأمين الصحي أو التأمين على الحياة أن  الفحوصات الطبية: .5

 يتم الكشف الطبي عليه من قبل طبيب تحدده الشركة

ار بشأن طلب التأمين، فبعد أن يتم دراسة الطلب يكون القرار إما وأخيرا يأتي اتخاذ القر  -

 بقبول طلب التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط خاصة،

 : 2الثاني: العوامل املؤثرة والعوامل املقيدة للسياسة االكتتابية الفرع 

 وتتلخص فيمايلي: أوال: العوامل املؤثرة في سياسة االكتتاب: 

تتأثر قرارات االكتتاب في أنواع التأمين املختلفة بالظروف االجتماعية العوامل االجتماعية:  .1

السائدة، مما يؤدي إلى حدوث تذبذب في اإلنتاج، وقد يترتب على ذلك زيادة في أقساط التأمين 

وارتداد في عدد من الوثائق أو العكس ويرجع ذلك إلى متوسط مبلغ التأمين لكل وثيقة، ومن 

ا والتي أكدتها خبرة شركات التأمين زيادة وثائق تأمين الحريق مثال في األمور املتعارف عليه

 الفترات التي يسود فيها عدم االستقرار االجتماعي أو السياس ي.

                                                           
 تم االعتماد على املراجع التالية: 1

 160-159ص: ص ، سابق رجعأسامة عزمي سالمة، شقيري نوري موس ى، م -

 800، ص: 2006دار املريخ اململكة العربي السعودية،  إدارة الخطر والتأمين،جورج ريجدا، مبادئ  -
، دورية  علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن سياسة االكتتاب وأثرها على شركات التأمينعبد هللا محمد عبد هللا محمد أحمد،   2

 286-283ص: ص ، 1858-7321د كلية التجارة، جامعة النيلين، ردم
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يتأثر قرار االكتتاب بالسياسات االقتصادية والظروف العامة، ويالحظ العوامل االقتصادية:  .2

ات في السنوات األخيرة يترتب عليه أن التحول االقتصادي الذي ساد الكثير من املجتمع

بالضرورة التحول إلى جذب رؤوس األموال وزيادة االستثمارات األمر الذي يجب على شركات 

التأمين أن تعد له العدة وتيهئ إمكانياتها وقدراتها على قبول مخاطر جديدة لم تعرفها املحفظة 

 التأمينية من قبل.

ة مجموعة املتغيرات واملؤشرات التي يمكن االعتماد يقصد بالعوامل الفنيالعوامل الفنية:  .3

عليها واالسترشاد بها في الحكم على صالحية قرار قبول أو رفض التعامل مع مستأمن جديد، 

وتنقسم املتغيرات التي يمكن االعتماد عليها إلى نوعين متغيرات كمية ومتغيرات وصفية، 

ن املتغيرات فإذا كانت ذات املغزى الرقمي ويواجه الفاحص في التأمين التعامل مع النوعين م

سهلة التناول وميسورة بحيث يمكن إدخالها في املتغيرات الخاصة للدراسة وال يحتاج األمر إال 

لجهد محدود في عملية تنقية البيانات وتهذيبها والتأكد من صالحيتها، أما في حالة املتغيرات 

لتي يتعامل معها الفاحص فإنها تحتاج إلى جانت الوصفية التي تمثل نسبة عالية من البيانات ا

الخبرة الشخصية دراسة علمية متخصصة، وتشمل املتغيرات الوصفية السلوك املعيش ي، 

 الحالة االجتماعية واملهنية وغيرها.

 وتتلخص فيمايلي:ثانيا: العوامل املقيدة للسياسة االكتتابية: 

لشركات التأمين تعبر عن العالقة بين األقساط الطاقة االستيعابية الطاقة االستيعابية:  .1

املكتتبة فيها ومقدار الفائض الخاص باملشتركين وهو يمثل صافي الثروة في شركة التأمين 

وهذه العالقة لها أهمية كبيرة في تقييم املالءة املالية في شركات التأمين، والعالقة بين 

ما كانت الطاقة االستيعابية أكبر كلما الطاقة االستيعابية واإلكتتاب عالقة طردية أي كل

 أدى ذلك إلى التوسع في إصدار وثائق التأمين.

القوانين املنظمة للنشاط التأميني، ومما ال  هناك مجموعة منقوانين اإلشراف والرقابة:  .2

شك فيه أن هذه القوانين تؤثر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط شركات 

اإلشراف والرقابة على سياسة االكتتاب من عدة أوجه مثل مالءمة التأمين، وتؤثر قوانين 

 األسعار والتأكد من أنها مالئمة للخطر املطلوب تغطيته.

 تحتاج شركات التأمين إلى املختصين ذوي الكفاءات من أجل:الفنيون في إدارة االكتتاب:  .3
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 .تسويق املنتجات التي تقدمها شركة التأمين 

 تغطيات تأمينية. االكتتاب فيما تقدمه من 

 .املراجعة واملتابعة الخاصة بالرقابة على الوثائق السارية 

 .سداد التعويضات عن الخسائر املحققة 

والبد من توفر عدد معين من املكتتبين في شركات التأمين حتى يمكن تنفيذ السياسة االكتتابية في 

البحري والطيران وتأمين الحريق والتأمين  األقسام التي تحتاج إلى ذوي الخبرة الكبيرة مثل فروع التأمين

 الهندس ي وتأمين البترول...

تعتبر خطط إعادة التأمين وتكاليف هذه الخطط من االعتبارات الهامة في إعادة التأمين:  .4

تطوير أو إعداد سياسة إكتتاب جيدة، فاتفاقيات إعادة التأمين تستثني بعض التغطيات 

لخاصة بها هي تكاليف كبيرة جدا، وأيضا تهتم بالسياسة التأمينبة أو تقرر أن التكاليف ا

 االكتتابية والتغطيات التأمينية التي تقدمها شركة التأمين.
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 املطلب الثاني: أسس تقييم سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

تهدف عملية تقييم سياسة الفرع األول: أهداف تقييم سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي: 

االكتتاب في شركات التأمين التكافلي إلى التأكد من تحقيق األهداف املحققة بالكفاءة املطلوبة، 

 : 1مينية وهمويتضح ذلك من خالل تحقيق األرباح ويجب التفرقة بين أنواع الربح في العملية التأ

 وهو الفائض الناتج من إدارة عمليات التأمين ويمكن تلخيصه في املعادلة التالية:أوال: الربح التقني: 

]تسوية املطالبات )املدفوعة + املستحقة +  -الربح التقني = ]االشتراكات +عوائد إعادة التكافل[ 

قة بتسويق التأمين+ أقساط إعادة تحت التسوية( + املصاريف اإلدارية والتكاليف األخرى املتعل

 التكافل +املخصصات الفنية والقانونية الالزمة([

 هو الربح التقني مضاف إليه صافي األرباح الناتجة من استثمار صندوق التكافل ثانيا: إجمالي األرباح: 

 ) بعد خصم حصة املضارب وغيرها من املصاريف(، حيث أنه من أهم األهداف الجوهرية للمحاسبة

في شركات التأمين توفير البيانات الالزمة واملناسبة وفي الوقت املناسب وللمستوى اإلداري املناسب 

للتمكن من تقييم األداء الذي يمكن اعتباره سلوك إداري يهدف إلى التأكد من تحقيق األهداف 

 املرسومة بكفاءة.

ييم االكتتاب العاملية في النقاط نلخص معايير تقالفرع الثاني: معايير تقييم االكتتاب العاملية: 

 :2التالية

الهدف من هذا املعدل هو بيان حجم األقساط معدل املالءة املالية عن الصافي:  .1

واالحتياطات الرأسمالية، ويعكس هذا املعدل الصافية كالتزام وما يقابلها من رأس مال 

مدى قدرة الشركة على تحمل الخسائر الفجائية في االجل القصير، كما يعطي مؤشر عام 

 عن اتجاهات اإلدارة بالنسبة لسياسة االحتفاظ وإعادة التأمين، ويحسب كمايلي:

 

                                                           
 .287-286ص: ص ، مرجع سابقعبد هللا محمد عبد هللا محمد أحمد،   1
 املرجع نفسه.عبد هللا محمد عبد هللا محمد أحمد،   2

 
صافي األقساط املكتتبة

إجمالي حقوق  حملة الوثائق+ إجمالي حقوق  املساهمين
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 %.200وحدود هذا املعدل طبقا للمعايير الدولية تكون أقل من 

يعكس هذا املعدل مدى قدرة الشركة على تحمل معدل املالءة املالية عن اإلجمالي:  .2

الخسائر الفجائية، فارتفاع هذا املعدل يعني تحمل الشركة ألخطار أكبر من الطاقة 

 ، ويحسب وفقا للمعادلة التالية:االستيعابية

 

 

 %.400وحدود هذا املعدل طبقا للمعايير الدولية أن يكون أقل من 

ويقيس هذا املعدل التغير الذي طرأ على اكتتاب معدل التغير في إجمالي األقساط:  .3

الشركة املباشر، فارتفاع هذا املدى عن املعايير يعني عدم استقرار سياسة االكتتاب 

بالشركة وتذبذب حجم انتاجها، حيث أن ارتفاع هذا املعدل من سنة إلى أخرى دون 

هة ذلك قد يعرض الشركة للخطر، ويحسب هذا املعدل زيادة في األموال املخصصة ملواج

 كمايلي:

 

 

 %.33% إلى 10 -وحدود هذا املعدل يكون من 

هذا املعدل التغير الذي طرأ على سياسة  ويقيسمعدل التغير في صافي األقساط:  .4

االكتتاب بالشركة وسياسة إعادة التأمين والتوجه الذي طرأ على سياسة االحتفاظ 

 ة املعدل يعني أن الشركة قد زادت من إصداراتها خالل العام الحالي بالشركة، فزياد

أو زادت من حد االحتفاظ أو تواجه بعض املشاكل في إيجاد معيدي التأمين مما يظطر 

 الشركة إلى اإلبقاء على تغطية بعض األخطار، ويحسب هذا املعدل كمايلي:

 

 

 %.33% إلى 10 -وحدود هذا املعدل أن يكون من 

 
إجمالي األقساط املكتتبة

إجمالي حقوق  حملة الوثائق+ إجمالي حقوق  املساهمين
 

إجمالي األقساط عن العام الحالي− إجمالي األقساط عن العام السابق

إجمالي األقساط املكتتبة عن العام السابق
  

صافي األقساط عن العام الحالي− صافي األقساط عن العام السابق

صافي األقساط املكتتبة عن العام السابق
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 املطلب الثالث: تصنيف وتقييم مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلي

االكتتاب املتعلقة بصندوق مخاطر املشتركين،  مخاطر االكتتاب هي مخاطر الخسارة بسبب أنشطة   

 –وتشمل مصادر هذه املخاطر االفتراضات املستخدمة في التسعير أو القياس والتي يتضح نتيجة لذلك 

وتتنوع مخاطر االكتتاب حسب تقسيمات  ،1على أنها غير صحيحة مثل املطالبات -من واقع الخبرة

 املمتلكات وتأمينات الحياة كفروع أساسية ألنواع التأمين.وأنواع التأمينات، ونقسمها إلى تأمينات 

هذه الفئة من املخاطر : ( على غير الحياةللتأمينات العامة )الفرع األول: تصنيف مخاطر االكتتاب   

تحدد مقدار رأس املال ملواجهة التقلبات املحيطة باألقساط وباملخصصات وكذا وقوع أحداث كارثية، 

على غير الحياة هي املخاطر الخاصة التي تنشأ عن عقود التأمين وتتعلق بالغموض إن مخاطر االكتتاب 

. وتنقسم مخاطر االكتتاب على غير الحياة إلى ثالث 2الذي يلف نتائج أعمال االكتتاب في شركة التأمين

 وحدات فرعية:

شركة إذا كانت هو خطر يمثل سوء التسعير الذي قد يقع من قبل الأوال: خطر األقساط أو التسعير: 

نسبة الخسائر التي تحققت هي أعلى مما هو متوقع بالنسبة للسعر، فبذلك تواجه الشركة مخاطر على 

، ويمكن تعريف خطر األقساط أيضا على أنه خطر تقدير األسعار أي أن مبالغ املطالبات 3مالءتها

 .غير العكس ي4وتكاليف املطالبات هي أعلى مما كان متوقعا في التسعير

هو حالة عدم اليقين في قياس احتياطي املخاطر، أي عدم  خطر املخصصاتنيا: خطر املخصصات: ثا

اليقين في تقدير التزامات شركة التأمين تجاه حاملي وثائق التأمين، واملطالبات الدائنة واملتكبدة بالفعل 

 .5اتليست معروفة في وقت حساب املخصصات وبالتالي يتحقق خطر مرتبط بتقييم االحتياط

يعرف خطر الكوارث على أنه خطر الخسارة، أو التغيير العكس ي في قيمة مطلوبات ثالثا: خطر الكوارث: 

عقود التأمين الناتجة عن حالة عدم اليقين في األسعار وافتراضات املخصصات املتعلقة باألحداث 

 .1املتطرفة أو االستننائية

                                                           
 14، ص: 2013، ديسمبر 14معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي(، رقم مجلس الخدمات املالية اإلسالمية،   1

2
Anthony DERIEN . Solvabilité 2 : Une réelle Avanée ,Thése pour obtenir le grade de docteur de 

l’université ; spécialité : Science de Gestion. Université Claude Bernard – lyon1. 29Juin 2010, p : 32-

51 
3
 Michael PERRIN. Calibration des Undertaking Specific et leurs impacts sur les fonds propres ; 

Mémoire présenté devant le jury de l’EURIA en vue de l’obtention du diplôme d’actuaire EURIA . 28 

septembre 2012. P : 48 
4
 Ibid , p : 11 

5
 Ibid , p : 11 
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تنقسم مخاطر : (على الحياةى األشخاص )للتأمين علالفرع الثاني: تصنيف مخاطر االكتتاب 

 :2االكتتاب على الحياة إلى سبع  فئات من املخاطر الفرعية

يعكس خطر الوفاة في تأمينات الحياة عدم اليقين في معلمات الوفيات الناجم عن أوال: خطر الوفاة: 

ذا الخطر توقع أن تقدير غير الئق و/أو التغيرات في مستوى واتجاه وتقلب معدالت الوفيات، ويعكس ه

 أكثر املشتركين يموت قبل انتهاء العقد.

إن عامل الصدمة لخطر طول العمر يعكس حالة عدم اليقين في معلمات ثانيا: خطر طول العمر: 

الوفيات الناجم عن تقدير غير الئق و/أو التغيرات في مستوى واتجاه تقلبات معدالت الوفيات والذي 

 ملكتتبين يعيشون أطول من املتوقع.يأخذ بعين االعتبار خطر أن ا

يعكس خطر الكوارث على الحياة املخاطر املرتبطة بأحداث الوفيات املتطرفة التي  ثالثا: خطر الكوارث:

 لم تعالج بشكل كاف.

ينشأ خطر املراجعة من االختالف السلبي ملبالغ األقساط، ونتيجة ملراجعة غير  رابعا: خطر املراجعة:

 متوقعة للمطالبات.

التغيرات السلبية في قيمة التزامات  يعكس هذا الخطرخامسا: خطر التوقف أو إعادة الشراء: 

 التأمين، الناتجة عن التغيرات في مستوى أو تقلب معدالت إنهاء تجديد واسترداد وثائق التأمين.

ن تنشأ مخاطر الحساب من االختالف في النفقات املتكبدة مسادسا: خطر التكاليف أو الحساب: 

 خدمة عقود التأمين أو إعادة التأمين.

يعكس خطر العجز/ اإلعاقة توقع تطور العجز أو اإلعاقة سابعا: مخاطر العجز/اإلعاقة االعتالل: 

 لدى املشتركين أو أن يمرض قبل انتهاء العقد.

ويبين الرسم التوضيحي املوالي تموقع تقسيمات مخاطر االكتتاب على مستوى مجموع املخاطر  -

 األخرى التي تتعرض لها شركات التأمين:

 

                                                                                                                                                                                     
1
 Michael PERRIN op cit. p : 11 

2
 ACPR : BANQUE DE France. Préparation  a Solvabilité 2 : Traduction partielle du document 

de l’EIOPA sur les hypothéses sous-jacentes a la formule standard pour le calcul de SCR ; 

version 1.0 ; 6 aout  2014 ; p : 31-39 
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 (: تقسيمات مخاطر االكتتاب18شكل رقم )

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Xavier ABENOS , Appétit pour le risque et gestion stratégique d’une société 

d’assurance non-vie – application aux stratégies d’investissements et de réassurance- , Diplôme 

d’actuaire du  CENTRE D’ETUDES ACTUARIELLS, 2006, p : 57 

أن مخاطر االكتتاب تخص الجانب التقني لشركات التأمين التكافلي،  من خالل الشكل يتضح -

وترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع القواعد التقنية أو االكتوارية لحساب األقساط 

واملخصصات التقنية، وهي تنتج مباشرة من أعمال التأمين، وإذا تحقق هذا النوع من املخاطر 

بالتزاماتها املالية، وذلك يرجع إلى أن وتيرة املطالبات وقيمتها  فإن الشركة قد ال تستطيع الوفاء

 والنفقات اإلدارية تكون أعلى مما كان متوقعا.
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بعد عملية تحديد املخاطر ينبغي الفرع الثالث: تقييم مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلي:  

ر، ومدى احتمالية حدوثها، وآثارها ومتى على شركات التأمين التكافلي إجراء تقدير لكل نوع من املخاط

يمكن حدوثها، والوسائل املمكنة لتجنبها أو التخفيف من حدتها أو نقلها، ويشمل التقييم عملية 

تصنيف املخاطر  والتي يتم خاللها تقسيم املخاطر إلى فئات ذات صلة بشركة التكافل وصناديقها 

ابتها لكافة املخاطر املحددة، بما يتناسب مع األساسية، كما ينبغي على الشركة أن تحدد استج

استعداتها لتحمل املخاطر سواءا بقبول املخاطر دون التخفيف من حدتها أو بتجنبها أو بقبولها ولكن 

بتخفيفها عن طريق التحجيم أو املشاركة أو التحوط أو أي آلية أخرى تتوافق مع مبادئ الشريعة 

 اإلسالمية.

هي التخفيف فينبغي أن تحدد االستجابة أيضا إلى أي مدى يجب التخفيف،  إذا كانت االستجابة     

وينبغي أن يقوم مشغلو التكافل بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية حول ما إذا كانت االستجابة 

املقترحة يمكن أن تتضمن أسئلة عن االلتزام بالشريعة، مثل نقل أو تبادل املخاطر بين الصناديق 

بغي أن تنعكس قرارات مشغلي التكافل بشأن االستجابة للمخاطر على مجموعة من املنفصلة، وين

 .1سياسات املخاطر وتوثيقها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة

ويستخدم تقييم املخاطر كأداة تخطيط، ويجب أن يعطي صورة شاملة عن مخاطر الشركة  ومن ثم    

ر وبالتالي وضع األسس أو األرضية لخطة الرقابة على توجيه اهتمامات السلطات الرقابية لهذه املخاط

الشركة، حيث أن شكل ومحتوى عملية تقييم املخاطر يجب أن يتصف باملرونة، ويجب أن يتناسب 

وطبيعة كل شركة، كذلك تعكس عملية تقييم املخاطر التغيرات التي تحدث على نشاطات الشركة 

 .2الشركةوبالتالي يجب أن تتغير بتغير طبيعة نشاطات 

 

 

  

                                                           
-28ص: ص ، 2013، ديسمبر 14التكافل )التأمين اإلسالمي(، رقم معيار إدارة املخاطر لشركات مجلس الخدمات املالية اإلسالمية،   1

29 
صندوق النقد العربي معهد السياسات ، أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة املخاطرإبراهيم الكراسنة،   2

 57، ص: 2006االقتصادية، أبوظبي، مارس 
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تعتبر عملية االكتتاب في شركات التأمين التكافلي من أهم وأعقد العمليات التي يجب االهتمام بها       

عملية االكتتاب، حيث تهدف شركات بشكل خاص، إذ أن كل نتائج األنشطة األخرى تتوقف على نتائج 

التأمين التكافلي من خالل عملية االكتتاب إلى اختيار طالبي التأمين بموجب السياسة التي تحددها 

 شركة التأمين التكافلي بما يحقق أهدافها وغاياتها.

أهمها والتي املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي تعتبر مخاطر االكتتاب من جميع أمام و     

تنشأ عن عقود التأمين وتتعلق بنتائج أعمال االكتتاب في شركات التأمين التكافلي، حيث تتنوع حسب 

 .تقسيمات وأنواع التأمينات

، فنظرا لطبيعة شركات التأمين التكافليتعتبر مخاطر االكتتاب املخاطر التي تمس صميم عمل إذ       

 عر املنتج د على التوقعات املستقبلية سواء تعلق األمر بسيعتم الذيعمل هذا النوع من الشركات 

لتعويض الذي سوف تتحمله نية التي سوف تقوم بتكوينها أو حجم اتقاو بمقدار املخصصات ال

يؤثر مباشرة على أي خطأ في تقدير حجم هذه العوامل سيكلف الشركة الكثير والكثير و فإن وتسدده، 

 قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية، 

وملعرفة أثر مخاطر االكتتاب على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي قسم هذا املبحث إلى النقاط 

 التالية:

  املطلب األول: املالءة املالية في شركات التأمين التكافلي 

 تأميني على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلياملطلب الثاني: أثر سعر املنتج ال 

 املطلب الثالث: أثر املخصصات التقنية على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي 

 املطلب الرابع: إدارة التعويضات وأهميتها بالنسبة إلى شركات التأمين التكافلي 

 

 

 املبحث الثالث: 

 أثر مخاطر االكتتاب على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي
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 التكافلي: املالءة املالية في شركات التأمين األول املطلب 

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

 الفرع األول: مفهوم املالءة املالية في شركات التأمين التكافلي:

 يمكن إعطاء عدة تعاريف للمالءة املالية:أوال: تعريف املالءة املالية: 

تعرف املالءة املالية على أنها:" القدرة على إمتالك األموال الكافية ملقابلة االلتزامات  التعريف األول:

املالية أو هي الفرق بين األصول والخصوم بحيث يكون الفرق دائما في صالح األصول حتى يمكن القول 

 ."1بأن هيئة التأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها

املالية بأنها: "قدرة شركة التأمين أو إعادة التأمين على أن تضمن تعرف املالءة التعريف الثاني: 

 ."2مواردها الخاصة بشكل دائم تسديد االلتزامات الناشئة عن أعمالها

تعرف املالءة املالية لشركات التأمين على أنها: "توفير القدرة املالية الدائمة لتسديد التعريف الثالث: 

تكون هذه الشركات قادرة على مواجهة التزاماتها املأخوذة على عاتقها الكوارث التي قد تصيبها، أي أن 

 ."3اتجاه حملة وثائق التأمين في مواعيدها املقررة

تمثل املالءة املالية قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثرها التعريف الرابع: 

 4وق أصولها التزاماتها كلها."أو إفالسها والشركة املليئة هي الشركة التي تف

شركات أو  املالءة املالية في شركات التأمين التكافليمن خالل التعاريف السابقة يمكن القول بأن: "

هي توفير املوارد املالية الكافية في الوقت املناسب من أجل مواجهة االلتزامات املالية  إعادة التكافل

 ل املبرمة."الناشئة عن قعود التكافل وإعادة التكاف

                                                           
، جامعة االسكندرية  كلية التجارية  العملية  لتقييم  األداء في  شركات التأميناألسس العلمية و إبراهيم أحمد عبد النبي حمودة،   1

 09، ص: 1998نوفمبر 
، مجلة جامعة تشرين للبحوث تقييم أداء شركات التأمين السعودية باستخدام نظام اإلنذار املبكررانيا الزرير، محمد الجش ي،   2

 316، ص: 2015(، 5( العدد )37والقانونية املجلد )والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية 
، ، هامش املالءة املالية في شركات التأمين وشركات إعادة التأمين السعوديةعبد الكريم أحمد قندوز، خالد عبد العزيز السهالوي   3

 36، ص: 2015آذار   10، العدد 38مجلة العلوم االقتصادية ، العدد 
، مجلة  جامعة  دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، املجلد ش املالءة في صناعة التأمين السوريةقياس هامعيس ى هاشم حسن،   4

 368، ص: 2011،  4، العدد 27
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هناك بعض املفاهيم املرتبطة باملالءة املالية والتي ثانيا: شرح بعض املفاهيم املرتبطة باملالءة املالية: 

 :1يجب توضيح معناها ونتناولها فيمايلي

 يعرف اليسر املالي على أنه قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، وينقسم إلى نوعين:اليسر املالي:  .1

ويعني قدرة الشركة على سداد جميع  الفعلي أو الحقيقي أو القانوني: اليسر املالي -

التزاماتها تجاه الغير ، وذلك فيما إذا قامت بتصفية أصولها تصفية فعلية، وهذا يتعارض 

 مع مبدأ استمرار الشركة وبقائها في ميدان العمل.

يرة األجل من خالل ويعني قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قص اليسر املالي الفني: -

أصولها السائلة، وهذا النوع يعتبر األكثر مالئمة ملبدأ استمرارية الشركة، وعلى ذلك فإن 

الشركة قد تكون في حالة يسر مالي فعلي في حين أنها تعاني من عسر مالي فني، وعلى 

 العكس من ذلك فقد تكون أصولها في التصفية ال تكفي لتغطية وسداد التزاماتها اتجاه

 الدائنين واملالك.

يستخدم لفظ العسر املالي كحالة عكسية لليسر املالي، بينما يرى البعض أن العسر املالي:  .2

العسر املالي هو عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير في املواعيد املقررة، 

 وينقسم العسر املالي إلى نوعين:

درة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل، والذي يعني عدم قالعسر املالي الفني:  -

وتتحدد هذه الحالة بأنها النقطة التي عندها ال تستطيع إيرادات الشركة سداد إلتزاماتها 

 الحالية واملستقبلية في األجل القصير.

والذي يعني عدم قدرة الشركة على الوفاء بجميع التزاماتها اتجاه  العسر املالي القانوني: -

سواء كانت قصيرة أو طويلة األجل، وتتحدد هذه الحالة بأنها التي تكون عندها أصول  الغير 

 الشركة ذات قيمة أقل من الخصوم الواردة في امليزانيةز

ال تحدث بشكل مفاجئ ولكنها تعكس الناتج النهائي  إن حالة الفشل املاليالفشل املالي:  .3

موقف معين وبدرجة معينة من دراجات  ملجموعة من التراكمات واملضاعفات والتي تبدأ من

نقص السيولة والتي تتطور في حالة عدم االهتمام بها من وضع س يء إلى وضع أكثر  سوءا إلى 

أن تصل إلى حالة الفشل املالي، وتعتبر حالة العسر املالي الفني املقدمة الحقيقية لحالة الفشل 

 املالي.

                                                           
 34-31ص: ص ، مرجع سابق إدارة أخطار شركات التأمين )أخطار اإلكتتاب، أخطار اإلستثمار(،عيد أحمد أبوبكر،   1
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إن املالءة املالية لشركات التأمين : أهمية املالءة املالية بالنسبة إلى شركات التأمين التكافلي: ثالثا

التكافلي تهم كل من هيئات اإلشراف والرقابة على التأمين وإدارة الشركة ذاتها، وينبع هذا االهتمام أن 

تحكم على املركز املالي أغلب أموال شركة التأمين تخص حملة الوثائق وهذه الفئة ال تستطيع أن 

لشركة التأمين مهما كانت الحقائق املالية املنشورة عن هذه الشركة في سنة ما، وبناء على ذلك تقوم 

هيئة اإلشراف والرقابة باتخاذ بعض اإلجراءات التي من شأنها حماية حقوق حملة الوثائق من الخسائر 

قوة ومتانة املركز املالي للشركة في غاية األهمية التي تترتب على تعرض الشركة للعسر املالي، وتعتبر 

 :1لألطراف اآلتية

حاملي وثائق التأمين الذين يهمهم قدرة الشركة في املستقبل على الوفاء بالتزاماتها املالية  .1

 اتجاههم؛

املستثمرون أو حاملي األسهم الذين يهمهم أن تحتفظ األسهم بقيمتها أو تحقيق الزيادة في  .2

 هذه القيمة؛

 املوظفين في الشركة الذين يهمهم االستمرار في العمل للحصول على رواتبهم؛ .3

متانة املركز املالي لشركة التأمين التكافلي تهم اإلدارة العليا في الشركة ويؤثر على سمعتها  .4

 وفرص عملها في املستقبل؛

أثره شركات التأمين األخرى التي يمكن أن تتأثر بما يحدث إلحدى الشركات من إفالس و  .5

 على سوق التأمين بصفة عامة؛

 معيدي التأمين الذين يتأثرون من خالل ظهور صعوبات في جمع أقساط إعادة التأمين؛ .6

الحكومة كمشرف على الهيئات االقتصادية في الدولة يهمها أن تعمل هذه الهيئات  .7

ن بسهولة في سوق التأمين وسوف تتأثر بما يصيب األفراد من جراء عدم قدرة الشركة م

 شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها؛

هيئات اإلشراف والرقابة التي على عاتقها التنبؤ بما يمكن أن يحدث من إفالس إلحدى  .8

 شركات التأمين العاملة في السوق.

 

 

                                                           
 45-44ص: ص ، مرجع سابق، شركات التأمين )أخطار االكتتاب، أخطار اإلستثمار(إدارة أخطار عيد أحمد أبو بكر،   1
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تنبع أهمية ملالءة املالية لشركات التأمين التكافلي: ا علىمخاطر االكتتاب  تأثير الفرع الثاني: 

حقيقة مؤداها أن نتائج االكتتاب املواتية ضرورية لبقاء ونمو شركة التأمين دون إفالس، االكتتاب من 

حيث تساعد عملية االكتتاب شركة التأمين التكافلي على البقاء في السوق لتمنح الحماية التأمينية 

تأميني( في لحاملي وثائق التأمين الجدد منهم والقدامى، كما تساهم أرباح عملية االكتتاب )الفائض ال

جذب العمالء من خالل توزيع الفائض التأميني، وبصفة عامة هناك عالقة مباشرة بين حجم 

 األقساط املكتتبة ومستوى املالءة املالية إلحدى شركات التأمين التكافلي.

فإذا تم التمسك باالختيار الجيد لألخطار كمبدأ فإن ذلك سوف يظهر في نقص األقساط التي يتم      

لها في مقابل توفير الحماية التأمينية وبالتالي ال يتحقق قانون األعداد الكبيرة، وبنفس الكيفية تحصي

إذا حدث تساهل في قبول أخطار غير جيدة أدى ذلك إلى زيادة األقساط وارتفاع احتماالت تعرض 

ألسباب العسر  A.M . Best، ويوضح الجدول املوالي البيانات التي تصدرها 1شركة التأمين للعسر املالي

 :1998 -1969خالل الفترة  *شركة تأمين في الواليات املتحدة األمريكية 638املالي في 

  

                                                           
 63-62ص: ص ، مرجع سابقإدارة أخطار شركات التأمين )أخطار االكتتاب، أخطار اإلستثمار(، عيد أحمد أبو بكر،   1

أثر مخاطر االكتتاب على املالءة املالية لشركات *تم االستعانة بمثال عن شركات التأمين في الواليات املتحدة األمريكية من أجل توضيح 

التأمين حتى لو كانت تقليدية، كون أن مخاطر االكتتاب تمس العملية التأمينية في كل من شركات التأمين التقليدي وشركات التأمين 

 التكافلي.
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(: األسباب الرئيسية للعسر املالي في شركات التأمين في الواليات املتحدة األمريكية 02جدول رقم )

  1998-1969خالل الفترة 

األسباب الرئيسية للعسر 

 املالي

  النسبة العسر املاليعدد حاالت 

عدم كفاية االحتياطات/ 

 االقساط

143 22% 41% 

 مخاطر االكتتاب

 %13 86 النمو السريع

 %6 36 الخسائر املركزة

 %13 %6 40 املغاالة في تقدير األصول 

 أخطار األصول 

 )االستثمار(

 %3 22 فشل معيدي التأمين

 %4 26 عوامل مساعدة إضافية

الهامة في التغيرات 

النشاط األساس ي في 

 األعمال

28 4%  

  %7 44 الخداع أو الغش

  %7 44 -متنوعة–أخرى 

  %26 169 غير معروفة

  %100 638 اإلجمالي

، عمان، 1طدار صفاء للنشر والتوزيع، إدارة أخطار شركات التأمين )أخطار االكتتاب، أخطار اإلستثمار(، : عيد أحمد أبو بكر، املصدر

 62، ص: 2011

من خالل الجدول أعاله يتضح أن األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى خطر العسر املالي في  -

% على 41شركات التأمين تتمثل في املخاطر التي تنسب إلى مخاطر االكتتاب وهي تمثل 

األقل من حاالت العسر املالي ، بينما املغاالة في تقدير األصول وفشل معيدي التأمين تمثل 

% على األقل من حاالت العسر املالي والتي تنسب إلى أخطار األصول )االستثمار(، وبذلك 13

% من األسباب املؤدية إلى 54نجد أن مخاطر االكتتاب ومخاطر االستثمار تمثل أكثر من 

 خطر العسر املالي في شركات التأمين في الواليات املتحدة األمريكية.
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 التأميني على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي أثر سعر املنتج: الثانياملطلب 

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

ويضم هذا الفرع تعريف عملية التسعير : والعوامل املؤثرة فيها الفرع األول: مفهوم عملية التسعير 

 .والعوامل املؤثرة في عملية التسعير

الناحية العملية تعني التنبؤ بما ستكون عليه عملية التسعير من أوال: تعريف عملية التسعير: 

الخسائر في املستقبل، وهذا يقوم على أساس خبرة املاض ي للتنبؤ بما سيحدث في املستقبل، ويرجع 

، فوظيفة 1ذلك إلى أّن تحقق الحوادث العرضية غالبا ما يأخذ صفة االنتظام في ظل األعداد الكبيرة

نواع التأمينات املختلفة يتناسب ودرجة واحتمال تحقيق التسعير تضع سعرا معين لكل نوع من أ

 .2الخطر

وباالعتماد على األسس الرياضية واإلحصائية يتم حساب قسط التأمين على مرحلتين هما القسط     

الصافي والقسط التجاري، يقابل القسط الصافي مبلغ التعويض املستحق للمؤمن له بسبب تحقق 

النفقات اإلدارية والعمومية الناجمة عن مزاولة أعمال التأمين نحصل الخطر املؤمن ضده، وبإضافة 

على القسط التجاري، أما القسط اإلجمالي فهو عبارة عن القسط التجاري مضافا إليه الرسوم 

والضرائب التي قد تفرضها بعض الدول لصالح الدوائر الضريبية وغيرها، وتختلف طريقة حساب 

أمين، ففي التأمينات التي تخضع ملبدأ التعويض نستخدم طريقة معدل القسط الصافي تبعا لنوع الت

 .3الخسارة أما في التأمينات األخرى فنستخدم طريقة التوقع الرياض ي

ومضمونها أن شركة التأمين يتوافر لديها عدد كبير من الوحدات طريقة معدل الخسارة:  .1

املتوقع بقدر أكبر من الدقة، فمن املعرضة للخطر األمر الذي يمكن معه تقدير معدل الخسارة 

البيانات اإلحصائية املتوافرة لدى شركة التأمين نجد أن بمقدورها حساب معدل الخسارة 

 : 4املتوقع )س( حيث

                                                           
مجلة ن جميع األخطار الصناعية، وضع نموذج متطور لتسعير التأمينات العامة بالتطبيق على بيانات تأميعلي سيد بخيت،  1

 214، ص: 2004البحوث التجارية املعاصرة مطبعة الجامعة بسوهاج، العدد األول 
 157أسامة عزمي سالمة شقيري نوري موس ى، مرجع سابق ص:   2
 46مرجع سابق ص:  ،ة االستثمارات املالية االسالميةمؤشرات تقييم األداء ومفاضل سامر مظهر قنطقجي،  3
 66دار الكتب األكاديمية، املنصورة، ص: مبادئ إدارة الخطر والتأمين، محمد توفيق البلقيني جمال عبد الباقي واصف،   4
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مجموع الخسائر املحققة فعال

مجموع مبالغ التأمين
= (س)  معدل الخسارة

خطر املطلوب التأمين هو قيمة االحتمال ويحتاج إلى معرفة احتمال الطريقة التوقع الرياض ي:  .2

 .1ضده، فإذا كان تأمين على الحياة فيجب معرفة احتمال الوفاة

هناك مجموعة من الشروط ثانيا: شروط حساب القسط )االشتراك( في شركات التأمين التكافلي: 

 :2التي يجب مراعاتها عند تحديد قيمة اشتراك التأمين، ونذكر أهمها فيما يلي

  يمكن تحديد االشتراك حسب املبادئ االكتوارية املبنية على األسس الفنية لإلحصاء مع مراعاة

كون الخطر ثابت أو متغيرا، ومبدأ تناسب االشتراك مع الخطر نفسه ونوعه ومدته ومبلغ 

 التأمين؛ 

 يشترط في الخطر املؤمن منه أن يكون محتمل الوقوع وأن ال يكون متعلقا بمحرم؛ 

 يكون االشتراك كافيا لتغطية الخسارة املتوقعة واملصاريف اإلدارية والعموالت؛ يشترط أن 

 أن يكون االشتراك عادال، أي أن تخضع األخطار املتماثلة لتسعيرة موحدة قدر اإلمكان؛ 

 .أن يكون االشتراك معزًزا ملوقف الشركة التنافس ي لجذب العمالء 

إن تقدير قيمة الخصم املناسبة مقابل التحمل يتأسس : العوامل املؤثرة في عملية التسعير: ثالثا

عادة بتطبيق قواعد التسعير على توزيع مقدر لحجم الخسائر، ونلخص أهم ما يؤثر في حجم الخسارة 

 :3في النقاط التالية

إن البيانات التي تستخدم في تقدير قيمة االنخفاض في الخسائر املتوقعة ربما أوال: بيانات الخسائر: 

ن خالل إحصاءات للخسائر، أو من خالل استخدام توزيعات احتمالية نظرية للتعبير عن بيانات تأتي م

 الخسائر، وعند استخدام بيانات فعلية فإنها إما أن تكون بيانات تفصيلية عن كل وحدة خطر 

 أو بيانات تجميعية.

                                                           
 47مرجع سابق، ص: ، ة االستثمارات املالية االسالميةمؤشرات تقييم األداء ومفاضل  سامر مظهر قنطقجي،  1
 تم االعتماد على:  2

 06، ص: بشأن التأمين اإلسالمي 26املعيار الشرعي رقم سسات املالية اإلسالمية، هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤ  -

 www .kantakji.comعن املوقع:  95، ص: kIE ،2017، مطبوعات محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،  -

 
يق األهداف التنافسية للمؤمن ومراعاة املتطلبات الضرورية لتسعير حدود التحمل في تأمينات املمتلكات لتحقعلي السيد الديب،   3

 747-739ص: ص ، 1997، املجلة املصرية للدراسات التجارية، مصر االعتبارات الفنية للتسعير
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وقعة من خالل بيانات إن التقدير املباشر لالنخفاض في قيمة الخسارة املتثانيا: تأثير التضخم: 

الخسائر التاريخية يتطلب افتراض أن خبرة الخسائر في املستقبل سوف تتكرر كما حدثت في املاض ي، 

وهذا االفتراض ربما يتحقق من خالل البيئة الساكنة أو الثابتة، بينما البيئة املتحركة أو الديناميكية 

ية، فخالل الفترات الزمنية التي تتميز بالتضخم ربما تغير من الطبيعة األساسية لتوزيع الخسارة األصل

السريع نسبيا فإن اإلجراءات التي تستخدم لزيادة قيم الخسائر تثبت فعاليتها، حيث أن االعتبارات 

العملية ربما تستوجب أن تطول الفترة الزمنية بشكل معقول بين تاريخ تطوير بيانات الخسائر وتاريخ 

ملعدل تضخم سنوي معين فإن األسعار سوف ترتفع بنسبة معينة خالل تطبيقها بصورة نهائية، فوفقا 

عدة سنوات، وتجاهل هذا التأثير ينتج عنه عدم الدقة في خبرة الخسائر التي نعتمد عليها في الحصول 

على التقديرات املطلوبة، فالتضخم ربما يغير ليس فقط متوسط حجم الخسارة ولكن احتمال أن تزيد 

 قيمة معينة للتحمل. قيمة الخسارة على

إن الخصم اإلجمالي يمثل الخصم من القسط املمنوح مقابل زيادة ثالثا: تأثير مصروفات العمليات: 

قيمة التحمل، وألن الخصم اإلجمالي يتضمن عادة إقرار بالوفورات في املصروفات املتوقعة فإنه يزيد 

 ملؤمن.عادة من االنخفاض في الخسائر املتوقعة املدفوعة من جانب ا

ونتناول طرق التسعير وكيفية : حساب القسط )االشتراك( في شركات التأمين التكافلي: الفرع الثاني

 حساب القسط.

تختلف طرق التسعير بين تأمين املمتلكات واملسؤولية طرق التسعير في شركات التأمين التكافلي:  أوال:

 :1وتأمينات الحياة

توجد ثالث طرق رئيسية للتسعير في تأمين طرق التسعير في تأمين املمتلكات واملسؤولية:  .1

 املمتلكات واملسؤولية هي:

  :يقصد بالتسعير الحكمي أنه يتم تقييم الوحدة املعرضة للخطر التسعير الحكمي

بصورة فردية، ويتم تحديد السعر بناء على حكم القائم بعملية االكتتاب، وتستخدم 

الطريقة عندما تكون خسائر هذا الخطر متنوعة وال يمكن وضعها في فئات  هذه

وحساب السعر لها، أو عندما تكون إحصاءات الخسائر املوثوق بها غير متاحة، 

                                                           
 831-829ص: ص  مرجع سابق،، جورج ريجدا  1
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ويستخدم التسعير الحكمي بكثرة في التأمين البحري وفي بعض أنواع تأمين النقل 

 البري.

 :ع الوحدات املعرضة للخطر واملتشابهة ويقصد بالتسعير الطبقي وض التسعير الطبقي

في صفات معينة في نفس فئة االكتتاب وتقاض ي نفس السعر، ويعكس السعر الذي 

يتقاضاه املؤمن متوسط خبرة الخسارة في املجموعة ككل، ويعتمد التسعير الطبقي 

على االفتراض القائل بأنه سوف يتم تحديد الخسائر املستقبلية للمؤمن لهم 

فس مجموعة العوامل، ويستخدم التسعير الطبقي بكثرة في تأمين أصحاب باستخدام ن

 املنازل وتأمين حوادث العمل والتأمين على الحياة.

  تسعير االستحقاق )التسعير باستخدام الخصائص الفردية للش يء موضوع

وهو خطة التسعير وتقوم على أساس التسعير حسب الفئات أوال ثم تعديل التأمين(: 

دة أو نقصا وفقا لخبرة الخسارة الفردية، ويقوم التسعير باستخدام السعر زيا

الخصائص الفردية على أساس االفتراض القائل بأن خبرة الخسارة ملؤمن له معين 

سوف تختلف اختالفا جوهريا عن خبرة الخسارة للمؤمن لهم اآلخرين، لذلك يتم 

 الخسارة الفردية.تعديل أسعار الفئات زيادة أو نقصا باالعتماد على خبرة 

 وتقسم إلى ثالث طرق أساسية:طرق التسعير في التأمين على الحياة:  .2

  :يمكن شراء وثائق التأمين على الحياة بقسط وحيد صاف أو أقساط القسط الوحيد الصافي

سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية، وعلى من أنه ال يتم شراء معظم الوثائق 

هذا هو أساس حساب األقساط في جميع أنواع تأمينات الحياة، بقسط وحيد صاف، فإن 

ويمكن تعريف القسط الوحيد الصافي بأنه القيمة الحالية ملزايا العقد املستقبلية ويعتمد 

 القسط الوحيد الصافي على ثالث افتراضات:

 يتم دفع األقساط بداية علم الوثيقة؛  -

 يتم دفع املطالبات في نهاية عام الوثيقة؛  -

 عدل الوفاة معدل منتظم خالل العام.م  -

  :ال يتم شراء أغلب العقود التأمين على الحياة بقسط القسط املتساوي السنوي الصافي

وحيد صاف نظرا لكبر املبلغ املطلوب دفعه نقدا، وبصفة عامة يجد العمالء أنه من األنسب 

دفع تكلفة التأمين في صورة أقساط مجزأة، فإذا تم دفع األقساط سنويا فمن الضروري 
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صافية، حيث يجب أن تكون  تحويل القسط الوحيد الصافي إلى أقساط متساوية سنوية

متساوية رياضيا مع القسط الوحيد الصافي وال يمكن تحديد األقساط املتساوية السنوية 

الصافية بقسمة القسط الوحيد الصافي على عدد السنوات التي يتم دفع األقساط خاللها، 

 ألنه سوف ينتج عن هذه التجزئة قسط غير كاف.

 :اإلجمالي بإضافة نصيب التحميالت إلى القسط يتم تحديد القسط  القسط اإلجمالي

املتساوي الصافي، ويجب أن تغطي التحميالت جميع مصروفات التشغيل وكذلك احتياطي 

 الطوارئ.

أسعار  تختلف أسس تحديد: حساب القسط )االشتراك( في تأمينات املمتلكات واملسؤولية: ثانيا   

ات األخرى، ويرجع ذلك إلى أن خدمة التأمين خدمة التأمين عن أسس تحديد أسعار السلع والخدم

خدمة آجلة ال يمكن تحديد تكلفتها الفعلية إال في نهاية املدة، فالتسعير هنا يعتمد على محاولة 

الوصول إلى تكلفة متوقعة باالعتماد على الخبرة الفعلية في املاض ي بشرط أن تكون كافية لتحقيق 

، واعتمادا على األسس 1كلفة الفعلية مع التكلفة املتوقعةحتى تقترب الت قانون األعداد الكبيرة

 الرياضية واإلحصائية يتم حساب أسعار التأمينات العامة واملسؤولية على مرحلتين:

تهدف رياضيات التأمين إلى الوصول إلى حساب القسط الصحيح قدر حساب القسط الصافي: .1

املطلوب، وحتى نتمكن من الوصول إلى حساب القسط اإلمكان والذي يستحق مقابل الغطاء التأميني 

التجاري فإنه يلزم أن نقوم بحساب القسط الصافي لنوع التأمين املطلوب، ويتوقف غالبا تحديد 

 :2األقساط الصافية على ثالث عناصر رئيسية

 احتمال تحقق الخطر املؤمن منه خالل السنة التأمينية؛ 

  الخسارة التي تنتج إذا ما تحقق الخطر املؤمن منه؛حجم التعويض الذي يتوقف على حجم 

                                                           

( في 1835في عام ) Poisson بواسون أول من نادي باستعمال هذا القانون الرياض ي العالم الفرنس ي : قانون األعداد الكبيرة  

كلما زاد عدد الوحدات التي يجرى عليها التجربة كلما آلت نسبة االحتماالت حساب االحتماالت التجريبية التقديرية، وينص على أنه 

 من االحتم
ً
 أو قريبا

ً
ال املحقق، املتوقعة إلى االحتمال املحقق لهذه التجربة إلى الواحد الصحيح بمعنى أن يصبح االحتمال املتوقع مساويا

 ويترتب على ذلك أن يصبح القسط عادال وكافيا.

 174، ص: 2010مصر العربية،  1املكتبة العصرية طالتأمين ورياضياته )الخطر والتأمين(، ابراهيم محمد مهدي،   1
، ، ص: 2012، 1طدار النشر غير مذكورة   األصول العلمية والعملية للخطر والتأمين،شريف محمد العمري، محمد محمد عطا،   2

165 
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 .نوع الغطاء التأميني 

 وتعطى معادلة حساب القسط الصافي كالتالي: -

× مبلغ التأمين    = معدل الخسارة  القسط الصافي

 :ومنه

قيمة الخسارة التي حدثت

قيمة الش ئ موضوع التأمين
=  معدل الخسارة

  

القسط الصافي هما متوسط التعويض عن ومما سبق يتضح أن أهم عنصران في حساب  -

 :1الحادث الواحد ومعدل تكرار الخسائر

 ويطلق عليه احتمال تحقق الخطر املؤمن منه حيث:معدل تكرار الخسائر:  .1

عدد حاالت الخسائر املحققة خالل فترة الخبرة

عدد الوحدات املعرضة للخطر خالل تلك الفترة
=  معدل تكرار الخسائر

 ويحسب كالتالي:متوسط التعويض عن الحادث الواحد:  .2

إجمالي التعويضات املدفوعة

عدد حاالت الحوادث املحققة
=  متوسط التعويض عن الحادث الواحد

 .ويتم حساب متوسط التعويض بصورة أكثر دقة عن طريق ما يسمى جدول الخسائر

الكاملة، ويزيد عن القسط الصافي، وهو يعني قسط الخدمة التأمينية حساب القسط التجاري: .2

وهناك بعض اإلضافات ملقابلة بعض العناصر للوصول إلى القسط التجاري الصافي، وإضافات أخرى 

ملقابلة بعض العناصر األخرى للوصول إلى القسط اإلجمالي الذي يطالب املؤمن له بأدائه ونوضح ذلك 

 :2فيمايلي

                                                           
 176ابراهيم محمد مهدي، مرجع سابق، ص:   1

جدول الخسائر: هو جدول افتراض ي يتم إعداده بشركات التأمين العامة لكل خطر على حده وفقا لخبرة هذه الشركات  في التعامل مع   

 تلك األخطار ونحصل منه على احتمال وقوع خسارة في إحدى فئات الخسارة املختلفة وكذلك يمكن حساب املتوسط العام للخسارة.
 181-177ص: ص حمد محمد عطا، مرجع سابق، شريف محمد العمري، م    2
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 العناصر التالية: ويتكون منالقسط التجاري الصافي: ثانيا: 

  :)والذي تم توضيحه( وهذا القسط يكفي فقط قسط تغطية الخطر )القسط الصافي(

 لتغطية الخسائر املتوقع حدوثها في نوع الخطر املؤمن عليه وذلك طبقا لخبرة املاض ي.

 :إن السلعة في التأمين هي عبارة عن العقد التأميني  تكلفة إنتاج العملية اإلنتاجية 

بالتحديد الوعد املوضح في العقد لتغطية الخسارة إذا ما تحقق الخطر املؤمن عليه، أو 

حمل على 
ُ
وتحتاج هذه السلعة إلى جهاز لتسويتها، تكلفة هذا الجهاز وأجور عماله ينبغي أن ت

 عاتق السلعة )عقود التأمين(.

 :قلبات العكسية في ويعتبر ذلك حيطة وحذر ملواجهة الت جزء إضافي ملواجهة احتمال الذبذبة

حساب قسط الخطر، وابتعاد النتائج التي تتحقق بعض الش يء عن االحتمال الذي توقعناه 

 ملقابلة الخطر.

  :ويشمل التكلفة اإلدارية للمؤمن.جزء إضافي آخر 

بعد الوصول إلى تحديد قيمة القسط التجاري الصافي، هناك القسط التجاري اإلجمالي:  .1

رسوم والضرائب تضاف إلى القسط التجاري الصافي للوصول إضافات أخرى تتمثل في ال

 إلى القسط التجاري اإلجمالي.

عند تحديد القسط في تأمينات الحياة يجب : حساب القسط )االشتراك( في تأمينات الحياة: ثالثا

 : 1األخذ بعين االعتبار الشروط التالية

 ذلك بواسطة جداول الوفاة؛ مقدار الخطر املعرض له املستأمن أو احتمال وفاته ويتحدد -

مدة تأمين الحياة، حيث يلعب الزمن دورا كبيرا في تحديد قيمة القسط فكلما طالت مدة  -

 تأمين الحياة كلما زاد مقدار الخطر على املؤمن؛

سعر الفرصة البديلة، حيث يساعد هذا السعر على تحديد مقدار القسط فكلما كانت الفرص  -

توظيف أموالها عالية كلما كان القسط منخفضا، ألن عوائد التي تحصل عليها الشركة من 

 هذه الفرص تساعد على تغطية جزء من النفقات األساسية إضافة إلى تحقيق مورد ثابت؛

ولحساب قسط التأمين على الحياة نستخدم طريقة التوقع الرياض ي، حيث أن املبلغ الذي  -

ويحسب التوقع الرياض ي بالصيغة  يدفع عند تحقق الخطر يكون محددا وهو مبلغ التأمين،

 :2التالية

                                                           
 290-289ص: ص ، مرجع سابق، محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،   1
 230، ص: 2009، دار اليازوري عمان إدارة الخطر والتأمينعيد أحمد أبو بكر، وليد اسماعيل السيفو،   2
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القيمة × مبلغ التأمين × التوقع الرياض ي ) القسط الوحيد الصافي( = احتمال حدوث خطر الوفاة 

 الحالية لوحدة النقود

ثم يتحدد القسط اإلجمالي املتوجب على املستأمن دفعه بإضافة جميع املصاريف مضافا إليها  -

 من مستلزمات عقد تأمين الحياة.مصاريف الفحص الطبي ألنه 

 شركات التأمين التكافلي: ل املالءة املالية بالنسبة إلىتسعير منتجات التأمين  أهمية: الفرع الثالث

تسعى املنظمة الخدمية بصفة عامة وشركات التأمين التكافلي بصفة خاصة أهداف التسعير:  أوال:

 :1من األهداف يمكن إيجازها فيما يلي من خالل عملية تسعير منتجاتها إلى تحقيق مجموعة

  :البد من وجود عائد على االستثمار في شركات التأمين التكافلي، فاألشخاص عائد االستثمار

 املشاركين في االستثمار البد أن ينظروا إلى هذا العائد لالستمرار في استثماراتهم.

 :ن طريق التسعير يختلف من ومقدار التكلفة الذي تحاول الشركة تغطيته ع تغطية التكاليف

شركة إلى أخرى بحسب طبيعتها وحجم نشاطها ومن حيث موقعها، وتعتبر التكاليف من 

 األسس املهمة لتحديد األسعار وتمثل التكاليف الثابتة مضاف إليها التكاليف املتغيرة.

 :تقدم بعض الشركات منتجات ذات جودة عالية ألنها تدرك بأن هناك من  قيادة الجودة

 بحث عن الجودة ولديه االستعداد لدفع سعر أعلى من أجل الحصول عليها.ي

 :قد تحاول اجتذاب أكبر عدد ممكن من العمالء لخدماتها في أقصر وقت  تنشيط السوق

بتحديد سعر  الشركةممكن، وهو ما يطبق عليه تسويقيا اختراق السوق، حيث تقوم 

منخفض نسبيا بهدف ضمان نمو السوق والسيطرة على قطاع كبير منه، وعلى العكس من 

سياسة كشط السوق، بفرض أعلى سعر ممكن وتحقيق أكبر ربح  الشركةذلك فقد تختار 

ممكن بسرعة من األسواق وبعد زيادة حدة املنافسة في السوق تبدأ األسعار في االنخفاض 

الف املدخل بين كل من السياستين إال أن االتجاه السائد اآلن في تسعير تلقائيا، ورغم اخت

املنتجات يعتمد على السوق أكثر من التكلفة، أي يعتمد على دراسة السوق، والظروف 

 السوقية للسلعة أساسا، وليس فقط التركيز على التكلفة.

                                                           
 تم االعتماد على املراجع التالية:  1

-171ص: ص ، 2010دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان األردن، التسويق االستراتيجي للخدمات،  محمد محمود مصطفى، -

172 

 321-320ص: ص ، 2011، 1دار املسيرة، عمان، طالتسويق االستراتيجي، محمود جاسم الصميدعي، ردينة عتمان يوسف،  -
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 (: أهداف التسعير في شركات التأمين19شكل رقم )

 عائد االستثمار

 حقيق عائد على االستثمارت -

 استمرار املشاركين في االستثمار -

 تغطية التكاليف

 أسعار كافية لتغطية تكاليف اإلنتاج -

 قيادة الجودة

 أسعار أعلى -

 منتجات ذات جودة عالية -

 تنشيط السوق 

 جذب أكبر عدد من العمالء -

 زيادة الحصة السوقية -

 .الباحثة من إعداد املصدر: 

يعتبر قرار اإلدارة بالنسبة للسياسات  أهمية السياسة السعرية بالنسبة إلى شركات التأمين: : ثانيا

بالنسبة لشركات التأمين، حيث أن مستوى األسعار التي تمنحها  القرارات املصيريةالسعرية من 

على مقدرة  السعري التميز الشركة ملنتجاتها يعتبر أحد األهداف األساسية للسياسة السعرية، ويعتمد 

وتعطى لألقسام املختلفة أسعار مختلفة وفقا لخبرتها، وفي ظل هذه  تقسيم السوق الشركة على 

بين املؤمنين البد أن تعاني  التمييز السعري الظروف إذا لم تستطع شركة التأمين أن تطبق سياسة 

، االنتقاء املعاكس لألخطاريه من فقدان األخطار الجيدة واإلبقاء على األخطار الرديئة وهوما يطلق عل

ويتوقف مدى تأثير االنتقاء املعاكس لألخطار على مدى املنافسة ومدى الصعوبات التي تواجه الشركة 

أهمية كبيرة في  السعرية للسياسةو ، 1التي تساعد على التمييز بين العمالء لجمع البيانات اإلحصائية

 :2 لالعتبارات التالية املالءة املالية للشركةاملحافظة على مجال الخدمات التأمينية من أجل 

نظرا لخصوصية املنتج التأميني فتسعيره يأخذ بعين االعتبار بعض الحسابات وفقا للمقاربة  -

االكتوارية لألخطار، فإذا كان هناك دالة يمكن من خاللها تلخيص كيفية التسعير فيجب أن 

تأخذ بعين االعتبار أن قيمة دينار اليوم أكبر من قيمة دينار الغد، كما يجب التفريق بين 

ت التأمينية من حيث كونها تأمينيا بحريا، بريا أو جويا، بين التأمين االجتماعي  الضمانا

والتأمين الخاص، بين التأمين على األشخاص والتأمين على األضرار، فكل نوع من الضمانات 

                                                           
مجلة التأمين العربي، االتحاد العام العربي للتأمين،  تسعير التأمينات العامة والسياسة السعرية في سوق تنافس ي، بركات قنديل،   1

 51، ص:1997، سبتمبر 54العدد 
 52املرجع نفسه، ص:   2
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به في تحديد السعر املناسب وتختلف هذه الطرق حسب  طريقة خاصةعن خطر ما له 

 1كن إعطاؤها لألخطاراملقاربات املختلفة التي يم

إن املنتج التأميني ضعيف املرونة بالنسبة للطلب بمعنى أن تخفيض سعر املنتج التأميني ال  -

يؤدي في الغالب إلى زيادة مستوى املبيعات ألنه غالبا ما يخفض املنافسون أسعارهم، ورفع 

سون مستوى مستوى األسعار قد يؤدي إلى تآكل حصته في السوق حيث غالبا ال يرفع املناف

 أسعارهم.

إن األسواق التأمينية ال تتأثر في الغالب إذا أفلست إحدى كبار الشركات وخرجت من السوق،  -

ويرجع ذلك إلى عدم انخفاض مستوى العرض نتيجة لخروج تلك الشركة من السوق ويرجع 

تعمل ذلك إلى املرونة الكبيرة بالنسبة للطاقة االستيعابية للشركات األخرى التي التزال 

وإمكانياتها الفورية في تقديم خدماتها لعمالء تلك الشركة املفلسة مما يساعد على إشباع 

 الطلب فوًرا.

سياسات سعرية آمنة ومرنة نظرا لخصائص السوق التأميني فإنه على شركات التأمين اتباع  -

 وتصميم جيد للمنتج التأميني، وال يسمحبأسلوب تسويقي مبتكر قابلة للتعديل تعزز 

 بخصومات للعميل إال إذا كان هناك مؤشرات إحصائية جيدة تعزز هذه الخصومات.

 الئمختيار املاال كتابيه جيدة إلى تحقيق ااء تطبيق سياسة ر من و تهدف إدارة الشركة دائما  -

خطار الرديئة، األ كتتاب في االنتقاء ضد صالح شركة التأمين، وتجنب اإل أللخطار، والحد من ل

أللخطار لوفي ظل وجود سعر موحد  ،زيادة ربحية العمليات التأمينية للشركةمما يعمل على 

مفروض على الشركات من جانب الهيئات الرقابية، فإن ذلك يسهم بمزيد من املسؤولية على 

كتتاب في االلذي يمثل أحد أهم آليات وظيفة أللخطار والعاتق شركات التأمين تجاه قبولها 

حيث أن أي تخفيض في تسعير التأمين لن  ،على السعر املحدد اعتمادامواجهة املطالبات 

عدم قدرة الشركة على يترتب عليه فقط مخالفة تعليمات وشروط هيئة الرقابة، وإنما أيضا 

 .2قساط املحصلةاألغلب ستزيد عن حجم األ لتزامات والتي على االسداد 

  

                                                           
 14حساني حسين، مرجع سابق ص:   1

2
في تقدير هامش ربح االكتتاب بشركات التأمين بالتطبيق  ARIMA ستخدام نماذجاأحمد محمد فرحان محمد، محمد أحمد محمود أبو زيد،   

 .2021، مجلة البحوث املالية والتجارية، العدد الثاني، مصر، أفريل على قطاع تأمينات املمتلكات واملسئولية بالسوق املصرية
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أثر كفاية املخصصات التقنية على املالءة املالية في شركات التأمين  : الثالثاملطلب 

 التكافلي

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

ويتضمن تعريف املخصصات في شركات التأمين التكافلي:  تقنيةمفهوم املخصصات الالفرع األول: 

 الفنية والفرق بين املخصصات واالحتياطات.

 يمكن تعريف املخصصات الفنية على النحو التالي:تعريف املخصصات الفنية: أوال: 

املخصصات واالحتياطات الفنية هي املبالغ التي يجب على املؤمن أو معيد التأمين اقتطاعها  -

واالحتفاظ بها ملواجهة التزامات الشركة املترتبة عليها لحملة الوثائق واملستفيدين، لذلك 

 .1حتياطي لدفع مبالغ التأمين في حال حدوث الخطر املتوقعتحتفظ الشركة بمال ا

واملخصص هو حساب لتقويم املوجودات يتم تكوينه باستقطاع مبلغ من الدخل بصفته  -

، حيث أن املخصصات الفنية في شركات التأمين هي ذلك النوع من املخصصات 2مصروفا

ميزها وبالتالي يقتصر تكوين هذا الذي يرتبط بطبيعة عمليات التأمين والخصائص الفنية التي ت

النوع من املخصصات على الشركات التي تزاول عمليات التأمين دون غيرها من الشركات 

 .3والهيئات

ويمكن تعريف املخصص على أنه: "ذلك الجزء من املال املقتطع من إيرادات الشركة تحتفظ  -

تحديد قيمتها بدقة الناتجة عن  به من أجل مواجهة التزاماتها املالية املستقبلية والتي يصعب

 إبرامها لعقود التأمين".

كثيرا ما يقع الخلط بين كل من املخصص واالحتياطات: التقنية الفرق بين املخصصات ثانيا: 

 :4واالحتياطي، لذا التفريق بين كل من املصطلحين وذلك في النقاط التالي

                                                           
، 1وموزعون، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط، نبالء ناشرون التأمين اإلسالمي والتنمية االقتصادية واالجتماعيةكريمة عيد عمران،   1

 235، ص: 2014األردن عمان ، 
معايير املحاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   2

 403، ص: املخصصات واالحتياطات (11املحاسبة املالية رقم )
القواعد القانونية التي تحكم تحديد املخصصات الفنية في مجال التأمين في مصر ومدى الحاجة إلى د املطلب عبده، السيد عب  3

 06، ص: 1992، 46مجلة مصر العربية ، العدد تعديلها، 
، ص: 2002ربية، إيتراك للطباعة والنشر، مصر العمحاسبة شركات التأمين اإلطار النظري والتطبيق العملي، ثناء محمد طعيمة،   4

56 
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  معينة أو التزامات مؤكدة الحدوث املخصص هو جزء من إيرادات الشركة يحجز ملقابلة خسائر

ولكن يصعب تحديد قيمتها بدقة، أما االحتياطي فهو عبء على األرباح يحجز إما لتدعيم 

 املركز املالي للشركة أو ملواجهة خسائر أو التزامات احتمالية غير مؤكدة الحدوث؛

  يساهم في  املخصص ال يتوقف على نتيجة النشاط وإنما هو تكلفة الحصول على اإليراد أو

الحصول على اإليراد، ويجب خصمه من اإليرادات قبل الوصول لصافي الدخل ومكانه هو 

حساب اإليرادات واملصروفات، أما االحتياطي فهو يتوقف على النتيجة النهائية ألعمال الشركة 

ويتم تكوينه فقط إذا وجدت أرباح وال يتم تكوينه في حالة تحقق خسائر ووعاؤه رصيد حساب 

 رباح؛األ 

 .تعتبر املخصصات التزامات على الشركة لحملة الوثائق، أما االحتياطي فهو جزء من رأس املال 

: ونميز بين شركات التأمين على في شركات التأمين التكافلي تقنيةأنواع املخصصات ال الفرع الثاني:

 املمتلكات واملسؤولية وشركات التأمين على الحياة في أنواع املخصصات.

حيث تكون شركات التأمين املخصصات الفنية في شركات التأمين على املمتلكات واملسؤولية: ال: أو    

 على املمتلكات واملسؤولية املخصصات التالية:

  :لتغطية املطالبات املتعلقة  هو مبلغ يتم تكوينهمخصص االشتراكات غير املكتسبة

، فإذا تعاقد املؤمن 1الفترات املالية املستقبليةباالشتراكات غير املكتسبة التي تنشأ في الفترة أو 

فإنه سيدفع القسط في هذا التاريخ وهو بداية التعاقد والسنة املالية  1/9/2001له مثال في 

أشهر  4بمقدار  2001ولذا فالقسط املدفوع جزء منه يخص عام  31/12/2001تنتهي في 

أشهر من قيمة  8الجزء الذي يعادل  ، وهذا2002أشهر يخص العام التالي  8والباقي بمقدار 

القسط يعتبر مدفوعا مقدما أو غير مكتسب وذلك في تاريخ عمل القوائم املالية في 

، لذا ُيكّون مخصص االشتراكات غير املكتسبة ) او مخصص األخطار السارية( 31/12/2001

 سارية بهذا الجزء املدفوع مقدما ويستخدم هذا املخصص مستقبال لتغطية األخطار ال

 .2أو يسترده املستأمن في حالة إلغاء العقد

                                                           
، 15معيار املخصصات واالحتياطات في شركات التأمين اإلسالمية رقم هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   1

 513، ص: 02الفقرة 
 47ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، ص:   2
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ويقاس مخصص االشتراكات غير املكتسبة بمبلغ يتم تكوينه بنسبة من إجمالي االشتراكات غير  -

 :1املكتسبة بعد حسم نصيب معيدي التأمين، بإحدى الطرق اآلتية

 حيث  : في هذه الطريقة يتم تكوين املخصص لكل عقد على حدهالطريقة االنفرادية

يحدد تاريخ التعاقد وتاريخ انتهاء الوثيقة، ثم يقسم القسط إلى قسمين بنسبة املدة 

الباقية على نهاية السنة املالية إلى املدة التي تقع في السنة املالية التالية، وتحجز ما 

يخص العام التالي كمخصص لهذه الوثيقة وبتجميع املخصصات لكل الوثائق ينتج 

 كل الوثائق، وهي ال تصلح إال في الشركات التأمينية الصغيرة.املخصص اإلجمالي ل

 تفترض هذه الطريقة أن العقود السنوية يتم إبرامها في يوم الطريقة النصف سنوية :

واحد هو منتصف العام، لذلك تجمع األقساط الصافية لجميع الوثائق ويعتبر نصفها 

لك يكون املخصص لجميع يخص هذا العام والنصف اآلخر يخص العام التالي، وبذ

% من مجموع صافي األقساط، لكن هذه الطريقة قد ال تعطي 50العقود بنسبة 

النتائج الدقيقة في حال عدم تحقق الفرض السابق، ولكنها طريقة سهلة وعملية وال 

 تتطلب إجراءات مطولة.

 آخر : في هذه الطريقة يفترض أن العقود تمت في أول الشهر أو في طريقة االثني عشر

الشهر في كل سنة، ويتم تجميع صافي األقساط لكل شهر للعقود السنوية وتكوين 

 املخصص بالطريقة التالية : 

بفرض أن العقود تتم في أول كل شهر, فالعقد الذي بدأ في جانفي ال يتم تكوين مخصص     

التالية، من نفس العام فال توجد أقساط تخص السنة  12/  31للعام القادم ألنه ينتهي في 

من صافي األقساط.،  12/ 1والعقود التي بدأت في شهر فيفري يتم تكوين مخصص عنها بنسبة 

وهكذا بالنسبة لبقية أشهر السنة، حتى يتم تجميع املخصص اإلجمال عن طريق مجموع 

 املخصصات الشهرية بالطريقة التالية:

من أقساط شهر  2/12من أقساط شهر فيفري+ 1/12ال يوجد مخصص عن شهر جانفي+

 من أقساط شهر ديسمبر. 12/12مارس+...........+

 أما إذا افترضنا أن العقود تتم في نهاية كل شهر فيتم تكوين املخصص بالطريقة التالية:

 من أقساط شهر ديسمبر. 12/12من شهر أفريل........+ 2/12من شهر جانفي+  1/12 

                                                           
 51-48:  ثناء محمد طعيمة، املرجع نفسه، ص  1
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 فترض أن العقود السنوية التي تتم في : في هذه الطريقة يالطريقة األربعة والعشرينية

أي شهر تتم في منتصفه، أي أن عقود شهر جانفي وعقود شهر فيفري تتم في منتصفه 

وهكذا حتى نهاية السنة، ولذلك فإن العقود التي تمت في شهر جانفي يكون عنها 

من صافي أقساط  1/24شهر أي بنسبة  12شهر إلى ½ مخصص للعام التالي بنسبة 

من صافي أقساط الشهر،  3/24هر، أما بالنسبة لشهر فيفري فإن النسبة هي هذا الش

وهكذا بالنسبة لبقية الشهور. ويالحظ أن املخصص يتم تكوينه بالجزء الذي ال يخص 

العام الذي تم فيه التعاقد، ويتكون املخصص بهذه الطريقة عن طريق جميع 

 املخصصات الشهرية كما يلي: 

من شهر  23/24من شهر مارس+.....+ 5/24من شهر فيفري+  3/24من شهر جانفي+  1/24 

 ديسمبر.

وتعتبر هذه الطريقة أدق الطرق، حيث كلما قلت الفترة التي يتم من خاللها تحصيل األقساط  

 كلما كانت الطريقة أدق وتعطي نتائج أفضل.

  :رة تضم في هذه الطريقة يتم تقسيم السنة إلى أربعة فترات، كل فتطريقة الثمانية

ثالثة أشهر، ويفترض أن التعاقد يتم في منتصف هذه الفترة، ويتم تكوين املخصص 

 على هذا األساس.

( من األقساط 8:  1( أو )24:  3بالنسبة لعقود الربع األول ُيكون عنها مخصص بنسبة  )    

عنها  السنوية الصافية لهذا الربع. بالنسبة إلى عقود الربع الثاني من السنة نكون مخصص

، وبالتالي تتم بنفس الطريقة لبقية األرباع، ويتم تكوين املخصص اإلجمالي باتباع 8/  3بنسبة 

 هذه الطريقة بجمع املخصصات التي يتم تكوينها في الفترات األربعة.

 :هو مبلغ يتم تكوينه لتغطية املبالغ املتوقع دفعها في  مخصص أخطار حدثت ولم يبلغ عنها

لية للتعويض عن األخطار التي حدثت ولم يبلغ عنها بعد، حتى نهاية الفترة فترات مالية مستقب

املالية الحالية، يقاس مخصص األخطار التي حدثت ولم يبلغ عنها بمبلغ يتم تقديره من قبل 

الشركة على أساس الخبرة السابقة املتعلقة بأحدث املطالبات التي تم التبليغ عنها والطرق 

 .1ذلك للوصول إلى القيمة املتوقع دفعها في تاريخ قائمة املركز املالياإلحصائية املختلفة و 

                                                           
، 15معيار املخصصات واالحتياطات في شركات التأمين اإلسالمية رقم جعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة املحاسبة واملرا  1

 514، ص: 04الفقرة 
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  :هو مبلغ يتم تكوينه لتغطية املبالغ املتوقع دفعها في مخصص التعويضات تحت التسوية

فترات مالية مستقبلية لتسديد املطالبات التي حدثت حتى نهاية الفترة املالية وتم التبليغ عنها، 

نفقات املتعلقة بتنفيذ املطالبات محسوما منها املطالبات التي دفعت، ويشمل هذا املخصص ال

حيث يؤدي وقوع الخطر في أنواع كثيرة من التأمين إلى مطالبة املؤمن له بدفع التعويض لذلك 

تبدأ الشركة في اتخاذ اإلجراءات الضرورية للتثبت من وقوع الخطر املؤمن ضده وتستغرق هذه 

السنة املالية لشركة التأمين دون تسوية التزاماتها نحو املؤمن له، لذلك اإلجراءات وقتا يتجاوز 

يجب على شركة التأمين أن تحتفظ بمخصص على ذمة املطالبات التي يجري تسويتها يسمى 

 .1بمخصص التعويضات تحت التسوية

 ويمكن تقسيم مخصصات التعويضات التي لم يتم تسويتها إلى النوعين التاليين: -

  عند تكوين   التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم اإلبالغ عنها:مخصص

مخصصات للتعويضات عن الخسائر املبلغ عنها والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد 

 امليزانية يمكن إتباع إحدى الطرق التالية:

 : لغ بمقتض ى هذه الطريقة تتم دراسة كل حالة على حده وتقدير مب الطريقة الفردية

التعويضات املطلوب لها حسب ظروفها بعد دراسة املعاينة وتقدير حجم الخسائر 

املبدئية, تجمع املخصصات الخاصة بكل الحوادث املتعلقة لينتج مبلغ املخصص 

 اإلجمالي.

 تعتمد هذه الطريقة على بيانات السنوات السابقة في إيجاد  طريقة القيمة املتوسطة :

 واحدة حسب ما يلي:قيمة التعويض للمطالبة ال

متوسط التعويض عن الحالة الواحدة = مجموع التعويضات خالل السنوات السابقة 

 / عدد املطالبات خالل نفس السنوات السابقة.

 ثم يتم حساب مخصص التعويضات تحت التسوية باملعادلة التالية:

مخصص التعويضات اإلجمالي = عدد املطالبات املعلقة * متوسط التعويض عن 

 الحالة الواحدة.

وتفيد هذه الطريقة في حالة كثرة عدد املطالبات مع وجود تقارب في قيمة املطالبات 

 على اختالفها ويراعى استخدامها بالنسبة كل فرع من فروع التأمين على حده.

                                                           
مرجع ، 15معيار املخصصات واالحتياطات في شركات التأمين اإلسالمية رقم هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   1

 513، ص: سابق
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  وهو نسبة من األقساط تخصص طريقة معدل الخسارة ,
ً
: يتم تحديد الخسارة مقدما

 ة على الشكل التالي :لدفع التعويضات السنوي

 معدل الخسارة = التعويضات التي تخص العام / األقساط التي تخص العام.

 

التعويضات املسددة  –التعويضات التي لم تسو بعد = التعويضات التي تخص العام 

 وتحت السداد.

ويتم تكوين املخصص برقم التعويضات التي لم تسو بعد. تفيد هذه الطريقة إذا كانت 

 تتمتع بش يء من االستقرار واالنتظام على مدار العام. الشركة

 :ويتم تكوين  مخصص التعويضات عن الخسائر غير املبلغ عنها حتى تاريخ إقفال امليزانية

 مخصص التعويضات هذا عن طريق إحدى الطرق التالية :

  والتي لم تبلغ بعد في السنة السابقة إلى 
ً
إجمالي طريقة نسبة التعويضات املحققة فعال

التعويضات عن الخسائر املبلغ عنها لنفس السنة. وبضرب هذه النسبة إلى إجمالي 

 التعويضات املحققة هذا العام ينتج املخصص املطلوب

مخصص العام الحالي = )مخصص العام السابق / إجمالي التعويضات املبلغ عنها 

 للعام السابق( * إجمالي التعويضات املخصصة للعام الحالي.

 والتي لم تبلغ بعد في السنة السابقة إلى مجموع طري 
ً
قة نسبة التعويضات املحققة فعال

األقساط املحصلة الخاصة بالعام السابق. وتضرب هذه النسبة في أقساط العام 

 الحالي املحصلة فينتج رقم املخصص املطلوب.

( * مخصص العام الحالي = )مخصص العام السابق/ األقساط املحصلة للعام السابق

 األقساط املحصلة للعام الحالي.

وفيمايلي نعرض أهم أنواع املخصصات في شركات التأمين على الحياة:  تقنيةاملخصصات الثانيا: 

 الفنية في شركات التأمين على الحياة:

  :إن مقدار الخطر في تأمينات الحياة يختلف من سنة إلى أخرى، حيث االحتياطي الحسابي

يزداد تحققه بتقدم املؤمن له في السن، وبالرغم من تزايد احتمال تحقق الخطر إال أن قسط 

التأمين يظل ثابتا خالل فترة التأمين ولهذا تلجأ شركات التأمين إلى تكوين هذا املخصص حتى 
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، ويتم حساب االحتياطي 1لة وقوع الخطر املؤمن ضدهيمكنها سداد التعويضات في حا

الحسابي لعقود التأمين على الحياة إما على أساس طريقة املاض ي أو باستخدام طريقة 

 :2املستقبل، ونستعرض محتوى الطريقتين كالتالي

 : تعتمد هذه الطريقة على تتبع الوثائق املصدرة وتحديد جملة األقساط  طريقة املاض ي

الصافية عن السنة األولى ثم خصم املزايا املسددة للمنتفعين خالل نفس السنة للوصول إلى 

احتياطي آخر السنة األولى، وفي بداية السنة يضاف إلى احتياطي نهاية السنة األولى قيمة 

لثانية، ثم توجد جملة هذه املبالغ في نهاية السنة. و بطرح األقساط الصافية عن السنة ا

قيمة املزايا التي سددتها الشركة ملن استحق مبلغ التأمين خالل هذه السنة نتوصل إلى قيمة 

االحتياطي آخر السنة الثانية وتتكرر الخطوات بالنسبة لكل سنة من سنوات العقد، وبصفة 

 أي سنة من خالل املعادلة التالية :  عامة يمكن تحديد االحتياطي في نهاية

 –+ ع(  1"( + )قسط السنة   "ن"()1-االحتياطي آخر السنة "ن" =] )االحتياطي آخر السنة "ن

 تكلفة التأمين عن السنة "ن"[

 أو 

جملة مبالغ التأمين  –االحتياطي الحسابي = جملة األقساط املحصلة في تاريخ حساب املخصص 

 ب املخصصاملسددة حتى تاريخ حسا

  

 : في هذه الطريقة يتم حساب االحتياطي  طريقة املستقبل في حساب االحتياطي الحسابي

بالفرق بين القيمة الحالية ملزايا العقد والقيمة الحالية لألقساط الصافية التي لم تدفع بعد 

 أي : 

ة بسدادها للمؤمن املخصص الحسابي = القيمة الحالية ملبالغ التأمين املستقبلية التي تلتزم الشرك

القيمة الحالية لألقساط املستقبلية والتي يلتزم املؤمن له  –لهم في تاريخ حساب املخصص 

 بسدادها إلى الشركة في تاريخ حساب املخصص.

فهو يمثل الفرق بين التزام شركة التأمين عن الوثائق السارية املفعول حتى تاريخ إعداد امليزانية والتزام 

 املدة الباقية عن وثائقهم. حملة الوثائق عن

                                                           
  38، ص: 2002/2003، الدار الجامعية، االسكندرية، محاسبة شركات التأمينأحمد صالح عطية،   1
 46ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، ص:   2
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  :وهذا املخصص يتم تكوينُه بقيمة املطالبات التي لم يتم  مخصص املطالبات تحت التسديد

 لطول وكثرة إجراءات تقدير وسداد قيمة 
ً
تسويتها حتى تاريخ إعداد امليزانية. ويتم تكوينه نظرا

التعويضات مما يجعل هناك تعويضات ال زالت تحت التسوية في ختام السنة املالية يتعين 

 1تكوين مخصص لها.

تنشأ بالنسبة لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية:  تقنيةية املخصصات ال: أهمالثالثالفرع 

الحاجة إلى تكوين املخصصات الفنية في مجال التأمين بسبب القواعد العلمية والعملية التي تحكم 

أسلوب مزاولة هذا النوع من النشاط االقتصادي، فعلى ضوء التحصيل املقدم ألقساط عقود التأمين 

ملختلفة وامتداد هذه العقود ألكثر من فترة مالية واحدة واتباع مبدأ االستحقاق في إعداد الحسابات ا

الختامية لهيئات التأمين، ال تعد كامل أقساط التأمين التي تم تحصيلها خالل أي فترة إيرادا مكتسبا 

ين أن تكون مخصصا بقيمة على تلك الفترة، بمعنى أنه في نهاية أي سنة مالية يتحتم على هيئات التأم

ذلك الجزء من األقساط التي تم تحصيلها والذي يخص الفترة أو الفترات املالية القادمة، ومن ناحية 

أخرى تستغرق اإلجراءات الخاصة بتسوية املطالبات الناشئة عن عقود التأمين أيا كان نوعها مدة 

املنش ئ لالستحقاق، وبالتالي فإنه على زمنية قد تقصر أو تطول وفقا لنوع التأمين وظروف الحادث 

كون في نهاية أي فترة مالية مخصص ملقابلة االلتزامات الناشئة عن الحوادث التي 
ُ
شركات التأمين أن ت

 .2تحققت خالل هذه الفترة ولم يتم تسويتها وسدادها بعد

لشركات التأمين على ومن جهة أخرى يعد املخصص الحسابي أهم املخصصات التقنية بالنسبة         

الحياة، حيث يتم الحصول على هامش املالءة املالية انطالقا من مجموع املخصصات الحسابية التي 

تشكلت في اليوم األخير من السنة املالية السابقة، وينظر إلى هامش املالءة املالية كمقياس للمركز املالي 

 .3للشركة

 

  

                                                           
 .38عطية, أحمد صالح. مرجع سابق، ص  1
 06السيد عبد املطلب عبده،  مرجع سابق، ص:   2

3
 Jasmina Selimovic ; Actuarial Estimation of technical provisions Adequacy in life insurance 

companies ; ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/osi/journl/.../IMR6a ;p : 532 
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 وأهميتها بالنسبة إلى شركات التأمين التكافليإدارة التعويضات : الرابعملطلب ا

 :تسديد التعويضات، األسس واملراحلويتضمن هذا املطلب مفهوم 

 ويحتوي هذا الفرع على النقاط التالية:الفرع األول: تسديد التعويضات التعريف واألسس:    

هي تلك الوظيفة  تسديد التعويضات أو تسوية املطالباتأوال: تعريف عملية تسديد التعويضات:  

املتعلقة بدفع مبلغ التأمين أو دفع التعويضات املستحقة للمؤمن له عند تحقق الخطر املؤمن ضده، 

وفي شركات التأمين هناك جهة أو دائرة متخصصة بدراسة املطالبات املقدمة وتحديد قيمة التعويض 

 .1املستحق من خالل تسوية الخسائر

اء الشركة بااللتزام الناش ئ عن عقد التأمين بالتعويض عن وتعني عملية تسديد التعويضات وف -

 الضرر الواقع جراء تحقق الخطر املؤمن عليه.

 :2هناك ثالث أسس متبعة في تسديد التعويضاتثانيا: األسس املتبعة في عملية تسديد التعويضات: 

وإجراء حيث يقوم مسوي الخسائر بدراسة املطالبة التحقق من صحة املطالبة املقدمة:  .1

التحريات الضرورية للتأكد من أن الخسارة التي وقعت بالفعل وهي مغطاة من خالل 

 وثيقة التأمين التي أصدرتها شركة التأمين.

إن التأخر أو عدم تسديد املطالبة بعد التأكد  اإلنصاف والسرعة في تسديد التعويضات: .2

 من صحتها يضر بسمعة الشركة ويؤثر سلبا على مبيعاتها.

وهذا البند ال عالقة له بالشروط التعاقدية مع املؤمن له،  م املساعدة للمؤمن لهم:تقدي .3

ولكن على شركات التأمين ان تقوم بذلك ملا في ذلك من أثر طيب على سمعة الشركة في 

 سوق التأمينات وينعكس إيجابيا على مبيعاتها.

 :3ة مهمة لتسديد التعويضات هيتوجد مراحل عديدالفرع الثاني: مراحل عملية تسديد التعويضات: 

تعتبر املرحلة األولى عند وقوع حادث هي إبالغ املؤمن بالخسارة، اإلبالغ بوقوع الخسارة:  .1

حيث يتم تحديد شرط اإلبالغ عن الخسارة في الوثيقة، ويتطلب الشرط النموذجي أن 

ه الفرصة عقب يقوم املؤمن له بإعطاء إخطار لشركة التأمين في الحال أو بمجرد أن تتاح ل

 وقوع الخسارة.

                                                           
 161أسامة عزمي سالمة، شقيري نوري موس ى، مرجع سابق، ص:   1
 54-53ص: ص كريمة عيد عمران، مرجع سابق،   2
 809-808ص: ص جوج ريجدا، مرجع سابق،   3
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بعد تسلم اإلخطار فإن الخطوة التالية لذلك هي التحقق من  التحقق من املطالبة: .2

املطالبة، فيجب أن يحدد املسوي أن الخسارة التي وقعت مغطاة ويلزم أيضا أن يحدد 

 .مبلغ الخسارة، ويجب اإلجابة على سلسلة من التساؤالت قبل املوافقة على دفع املطالبة

حيث يمكن أن يطلب إثبات الخسارة قبل دفع املطالبة، وإثبات الخسارة  إثبات الخسارة: .3

 هو بيان موثوق فيه ُمقدم من قبل املؤمن له وهو الذي يثبت الخسارة.

بعد التحقق من املطالبة يلزم على خبير التسوية اتخاذ قرار الدفع،  اتخاذ قرار الدفع: .4

 وهناك ثالث قرارات ممكنة:

 هو أنه يمكن دفع املطالبة، حيث أنه في أغلب الحاالت يتم دفع املطالبة وفقا ر األول: القرا

 لشروط الوثيقة.

 :هو إنكار املطالبة، حيث يمكن أن يعتقد املسوي أن الوثيقة ال تغطي الخسارة  القرار الثاني

 أو أن املطالبة احتيالية.

 :ف بين املؤمن واملؤمن له على املبلغ هو أن املطالبة صحيحة، ولكن هناك خال  القرار األخير

الذي يجب دفعه، ففي حالة حدوث خالف يجب أن تحدد شروط الوثيقة كيفية حل هذا 

 الخالف.

املالءة املالية لشركات التأمين : األهداف األساسية لتسديد التعويضات وأثر ذلك على الثالثالفرع 

 : التكافلي

أهداف أساسية لعملية تسديد التعويضات من وجهة نظر توجد  أوال: أهداف تسديد التعويضات:

 .1املؤمن، هذه األهداف التي تؤثر على مكانة الشركة في السوق في حال بلوغها

  :إن الهدف األول في عملية تسديد التعويضات هو إثبات أن أوال: إثبات أن الخسارة مغطاة

ديد ما إذا كان قد تم تغطية الخسارة التي وقعت هي من الخسائر املغطاة، وهذا يتضمن تح

 شخص محدد أو ممتلكات محددة بموجب الوثيقة وحد التغطية.

  :فإذا تم إنكار مطالبة صحيحة فقد تم إلغاء ثانيا: الدفع العاجل والعادل للتعويضات

الغرض التعاقدي والتكافلي من أجل حماية املؤمن له، وهذا ما يضر بسمعة املؤمن له ويؤثر 

سلبا على حجم املبيعات من الوثائق الجديدة في السوق، وبالتالي فقد يتراجع حجم اإلنتاج 

لسلبي على تنافسية الشركة، حيث وتنخفض معه الحصة السوقية للشركة وبالتالي التأثير ا
                                                           

 ، بتصرف806جورج ريجدا، مرجع سابق، ص:   1
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أن املدفوعات العادلة تعني أنه يجب على املؤمن أن يتجنب املبالغة في تسديد التعويضات 

ويجب أن يتصدى للمطالبات االحتيالية، نظرا ألن ذلك يؤدي في النهاية إلى ارتفاع األقساط، 

ثر من الالزم( فسوف يعاني مالكو وإذا اتبع املؤمن نظام املطالبات الوفيرة )تسوية املطالبات أك

 الوثائق، ألن زيادة السعر في هذه الحالة تكون ضرورية.

  :وذلك بعد وقوع الخسارة املغطاة وبغض ثالثا: تقديم املساعدة الشخصية للمؤمن له

النظر عن االلتزام التعاقدي يجب على املؤمن أن يقدم املساعدة الشخصية للمؤمن له بعد 

ثال يجب على خبير تسديد التعويضات أن يساعد الوكيل في تقديم العون وقوع الخسارة، فم

لألسرة إليجاد منزل مؤقت بعد حدوث الحريق، وذلك لعطي السمعة الطيبة للشركة في نظر 

 عمالئها.

تمثل املطالبات عنصرا هاما ثانيا: دراسة أثر إدارة املطالبات على النتيجة التقنية لشركات التأمين: 

% من القسط في شكل تعويض 80امليزانية العمومية لشركات التأمين، حيث أنها تستهلك أكثر من في 

شركات التأمين، وفي التطبيق  أداءمؤشر رئيس ي على  إدارة املطالباتن ، حيث أوتكاليف املعالجة

أوقات العملي فإن تكاليف إدارة املطالبات تعكس مباشرة األداء املالي لشركات التأمين خاصة في 

لدراسة أثر إدارة املطالبات على النتيجة التقنية  أهم نسبةاألزمات، ونعرض من خالل هذه الجزء 

هذه الشركات، وتتمثل هذه النسبة في نسبة ل املالءة املاليةلشركات التأمين وبذلك نبين األثر على 

 (.combined ratio)    1املجمعة

نسبة املجمعة املؤشر األكثر شيوعا  تعتبر: (combined ratio) املجمعة  تعريف النسبة .1

ألعمال التأمين على غير الحياة، ويستعملها املحللون املاليون من  لتقييم النتيجة التقنية

أجل مقارنة ربحية عمليات التأمين من شركات مختلفة، ولذلك فإن إدارة املطالبات هي 

 يكون مضمون النسبة كالتالي:مؤشر األداء الرئيس ي لشركات التأمين على غير الحياة، و 

=  (combined ratio)    النسبة املجمعة
تكلفة املطالبات + املصاريف اإلدارية

األقساط املجمعة
 

% فإنها 100من  أقلمن الناحية النظرية إذا كانت النسبة املستهدفة هي تفسير النسبة:  .2

% فإن ذلك يدل 100من أكبر ، في حين إذا كانت النسبة نتيجة تقنية إيجابيةتتوافق مع 

                                                           
1
 Antonella di GREGORIO ; La gestion des sinistres en assurance IARD : quels le viers d 

optimisation et d amélioration de la perfomance opérationnelle pour une gestion efficiente et 

innovante ? Les travaux de l Enass : Ecole nationale d assurance. PP : 18-21 
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عدم يدل على ، وفي حالة أن النتيجة التقنية سلبية فإن ذلك نتيجة تقنية سلبيةعلى 

 ،كفاية األقساط باملقارنة مع تكاليف التأمين، وهو مقياس لكفاءة إدارة شركات التأمين

من أجل تعويض النقص املناسبة واألدوات  األساليبايجاد يجب على شركة التأمين و 

 .(والتي تتمثل في أدوات إدارة مخاطر االكتتاب)صل في النتيجة التقنية الحا

لفرع  2009-2000وندرج مثاال لتوضيح العالقة بين النسبة املجمعة والنتيجة التقنية  للفترة  -

 تأمينات السيارات وذلك في إحدى شركات التأمين :

 2009-2000العالقة بين النسبة املجمعة والنتيجة التقنية للفترة  (:20شكل رقم )

 

Source : Antonella di GREGORIO ; La gestion des sinistres en assurance IARD : quels le 

viers d optimisation et d amélioration de la perfomance opérationnelle pour une gestion 

efficiente et innovante ? Les travaux de l Enass : Ecole nationale d’assurance., p :19  

 من خالل الشكل يمكن أن نالحظ مايلي: -

املالية مكنت الشركة % ولكن النتيجة 109%و 107كانت النسبة مابين  2002، 2000في الفترة  -

 من نشر نتيجة تقنية إيجابية ) والتي من املفروض أن تكون سلبية(

 %(100) 2006و 2004كانت النسبة متوازنة خالل العامين  -

 % بسبب استقرار عبء املطالبات.102% و100كانت النسبة بين  2008الفترة املوالية حتى  -
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جات املالية في الوقت الذي زاد فيه عبء بدأت تظهر آثار األزمة على املنت 2008وفي سنة  -

 املطالبات بشكل حاد.

تتزايد هذه الظاهرة في حين أن العائدات املالية التزال منخفضة والنسبة املجمعة  2009وفي  -

%، وهو املستوى األعلى لهذه النسبة في العشر سنوات مما أدى إلى نتيجة تقنية 109تزيد إلى 

 سلبية للتأمينات السيارات.

أصبحت شركات التأمين اليوم تدرك أن إدارة املطالبات هي أداة دفع ومسألة وبالتالي    -

أساسية للسيطرة على تكاليفها مع تحسين جودة الخدمة، حيث أن معالجة الخسارة هي 

التي قام بشرائها  للتحقق من جودة الخدمةوسيلة من الوسائل األساسية املتاحة للمؤمن له 

 سب والء العمالء.وهي بذلك عامل مهم لك
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 الثاني خالصة الفصل

، فنظرا لطبيعة شركات التأمين التكافليتعتبر مخاطر االكتتاب املخاطر التي تمس صميم عمل      

عمل هذا النوع من الشركات الذي يتميز بانعكاس الدورة اإلنتاجية، حيث أن الشركة تستقبل األموال 

لذلك فإن عملها يعتمد على التوقعات املستقبلية سواء تعلق األمر بسعر أوال ثم تتحمل األعباء ثانيا 

املنتج او بمقدار املخصصات الفنية التي سوف تقوم بتكوينها أو حجم التعويض الذي سوف تتحمله 

وتسدده، وأي خطأ في تقدير حجم هذه العوامل سيكلف الشركة الكثير والكثير ويفقدها عمالءها 

 كون أن هناك بدائل أخرى في كل وقت وفي شركات أخرى منافسة.ومكانتها في السوق 

تعتبر عملية التسعير من أهم وظائف شركات التأمين التكافلي، حيث تهتم هذه الوظيفة بمعرفة       

املؤمن له نظير الخطر الذي ينوي التأمين ضده، بحيث  املشترك أو  القسط الواجب استيفاءه من قبل

ن السياسة السعرية التي تنتهجها شركات التأمين حيث أال تحقق الخطر، يتناسب مع درجة واحتم

، حيث ن تكون هذه السياسة واضحة ومجدية، ويجب أق غاياتهايب مع أهدافها وتحقيجب أن تتناس

تحكم الشركة في السياسة السعرية للمنتج التأميني بأن تكون توقعاتها املعتمدة على الخبرة املاضية أن 

واقع، وايجاد الحلول املناسبة لسد الثغرات الواقعة في السياسة السعرية سيساهم حتما قريبة من ال

  .لشركةل دعم املالءة املاليةفي 

نية كافية من أجل مواجهة االلتزامات تقن العمل على أن تكون املخصصات الومن جهة أخرى فإ    

التقدير الجيد لها وإمكانية ايجاد  املالية الناشئة عن عقود التأمين املبرمة ويكون ذلك من خالل

البدائل من أجل تعويض أي نقص قد يحدث ويجعلها غير كافية، سوف يدعم املركز املالي للشركة 

ويعطي الصورة الجيدة للشركة لدى املتعاملين معها بكسب ثقتهم عن طريق قدرة الشركة على تسديد 

، إذ نتاجية الشركة من العقود املبرمةيزيد إ مطالباتهم في الوقت املناسب وبالقدر املناسب هذا ما

للشركة، ومن جهة  يرا في الحفاظ على املركز املالييلعب التقدير الجيد للمخصصات الفنية دورا كب

أخرى فإن قدرة الشركة على تسديد التعويضات اتجاه حملة الوثائق في الوقت املناسب وباملقدار 

 .املناسب يرسخ الثقة بين العمالء

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

إدارة مخاطر االكتتاب وأثرها  أدوات

على تنافسية شركات التأمين 

 التكافلي
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إن التنافسية على صعيد شركات التأمين التكافلي تعني القدرة على توفير منتجات تأمينية بشكل         

أكثر كفاءة وفعالية من املنافسين اآلخرين العاملين في نفس السوق، ويتحقق ذلك من خالل عدة 

 عوامل، وال تستطيع الشركة تحقيق هذه العوامل إال من خالل مواجهة جميع املخاطر التي تتعرض لها.

التي تتعرض نتيجة للمخاطر  أمام حالة عدم التأكد التي تتعرض لها شركات التأمين التكافليو      

لها،تركز مخاطر االكتتاب على النتيجة التقنية لشركات التأمين التكافلي، وتمس صميم العملية 

كان لزاما على مدير املخاطر أن يختار ، التنافسية قف أمام تحقيق الشركة ألهدافهاوت التأمينية،

ظمة ومنسقة السياسة املناسبة لكل خطر حسب خصوصيته ودرجة تأثيره، وذلك عبر مراحل من

 تضبط عملية إدارة املخاطر. 

إن هذا التنوع في املخاطر التي تواجهها شركات التأمين التكافلي يحتم على الشركة كذلك التنويع في   

بمجموعة من ة املخاطر ة إدار وتتميز عمليأساليب التصدي لها، واختيار األسلوب األنسب لكل خطر، 

الخصائص، حيث أن االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية عند تجميع مخاطر املشتركين أهمها هذا ما 

لشركة ليؤثر كذلك على احتمال حدوث املخاطر، وغير ذلك من الخصائص،  ومن الضروري أن يكون 

 هيئة رقابة شرعية للمساعدة في ضمان االلتزام بهذه املبادئ.

األساليب واألدوات التي يمكن أن تعتمد عليها شركات التأمين التكافلي في إدارة  ولبيان مختلف   

شركات قسم هذا الجزء من البحث إلى النقاط في هذه التنافسية المخاطر االكتتاب ومدى تأثيرها على 

 التالية:

 :مفاهيم أساسية حول إدارة املخاطر في شركات التأمين التكافلي املبحث األول 

  الثاني: متطلبات املالءة املالية ودورها في إدارة مخاطر اإلكتتاب في شركات التأمين املبحث

 التكافلي

  :أخرى إلدارة مخاطر اإلكتتاب ودورها في دعم تنافسية شركات  أدواتاملبحث الثالث

 التأمين التكافلي

 الفصل الثالث:

 إدارة مخاطر االكتتاب وأثرها على تنافسية شركات التأمين التكافلي أدوات
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إن االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ال ينفي عن شركات التأمين التكافلي التعرض إلى األحداث        

املحيط بالشركة والتي قد تؤدي إلى اإلخالل بالنتائج املطلوبة، الغير متوقعة والتي ترتبط بحاالت الخطر 

تكتشف الخطر أوال ثم القيام  وعلى الشخص أو الجهة املسؤولة عن إدارة الخطر في الشركة أن

بتحليل وتصنيف تلك األخطار وحساب حجم الخسارة املتوقعة في حال وقوع الخطر ثم اختيار أفضل 

 .جهة تلك املخاطر والحد من آثارهاالوسائل ملوا

يجب توضيح أوال مفهوم الخطر وحتى الوصول إلى هذه النتيجة املتقدمة من عملية إدارة املخاطر      

ة إدارة املخاطر والتعرض كذلك إلى مراحل إدارة املخاطر ثم تناول مختلف سياسات إدارة وماهي

ة املخاطر والتي على مدير املخاطر أن يختار األنجع منها والتي يراها مناسبة للتقليل من الخسائر املتوقع

 من الخطر الذي تتعرض له الشركة، وبذلك قسم املبحث إلى املطالب التالية:

 

 األول: مفهوم ونشأة إدارة املخاطر املطلب 

 املطلب الثاني: إدارة املخاطر األهداف العملية والنظام 

 املطلب الثالث: مراحل وسياسات عملية إدارة املخاطر 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول:

يمفاهيم أساسية حول إدارة املخاطر في شركات التأمين التكافل   
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 ول: مفهوم ونشأة إدارة املخاطراملطلب األ 

 ويندرج تحت هذا املطلب النقاط التالية:       

 حيث تعرف املخاطرة من جوانب عدة كالتالي:الفرع األول: مفهوم املخاطرة: 

 ُهلك  الخطر هو اإلشراف على هلكة، وخاطر بنفسه يخاطر أشفى بها على خطر أوال: املخاطرة لغة:   

 .1أو نيل ُملك

حالة يكون فيها إمكانية أن يمكن تعريف املخاطرة بأنها: ثانيا: املخاطرة من منظور اقتصادي:   

، أي عدم التأكد من وقوع خسارة 2النتيجة املرغوبة املتوقعة أو املأمولةيحدث انحراف معاكس عن 

 .3معينة

 كما يمكن القول بأن الخطر يرتبط بحدث غير مؤكد يكون لهذا الحدث نتائج أو تأثيرات  -

، حيث ينشأ عندما يكون هناك احتمال ألكثر 4أو عواقب سلبية على ميزانية أو دخل الشركة

نهائية غير معروفة، ويقاس هذا الخطر في العادة باحتساب االنحراف من نتيجة واملحصلة ال

 .5املعياري عن النتائج السابقة

إن التشريع اإلسالمي ال يستهدف التعرض للمخاطرة، االقتصاد اإلسالمي:  نظرية املخاطرة فيثالثا:   

الحتمال الهالك والتلف، ومن الثابت يقينا أن الشرع ال فاملخاطرة على نحو ما رأيناه تعني التعرض 

التعرض يقصد تلف املال وهالكه، بل إن من مقاصد التشريع املقطوع بها حفظ املال وال ينافي قصد 

 .6للهالك واملخاطرة

                                                           
 857مرجع سابق، املجلد الخامس، ص: ، لسان العرب، ابن منظور    1
مخاطر االئتمان واالستثمار واملشتقات وأسعار الصرف،  -بنوك -شركات -إدارات –إدارة املخاطر أفراد طارق عبد العال  حماد،   2

 16، ص: 2007الدار الجامعية، 
 25، ص: 2012دار املسيرة عمان إدارة املخاطر، شقيري نوري موس ى وآخرون،   3

4 Thierry RONCALLI. La Getion Des Risques Financiers. Economica , Paris 2009, p 25   
، السعودية 5ورقة مناسبات رقم تحليل قضايا في الصناعة املالية اإلسالمية،  –إدارة املخاطر طارق هللا خان، حبيب أحمد،   5

 28، ص: 2003
ندوة مخاطر املصارف اإلسالمية، الرياض اململكة العربية البحث عن أدوات مبتكرة ملعالجة املخاطرة، سامي ابراهيم السويلم،   6

 3-2ص: ص ، 2004السعودية



 كتتاب وأثرها على تنافسية شركات التأمين التكافليإدارة مخاطر االأدوات ...................................الثالثالفصل 

 
118 

أما اعتبار املخاطرة في التشريع اإلسالمي فهو من باب مالزمتها للنشاط االقتصادي ال أنها هي  -

حيث أن املخاطرة في ، 1قصودة بل مقصود الشرع النشاط االقتصادي النافعبنفسها م

العمل املخاطر هو منشأ الربح ومكونه فاملخاطر الذي يتحمل عبء االقتصاد اإلسالمي تعني أن 

هو من يستحق الربح، وهذا من املقررات الشرعية واملنطقية للنظام االقتصادي في املخاطرة 

مع الجزاء العادل، ومن املقررات الشرعية واملنطقية أن حصول على  اإلسالم، فالعمل يتالزم

وإما ربح وذلك حسب نوعية العمل أهو أجير  جزاء دون عمل من الباطل وجزاء العمل إما أجر 

 .2أم عمل مخاطر

ويقصد باملخاطرة في االقتصاد اإلسالمي أيضا أن استحقاق الربح في أي عملية استثمار إنما  -

منشؤه العمل املخاطر الذي يحقق نماء ذا قيمة اقتصادية، والعمل املخاطر يتميز باستعداد 

م لتحمل نتائج االستثمار ربحا أو خسارة، ولوال هذا االستعداد لتحمل عبء 
ّ
املستثمر أو املنظ

هو أحد  الخطر  لتحملخاطرة ملا قام االستثمار من األصل وملا نشأ الربح، فهذا االستعداد امل

 .3املكونات الرئيسية املنشأة للربح

هناك بعض املصطلحات التي يمكن أن تكون رابعا: التمييز بين املخاطرة واملصطلحات ذات الصلة:   

 املصطلحات.لذلك يجب التمييز بين هذه قريبة من مصطلح املخاطرة 

متخذ القرار يتمثل الفرق بين املخاطرة وعدم التأكد في مدى معرفة املخاطرة وعدم التأكد:  .1

باحتماالت تحقق التدفق النقدي، فاملخاطرة تصف موقفا ما يتوفر فيه ملتخذ القرار معلومات 

التدفقات )توزيع احتمالي( بشأن تاريخية كافية تساعده في وضع احتماالت موضوعية متعددة 

النقدية املستقبلة ويطلق عليه التوزيع االحتمالي املوضوعي، أما عدم التأكد فإنه يصف 

موقف ال يتوفر فيه ملتخذ القرار معلومات تاريخية لالعتماد عليها في وضع توزيع احتمالي 

للتدفقات النقدية املستقبلة ومن ثم عليه أن يضع تخمينات معقولة للصورة التي يمكن أن 

 ون عليها التوزيع االحتمالي ويطلق عليه التوزيع االحتمالي الشخص ي.يك

                                                           
مراجعة لنظرية املخاطرة في االقتصاد اإلسالمي ودورها في ابتكار وتطوير منتجات إدارة املخاطر عبد الكريم أحمد قندوز،   1

 2012أفريل  6-5ات املالية اإلسالمية، الخرطوم، النسخة الرابعة، ملتقى التحوط وإدارة املخاطر في املؤسسبالصناعة املالية اإلسالمية، 

 10ص : 
املعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  -دراسة تأصيلية تطبيقية –نظرية املخاطرة في االقتصاد اإلسالمي عدنان عبد هللا محمد عويضة،   2

 44، ص: 2010، بيروت 1ط
 45ص:عدنان عبد هللا محمد عويضة، املرجع نفسه،   3
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قدير تن في الطريقة التي يتم بمقتضاها الجوهري بين املخاطرة وعدم التأكد يكموهكذا فإن الفرق   

حين ليعنيان شيئا واحدا وهو مدى التقلب صطلاملللتدفقات النقدية، وقد يستخدم التوزيع االحتمالي 

يتم بها وضع تقديرات التوزيع االحتمالي املحتمل في التدفقات النقدية املستقبلة إذا كانت الكيفية التي 

 .1ال تهم في عملية تقديم االقتراحات االستثمارية

ال أنه ليس على الرغم من أن الخطر والغرر مصطلحان مترادفان في اللغة إاملخاطرة والغرر:  .2

كل خطر غرر ولكن كل غرر خطر، والغرر هو الجهالة وعدم التأكد في الصيغة أو في املحل في 

عقود البيع الحالة واآلجلة، أما الخطر التجاري وهو الخطر املالزم لألعمال التجارية وهو جزء 

غرر فقد يوجد  منها وال يمكن تجنبه وهو املبرر للربح وال يعتبر من الغرر املحرم فليس كل خطر 

 .2خطر وال يكون غرر 

يقصد بالقمار أو املقامرة التردد بين الربح والخسارة دون ارتباط بمعاملة  املخاطرة واملقامرة: .3

، فاملقامرة 3حقيقية، ومن أمثلته لعب امليسر والنرد والرهان على الخيل أو الرهان على املؤشر

عبارة عن مراهنة على دخل غير مؤكد فعندما تتوفر لشخص تتوفر لشخص رغبة كبيرة جدا 

في تحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء الربح، فإنه يتحول عندئذ إلى 

ة فالقمار هو بدل مال أو عين ذات قيمة في مقابل احتمال مجهول الحقيقة أو الطبيعمقامر، 

 ويرتبط بمجرد املصادفة البحتة وتحقق هذا املكسب أو الخسران عن طريق االقتراع 

أو السحب أو أي أسلوب آخر يرتبط باسم أو صفة أو رقم إذا صادف ما في جعبة املسؤول عن 

 .4املقامرة

 

 

 

 

                                                           
 441-440ص: ص ، 1999، املكتب العربي الحديث، االسكندرية 4طاإلدارة املالية: مدخل تحليلي معاصر، منير إبراهيم هندي،   1
مجلة جامعة امللك عبد العزيز االقتصاد اإلسالمي جدة اململكة إدارة الغرر في التأمين التعاوني، عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي،   2

 87-86ص: ص ، 2010العربية السعودية 
 05عبد الكريم أحمد قندوز، مرجع سابق، ص:   3
 112، ص: 2013ن ا، عم1دار النفائس طإدارة املخاطر في املصارف اإلسالمية، عبد الناصر براني،   4
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 ويضم هذا الفرع النقاط التالية:الفرع الثاني: نشأة وتعريف إدارة املخاطر:   

لقد بدأ االتجاه العام لالستخدام الراهن ملصطلح إدارة املخاطر في أوائل أوال: نشأة إدارة املخاطر: 

للمصطلح هارفارد بيزنس ريفيو عام الخمسينيات، وكان من تين املطبوعات املبكرة التي أشير فيها 

املنظمة ينبغي  ، حيث طرح املؤلف ما بدا في ذلك الوقت فكرة ثورية وهي أن شخصا ما بداخل1956

حيث أن إدارة املخاطر تستمد جذورها من شراء أن يكون مسؤوال عن إدارة مخاطر املنظمة البحتة، 

التأمين املؤسس ي، فكان التأمين هو املدخل املعياري للتعامل مع املخاطر، وكان مدير التأمين ينظر 

من إدارة وقد حدث االنتقال  ،و منهج قياس ي للتعامل مع املخاطرللتأمين على أنه قاعدة مقبولة أ

التأمين إلى إدارة املخاطر عبر فترة من الوقت، وسار بشكل مواز لتطوير علم إدارة املخاطر األكاديمي، 

حيث وبمرور الوقت أدرك مديرو الشركات األكثر حنكة أنه ربما يكون هناك طرق أكفأ من حيث 

ج األكثر كفاءة ربما يكون منع حدوث خسارة في التكلفة للتعامل مع املخاطرة، وقد اعتقدوا أن املنه

 .1وتقليل العواقب االقتصادية للخسائر التي ال يستطيعون منعها إلى الحد األدنىاملقام األول 

ومن هذه البداية البسيطة جاء علم إدارة املخاطر الذي يقوم على فكرة مؤداها أن اإلدارة يمكنها بعد   

ا وتقييمها أن تتفادى حدوث خسائر معينة وأن تقلل تأثير البعض التعرف على املخاطر املعرضة له

اآلخر إلى أدنى حد ممكن، وأصبحت السيطرة على املخاطر عامال رئيسيا في إدارة املخاطر وأدى ازدياد 

التركيز على التحكم أو السيطرة إلى دراسة بدائل أخرى لتمويل املخاطر غير التأمين، وقد كان االستنتاج 

 .الذي تم التوصل له هو أن التكلفة يمكن أن تدار وأن تحصر في أضيق الحدود املمكنة النهائي

إن التركيز األساس ي لعملية إدارة املخاطر هو التعرف على ومعالجة ثانيا: تعريف إدارة املخاطر: 

مناسبة ، وهي مراحل تتميز بمواجهة التعرض للخسارة باملنظمة واختيار التقنيات األكثر 2األخطار

، وذلك من خالل تطوير استراتيجيات العالج املختلفة التي تهدف إلى جعل 3ملعالجة مثل هذا التعرض

الخطر مقبول، وهذه االستراتيجيات تختلف من نقل إلى تجنب املخاطر بالحد من اآلثار السلبية 

 .4والنتائج املترتبة عليها، وقبول بعض املخاطر األخرى 

                                                           
 50-46ص: ص ابق، طارق عبد العال حماد، مرجع س  1
 www . erma-egypt/org، على املوقع: 2، ص:معيار إدارة الخطرالجمعية املصرية إلدارة األخطار،   2

3  Waheed Akhter , Risk Management in Takaful , Journal name : Enterprise Risk Management 

2010 , PP : 129-130  
4
 Andre Added, Le Risk Manage et L intélligence  Economique, ifiéedition AMRAE 2010, p : 84 
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لية إدارة املخاطر تعني التحكم بوقوع الخطر عن طريق تحديد أسباب حدوثه فإن عم وبعبارة أخرى   

وقياسها كميا حال حدوثه، ثم اختيار وتطبيق أفضل  وحساب احتمال تحققه وحجم الخسارة املتوقعة

، ومن 1الوسائل ملواجهة بلك األخطار والحد من آثارها، ومن ثم مراقبة فعالية ومالئمة هذه الوسائل

 .2رة االقتصادية على املخاطر التي تهدد األصول أو القدرة االيرادية ألي مشروعذلك السيط

ونخلص إلى أن عملية إدارة املخاطر تهدف إلى التخفيض من الخسائر املتوقعة الناتجة عن  -

 التي تحيط بالشركة.حالة عدم التأكد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 25، ص: 2010 ، 1دار الحامد طإدارة الخطر والتأمين منظور إداري كمي وإسالمي، هاني جزاع إرتيمه، سامر محمد عكور،   1
 10، ص: 2009األردن ، املسيرة دارإدارة املخاطر املالية، خالد وهيب الراوي،   2
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 والنظام العمليةاملطلب الثاني: إدارة املخاطر األهداف 

 ويتناول هذا املطلب النقاط التالية:

إن إدارة املخاطر لها أهداف بالغة األهمية على الشركة ويمكن الفرع األول: أهداف إدارة املخاطر:   

 :1تصنيف هذه األهداف على أنها إما أهداف تسبق الخسارة أو أهداف تلي الخسارة

تي تسبق حدوث الخسارة :االقتصاد، تخفيض تتضمن األهداف املهمة الأوال: أهداف تسبق الخسارة: 

 التوتر النفس ي و الوفاء بااللتزامات القانونية . 

  الشركةيعني أنه على  :الهدف األول  
 
، أن تعد الخسائر املحتملة بالطريقة األكثر اقتصادا

والتكاليف  ,لبرامج األمان، أقساط التأمين املسددةيتضمن هذا اإلعداد تحليل التكلفة 

  .ة لألساليب املختلفة ملجابهة الخسائراملصاحب

 ويمكن أن يسبب التعرض لخسارة معينة قلقا هو تخفيض التوتر النفس ي :الهدف الثاني ,

على سبيل املثال , تهديد حالة قضائية فاجعة )كبيرة بر ملدير الخطر وكبار اإلداريين، وخوفا أك

ر من خسارة صغيرة بسبب حريق جدا( بسبب منتج معيب يمكن أن تسبب توترا نفسيا أكب

يرغب مدير الخطر في تدنية التوتر النفس ي والخوف املصاحب لكل تعرض صغير, ومع ذلك 

 للخسارة .

 قد تتطلب التنظيمات الحكومية من هو الوفاء بأي التزام قانوني، فمثال  :الهدف األخير

ص من نفايات املواد أن تقوم بتركيب وسائل أمان لحماية العمال من األذى ,التخل الشركة

ويجب على مدير الخطر أن املستهلك باملنتجات بشكل مناسب،  الضارة بطريقة مناسبة ,تعريف

 لتزامات القانونية تم تحقيقها.يرى أن هذه اال

 ,استمرار التشغيل البقاء, ,األهداف املهمة بعد حدوث الخسارةتتضمن  أهداف تلي الخسارة:ثانيا:    

 واملسؤوليات االجتماعية. استمرار النمو, ,راداتاستقرار اإلي

 :أن تستأنف  للشركةيمكن الشركة، الذي يلي الخسارة هو بقاء  الهدف األول و األكثر أهمية

 ات جزئية خالل فترت زمنية معقولة.على األقل عملي

                                                           
 84-83: ص ، صمرجع سابقجورج ريجدا،   1
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  القدرة الشركات فبالنسبة لبعض  هو استمرارية التشغيل،: الذي يلي الخسارةالهدف الثاني

ما  شركة, يجب أن تستمر ة، على سبيل املثالالتشغيل بعد الخسارة تكون مهمة للغايعلى 

   .بعد الخسارةالخدمة، فيجب أن تستمر للمنفعة العامة في توفير 

 ادات كل سهم اإلبقاء على إير  يمكنيرادات، هو استقرار اإل : الذي يلي الخسارة الهدف الثالث

نفقات إضافية  كبيرة  الشركةيمكن أن تجلب  ومع ذلك في التشغيل, الشركة ستمرتا اإذ

الكامل في إلى االستقرار ال يتم الوصول  وقد لتحقيق هذا الهدف )مثل التشغيل في موقع آخر(,

 اإليرادات .

 فيمكن للشركة أن تنمو عن طريق الشركة،  استمرار نمو : الهدف األخير :الذي يلي الخسارة

لذلك أو االندماج مع شركات أخرى،و عن طريق االستحواذ تطوير منتجات و أسواق جديدة أ

يجب على مدير الخطر أن يأخذ في االعتبار التأثير الذي سوف تسببه الخسارة على مقدرة 

 الشركة على النمو.

 :ثها الخسارة على هدف املسؤوليات االجتماعية يكون لتدنية التأثيرات التي سوف تحد أخيرا

 ,سارة الشديدة عكسيا على املوظفينفيمكن أن تؤثر الخو على املجتمع،  ,األشخاص اآلخرين

يمكن أن تسبب الخسارة الشديدة  على سبيل املثالواملجتمع بشكل عام،  ,الدائنين املوردين,

ضغطا اقتصاديا كبيرا في البلدة، التي أدت إلى إغالق مصنع في بلدة صغيرة ألجل طويل 

 دارة املخاطر:والشكل املوالي يلخص أهداف إ
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 (: أهداف إدارة املخاطر21) شكل رقم

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 .الباحثة : من إعداد املصدر

ويضم هذا الفرع كل من مسؤوليات مدير املخاطر وتنظيم : عملية إدارة املخاطرتنظيم  الفرع الثاني:

 عملية إدارة املخاطر:

مدير املخاطر في كل شركة بصفات خاصة فهو يضع يتمتع مسؤوليات وواجبات مدير املخاطر:  :أوال

األسس العلمية والفنية وسياسة الشركة في إدارة الخطر بغية تحقيق أهداف الشركة في تقليل 

مسؤوليات وواجبات مدير املخاطر ، ويمكن إيجاز 1الخسائر واتخاذ القرارات الكفيلة لثبات املركز املالي

 : 2في الشركة فيمايلي

بوجه عام يتم إقرار أهداف وسياسة إدارة املخاطر يساعد في وضع سياسة إدارة املخاطر:  .1

بواسطة أعلى هيئة صانعة للقرار بالشركة، ومع ذلك فمدير املخاطر يساعد اإلدارة على تحديد 

                                                           
 31، ص: 2011األردن ،  ، 1ط، دار اليازوري إدارة الخطر والتأمين، يوسف حجيم الطائي وآخرون،   1
 70-67طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص:   2

 أهداف إدارة املخاطر

 أهداف تلي الخسارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف تسبق الخسارة
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واملوافقة عليه من قبل  أهداف إدارة املخاطر وربما صياغة بيان السياسة تمهيدا لدراسته

 لعليا.اإلدارة ا

قد يكون التعرف على املخاطر الوظيفة األكثر  ينخرط في التعرف على املخاطر وقياسها: .2

صعوبة، فال يستطيع مدير املخاطر معرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة قد أنجزت على أكمل 

وجه أم ال، أو ما إذا كان تعرض غير واضح للمخاطر قد تم إغفاله، حيث أن عملية التعرف 

ر تتطلب نظاما معلوماتيا واسعا ورغم أن مدير املخاطر تقع على عاتقه املسؤولية على املخاط

النهائية للتعرف على املخاطر وقياسها إال أن االستشاريين الخارجيين كثيرا ما يساعدون في أداء 

 هذه الوظيفة.

قلل من في حين أن تدابير منع الخسارة والتحكم فيها يمكن أن ت يختار بدائل تمويل املخاطر: .3

حجم املخاطرة فسوف تظل دائما هناك مخاطرة ما، ولذلك على الشركة أن تختار بين 

االحتفاظ بهذه املخاطر املتبقية وتحويلها، وبناءا على معرفته للهيكل املالي للشركة يوص ي مدير 

 املخاطر بالتقنية الواجب استخدامها أو يختار واحدة في بعض الحاالت.

أن يقرر أوال ماهية التأمين الالزم يجب على مدير املخاطر  التأمينية: التفاوض على التغطية .4

ثم يذهب إلى سوق التأمين للحصول على أفضل توليفة من التغطية والتكلفة، وهذه الوظيفة 

وإن كانت في بعض األحيان تتم بشكل مباشر مع يتم عادة أداؤها من قبل وكيل أو سمسار، 

واالشتراك فة يضطلع مدير املخاطر باختيار الوكيل أو السمسار شركات التأمين، وفي هذه الوظي

 مع الوكيل أو السمسار في اختيار شركة التأمين.

فيما يتعلق بمطالبات دفع التعويضات عن األضرار وتعويضات العاملين يجب  يدير املطالبات: .5

من أفضل  أن يتأكد مدير املخاطر من كفاية إجراءات دفع التقارير، وأن وسطاء التسوية

العناصر املوجودة وأن االحتياطات يتم فحصها بشكل متكرر، وتتطلب املطالبات الذاتية 

التأمين اهتماما أكبر، حيث يجب اتخاذ إجراءات الحلول ضد األطراف الثالثة ومتابعتها وأن 

 يتم التحكم في نفقات املطالبات )التحقيقات، الشهود، الرسوم القانونية...(

تشمل هذه الوظيفة اإلشراف على مسك السجالت املتصلة  ارة الداخلية:يشرف على اإلد .6

بالخسائر مثل إحصائيات الخسائر ودليل إدارة املخاطر ومراقبة عمليات تجديد التأمين ومسك 

 جداول املمتلكات وسجالت الثمين.

يتواصل مدير املخاطر مع املديرين اآلخرين داخل الشركة إلى  االتصال باملديرين اآلخرين: .7

جانب أطراف من خارج الشركة من خالل مستندات رسمية مثل دليل إدارة املخاطر وذلك من 
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خالل االتصال املكتوب املنتظم ومن خالل االتصال الشخص ي، حيث يجب على مدير املخاطر 

مج تأمين الشركة ويطلب معلومات للتعرف على أن يبلغ املديرين اآلخرين بنطاق ومجال برنا

 املخاطر ويقدم إرشادات في مجال إجراءات الخسائر واملطالبات.

ر املخاطر أن يوزع في كثير من الشركات املتعددة األقسام يجب على مدي يتولى املحاسبة: .8

 نفقات املخاطرة والتأمين على مراكز التكلفة بشكل عادل ومتكافئ.

اإلشراف على شهادات  تشمل الواجبات اإلدارية الكثيرة ملدير املخاطر  خاطرة:إدارة وظائف امل .9

تأمين املقاولين ومراقبة مواعيد انتهاء صالحية التأمين، ومساعدة اإلدارة القانونية في وضع 

 مقاييس ومعايير ألوامر الشراء وعقود اإليجار وغيرها من الوظائف والعقود ذات الصلة.

رغم أن مديري املخاطر ال يمكنهم أن يكونوا خبراء بكل مراحل منع رة: يشرف على منع الخسا .10

الخسارة، إال أنه يجب أن تتوافر لديهم معرفة عامة باملجال املدعوم بعلومات الخسارة 

من تقرير الطريقة األفضل املتوافرة لديهم، ويفترض أن هذه املعرفة تمكن كل مدير مخاطرة 

خصوص منع الخسارة ومدير املخاطر األكثر كفاءة تكون له للحصول على املشورة الالزمة ب

 السيطرة على وظيفة السالمية.

يتولى ثلث مديري املخاطر املمارسين الحاليين مسؤولية مزايا العاملين،  يدير مزايا العاملين: .11

والبعض يعتبر ذلك جزءا من إدارة املخاطر، بينما ال يتفق البعض اآلخر مع هذا الرأي على 

ر أن مزايا العاملين ليست مخاطر وإنما تكاليف يتم تحملها بشكل مقصود من أجل اعتبا

 غرض عمل.

إلى إن إدارة املخاطر عملية متجهة من أعلى إلى أسفل ومن أسفل خاطر: تنظيم عملية إدارة امل ا:ثاني  

يتم تحديد اإليرادات املستهدفة وحدود املخاطرة، ومن أعلى إلى أسفل يتم األعلى أعلى، فعند املستوى 

املسؤولين عن املعامالت مع ترجمة األهداف الكلية العامة إلى إشارات ووحدات األعمال واملديرين 

فيما يتصل ، هذه اإلشارات تشمل اإليرادات املستهدفة وحدود املخاطرة والقواعد اإلرشادية العمالء

إن املراقبة واإلبالغ عن املخاطر عملية اتجاهها من أسفل ومن جهة أخرى ف وحدود األعمال، بسياسات

وأحجام املعامالت املوحدة، وفي نهاية املطاف  إلى أعلى وتبدأ باملعامالت وتنتهي باملخاطر واإليرادات 

الشاملة إلى اف تتضمن العملية هرم إدارة املخاطر برمته من أعاله إلى أسفله من أجل تحويل األهد

 .1لتجميع املخاطر والربحية ومراقبتها -من أسفل إلى أعلى–إشارات لوحدات األعمال 
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 (: هرم إدارة املخاطر22شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخاطر االئتمان واالستثمار واملشتقات وأسعار  -بنوك -شركات -إدارات –إدارة املخاطر أفراد طارق عبد العال  حماد، املصدر: 

 237، ص: 2007الدار الجامعية، الصرف، 

تأثير تنويع املخاطر الذي يحدث من ، و شاملة لعملية إدارة املخاطر تقدم نظرةإن صورة الهرم  -

املخاطرة مثل املخاطر أبعاد  خالل الصعود إلى أعلى الهرم و كل وجه للهرم يمكن تشبيهه بأحد

 االئتمانية أو املخاطر السوقية.

أقل من حيث أن املخاطر اإلجمالية  ،وتوضح صورة الهرم التأثير الهام لتنويع املخاطر    

  الجمع الرياض ي البسيط لكل املخاطر األصلية املولدة بواسطة املعامالت )عند قاعدة الهرم(

ويسمح هذا للمخاطر التي يتم  املخاطر تنوع تأو بواسطة محافظ املعلومات من أسفل إلى أعلى 

تجميع ما أن يتم  ،مع رأس املالاملتسق تحملها عند مستوى املعامالت بأن تزداد حتى املقدار 

 األهداف العامة

 حدود المخاطرة

 الربحية

 المجموعــــــة

 وحدات األعمال

 المعامــــــــالت

 رفــــــــــــــع

 التقاريـــــــــــــر

توزيعات 

المخاطرة 

 والربحية
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من التحديات الهامة التي تواجه إدارة املخاطر بالتنويع، و منها  قدر كبير  املخاطر و التخلص من

    .ع هذهنويلتأثيرات الت الكمي القياسة ثالحدي

رغم أن العناصر األساسية إلدارة املخاطر تضم تعيين : مكونات نظام إدارة املخاطر: الثالثالفرع   

للمخاطر وقياسها ومتابعتها وإدارتها، إال أن جميع هذه الخطوات ال يمكن أن مختلف حاالت التعرض 

تنفذ بفعالية ما لم تكن جزءا من نظام أشمل، والبد من عملية إدارة املخاطر أن تكون شاملة تغطي 

 كل اإلدارات واألقسام التابعة للشركة حتى توجد الوعي واإلدراك بمسألة إدارة املخاطر، وتجدر اإلشارة

إلى أن عملية إدارة املخاطر تعتمد على طبيعة النشاط وحجم ودرجة تطور هذه الشركة، وينبغي أن 

 :1يضم النظام الشامل إلدارة املخاطر املكونات الثالثة التالية

يعتبر مجلس إدارة الشركة سليمة إلدارة املخاطر: تهيئة بيئة مناسبة وسياسات وإجراءات  .1

ألهداف الكلية والسياسات واإلستراتيجية الخاصة بإدارة هو الجهة املسؤولة عن وضع ا

املخاطر، وينبغي على مجلس اإلدارة أن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية قد اتخذت اإلجراءات 

قياسها ومراقبتها والسيطرة عليها، وعلى إدارة الشركة أن تضع الالزمة لتحديد هذه املخاطر و 

ي إدارة املخاطر والتي تضم عملية مراجعة إدارة املخاطر السياسات واإلجراءات التي تستخدم ف

والحدود املناسبة للدخول فيها والنظم الكافية لقياسها واآللية الشاملة لتسجيلها وأدوات 

السيطرة الداخلية الفاعلة، ويجب أن تشتمل اإلجراءات على كيفية إجازة خطط إدارة 

ف الكلية إلدارة املخاطر، ويجب على الشركة املخاطر وحدود وآليات التأكد من تنفيذ األهدا

 .أن تعين بوضوح األشخاص واللجان املختصة بإدارة املخاطر وحدود صالحيتها ومسؤولياتها

وإلى جانب ذلك يجب توفر القوانين واملعايير الواضحة الخاصة باملشاركة في املخاطر، وذلك باألخذ      

لكل نوع من املخاطر على حدة والحرص على التدابير الخاصة حدود املخاطر ودرجة التعرض في االعتبار 

 بإدارة املخاطر.

ينبغي أن يكون لدى اإلبقاء على اآللية املناسبة لقياس املخاطر ورصدها ودرء آثارها:  .2

الشركة نظم املعلومات لقياس التعرض للمخاطر املتعددة ومراقبتها وتسجيلها والسيطرة 

خاذها لهذا الغرض تتمثل في إيجاد معايير تصنيف ومراجعة عليها، والخطوات التي يجب ات
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ومن املهم كذلك وجود تقارير نمطية ومتكررة  املخاطر وتقدير وتقييم درجات التعرض لها

 حول املراجعة واملخاطر التي تتعرض لها الشركة.

 يجب أن تتوفر الشركة على وسائل املراقبة التي وسائل مراقبة داخلية مناسبة وكافية: .3

تضمن االلتزام بكافة السياسات، ويشمل نظام املراقبة داخلية كفء عملية تحديد وتقييم 

األنواع املتعددة للمخاطر ونظم معلومات كافية، كما يجب أن تكون هناك سياسات 

واإلجراءات على إجراء وإجراءات وأن يتم التقيد بها بانتظام، وتشتمل هذه السياسات 

ة منتظمة بغرض مراحل النشاط في الشركة، وإصدار تقارير دورياملراجعة الداخلية لكافة 

تحديد مواطن الضعف، والعنصر األهم في عملية املراقبة الداخلية هو التأكد من أن مهام 

 قياس املخاطر ورصدها وضبطها مفصولة الواحدة عن األخرى.
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 احل وسياسات عملية إدارة املخاطراملطلب الثالث: مر 

 املطلب النقاط التالية: ويضم

رة املخاطر أساسا إلى اختيار السياسة تهدف إداخطوات إدارة املخاطر: و  الفرع األول: مراحل  

املالئمة أو املناسبة التي تؤدي إلى تخفيض الخطر أو التخلص منه ومواجهة الخسائر املتوقعة والحد 

 :1املرور باملراحل أو الخطوات التاليةمنها، ويمكن الوصول إلى أهداف إدارة املخاطر من خالل 

إن أول خطوة في كيفية إدارة املخاطر هي تحديد األهداف وتحديد احتياجات أوال: تحديد األهداف: 

للحصول على أقص ى منفعة إلى خطة معينة الشركة من برنامج إدارة املخاطر، حيث تحتاج الشركة 

 فيما بعد.تبر وهذه الخطوة وسيلة لتقييم األداء ممكنة من جراء نفقات برنامج إدارة املخاطر، وتع

حيث تهدف إدارة املخاطر إى الحصول على أقص ى عائد ممكن مقابل النفقات التي تتكبدها       

لتنفيذ البرنامج الذي وضعته ومراجعة هذا البرنامج في ضوء األهداف املحددة مسبقا، وعلى الرغم من 

ة أهمية عنصر التكلفة في تصميم أي نظام إلدارة املخاطر فأي تقصير في تصميم النظام من ناحي

التكلفة سوف يترتب عليه خسائر مالية قد تفوق الوفر في التكلفة وبذلك يجب أن يكون الهدف من 

 هو املحافظة على استمرارية الشركة وعدم تأثر أهدافها الرئيسية باملخاطر البحتة إدارة املخاطر 

ي التي تضع األهداف أو الخسائر املالية التي تترتب على تحقق هذه املخاطر، واإلدارة العليا للشركة ه

 بالتعاون مع مدير إدارة املخاطر بعد أخذ احتياجات وآراء مديري اإلدارات األخرى.

يتوقف اتخاذ قرارات إدارة الخطر فيما يتعلق باألخطار التي تتعرض ثانيا: اكتشاف وتحديد املخاطر: 

لحالية واملتوقعة، وهذا لها الشركة على قدرتها على اكتشاف وحصر األخطار الخاصة بأنشطة الشركة ا

يتطلب من إدارة الخطر أن تتولى بعناية ودراسة أوجه نشاط الشركة وطبيعة العمليات التي تقوم بها، 

باإلضافة إلى ما تتضمنه خطط اإلدارة من التوسع أو استحداث أنشطة أخرى أو القيام بتغييرات ذات 

في كثير من القرارات ض أن تشترك إدارة الخطر ، ولذلك من املفرو أبعاد وتأثيرات على األنشطة الحالية

املتعلقة بجميع نواحي النشاط في الشركة حتى تتمكن من أن تبدي رأيها فيما يتعلق بأية أخطار قد 

 تصاحب هذه القرارات.

                                                           
 63 -56ص: ص ، مرجع سابقعيد أحمد أبو بكر، وليد اسماعيل السيفو،   1
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تقييم هذه األخطار التي تم اكتشافها وتحديدها،  على إدارة الخطرثالثا: تقييم األخطار وتصنيفها: 

)معدل تكرار الخطر( وكذلك قياس شدة وطأة ويقصد بتقييم األخطار قياس احتمال وقوع الخطر 

الخسارة املادية املحتملة الناتجة عن وقوع الخطر، وبذلك يتوجب على القائمين على تصميم برامج 

املختلفة التي تتعرض لها الشركة من حيث األهمية ودرجة  إدارة األخطار ضرورة التمييز بين األخطار 

 ، والجدول املوالي يبين درجة تأثير كل خطر على الشركة بحسب تصنيف كل خطر:الخطورة

 -الفرص والتهديدات–(: تأثير املخاطر على الشركة 03جدول رقم)

 التأثير نوع الخطر

 xأثير املالي على الشركة يفوق القيمة الت - الخطر القوي 

ستراتيجية أو األنشطة التشغيلية اإل  تأثير كبير على -

 للشركة

 أصحاب املصلحة هم املعنيين بقوة -

 yو  xالقيمة  أثير املالي على الشركة محصور بينالت - الخطر املتوسط

ستراتيجية أو األنشطة التشغيلية اإل  على معتدلتأثير  -

 للشركة

 ل بشكل معتدأصحاب املصلحة هم املعنيين  

 yالقيمة  أقل منالتأثير املالي على الشركة  - الخطر الضعيف

ستراتيجية أو األنشطة التشغيلية اإل  على ضعيفتأثير  -

 للشركة

 فيضعشكل بأصحاب املصلحة معنيين  
Source :  Federation of European Risk Management Association. Cadre de Référence de La Gestion 

Des Risques. Translation copyright FERMA :2003. P : 08 

بعد أن يتم تحديد األخطار رابعا: دراسة وتحليل السياسات واألساليب املختلفة إلدارة األخطار: 

واكتشافها تم تقييم وقياس هذه األخطار تأتي مرحلة تحليل السياسات والوسائل املناسبة ملواجهة 

الخطر، حيث يقوم مدير إدارة األخطار بالدراسة واملفاضلة بين الطرق املختلفة إلدارة األخطار بهدف 

 لها الشركة. التي تتعرضاختيار الطريقة املناسبة لتغطية األخطار 
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بعد أن يتم تحليل وتصنيف وتقييم خامسا: اختيار السياسة أو األسلوب املناسب ملواجهة الخطر: 

األخطار التي تتعرض لها الشركة تم دراسة وتحليل الطرق واألساليب املختلفة للتعامل مع هذه األخطار 

مع الخطر، ويتم ذلك في ضوء  تأتي مرحلة اختيار أنسب وسيلة إلدارة هذه األخطار وكيفية التعامل

تقييم وقياس األخطار من خالل محورين أساسيين هما: معدل تكرار الخطر أو الخسارة وشدة الخسارة 

 .الناتجة عن تحقق الخطر

وتعد هذه املرحلة بمثابة اتخاذ قرار، حيث على مدير الخطر اختيار أنسب الطرق املتاحة في التكامل   

اختيار أسلوب معين ملواجهة الخطر، فإن مدير الخطر يأخذ في خاذ قرار مع كل خطر على حدة، والت

االعتبار احتمال وقوع الخسارة، حجم الخسارة املادية املحتملة، العوامل املساعدة للخطر، املوارد 

املتاحة ملواجهة الخسائر إذا تحققت، ثم بعد ذلك بتم تقييم املزايا والتكاليف لكل أسلوب من 

 ة الخطر.أساليب مواجه

بعد دراسة الطرق املختلفة إلدارة األخطار واختيار الطريقة املناسبة التي تنفيذ القرار املختار: سادسا: 

يستقر عليها مدير إدارة الخطر، فإنه يتم بعد ذلك تنفيذ القرار املتخذ، فإذا استقر الرأي على اختيار 

يجب التخطيط والتصميم لبرامج الوقاية والحد وسائل التحكم في الخطر )وسائل الوقاية واملنع( فإنه 

من وقوع الخطر وتنفيذها بدرجة عالية من الدقة، أما إذا استقر الرأي على نقل الخطر إلى شركة 

التأمين فإنه يجب دراسة جميع الظروف املحيطة باملؤمن، واختيار شركة التأمين املناسبة بما يكفل 

 لفة ممكنة.الحصول على أفضل تغطية ممكنة بأقل تك

إدارة األخطار إلى املراجعة والتقييم يحتاج برنامج سابعا: مراجعة وتقييم برنامج إدارة األخطار: 

الدوري نتيجة الحتمال ظهور مخاطر جديدة والرغبة في التغطية أو اكتشاف أخطاء في النظام الحالي 

األسس في تصميم برنامج ويمكن االعتماد على بعض القواعد و بهدف تصحيحها في الوقت املناسب، 

 إدارة األخطار البحتة كمايلي:

تفيد هذه القاعدة في تحديد حجم عدم املخاطرة بأكثر من القدرة على تحمل الخسارة:  .1

الخسارة املمكن تحملها وتشجع على نقل الخطر إذا زاد عن حد معين، كما تفيد هذه القاعدة 

 املناسب.في تحديد أي الطرق يمكن اللجوء إليها في الوقت 
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إن تحديد الطريقة املثلى في إدارة األخطار  ضرورة أخذ كافة الظروف الطارئة في الحسبان: .2

يقتض ي بضرورة معرفة احتمال تحقق الخطر وأقص ى خسارة محتملة يمكن أن تلحق بالش ئ 

 وأخذ ذلك في الحسبان.املعرض للخطر 

ئمين على إدارة الخطر عدم يتوجب على القا وجوب عدم املخاطرة بالكثير من أجل القليل: .3

املخاطرة بإمكانية تحمل خسارة مالية نتيجة أخطار يحتمل تحققها مقابل توفير تكاليف نقل 

 الخطر، ولذلك فإن هذه القاعدة تفي في اتجاهين هما:

  يجب عدم االحتفاظ بالخطر عندما تكون الخسارة املالية املتوقعة كبيرة باملقارنة

 بتكلفة نقل الخطر.

  االحتفاظ بالخطر عندما تكون الخسارة املالية املتوقعة صغيرة باملقارنة بتكلفة يجب

 نقل الخطر التي يحصل املؤمن في حالة نقل الخطر إليه.

 ونلخص مراحل إدارة املخاطر في الشكل التالي: -
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 (: مراحل إدارة املخاطر23شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Source : Federation of European Risk Management Association. Cadre de Référence de La Gestion 

Des Risques. Translation copyright FERMA :2003 P :05 

 

 

للشركةاألهداف االستراتيجية   

 املخاطرتقييم 

 تحليل املخاطر

تحديد املخاطر 

وصف املخاطر 

تقدير املخاطر 

 وضع تقرير عن الخطر

 -الفرص والتهديدات  -

 اتخاذ القرار املناسب

 معالجة الخطر

 وضع تقرير عن املخاطر املتبقية
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سياسات إدارة املخاطر عبارة عن أساليب معالجة الخطر، الثاني: سياسات إدارة املخاطر:  الفرع

 :1جمع أهم سياسات إدارة الخطر في النقاط التالية ولقد تنوعت هذه السياسات ويمكن

ويقصد به اتخاذ قرارات الحد من نشاط معين أو إيقاف النشاط كلية وذلك تجنب الخطر:  .1

عندما ينطوي هذا النشاط على خسائر محتملة جسيمة وال تتوفر لها التغطية املناسبة، 

عدم اتخاذ القرار الذي يؤدي إلى  وبذلك فإن سياسة تجنب الخطر تتمثل في القرار السالب أي

 الخطر.

ويقصد به أن تتحمل نتائج وآثار تحقق األخطار املختلفة شركة نقل الخطر أو تحويله للغير:  .2

مختصة مقابل قسط نقدي كشركات التأمين، أو أي مؤسسة أخرى تكون أكثر قوة من 

ة للتخفيف منه، وإنقاص املؤسسة األولى على معالجة أو التحكم فيه بإيجاد الوسيلة املناسب

الضرر إلى أقص ى قدر ممكن، وتعد سياسة تحويل الخطر من أكثر الطرق املستخدمة للحد من 

آثاره على اعتبار أن املؤسسة ال تستطيع تحمله لعدم توفر الخبرة الكاملة عن حجم الخطر 

 ومسبباته وخسائره.

االحتفاظ به بأنه الفشل في  ويعرف افتراض الخطر أو : االحتفاظ بالخطر أو افتراض الخطر .3

اتخاذ عمل إيجابي لتجنب النتائج غير املرغوب فيها املترتبة على الخطر، واتخاذ عمل إيجابي 

إليجاد وسائل داخل الشركة للسيطرة على الخطر، ويظهر افتراض الخطر واالحتفاظ به من 

 وجود احتمالين:

 إذا كان الخطر مهمال بسبب عدم معرفة وجوده؛ 

 وإن وجد اهتمام بوجود الخطر، وتم وضع قرار بعدم اتخاذ أي قرار بشأنه  إذا حدت 

ولكن يجب على مدير الخطر التأكد من مقدرة الشركة أو االحتفاظ به من خالل التأمين، 

 على تحمل الخطر.

وتتم بتقليل ظاهرة الالتأكد والشك الناجم عن اتخاذ تخفيض الخطر أو منع الخسارة:  .4

الوصول إلى هذه النتيجة عن طريق التنبؤ بدقة كافية باحتمال تحقق القرارات، ويمكن 

، الحوادث والتنبؤ بدقة أيضا بحجم الخسارة التي تنتج في كل مرة تحدث فيها من ناحية أخرى 

 .الخطر وأسبابه والتخطيط لها ملواجهتها عند تحققها وذلك بعد دراسة موضوعية لنوعية

                                                           
 216 -212، ص: مرجع سابقعبد الناصر براني أبو شهد،   1
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املبدأ ضرورة قيام املستثمر بتنويع موجوداته، وقد طرأت  يؤكد هذا مبدأ أو سياسة التنويع: .5

من حيث املفهوم، حيث أن املستثمر الناجح يسعى للحصول على هذا املبدأ تطورات كثيرة 

على أكبر عائد ممكن بأقل مخاطرة ممكنة وال يمكن أن يحصل ذلك إال بتطبيق فكرة 

ى االستثمار في أكثر من نوع من املحفظة، وتقوم فكرة املحفظة على أساس التنويع بمعن

االستثمارات حيث أن التنويع يقلل من املخاطر والسبب في ذلك أن تأثير األحداث على 

االستثمارات يختلف من استثمار آلخر، حيث أن اختالف تأثير األحداث على االستثمارات هو 

يؤدي إلى  دون أنالفائدة الكبرى من عملية التنويع وذلك بتقليل املخاطر الذي يقف وراء 

 ونلخص سياسات وأساليب التعامل مع الخطر في الشكل التالي:تقليل العائد بالضرورة، 

 أساليب التعامل مع الخطر (: 24شكل رقم )

منع  الوقاية واملنع
  الخسارة

 حتفاظ بالخطر  

 تجنب الخطر 
 نقل الخطر

تخفيض  الوقاية واملنع   حتفاظ بالخطر
  الخسارة

  التأمين نقل الخطر

 

 63ص:  ،2009، األردن ؛ دار اليازوري العلمية إدارة الخطر والتأمينعيد أحمد أبو بكر،  وليد اسماعيل السيفو،  املصدر:

حيث يجب على مدير الخطر اتخاذ القرار بشأن أنسب الطرق املتاحة في التعامل مع كل خطر  

على حدة، وأحيانا قد توجد خطة مسبقة للتعامل مع األخطار املختلفة أو معيار يطبق الختيار 

اجهة الخطر فإن الوسيلة املناسبة ملواجهة خطر معين، والتخاذ قرار اختيار أسلوب معين ملو 

مدير الخطر يأخذ في االعتبار احتمال وقوع الخسارة، حجم الخسارة املادية املحتملة، العوامل 

املساعدة للخطر، املوارد املتاحة ملواجهة الخسارة إذا تحققت، ثم بعد ذلك يتم تقييم املزايا 

 والتكاليف لكل أسلوب من أساليب مواجهة الخطر.
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لقد نظمت وضبطت عدة قوانين ومعايير على املستوى الجزئي والكلي بالنسبة لقطاع التأمين،        

ي والهيئات املشرفة على والتي أشرف على وضعها االتحاد األوروب 2وأبرز هذه املعايير هي معايير املالءة 

هذه القوانين ، أنظمة االنذار املبكر للمالءة املالية في شركات التأمينوكذلك قطاع التأمين فيه، 

، باإلضافة إلى معيار متطلبات املالءة املالية واملعايير من شأنها أن توجه عمل شركات التأمين وترشده

خاص  حيحي الفوريكر للتدخل الرقابي واإلجراء التصمبباعتباره نظام إنذار لشركات التأمين التكافلي، 

 ،بشركات التكافل وإعادة التكافل التي تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

هذه املعايير وأمام املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي كان يجب التعرف على محتوى       

لى مواجهة مخاطر االكتتاب التي تتعرض لها، ونتعرض وما تساهم به في زيادة قدرة هذه الشركات ع

 لذلك من خالل املطالب التالية:

  ودورها في إدارة مخاطر االكتتاب 2املطلب األول: معايير املالءة 

 :أنظمة االنذار املبكر للمالءة املالية في شركات التأمين املطلب الثاني 

  :للتأمين التكافلي الصادر عن مجلس الخدمات معيار متطلبات املالءة املالية املطلب الثالث

 املالية اإلسالمية ودوره في إدارة مخاطر االكتتاب

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني: 

معايير متطلبات املالءة املالية ودورها في إدارة مخاطر اإلكتتاب في شركات التأمين 

 التكافلي
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 ودورها في إدارة مخاطر االكتتاب 2معايير املالءة املطلب األول: 

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

مجموعة من  2ملشروع املالءة إن  :2عايير املالءة ملتقسيمات مخاطر االكتتاب وفقا الفرع األول: 

املعايير تحفظ لشركة التأمين مالءتها واستقرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام كل املخاطر التي 

 تتعرض لها.

لكن شركات  1واإلطار املعمول به هو املالءة 1970منذ سنة : 2أوال: تعريف وأهداف مشروع املالءة 

الءة لم تأخذ بعين االعتبار مختلف املخاطر التي تتعرض لها والتي تؤثر التأمين وعند تحديدها لهامش امل

على الوفاء بالتزاماتها, فعدم تسيير املخاطر طرح مشكل كبير أثر على مالءة شركات التأمين, لهذا لجأت 

وافق دول االتحاد األوروبي إلى إيجاد الطرق والتقنيات التي تسمح بتسيير تلك املخاطر وإدارتها بشكل يت

 مع قواعد املالءة.

م, يهدف 1999في االتحاد األوروبي سنة  2أطلق مشروع املالءة: 2التعريف بمشروع املالءة .1

, وافق البرملان 1أساسا إلى وضع نظام للمالءة يتالئم واملخاطر الحقيقية لشركات التأمين

األوروبي على املشروع سعيا إلى توفير مستوى ضمان كافي للمؤمن لهم بتوافق األموال الذاتية 

مع األخطار التي تواجهها شركات التأمين , وقد تم التقدم في إعداد هذا املعيار على ضوء نتائج 

لدراسة الهيئة شملت شركات تأمين أوروبية, حيث قام باإلشراف على ا QISدراسات كمية 

، يمكن 2وذلك باملرور بخمسة مراحلCEIOPSاألوروبية لإلشراف على قطاع التأمين 

 تجسيدها في الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Karim Abboura .Le contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance algériennes ; colloque 

international sur : Les Sociétés d’Assurances Takaful et les Sociétés d’Assurances  Traditionnelles 

Entre la Théorie et l’ Expérience Pratique ; 25-26 avril 2011 ; Setif ; p : 36  

Quantitative Impact Studies 

Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors  

لقاء قرطاج العاشر للتأمين املالءة املالية ملؤسسات التأمين وإعادة التأمين العربية في ظل املتغيرات العاملية, سهيلة شبشوب,  2

 12, ص: 2009وإعادة التأمين, تونس, 
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 2(: مراحل تجسيد مشروع املالءة 25شكل رقم )

06/2005 10/2005  2/2006  

 11/10   2009    2008  2007صيف  7/2006  5/2006                                        

 

 

 

 

 

  

          

         

 

Source : KPMG AUDIT. Solvabilité 2 Vers une approche globale et cohérente de la solvabilité ; 

des principes a la mise en œuvre ; FINANCIAL SERVICES ; france 2006. P :05 

إن املوجات الثالثة التي أطلقتها اللجنة األوروبية توضح معالم القواعد املستقبلية للمالءة   -

والتي ينبغي تطبيقها على مجموعة من الشركات خالل عدة سنوات، وبعد أن ركزت مرحلة 

الدراسة الثانية  2006أطلقت في ماي  CEIOPS( ال QIS1االختبار األولي على التأثيرات الكمية )

(QIS2( والتي تخص تقييم متطلبات رأس املال )SCR على أساس الصيغة القياسية، ودراسة )

 .1أخرى كمية تخص آثار التنويع وهامش املالءة

( دراسة األثر الكمي، وكانت QISمن خالل ما يسمى ) 2وُدرست اآلثار الكمية لنظام املالءة  -

 الدراسة على مراحل كالتالي:

QIS1 (2005حساب املخصصا :)ت التقنية 

                                                           
1 : KPMG AUDIT. Op ,cit. PP : 4-5 

 االستشارات الفنية ل 

CEIOPS 
  

 التطبيق 

 

 

 

 
QIS 1 

QIS 2 
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2 QIS (2006 النهج األول لتحديد  متطلبات رأس املال، والتي ينبغي أن تقارب القيمة :)

% من املخاطر الكلية على مدى سنة واحدة، وكان الهدف من هذه 99.5املعرضة للخطر إلى 

عن طريق اختبار نهج تكلفة رأس املال في حساب املخصصات  QIS1الدراسة هو تعميق نتائج 

 الفنية.

QIS3 (2007.تحديد العناصر املتعلقة بتغطية متطلبات املالءة املالية :) 

QIS4(2008 مقارنة النتائج بين الصيغة القياسية والنتائج التي تحققت من خالل النماذج :)

 الداخلية.

QIS5(2010صقل الصيغة القياسية :) 

 :1في النقاط التالية 2تتلخص األهداف األساسية للمالءة: 2داف مشروع املالءةأه .2

 حماية حملة وثائق التأمين؛ 

 توفير املعلومات وضمان أكثر للشفافية واإلفصاح؛ 

 تحديد هامش املالءة أكثر مالئمة للمخاطر الحقيقية؛ 

 كرة؛استخدام اختبار املالءة املالية من أجل تحديد املشاكل في مرحلة مب 

 .األخذ بعين االعتبار تطورات السوق 

 وضع نظام يقوم على املحاسبة املشتركة؛ 

  تجنب التكاليف املرتفعة أكثر من الالزم، ومخاطر تهدد القدرة التنافسية العاملية للتأمين

 األوروبي.

 :2ثالثة دعائم أساسية هي 2للمالءة: 2ثانيا: دعائم مشروع املالءة 

  :وتركز على االهتمام باملوارد املالية للشركة التي تحتاجها لتحقيق املالءة، الدعامة األولى

 )SCRويشمل ذلك عتبتين أو معيارين األول يسمى رأس املال الضروري للمالءة املالية 

Solvency capital 

                                                           
1
 Karim Abboura ; Le contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance algériennes ; Op. 

cit   ; p :36 
2
 The European insurance Federation and the Tillnghast  business of Towers Perrin ; Solvency 2 

Introductory Guide , June 2006 ; p :08 
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 Requirement)   وتتم الرقابة على أساس هذا املستوى، والعتبة الثانية أو املعيار الثاني هو

والذي يدل على   MCR (Minimum Capital Requirement)طلبات الحد األدنى لرأس املال مت

مستوى املالءة الذي يمكن فيه أن تتخذ السلطة اإلشرافية إجراءات صارمة وحتى إغالق 

 الشركة.

  :بينما تركز الدعامة األولى على املتطلبات الكمية فإن الدعامة الثانية تشمل الدعامة الثانية

لبات أكثر نوعية وتركز على االهتمام بعمليات إدارة املخاطر الداخلية وجوانب املخاطر متط

 التشغيلية.

 :الكشف عن املعلومات واإلفصاح والشفافية هذا ما يساعد على زيادة قوة  الدعامة الثالثة

 السوق وفرض االنضباط على هذه الصناعة.

 في الشكل التالي:  2ونلخص الدعائم الثالثة ملشروع املالءة          
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 2ملشروع املالءة (: الدعائم الثالثة 26شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : : KPMG AUDIT. Solvabilité 2 Vers une approche globale et cohérente de la solvabilité ; 

des principes a la mise en œuvre ; FINANCIAL SERVICES ; france 2006 . p : 06 

من أجل تحديد معنى متطلبات رأس املال للمالءة : 2ثالثا: تقسيمات املخاطر حسب معايير املالءة 

SCR) منظمة 2( في إطار املالءة ،CEIOPS  تعتمد على نهج أن متطلبات رأس املال له عدة مستويات

تعتمد على تصنيفات وتقسيمات املخاطر، حيث يتم الحصول على متطلبات رأس املال للشركة من 

غيلية إلى متطلبات رأس املال القاعدي، ومن ذلك فقد خالل إضافة متطلبات رأس املال للمخاطر التش

على أساس مفهوم متطلبات رأس املال ومتطلبات رأس املال  2تم تصنيف املخاطر وفقا ملعايير املالءة 

 الي يوضح مختلف تقسيمات املخاطر:، والشكل املو 1القاعدي

 

                                                           
1 : Anthony DERIEN. Solvabilité 2 : Une réelle avancée ?. Thése pour obtenir le grade de docteur de 

l’université ; spécialité : Science de Gestion. Université Claude Bernard – lyon1. 29Juin 2010. PP : 

26-27 

 2الــــــــــــــــــــــــمالءة

 الدعامة الثالثة الدعامة الثانية الدعامة األولى

تقييم املخصصات  -

 الفنية

القواعد الخاصة  -

 باألصول 

الحد األدنى لرأس  -

 املال

الصيغة املوحدة  -

 والنموذج الداخلي

 إدارة املخاطر 

 الرقابة الداخلية 

 الحوكمة 

  عملية اإلشراف -

 الشفافية -

 توفير املعلومات -

اإلشراف من خالل  -

 عملية السوق 

متطلبات رأس املال 

 الكمية

املتطلبات النوعية 

 والرقابية

املعلومات العامة 

 واإلفصاح
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 2(: تحديد املخاطر وفقا ملعايير املالءة27شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source : Anthony DERIEN. Solvabilité 2 : Une réelle avancée ?. Thése pour obtenir le grade de 

docteur de l’université ; spécialité : Science de Gestion. Université Claude Bernard – lyon1. 29Juin 

2010. P : 27 

 

متطلبات رأس املال 

 للمخاطر التشغيلية

SCRop 

 

 متطلبات رأس املال

SCR 

 متطلبات رأس املال القاعدي

BASIC  SCR 

 

    
 

 

 

 

incap_ inval 
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تتضح طرق تدخل معايير املالءة في إدارة مخاطر االكتتاب:  2الفرع الثاني: دور الركيزة األولى للمالءة 

في إدارة املخاطر لشركات التأمين وضمان أكثر ملالءتها من خالل مضمون ركائزها الثالث التي سبق  2

إدارة مخاطر االكتتاب يجب التفصيل في مضمون هذه  في 2ذكرها، ولتوضيح دور معايير املالءة 

 الركائز.

متطلبات رأس املال الكمية، حيث تسمح بوضع معايير كمية لحساب  وتشمل الركيزة األولى -

املخصصات التقنية ورأس املال الالزم لحساب هامش املالءة مع األخذ بعين االعتبار جميع 

املتمثلة أساسا في: مخاطر االكتتاب, مخاطر القرض, املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين, و 

 .1مخاطر التشغيل, مخاطر السيولة, مخاطر السوق 

 :2مستويين من رأس املال 1تفرض الركيزة أوال: متطلبات رأس املال:   

ويمثل رأس املال الالزم من أجل امتصاص الصدمات في : SCRرأس املال الضروري للمالءة  .1

وهو يقابل مستوى رأس املال املطلوب الذي يكون فيه احتمال إفالس  الحاالت االستثنائية،

% في حدود سنة واحدة، وله دور في مواجهة الخسائر غير املتوقعة، 0.5الشركة أقل أو يساوي 

وهو يأخذ في الحسبان جميع املخاطر القابلة للقياس الكمي ألنها يمكن أن تؤثر على مالءة 

ملخاطر األساسية والتي من بينها وبشكل أساس ي مخاطر الشركة، وتضم ستة أنواع من ا

االكتتاب على الحياة ومخاطر االكتتاب على غير الحياة، والصيغة القياسية ملتطلبات رأس 

 ( تكون بالشكل التالي:SCRاملال للمالءة املالية )

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝐴𝑑𝑗 + 𝑆𝐶𝑅op 

 حيث:

BSCR ،متطلبات رأس املال للمالءة املالية القاعدي :SCR القاعدي؛ 

SCRopمستوى رأس املال املطلوب من أجل املخاطر التشغيلية؛ : 

Adj.معدل متعلق بتوزيع األرباح في املستقبل والضرائب املؤجلة : 

                                                           
1
 Frédéric PLANCHET ,Modéles Financiers en Assurance : analyses de risque dynamiques ; 

ECONOMICA , Paris,2011 ; p :458 
2
 Anthony DERIEN; Op. cit, p : 18 
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لكل فئة من فئات املخاطر التي يجب أن تطبق عليها  SCRهو حساب  BSCRحيث أن حساب  -

 الت االرتباط، ويحسب بالصيغة التالية:معام

 

) أي  BSCRخطرا من بين األنواع الستة للمخاطر التي تؤخذ في االعتبار عند حساب  j و  iحيث تمثل 

 مخاطر السوق، مخاطر االكتتاب على غير الحياة،....(

في الجدول  corr SCR، حيث تعطى مصفوفة ارتباط  j و  iمعامالت االرتباط بين الخطر   corrijويمثل 

 التالي: 

 (: مصفوفة معامالت االرتباط للمخاطر04جدول رقم )

SCRnl SCRhealth SCRlife SCRdef SCRmkt corrSCR= 

    1 SCRmkt 

   1 0.25 SCRdef 

  1 0.25 0.25 SCRlife 

 1 0.25 0.25 0.25 SCRhealth 

1 0 0 0.5 0.25 SCRnl 

 

Source : Pierre Emmanuel THEROND, Mesure et gestion des risques d’assurance : analyse 

critique des future référentiels prudentiel et l’informatique financiere, These présente pour 

obtention du Diplôme de doctorant, Université Claude Bernard lyon 1 2007, p : 213 

بط باملخاطر وليس در اإلشارة إلى أن هذه املصفوفة هي مصفوفة ارتباط بين رأس املال املرتوتج -

 .املخاطر نفسها

ويمثل الحد األدنى من رأس املال وأقل منه يكون تدخل  (:MCRالحد األدنى من رأس املال ) .2

 .SCRالسلطة الرقابية تلقائيا، ويحتسب عن طريق أخذ نسبة مئوية من  

 :MCR و  SCRالي يوضح تراجع املخاطر وفق  والشكل املو  -
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 MCR و  SCRتراجع املخاطر وفق   (:28شكل رقم )

 

Source: Deloitte Development LLC, Intro to solvency II, Discussion of requirements, February 

2011, p: 06 

تحتفظ بها شركة التأمين إن املخصصات التقنية هي املبالغ التي ثانيا: املخصصات التقنية: 

من أجل مواجهة املخاطر املستقبلية لعقود التأمين الحالية والسابقة، وانطالقا من معايير 

يتم حساب املخصصات التقنية عن طريق جمع أفضل تقدير وهامش املخاطرة  2املالءة 

 . أي أن حساب املخصصات التقنية يكون على مرحلتين:1للمطلوبات غير قابلة للتكرار

أفضل تقدير هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة أفضل تقدير:  .1

والتي تقدر بأكبر قدر ممكن وفقط التدفقات املرتبطة بعقود التأمين )أو إعادة التأمين( 

التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار، وتشمل التدفقات الواردة أقساط التأمين في 

الواردة، أما التدفقات الصادرة فتشمل املصاريف املتعلقة املستقبل واملطالبات 

  2بالتزامات التأمين مثل تكاليف اإلدارة )إدارة املطالبات والنفقات...(

( تسمح PT( هو حصة من املخصصات الفنية )MRهامش املخاطرة ) هامش املخاطرة: .2

ه املؤمن من بأن تكون مبالغ املخصصات الفنية تعادل املبلغ الذي يجب أن يحتفظ ب

أجل الوفاء بالتزاماته، ويحسب هامش املخاطرة انطالقا من تكلفة رأس املال الالزمة 

 .3املرتبط بالتزامات الشركةSCR     من أجل تحقيق أو الوصول إلى 

                                                           
1 Michael PERRIN ; Op. cit: 08 
2
 Aymric Kamega, , Introduction a Solvabilité : Applications de mtsure des risques, 

EURIAEURO-INSTITUT D’ACTUARIAT , version 1 ,0 ; décembre 2015, p : 23 
3 Aymric Kamega, ; Op. cit , p : 24 
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( على فرضية عدم املالءة لشركة التأمين CoCويعتمد حساب هامش تكلفة رأس املال )

ة الحالية أي رأس مال، يجب أن تكون املخصصات التقنية التي لم يعد لها في نهاية السن

كبيرة بما يكفي من أجل نقل وتحويل التزامات الشركة املنهارة أو املفلسة إلى شركة تأمين 

أخرى، وبذلك يمكن تعريف هامش املخاطرة على أنه تكلفة القيمة الحالية ملتطلبات رأس 

 .1أن يحتفظ به املؤمن حتى موعد التصفية املستقبلي الذي يجب SCRمال املالءة املالية 

ومما سبق يمكن الوصول إلى أن الصيغة القياسية ملتطلبات رأس املال للمالءة تأخذ بعين  -

االعتبار جميع املخاطر القابلة للقياس الكمي )بما في ذلك مخاطر االكتتاب(، فمقدار رأس املال 

من أجل مواجهة التقلبات املحيطة الذي تحتفظ به الشركة من أهم النقاط على االطالق 

باألقساط واملخصصات وكذا مواجهة األحداث املفاجئة أو الكارثية، كما أن االهتمام بطرق 

حساب املخصصات الفنية واالحتياط أكثر عن طريق األخذ بعين االعتبار حساب هامش 

كفاية  املخاطرة ضمن مكونات املخصصات الفنية من أساسيات التحوط ضد وقوع خطر عدم

 املخصصات الفنية.

 في الشكل التالي: 2ونلخص مكونات امليزانية العمومية حسب معايير املالءة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Pierre Emmanuel THEROND, Mesure et gestion des risques d’assurance : analyse critique des 

future référentiels prudentiel et l’informatique financiere, These présente pour obtention du 

Diplôme de doctorant, Université Claude Bernard lyon 1 2007, p : 205 



 كتتاب وأثرها على تنافسية شركات التأمين التكافليإدارة مخاطر االأدوات ...................................الثالثالفصل 

 
148 

 

 2(: املكونات األساسية للميزانية العمومية حسب معايير املالءة 29شكل رقم )

 الخصوم                                          األصول                         

 

 رأس املال 

 املطلوب للمالءة

 

 املخصصات 

 التقنية

 

 

Source : Judith DOURNEAU , Solvency 2 : Du risque de marché au modèle interne de risque ; les 

travaux de l’Enass : Ecole nationale d’assurances ; p : 12 
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 ويضم النقاط التالية: في إدارة مخاطر االكتتاب:  2من املالءة  3و 2الفرع الثالث: دور الركيزة 

تشجع الركيزة الثانية الشركات على في إدارة مخاطر االكتتاب:  2من املالءة  2: دور الركيزة أوال  

اعتماد نهج إدارة مخاطر املؤسسات )إدارة املخاطر املؤسسية( بحيث تكون املؤسسة قادرة بنفسها على 

 :2للمالءة  2، والشكل املوالي يحدد تركيبة الركيزة 1تقييم وقياس مخاطرها

 ودورها في إدارة املخاطر 2(: تركيــــــــبة الركيزة 30شكل رقم )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Franck CHEVALIER et les autres, Solvabilé2 et les captives vers les piliers 2et 3, le rendez 

–vous annuel des métiers du Risque et des assurances de l’entreprise, Atetier co1, DEAUVILLE, 8-9 

février 2012, p : 09 

                                                           
1 FREDERIC PLANCHET et MARC JUILLARD , Pilier2 : vers le pilotage d’un profil de risque, la 

TRIBUNE DE L’ASSURANCE, N 153 , Décembre 2010, P : 02 

 

 

 

 

 ORSA 

 

 

 

 

 

 

 



 كتتاب وأثرها على تنافسية شركات التأمين التكافليإدارة مخاطر االأدوات ...................................الثالثالفصل 

 
150 

 2تحتوي الركيزة الثانية من معايير املالءة: 2من املالءة  2نظام إدارة املخاطر وفقا للركيزة  .1

، ولكن بمتطلبات نوعية تتلخص أساسا في نظام مجموعة من التدابير املكملة للركيزة األولى

ونبين كيفية بناء نظام   الحوكمة، الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، ،ORSAإدارة املخاطر 

 إلدارة املخاطر من خالل الشكل التالي:

 2(: بناء نظام إدارة املخاطر وفقا للركيزة الثانية من معايير املالءة 31شكل رقم )

 

 

Source: LERDA Aurélien, L’impact du pilier 2 de solvabilité 2 «Gouvernance des risques» sur les 

fonctions audit interne, contrôle interne et risk management, Mémoire soutenu pour obtenir du 

diplôme du master en audit et gouvernance des organisations, Institut d'Administration des 

Entreprises d'Aix-en-Provence, France, 2011, p: 184 

من أجل املخاطر  ORSAالتقييم الذاتي للمالءة املالية واملخاطر : ORSAنظام إدارة املخاطر  

الخاصة وتقييم املالءة املالية هو عملية تتيح تقييم املخاطر الخاصة على املدى القصير 

، والشكل املوالي 1ا مستوى رأس املال املقابل أو الالزم من أجل التغطيةواملتوسط للشركة، وكذ

 :ORSAيوضح ديناميكية العمل لنظام 

 

                                                           
1 David Fitouchi, ORSA : la créativité actuarielle au-dela  des formules standard, journées 

actuarielle de Strasbourg, 19 septembre 2014 ; p : 18 
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 )طريقة العمل( ORSA(: تأثير ديناميكية نظام إدارة املخاطر 32شكل رقم )

                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Source : BAILLY Laurence and BRASSIER Marie Christine, Feedback sur les problématiques de 

gestion des risques dans le cadre de solvabilité2, ALTIA, 16 juin 2011, p : 06 

ينعكس في املمارسة العملية من خالل إنشاء نظام إلدارة املخاطر  2إن الهدف األساس ي للركيزة  

ORSA  املخاطر الخاصة وتقييم املالءة(، وهو نظام لضمان أن الشركة تدار بشكل جيد وقادرة(

 على حساب وإدارة مخاطرها.

من خالل الركيزة الثانية مفهوم نظام الحوكمة الذي يهدف إلى  2دخلت املالءة : أ. نظام الحوكمة2

 2ضمان اإلدارة السليمة والدقة والفعالية في األنشطة، وفي هذا اإلطار تحدد توجيهات املالءة

 :1املتطلبات التالية

 تحديد وتوزيع املسؤوليات بما في ذلك دور مجلس اإلدارة حسب املهام املفوضة 

                                                           
1 Global Insurance Centre, Putting risk and governance at the heart of business . 2009, p: 02, , 

Available at: www. Eye.com / Solvency II. 
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  وظائف االكتياريا واملراجعة الداخلية للحسابات مهمة وضرورية بالنسبة تعتبر

للشركة، حيث يجب أن تؤدي أعمالها بطريقة فعالة بما في ذلك الشروط املتعلقة 

 باالكتتاب وسياسة إعادة التأمين.

  ضرورة وجود أنظمة للرقابة ونظم إدارة املخاطر املناسبة لضمان سير الشركة على

 ب.النحو املناس

باملعلومات  2تتعلق الركيزة الثالثة من املالءة في إدارة مخاطر االكتتاب:  2من املالءة  3. دور الركيزة 3

العامة التي يجب أن تعزز انضباط السوق، ويتمثل الهدف الرئيس ي في تحقيق التنسيق واملوائمة بين 

 )املؤمن لهم أو املؤسسات املعلومات التي يتم نشرها في الدول األعضاء على مختلف املستويات 

 ، ونلخص مكونات الركيزة الثالثة في الشكل التالي:1أو األسواق أو السلطات اإلشرافية(

 3(: تركيبة الركيزة 33شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Franck CHEVALIER et les autres, Solvabilé2 et les captives vers les piliers 2et 3, le rendez 

–vous annuel des métiers du Risque et des assurances de l’entreprise, Atetier co1, DEAUVILLE, 8-9 

février 2012 , p : 10  

                                                           
1 Pierre THEROND , Solvabilité 2 : Présentation générale, ISFA,WINTER ASSOCIES, 6 octobre 

2008, PP : 46-47 
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في املحاسبة واإلعالن، حيث يهدف هذين  2تتلخص مكونات الركيزة الثالثة من معايير املالءة 

مضمونهما إلى تمكين الهيئات الرقابية من أداء مهامها على أكمل وجه وذلك من العنصرين في 

خالل نشر املعلومات وتنظيم تقارير املالءة املالية والوضع املالي وكذا اإلجراءات اإلدارية 

 واملحاسبية.

 في عملية إدارة املخاطر 2(: الخطة اإلستراتيجية ملعايير املالءة 34شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : BAILLY Laurence and BRASSIER Marie Christine, Feedback sur les problématiques de 

gestion des risques dans le cadre de solvabilité2, ALTIA, 16 juin 2011 ;p : 09 

 

 

  

 

 

 

 

ORSAMCR , SCR
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ودورها في إدارة  املطلب الثاني: أنظمة االنذار املبكر للمالءة املالية في شركات التأمين

 مخاطر االكتتاب

أهم أنظمة االنذار املبكر ملراقبة املالءة املالية، ومحاولة  التطرق إلى هذا الجزء من خالل  ونحاول 

 االستفادة من محتواها من أجل تفادي الوقوع في مخاطر االكتتاب.

  Insurance Regulatory Information System (IRIS) :  الفرع األول: نظام اإلنذار املبكر

يوجد في الواقع أنظمة ونماذج عديدة ملراقبة وتحليل وتقييم :  IRISأوال: تعريف نظام اإلنذار املبكر 

والذي بدأ تصميمه في الواليات املتحدة األمريكية ، IRISشركات التأمين لعل أهمها نظام اإلنذار املبكر 

( مؤشرا تهدف إلى مساعدة سلطات اإلشراف والرقابة في 11م، ويشمل على أحد عشر )1974سنة 

اني من اضطرابات مالية وتحتاج إلى رقابة مباشرة وفحص سريع ملراكزها تحديد الشركات التي تع

وسيلة حماية وإنذار مبكرين فيساعد الهيئات الرقابية   باعتباره IRIS، ويعمل نظام اإلنذار املبكر 1املالية

NAIC (National Association  of Insurance Commissioners)   على اكتشاف الشركات التي يظهر

عليها بعض املشكالت املالية، وتعد هذه النسب معايير توجيهية فقط، فغالبا ما تأتي األزمات فجائية 

 ودون سابق إنذار أو قد تكون معاكسة للتوقعات.

على أساس تصنيف النسب املالية إلى أربع مجموعات كل منها  IRISيقوم نظام اإلنذار املبكر  -

خاصية معينة من الخصائص املالية والفنية لشركات التأمين، وهذه املجموعات هي  تقيس

تطبيق  بعد IRISالنشاط، والربحية، والسيولة، وتقدير االحتياطات، ويتم تحليل بيانات 

 IRISالنسب على القوائم املالية عن طريق برنامج مخصص لهذا الغرض، حيث أن نظام 

نسبة لتأمينات الحياة  12ت املمتلكات واملسؤولية املدنية و نسبة مالية لتأمينا 11يقارن 

والتأمين الصحي بمعدالت نمطية أو مدى معين يعد مقبوال لكل نسبة، وإن لم تكلن النسبة 

الحتمال العسر املالي، أما عن إجراءات تنفيذ  عالمة إنذار مبكرمقبولة فإن ذلك يعد بمثابة 

نسبة من النسب املالية املنصوص عليها بالنظام بناءا  النظام فقد تم تحديد مدى معين لكل

                                                           
توزيع ، استخدام مؤشرات التحليل املالي في التعرف على أسباب عدم عبد الكريم أحمد قندوز، خالد عبد العزيز السهالوي   1

، 8، مجلة الدراسات املالية واملحاسبية واإلدارية ، العدد الفائض التأميني على حملة الوثائق بشركات التأمين التعاوني السعودية

 70، ص: 2017ديسمبر 
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على الخبرة السابقة بالشركات التي واجهت صعوبات مالية مقارنة بالشركات التي ال تواجه أي 

 :1مشاكل، ويتم تطبيق نظام اإلشراف على التأمين على مرحلتين

سب املنصوص عليها في وتعرف باملرحلة اإلحصائية التي يتم فيها حساب الن املرحلة األولى: -

النظام، والتي تختلف بين الشركات التي تزاول تأمينات الحياة، وتلك التي تزاول التأمينات 

 العامة؛

وتعرف بمرحلة تحليل النتائج وفقا لكشوف الحسابات املالية الختامية،  املرحلة الثانية: -

 ونتائج النسب املالية التي تم التوصل إليها في املرحلة األولى.

تقسم النسب  IRISوفقا لنظام اإلنذار املبكر : IRISثانيا: النسب املالية وفقا لنظام اإلنذار املبكر 

وفيما يلى نوضح بش ىء من التفصيل كيفية حساب هذه املالية في التأمينات العامة إلى مجموعات، 

 :2النسب مع بيان الحدود املقبولة لها

وتشمل النسب التى تقيس حجم األخطار التى  التأمينية:املجموعة األولى: مجموعة أخطار املحفظة 

تتعرض لها شركة التأمين، وترتبط أساسا بكل من حجم أقساط االكتتاب والتقلبات فيها وترتيبات 

 اعادة التأمين وذلك على النحو التالى:

   :وتقاس بمؤشرين:  نسبة اجمالى االقساط الى الفائض،  واملدى املقبول لها حجم األخطار

من % 220% ، ونسبة صافى األقساط املكتتبة الى الفائض، واملدى املقبول لها 900أقل من 

%، فحجم أقساط االكتتاب يعبر عن األخطار األصلية املقبولة باملحفظة وذلك 300إلى 

بافتراض تناسب القسط مع درجة الخطر )بعد طرح ما تم نقله من اخطار الى معيدى 

ساط عن االخطار التى تتعرض لها شركة التأمين واملتمثلة فى التأمين(، وتعبر صافى االق

التقلبات غير املواتية فى نتائج املحفظة. وخارج قسمة صافى اقساط االكتتاب على الفائض 

                                                           
مجلة جامعة تشرين للبحوث تقييم أداء شركات التأمين السعودية باستخدام نظام اإلنذار املبكر، رانيا الزير، محمد الجش ي،   1

 318-317ص: ص ، 2015(، 5(، العدد )37سلسلة العلوم القانونية، املجلد ) -والدراسات العلمية

ص: ص ، 1998نوفمبر األسس العلمية والعملية لتقييم األداء فى شركات التأمين، مصر، ابراهيم أحمد عبد النبى حمودة،  2

13-17 
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يعكس قدرة الشركة على مواجهة تلك التقلبات املتوقعة فى نتائج االخطار األصلية املغطاة 

 باملحفظة.

تصار هو تبيان حجم االقساط الصافية املكتتب بها كالتزام وما والهدف من هذا املقياس باخ -

يقابلها من رأسمال واحتياطيات رأسمالية )الفائض أو اجمالى حقوق املساهمين(، وكلما زادت 

 هذه النسبة كلما زادت الخطورة على رأس املال.

 :التغير فى االكتتاب 

صافى أقساط االكتتاب للعام السابق( / صافى أقساط  -)صافى أقساط االكتتاب للعام الحالى 

 ،االكتتاب للعام السابق 

 %.33% و33-واملدى املقبول لهذه النسبة يتراوح بين  

ان زيادة حجم االكتتاب عن املدى املقبول من سنة ألخرى قد يعرض شركة التأمين للخطر،  -

ص حجم االكتتاب عن املدى املقبول يعنى انكماش النشاط بنسبة وبنفس املنطق فان نق

كبيرة قد يؤدى الى مشاكل مالية وادارية تتعرض لها شركة التأمين، فهذا املقياس يظهر التغير 

فى حجم األقساط الصافية لسنة ما مقارنا بالسنة التى قبلها حيث ان الزيادة فى حجم 

 زيادة فى رأس املال واألحتياطيات.األقساط الصافية املكتتب بها تتطلب 

 يالحظ ضمنيا ان النسبة الثانية شأنها فى ذلك شأن النسبة األولى لها عالقة برأس املال. 

  :لتحديد حجم االخطار املنقولة ملعيدى التأمين تحسب النسبة املالية أخطار اعادة التأمين

 التالية: 

 حيث: ، نسبة مساعد الفائض الى الفائض -

بة لعمليات اعادة التأمين األقساط غير املكتس×الفائض= عمولة اعادة التأمين الصادرمساعد 

 .الصادر

 %25واملدى املقبول لها أقل من 

فزيادة هذه النسبة تعكس انخفاض احتفاظ شركة التأمين وتعرض الشركة ملزيد من األخطار  -

 املرتبطة بمالءة معيدى التأمين وانخفاض صافى اقساط االكتتاب.



 كتتاب وأثرها على تنافسية شركات التأمين التكافليإدارة مخاطر االأدوات ...................................الثالثالفصل 

 
157 

تمثل النتائج الفنية فى صناعة التأمين احدى النسب  ملجموعة الثانية: مجموعة أخطار االكتتاب:ا

الهامة، وتشمل النسب التى تقيس كال من: ربحية االكتتاب وعائد االستثمار والتغير فى الفائض على 

 النحو التالى:

  :عن سنتين كالتالى:تمثل هذه النسبة ناتج عمليات التأمين االجمالية ربحية االكتتاب 

 معدل االستثمار -النسبة الرابعة = معدل الخسارة + معدل املصروفات 

 حيث:      

معدل الخسارة = التعويضات التحميلية ومصروفاتها عن سنتين / صافى األقساط املكتسبة عن 

 سنتين

 

 معدل املصروفات = املصروفات االدارية والعمومية عن سنتين / صافى األقساط املكتسبة عن سنتين  

 معدل االستثمار    = الدخل من االستثمار عن سنتين

وتقيس هذه النسبة ربحية الشركة والتى تعطى مؤشرا عن متانة املركز املالى ايضا واملدى  -

 %.100املقبول لها هو أقل من 

  االستثمار:عائد 

 صافى الدخل من االستثمار/ متوسط قيمة األصول املستثمرة للعام الحالى والسابقعائد االستثمار= 

وتعد هذه النسبة من النسب الهامة التى تظهر ربحية شركة التأمين، حيث تعطى مؤشرا جيدا  -

للتطبيق  % )وفقا6لجودة محفظة استثمارات الشركة، واملدى املقبول لها ان تكون أكبر من 

 %.10% الى  4, 5على السوق االمريكى(، وفى مراجع أخرى من 

  :ويحسب كالتالى:التغير فى الفائض 

 الفائض املعدل للعام السابق -الفائض املعدل للعام الحالى 

 الفائض املعدل للعام السابق

الحصول على عمليات والفائض املعدل = الفائض املذكور فى امليزانية )حقوق املساهمين( + مصاريف 

 التأمين املؤجلة
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حيث ان: مصاريف الحصول على عمليات التأمين املؤجلة = 
1

) املصروفات االدارية والعمومية +  2

 )مخصص االخطار السارية / صافى األقساط املكتتبة( العموالت وتكاليف االنتاج( 

 الخلل الذى حدث على املوقف املالى للشركة خالل العام.وتعطى هذه النسبة مؤشرا عن التحسن أو 

 %50% الى 10-واملدى املقبول من 

 املجموعة الثالثة: مجموعة األخطار املالية: 

 :  يكالتال يتقيس كال من: السيولة والتحصيل واالحتياط يوتشمل النسب الت

  :يوتحسب كالتالالسيولة:  

 الخصوم / قيمة األصول السائلة

هذه النسبة مؤشرا ملدى استجابة شركة التأمين ألى مطالبات مالية. كما انها تعطى مؤشرا وتعطى 

عاما عن امكانية تسوية التزامات حملة الوثائق فى حالة التصفية. واملدى املقبول لهذه النسبة هو أقل 

 %.105من 

  :يوتحسب كالتالالتحصيل:  

 األقساط تحت التحصيل وأرصدة الوكالء/ الفائض  

وتعطى هذه النسبة مؤشرا الى أى حد تعتمد املالءة املالية لشركة التأمين على أصل يمكن ان ال 

تواجه صعوبات مالية من تلك  يهذه النسبة تفرق بين الشركات التيتحقق فى حالة التصفية. كما ان 

 %.40التى التواجه مشاكل مالية. واملدى املقبول لهذه النسبة هو أقل من 

 يويحسب كالتال: ياطتطور االحتي:  

عن سنة واحدة / الفائض للعام  يالى الفائض = التغير فى االحتياطعن سنة  ياالحتياط يالتطور ف

 السابق

التغير فى االحتياطى عن سنة واحدة = التعويضات التحميلية لجميع السنوات فيما عدا حوادث حيث: 

 .يابلغت فى العام املاض التعويضات التحميلية لجميع السنوات كما  -هذا العام 

 الهدف من هذه النسبة: تعطى هذه النسبة مؤشرا لدقة االحتياطيات املتكونة فى العام السابق.

 %.25والنسبة املقبولة لها: أقل من 
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  :يويحسب كالتالتغير االحتياطى عن سنتين الى الفائض:  

 عن سنتين/ الفائض للعام قبل السابق يالتغير فى االحتياط

عن سنتين = التعويضات التحميلية لجميع السنوات فيما عدا حوادث هذا  يالتغير فى االحتياطحيث: 

 التعويضات التحميلية لجميع السنوات كما ابلغت فى العام قبل السابق. -العام والعام السابق 

 ابق.الهدف من هذه النسبة: تعطى هذه النسبة مؤشرا لدقة االحتياطيات املتكونة فى العام قبل الس

 %.25والنسبة املقبولة لها: أقل من 

  :يويحسب كالتالعجز االحتياطيات املقدرة الحالية الى الفائض:  

 حتياطيات املقدرة / الفائض اال  يالعجز أو الزيادة ف

 احتياطيات هذا العام -االحتياطيات املقدرة = االحتياطيات املقدرة املطلوبة  يحيث: العجز أو الزيادة ف

 هذه النسبة: تعطى هذه النسبة مؤشرا للتنبؤ بدقة احتياطيات هذا العام.الهدف من 

 %25والنسبة املقبولة لها: أقل من 

لشركات  94/95الى  90/91جدير بالذكر ان هذه النسب االحدى عشر تم حسابها عن الفترة من 

 (.1قطاع العام، وذللك كما هو موضح فى ملحق ) -التأمين املصرية 

فى أوائل السبعينات ظهرت  :لالشراف على التأمين IRIS: االنتقادات املوجهة الى نظام معلومات  ثالثا

عدة دراسات تركز على نقاط الضعف فى هذا النظام، وفيما يلى نلخص هذه االنتقادات، هذه 

 :1االنتقادات هى

 كثرة االختبارات عن الحاجة؛ -1

بحيث يستطيع التفرقة  ،حسب متانة مراكزها املاليةعدم مقدرة النظام على ترتيب الشركات  -2

 بين الشركات التي لها أولوية الفحص؛

يؤدى الى نتائج  يفاالستخدام النمط ،االغراض املعيارية يدام الخاطئ فقابلية النظام لالستخ -3

 عكسية؛

                                                           
ذار املبكر كأساس للحكم على املالءة املالية لشركات التأمين دراسة حالة الجزائر بالتطبيق على أنظمة اإلنعبد القدوس طار،  1

 217، ص: 2018(01)05املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية ، 2015 -2013التأمينات العامة 
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 االتجاه الى كونه نظام ثابت غير مرن وغير محصن ضد الزوال واملعالجة. -4

لإلنذار املبكر اال انه يعد خطوة أساسية  IRISوعلى الرغم من االنتقادات املوجهة الى نظام  -

ومازال يؤدى دوره على درجة كبيرة من الكفاءة فى وضع أولويات للشركات التى يجب فحص 

مراكزها املالية نتيجة وجود صعوبات مالية تواجهها، ومازال كثير من الدراسات توص ي 

ه سواء داخل الواليات املتحدة أو خارجها، وهذا بالطبع ال ينفى الحاجة الى باالعتماد علي

التطوير واللجوء الى أنظمة أخرى لإلنذار املبكر تكون أكثر مرونة ودقة فى تصنيف الشركات 

 واملقدرة على التنبؤ بمالءتهم املالية.

( RBC: يهدف نظام )Risk-based Capital   (RBC)املخاطر القائم على ال املنظام رأس  الفرع الثاني:

إلى ضمان كفاية رأس املال من خالل استخدام األساليب الكمية والوصفية في تقييم األخطار، كما يتم 

، وتهدف متطلبات 1استخدام نموذج موحد لحساب كفاية رأس املال تلتزم جميع الشركات باستخدامه

 :2املال يكون كافيا لتغطية اآلتىرأس مال املخاطر إلى ضمان حد أدنى من رأس 

 .ملواجهة املخاطر 

 .يزيد من األمان للمؤمن 

 .ان يكون موحدا لجميع الواليات 

 حينما يقل مستوى رأس املال عن مستوى معين. ان يجعل الرقابة تتخذ اجراء 

تأمين املمتلكات واملسؤولية أربعة تصنيفات  NAICلنظام  RBCوتشمل معادلة رأس مال املخاطر 

 ختلفة للخطر هى:م

 خطر األصول )انخفاض القيمة السوقية(. -1

 خطر االئتمان )عن حجم عمليات اعادة التأمين وغيرها(. -2

 خطر االكتتاب )اخطار التسعير واملخصصات الفنية(. -3

 خطر امليزانية )الضمانات من الشركة األم والنمو املتزايد(. -4

                                                           
أمين التعاوني باململكة العربية السعودية تقييم األداء املالي لشركات التأحمد محمد فرحات محمد، محمد أحمد محمود أبو زيد،     1

 12، ص: 2017، جانفي 54، املجلد 1مجلة كلية التجارة للبحوث العلميىة، العدد باستخدام أسلوب تحليل التمايز، 
 19ابراهيم أحمد عبد النبى حمودة، مرجع سابق، ص:   2
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 Total  Adjustedوتتحدد نقاط معينة لكل نوع من املخاطر، فاذا كان رأس املال االجمالى للشركة 

Capital (TAC أقل من مستوى رأس مال املخاطر   ))RBC  فيتخذ اجراءا من جانب الرقابة، ويجدر

 . RBCالذكر ان هناك أربعة مستويات لرأس املال املطلوب 

ظهر :  (FAST) Financial Analysis  Tracking Systemنظام مراقبة التحليل املالي : الفرع الثالث

، واعتمد هذا النظام 1990وذلك في بدايات عام  FASTنظام آخر يعرف بنظام مراقبة التحليل املالي 

على تحديد مدى مقبول لألداء املالي للشركة والذي يتم حسابه من خالل أحد عشر مؤشر خالل 

اإلحصائية للفحص، وفي املرحلة التحليلية تدخل شركة التأمين في تقييم النتائج املالية بشكل  املرحلة

أكثر تفصيال، في وضع مالي موجب للمراجعة عند خروج أربع مؤشرات أو أكثر عن املدى املقبول، 

صلت مجموعة أكبر من املؤشرات و  FAST، حيث تضمن نظام IRISويعتبر هذا النظام امتدادا لنظام 

مؤشر، ويقوم هذا على أسلوب النقاط والتي تعتمد على خبرة املحكم ونظم الرقابة وأسلوب  25إلى 

نظام تحليل مالي مختلف لكل من تأمينات  FASTالتحليل اإلحصائي املطبق، كما يستخدم نظام 

 ،1املمتلكات واملسؤولية املدنية وتأمينات الحياة والتأمين الصحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
املالي لشركات التأمين التعاوني باململكة العربية السعودية تقييم األداء أحمد محمد فرحات محمد، محمد أحمد محمود أبو زيد،   1

 11، ص: 2017، جانفي 54، املجلد 1مجلة كلية التجارة للبحوث العلميىة، العدد باستخدام أسلوب تحليل التمايز، 
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مجلس  الثالث: معيار متطلبات املالءة املالية للتأمين التكافلي الصادر عن املطلب

 الخدمات املالية اإلسالمية

مجلس  الصادر عن، 11معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي، رقم  إن محتوى هذا الجزء مصدره  

 .2010الخدمات املالية اإلسالمية، ، ديسمبر 

 :خصوصيات متطلبات املالءة للتأمين التكافلي الفرع األول: أهداف و

نوفمبر  3هو هيئة دولية افتتحت رسميا في التعريف بمجلس الخدمات املالية اإلسالمية: أوال: 

م، تضع الهيئة معايير لتطوير صناعة الخدمات املالية 2003مارس  10م وبدأت العمل في 2002

ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة  اإلسالمية وتعزيزها، وذلك بإصدار معايير رقابية

قطاع البنوك، سوق املال والتأمين التكافلي، يعد مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أبحاثا تتعلق بهذه 

الصناعة وينضم ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب اإلهتمام بهذه الصناعة 

الية اإلسالمية مع مؤسسات دولية وإقليمية ووطنية ذات ولتحقيق ذلك يعمل مجلس الخدمات امل

 .1صلة ومراكز أبحاث ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة

معيار متطلبات املالءة املالية للتأمين التكافلي الصادر عن مجلس الخدمات املالية  ثانيا: أهداف

ربعة مبادئ رئيسية ملتطلبات املالءة للتأمين يتمثل الهدف الكلي لهذا املعيار في وضع أ اإلسالمية:

 التكافلي، وتتلخص االفتراضات واألهداف التي يعتمد عليها فيمايلي:

 زيادة إمكانية أن يكون التأمين التكافلي قادرا على استيفاء كل الشروط وااللتزامات التعاقدية؛ .1

تصيحيحي الفوري، مع األخذ في العمل به باعتباره نظام إنذار مبكر للتدخل الرقابي واإلجراء ال .2

االعتبار أن السلطة الرقابية قد تتوفر لديها أحيانا معلومات غير كاملة، أن اإلجراءات 

 التصحيحية قد تتطلب وقتا كي تحدث التأثير املطلوب؛

توفير هامش زيادة حتى إنه في حالة حدوث خسائر للمشتركين في التكافل إذا ما أخفقت  .3

 ات تكون محدودة أو خفيفة السيما التأثيرات املنهجية؛املؤسسة فإن التأثير 

 تشجيع ثقة الجمهور، وبخاصة املشتركين في التكافل، في االستقرار املالي لقطاع التكافل. .4

ينطبق هذا املعيار على كل مؤسسات التكافل وإعادة التكافل، غير أن السلطات اإلشرافية   -

تطبيق إلى عمليات النوافذ التكافلية أن توسع مجال ال -وفق تقديرها الخاص–يمكن 

 الخاضعة لقوانين دولها.

                                                           
 1ص: ، 2010، ديسمبر 11، معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي، رقم مجلس الخدمات املالية اإلسالمية  1
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الصادر عن  عيار متطلبات املالءة املاليةوفقا مل ثانيا: خصوصيات متطلبات املالءة للتأمين التكافلي

تتلخص خصوصيات متطلبات املالءة للتأمين التكافلي والتي جاء  :مجلس الخدمات املالية اإلسالمية

بها معيار متطلبات املالءة املالية للتأمين التكافلي الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية 

 :1فيمايلي

  إن الهدف الرئيس ي للسلطات اإلشرافية على التأمين التكافلي أن تكون الشركة قادرة على

مثل  ،وأن يكون الوفاء بااللتزامات ممكنا حتى في الظروف غير املواتيةتها، الوفاء بالتزاما

العواصف أو تدهور قيمة أو ناتج املوجودات التي تم االحتفاظ بها لتغطية إلتزاماتها، ويشير 

 الشركةالتفكير الدولي الراهن إلى أنه في مجال أنظمة التكافل الحديثة، ينبغي التوضيح أن 

% 99,5يجب أن تكون لها نسبة احتمال محددة للوفاء بالتزاماتها في فترة )مثل نسبة احتمال 

 على مدى سنة واحدة(؛

  إن هدف السلطات اإلشرافية من تقييم مركز املالءة للتأمين التكافلي هو ضمان أن مستويات

التدخل املبكر إذا املالءة لكل صندوق متناسقة مع طبيعة مخاطره اإلجمالية، وإتاحة إمكانية 

 كان هامش املالءة ال يكفي لتغطية املخاطر؛

  إن الفصل بين صناديق التكافل يوجب أن تكون املالءة منفصلة لكل صندوق، وانطالقا من

هذه امليزة فإن مؤسسات التكافل تحتاج إلى منهج لدعم صندوق مخاطر املشتركين بموارد رأس 

آلية توفير رأس املال لصندوق مخاطر املشتركين بالقرض مال إضافية ألغراض املالءة، وتعرف 

 الحسن الذي يسدد من الفوائض املستقبلية لصندوق مخاطر املشتركين؛

  إن القدرة على الحصول على مثل هذا القرض عند الحاجة يمكن أن تكون مؤهال ملتطلبات

سيلة فعالة يجب رأس املال النظامي لصندوق مخاطر املشتركين، ومن أجل أن تكون هذه الو 

 أن يكون هناك رأس مال كاف وغير مثقل باألعباء في صندوق املساهمين.

  

                                                           
 9-4ص:  ص ،مرجع سابق ،11، معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي، رقم مجلس الخدمات املالية اإلسالمية  1
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يتميز التأمين في شركات التأمين التكافلي: املالية متطلبات الحد األدنى للمالءة  الفرع الثاني:

ملالءة التكافلي بمجموعة من املفاهيم الرئيسية لتطوير متطلبات املالءة، ووفقا ملعيار متطلبات ا

 تتلخص هذه املميزات فيمايلي: 

يجب أن تعتمد متطلبات املالءة للتأمين التكافلي أسلوب املركز املالي  امليزة الرئيسة األولى:

اإلجمالي كي تتأكد أن يتم التعرف بصورة مالئمة على املخاطر وتقييمها بشكل متناسق، ولكي 

واملطلوبات واملتطلبات الرقابية للمالءة في صندوق يتم تحديد االعتماد املتبادل بين املوجودات 

مخاطر املشتركين وصندوق حملة األسهم للتأمين التكافلي، يجب أن يتناول أسلوب املركز املالي 

اإلجمالي الفصل الواضح بين صندوق املخاطر للمشتركين وصندوق حملة األسهم للتأمين 

 التكافلي.

هو التأكد من كفاية موارد املالءة لصندوق املخاطر إن املستوى األول ملتطلبات املالءة  -

للمشتركين لتوفير الضمان من أن صندوق املخاطر للمشتركين يلبي مطالبات املشتركين في 

التكافل، أما املستوى الثاني ملتطلبات املالءة فهو التأكد من كفاية موارد رأس املال ملؤسسة 

نية، بما في ذلك إمكانية الحاجة إلى توفير تغطية رأس التكافل كي تلبي واجباتها املالية والقانو 

املال لصندوق املخاطر للمشتركين على سبيل تسهيل القرض، وفيمايلي نعرض األسلوب العام 

 ملتطلبات املالءة ورأس املال للتأمين التكافلي:
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 االكتفاء الذاتيالتأمين التكافلي حيث يكون لصندوق مخاطر املشتركين  (:35شكل رقم )

 

 
 

 12 ص:، 2010ديسمبر  ،11، معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي، رقم مجلس الخدمات املالية اإلسالمية املصدر: 
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التأمين التكافلي حيث يعتمد صندوق املخاطر للمشتركين على تسهيل القرض  (:36شكل رقم )

 ليلبي متطلبات املالءة

 
 13 ، ص:2010ديسمبر ، 11، معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي، رقم الخدمات املالية اإلسالميةمجلس  املصدر:

 

 يتضح مايلي:  السابقين من خالل الشكلين -

إن الهدف من متطلبات املالءة على مستوى صندوق مخاطر صندوق مخاطر املشتركين:  .1

مخاطر املشتركين قادر على الصمود في املشتركين هو توفير درجة عالية من الثقة بأن صندوق 

الظروف غير املواتية، وعليه ينبغي أن يمتلك صندوق التكافل موجودات تساوي املخصصات 

الفنية لصندوق مخاطر املشتركين املعني، زيادة على موارد مالءة إضافية ) تذكر أحيانا تحت 

بلغ املوجودات اإلضافية التي مسمى احتياطات هامش املالءة(، وموارد املالءة اإلضافية هي م

يجب أن يمتلكها صندوق التكافل كي يغطي: التقدير غير الكافي املحتمل للمخصصات الفنية، 

والخطأ املعتاد في قياس املخاطر عند تحديد القيمة اإلقتصادية للموجودات، يمكن أن تشمل 

 ساس تسهيل القرض.موارد املالءة اإلضافية تسهيالت تغطية متاحة ملؤسسة التكافل على أ
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تحتاج مؤسسة التكافل أن يكون لديها موارد رأس مال كافية كي تقدر  صندوق املساهمين: .2

على مواجهة الزيادات غير املتوقعة في نفقات اإلدارة أو تخفيضات في الدخل يمكن أن تسبب 

ستوى خسائر تشغيلية لشركة التكافل مما يؤدي إلى ضائقة مالية إذا لم يكن رأس مالها بامل

الكافي، إضافة إلى ذلك وحسب القوانين الرقابية املطبقة، يمكن أ يطلب أن تكون هنالك 

موارد كافية لرأس مال شركة التكافل يسمح لها بتوفير رأس مال إضافي مثل تسهيالت القرض 

 املتاحة للسحب لصندوق التكافل.

يجب وضع متطلبات املالءة في مستوى تكون فيه مبالغ موارد املالءة في  امليزة الرئيسية الثانية:

صندوق مخاطر املشتركين وصندوق املساهمين على التوالي كافية كي تلبي التزاماتها املالية املعنية 

كلما حان أجلها، مع اعتبار أن جزءا من صندوق املساهمين يمكن أن يكون محددا لتغطية تسهيل 

 القرض.

تقييم متطلبات املالءة للتأمين التكافلي من الضروري التأكد من وجود موارد املالءة عند  -

املناسبة والكافية في صندوق مخاطر املشتركين وصندوق املساهمين ملواجهة االلتزامات املالية 

الخاصة بكل صندوق عندما يحين أجلها، على أن تكون موارد رأس املال كافية لتغطية مخاطر 

ويجب على شركة التكافل بوجه خاص أن تسعى على الدوام على رفع حجم  أعمالها،

االحتياطات في صندوق مخاطر املشتركين إلى درجة تصبح فيها هذه األموال قائمة بذاتها ولها 

 موارد كافية لتلبية متطلبات املالءة دون الحاجة إلى االعتماد على القرض.

ملال عن طريق التسهيالت على أساس القرض، فإن في حالة توفير شركة التكافل تغطية رأس ا -

تسهيالت القرض التي لم يتم سحبها يجب أن تكون مخصصة ضمن صندوق حملة األسهم كي 

تلبي متطلبات املالءة لصندوق التكافل، ويجب أن يتم فصل هذا املبلغ عن مبلغ رأس مال 

وظيفته أن يكون رأس مال شركة التكافل املطلوب لتلبية متطلبات مالءتها، بالرغم من أن 

مساند لصندوق املخاطر املشتركين إال أنه من املتوقع أن أي عائد من استثمار القرض غير 

املسحوب يجب أن يعتبر من ضمن عوائد حملة األسهم طوال الفترة التي لم يتم فيها سحب 

 تسهيالت القرض، وبناءا على ذلك فإن:

 

 

 

 

 



 كتتاب وأثرها على تنافسية شركات التأمين التكافليإدارة مخاطر االأدوات ...................................الثالثالفصل 

 
168 

إن أي مبلغ يتم سحبه من صندوق املساهمين باعتباره تسهيل القرض أو أي عوائد من  -

مخاطر املشتركين وفي املقابل إن هذا املبلغ الذي استثماره يشكل جزءا من موجودات صندوق 

يتم سحبه يكون جزءا من حقوق ملكية املساهمين ويكون مستحق الدفع لصندوق مخاطر 

 املشتركين على شكل قرض.

يجب أن تضع متطلبات املالءة مستويات لرقابة املالءة في صندوق مخاطر  امليزة الرئيسية الثالثة:

املشتركين وصندوق املساهمين على التوالي، من شأنها أن تؤدي إلى تدخل شركة التكافل والسلطة 

 اإلشرافية عندما تكون املالءة املتوفرة أقل من مستوى رقابة املالءة.

لتكافلي على أهمية أن تكون رقابة املالءة على يجب أن تؤكد متطلبات املالءة للتأمين ا -

مستويين: مستوى صندوق املساهمين ومستوى صندوق مخاطر املشتركين، فمن خالل ذلك 

يمكن ملؤسسة التكافل وللسلطة اإلشرافية تجنب الخسارة املحتملة للمشتركين الناتجة عن 

جزءا من أموال املساهمين  وضع عدم املالءة، وإن أي مبالغ تم تحديدها لتسهيل القرض تعد

لكنها تعامل ألغراض املالءة باعتبارها جزءا من صندوق مخاطر املشتركين التي تم تخصيصها 

 ألجله؛

 تشمل اإلجراءات والتدابير املحتملة التي تتخذها السلطة اإلشرافية مايلي: -

دوق إجراءات ملعالجة مستويات املالءة مثل سحب القرض من صندوق املساهمين إلى صن -

مخاطر املشتركين وما يتطلبه ذلك من رؤوس أموال وخطط عمل إلعادة موارد املالءة إلى 

 املستويات املطلوبة؛

إجراءات لحماية املشتركين في التكافل بهدف إعادة مستويات املالءة، مثل القيود على تأسيس  -

 أعمال تجارية أو استثمارات أو ترتيبات إعادة التكافل األخرى؛

هدف إلى تمكين السلطة اإلشرافية من تقييم الوضع ومراقبته بوجه أفضل، سواء إجراءات ت -

أكان رسميا أم ال، كزيادة نشاط اإلشراف أو إعداد التقارير أو مطالبة املدققين الخارجيين 

 والخبراء االكتواريين بالقيام بتدقيق مستقل أو توسيع مجال فحصهم؛ 

و استبدالها وإطار إدارة املخاطر وإجراءات ضوابط إجراءات لتقوية إدارة مؤسسة التكافل أ -

 اإلدارة الشاملة في التأمين التكافلي.
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يجب أن تضع متطلبات املالءة قواعد لتقييم جودة موارد املالءة  امليزة الرئيسية الرابعة:

 واستقرارها في صندوق مخاطر املشتركين وصندوق املساهمين الستيعاب الخسائر في املراحل املالية

 املختلفة للصناديق املذكورة.

عند تقييم قدرة موارد املالءة على استيعاب الخسائر في صندوق مخاطر املشتركين أو صندوق  -

 املساهمين يتم النظر إلى الخصائص التالية:

  رأس املال املتاح: إلى أي مدى تم دفع مبلغ رأس املال بالكامل وإلى أي مدى إمكانية

 اب الخسائر وكذلك عند إنهاء العمل؛استدعاء رأس املال الستيع

 استمرار رأس املال: إلى أي مدى يمكن عدم سحب مبلغ رأس املال املتاح؛ 

  غياب الرهونات وتكاليف الخدمة اإلجبارية: إلى أي مدى يكون عنصر رأس املال خاليا

 من التزامات الدفع اإلجبارية أو الرهونات.

تطلبات املالءة لشركات التكافل نظام حساب ونظام يجب أن يكون مل امليزة الرئيسية الخامسة:

تقييم املخاطر املعدلة منفصلين عن بعضهما، أما إطار إدارة املخاطر فيجب أن يكون شامال وأن 

 يغطي كل املخاطر التي يتعرض لها صندوق مخاطر املشتركين وصندوق حملة األسهم.

ار إدارة املخاطر وأن يتأكد أنه مناسب يجب على نظام املالءة لشركة التكافل أن يركز على إط -

لتعقيدات عمليات شركات التكافل وحجمها وعملياتها املختلطة، كما يجب في الوقت ذاته أن 

يتم دعم إطار إدارة املخاطر من خالل املتابعة الدقيقة وأنظمة املراقبة الداخلية، وفي هذا 

فصلتين من املخاطر، تتعلق الصدد يمكن اعتبار أن شركات التكافل تدير مجموعتين من

املجموعة األولى باملسؤولية االستئمانية ملؤسسة التكافل إلدارة صندوق مخاطر املشتركين 

الذي هو تحت إدارتها بهدف حماية مصالح املشتركين في التكافل، وترتبط عناصر املخاطر في 

ية عندما يحين أجلها، هذه املجموعة بإدارة صندوق مخاطر املشتركين ملقابلة التزاماته املال

 وتتعلق املجموعة الثانية بشركة التكافل ذاتها في عملية الوفاء بالتزاماتها املالية.

يحدد الرسم التالي املخاطر الرئيسية التي يحتمل أن يتعرض لها صندوق مخاطر املشتركين  -

 وشركة التكافل:
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مخاطر املشتركين وشركة (:املخاطر الرئيسية التي يتعرض لها صندوق 05رقم ) جدول 

 التكافل

 صندوق املساهمين صندوق مخاطر املشتركين أنواع املخاطر

 

 

 مخاطر املخصصات واالحتياطات

مخاطر التقدير دون املستوى ملطلوبات التأمين 

 وتجارب التغطيات غير املواتية

 

التكافل العام معرض للخسائر جراء أحداث 

والحرائق، عشوائية مثل التهديدات الطبيعية، 

 والتلوث والجريمة والحرب واإلرهاب وغيرها

التكافل العائلي معرض للخسائر الناجمة عن 

زيادة املطالبات وتكرارها بسبب التغير في نسبة 

الوفيات واألمراض وطول األعمار التي كانت 

متوقعة وكذلك جراء األحداث الفجائية مثل 

 بيرة.األويئة والحوادث أو الهجومات اإلرهابية الك

 

 مخاطر إدارة التكافل

مخاطر اإلدارة الضعيفة لقبول املخاطر 

 واملطالبات املدفوعة

يتعرض التكافل العام والتكافل العائلي للخسائر 

الناجمة عن سوء اختيار وتسعير وقبول املخاطر 

 وعن التصميم الخاطئ للمنتج.

 

 مخاطر االئتمان

مخاطر عدم قدرة الطرف املقابل على الوفاء 

 بالتزاماته وفق الشروط املتفق عليها

التعرض ملخاطر عدم قبض األرباح واسترداد 

رأس مال املوجودات املستثمرة ومستحقات 

 اشتراكات التكافل واستردادات إعادة التكافل.

التعرض ملخاطر عدم قبض األرباح واسترداد 

رأس مال املوجودات املستثمرة، ورسوم الوكالة 

ات وغيرهم من الدائنين املستحقة عن االشتراك

 التجاريين.

 مخاطر السوق 

مخاطر الخسائر الناتجة عن حركة أسعار السوق 

مثل التقلبات في قيمة املوجودات القابلة 

للمتاجرة واملوجودات املؤجرة )بما في ذلك 

الصكوك( وانحراف نسبة العائد املحققة عن 

 النسبة املتوقعة.

واملستقبلية تتعلق املخاطر بالتقلبات الحاضرة 

لقيم السوق املتعلقة بموجودات بعينها على 

سبيل املثال سعر البضاعة ملوجودات السلم، 

القيمة السوقية للصكوك، وأسعار صرف 

 العمالت األجنبية.

تتعلق املخاطر بالتقلبات الحاضرة واملستقبلية 

للقيم السوقية املتعلقة بموجودات بعينها )على 

ملوجودات السلم، سبيل املثال سعر البضاعة 

القيمة السوقية للصكوك، وأسعار صرف 

 العمالت األجنبية

 مخاطر التشغيل

مخاطر الخسائر الناتجة عن إجراءات العمل 

الداخلية غير الكافية ألو غير السليمة من قبل 

األشخاص واألنظمة أو من األحداث الخارجية، 

وكذلك فإن مخاطر عدم االلتزام بأحكام 

أن ينتج عنهاخسائر وأيضا عدم الشريعة يمكن 

 الوفاء باملسؤوليات االستئمانية للشركة.

خسائر من تنقية اإليرادات املشبوهة بسبب 

أحكام الشريعة، الخسائر بسبب الغش في 

 املطالبات، الخسائر بسبب املخاطر القانونية.

إدارة نفقات الشراء لتطوير عقود التكافل 

تجارية ألن وصيانتها، ويتعلق ذلك باملخاطر ال

الصندوق لن تكون له التدفقات النقدية املالئمة 

 ملواجهة النفقات التشغيلية

 وكذلك عن الخسائر الناجمة عن اإلهمال 

أو سوء التصرف أو اإلخالل بالواجبات االئتمانية 

 في إدارة صندوق املخاطر املشتركين.

 مخاطر السيولة

عن الخسائر املحتملة ملؤسسة التكافل والناجمة 

عدم قدرتها إما على الوفاء بالتزاماتها أو عندما 

تمول الزيادة في املوجودات عند استحقاقها دون 

 أن تتحمل تكاليف أو خسائر غير مقبولة.

تكاليف إضافية ناتجة عن الحصول على أموال 

إضافية حسب قسط التأمين في السوق أو من 

خالل بيع املوجودات الذي يؤثر في الوقت نفسه 

العملية الشاملة لتكوين املخصصات على 

واالحتياطات املالئمة في صندوق مخاطر 

 املشتركين.

تكاليف إضافية ناتجة عن الحصول على أموال 

حسب قسط التأمين في السوق أو من خالل بيع 

املوجودات الذي يؤثر في الوقت نفسه على 

 العملية الشاملة لتكوين رأس املال واالحتياطي.

 32-30 ص:ص ، 2010ديسمبر ، 11، معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي، رقم الخدمات املالية اإلسالميةمجلس : املصدر
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 وهكذا يمكن أن تكون املعادلة العامة ملتطلبات املالءة للتأمين التكافلي على النحو التالي: -

 :صندوق مخاطر املشتركين 

 
 

 :مؤسسة التكافل 

 
 

تقييم املتطلبات العامة للمالءة، يجدر إعطاء عناية كافية لدرجة ارتباط املكونات الفردية  عند -

 للمخاطر ومدى تنوعها.

إن كفاية متطلبات املالءة الرقابية لشركة التكافل تعتمد على املحافظة  امليزة الرئيسية السادسة:

رقابة اإلشرافية يتمثل في التثبيت على إطار جيد إلدارة املخاطر، وهناك جزء أساس في إجراءات ال

من أن لكل شركة تكافل ترتيبات إلدارة املخاطر تسمح نظريا وعمليا بمتابعة وقياس وتقديم 

 التقارير ومراقبة إدارة املوجودات واملطلوبات بصورة متناسقة ومتكاملة.
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يحدث ذلك من  يمكن أن يتعرض التأمين التكافلي واملشتركون إلى مخاطر الخسائر املالية، وال  -

خالل اإلخفاق في عمليات التكافل واالستثمار فحسب بل كذلك من خالل نقص السيولة، 

والسيما في حالة ارتفاع أحجام املطالبات بصورة غير متوقعة أو االنسحاب أو التخلي عن 

عقود التكافل العائلي، ّإضافة إلى ذلك فإن عمليات التكافل عرضة ملخاطر النزاعات القضائية 

والغش والسرقة والخسارة التجارية وفقدان رأس املال بسبب إخفاق املبادرات االستراتيجية، 

 وعادة ما تنجم الخسائر في أنشطة التكافل أو تتفاقم بسبب الرقابة الداخلية غير الكافية 

أو األنظمة الضعيفة إلدارة املخاطر أو التدريب غير الكافي أو القصور في اإلشراف من قبل 

اإلدارة واإلدارة، كما أنه من املهم الحفاظ على السمعة الجيدة والنظرة اإليجابية من  مجلس

 قبل الجمهور لنجاح مؤسسة التكافل في عملها.

وفي إطار اإلدارة الشاملة ملخاطر التكافل يجب على شركة التكافل أن تقوم بتقييمها الخاص  -

املخاطر ورأس املال ملتابعة وإدارة مستوى ملخاطرها ومالءتها وأن تكون لديها إجراءات إلدارة 

مواردها املالية املتعلقة برأس املال االقتصادي ومتطلبات رأس املال الرقابي الذي يحدده نظام 

املالءة، وهذا من شأنه أن يخفف من تأثيرات األحداث غير املواتية التي قد تحصل، وذلك 

تعيد مستوى رقابة املالءة أو تجد مخرجا  باتخاذ مبادرة اإلجراءات التصحيحية املبكرة بحيث

مالئما، وسوف يساعد التقييم الخاص للمخاطر واملالءة مؤسسة التكافل والسلطات 

اإلشرافية في تقييم الحاجة ألي رأس مال إضافي أو تسهيل القرض إلى صندوق مخاطر 

 املشتركين.

علومات املادية ذات العالقة يجب أن يتم اإلفصاح علنا عن كل امل امليزة الرئيسية السابعة:

باملشتركين في السوق واملتعلقة بمتطلبات املالءة للتأمين التكافلي لتعزيز انضباط السوق 

 ومسؤولية شركة التكافل تجاه الغير.

إن وجود البيئة التي يمكن فيها الوصول بسهولة إلى املعلومات املادية ذات الصلة بتطلبات  -

شأنه أن يكون محفزا قويا ملؤسسات التكافل بغية إدارة عملها املالءة للتأمين التكافل من 

بصورة متينة وفعالة ويساعد على الحفاظ على نزاهة التأمين التكافلي، كما يجب أن تصف 

شركة التكافل في تقريرها السنوي اإلطار الشامل إلدارة املخاطر للتعرف على املخاطر ذات 

 ، فيما يتعلق باالحتفاظ بمستوى الرقابة للمالءة.الصلة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها

محددة بل يضع مجموعة  ال يوص ي بتقنيات كميةإن معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي  نتيجة:

رأس املال بنى أساسا على ، وهو يُ لهيكل متطلبات املالءة للتأمين التكافليمن املبادئ الرئيسية 
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الصادر عن املنظمة الدولية ملشرفي التأمين مع التغييرات والتكييفات الالزمة كي تالئم  الرقابي

 خصوصيات التأمين التكافلي وسماته.

 يمكن االستفادة من هذا املعيار من أجل إدارة مخاطر االكتتاب وذلك من عدة جوانب:و    

مخاطر املشتركين وصندوق يجب أن تضع متطلبات املالءة مستويات لرقابة املالءة في صندوق  -

املساهمين على التوالي، من شأنها أن تؤدي إلى تدخل شركة التكافل والسلطة اإلشرافية عندما 

تكون املالءة املتوفرة أقل من مستوى رقابة املالءة، حيث أن الهدف الرئيس ي للسلطات 

اماتها، وأن يكون الوفاء اإلشرافية على التأمين التكافلي أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتز 

 .الظروف غير املواتيةبااللتزامات ممكنا حتى في 

االعتماد على أسلوب املركز املالي اإلجمالي الذي يتضمن الفصل الواضح بين صندوق مخاطر  -

 املشتركين وصندوق املساهمين، 

 ملتطلبات املالءة: مستويين وجود  -

هو التأكد من كفاية موارد املالءة لصندوق املخاطر للمشتركين لتوفير الضمان  املستوى األول 

 من أن صندوق املخاطر للمشتركين يلبي مطالبات املشتركين في التكافل، 

فهو التأكد من كفاية موارد رأس املال ملؤسسة التكافل بما في ذلك إمكانية  املستوى الثاني

 لصندوق املخاطر للمشتركين على سبيل تسهيل القرض، الحاجة إلى توفير تغطية رأس املال

إن أي مبلغ يتم سحبه من صندوق املساهمين باعتباره تسهيل القرض أو أي عوائد من   -

استثماره يشكل جزءا من موجودات صندوق مخاطر املشتركين األمر الذي يزيد من مالءة 

 املطالبات؛ الصندوق وقدرته على سد أي نقص في تقييم املخصصات أو زيادة

يجب على شركة التكافل بوجه خاص أن تسعى على الدوام على رفع حجم االحتياطات في  -

صندوق مخاطر املشتركين إلى درجة تصبح فيها هذه األموال قائمة بذاتها ولها موارد كافية 

 لتلبية متطلبات املالءة دون الحاجة إلى االعتماد على القرض.

يعيد معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي ترتيب املخاطر التي تتعرض لها شركة التأمين  -

التي التكافلي وذلك عن طريق الفصل بين املخاطر التي يتعرض لها صندوق التكافل واملخاطر 

حيث أن مخاطر املخصصات تخص صندوق مخاطر  يتعرض لها صندوق املساهمين،

مخاطر املخصصات  يالتكافلالتأمين املشتركين دون صندوق املساهمين، وال تتحمل شركة 

 ومخاطر االكتتاب بصفة عامة باستثناء توفير القرض لصندوق املشتركين.
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مين أمخاطر شركات التوالتي من شأنها أن تساهم في إدارة  املاليةملالءة ملتطلبات امع وجود معايير   

التكافلي، وتساعد على املحافظة على مالءتها املالية، فإنه أمام هذه الشركات عدة أدوات وأساليب 

وتعتبر عملية إعادة التأمين من أهم أساليب الوقاية  أخرى يجب أن تستغلها في إدارة مخاطر االكتتاب،

من الخسائر بالنسبة لشركات التأمين، وذلك عن طريق إلقاء جزء منها على كاهل شركات اإلعادة، 

 .خاصة بشركات التكافل اإلسالمية وكذلك الفائض التأميني الذي هو ميزة

إدارة مخاطر االكتتاب؟ وماهي أهم األدوات  فكيف تساهم عملية إعادة التأمين والفائض التأميني في   

ونتعرض  وكيف تؤثر على تنافسية هده الشركات؟ األخرى التي قد تساهم في إدارة مخاطر االكتتاب؟

 أخرى من خالل املطالب التالية: أدواتو  األدواتإلى هذه 

  :التأمين دور الحوكمة والرقابة الشرعية في دعم األنظمة الرقابية لشركات املطلب األول

 التكافلي

  وأثر ذلك على تنافسية شركات  في إدارة مخاطر االكتتاب التكافلاملطلب الثاني: دور إعادة

 التأمين التكافلي

 وأثر ذلك على تنافسية  املطلب الثالث: دور الفائض التأميني في إدارة مخاطر االكتتاب

 شركات التأمين التكافلي

 ها على تنافسية شركات التأمين وأثر  أخرى إلدارة مخاطر االكتتاب املطلب الرابع: أدوات

 التكافلي

 

 

 

 املبحث الثالث:

التأمين  وأثرها على تنافسية شركات أخرى إلدارة مخاطر االكتتاب أدوات

 التكافلي
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لرقابية لشركات التأمين دور الحوكمة والرقابة الشرعية في دعم األنظمة ااملطلب األول: 

 التكافلي

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

 لشركات التأمين التكافليالفرع األول: دور حوكمة الشركات في دعم األنظمة الرقابية 

 تتعدد التعاريف ملصطلح الحوكمة نتناول منها:تعريف حوكمة الشركات: أوال: 

الحوكمة بأنها: "مجموعة  OECDتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  التعريف األول: -

من العالقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من 

 1املساهمين."

تعرف الحوكمة بأنها: "قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات  التعريف الثاني: -

لتنفيذين واملساهمين وأصحاب لتنظيم العالقات املختلفة بين مجلس اإلدارة واملديرين ا

املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع 

الشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحقيق 

 2العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة العمل."

ف الحوكمة في املؤسسات املصرفية واملالية: "مراقبة أداء املؤسسات كما تعر  التعريف الثالث: -

املصرفية واملالية من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومراعاة حقوق أصحاب املصالح 

 3والفاعلين الداخليين عن طريق إرساء وتعزيز مبادئ اإلفصاح والشفافية."

 -ة: مصطلح حوكمة الشركات بالخصائص التالييتميز 

 أي إتباع السلوك األخالقي املناسب.االنضباط: • 

 تقديم صورة حقيقية عن أنشطة الشركة.الشفافية واإلفصاح: • 

 ال توجد تأثيرات وضغوط على العملاالستقاللية: • 

 تقييم وتقدير أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.املسائلة: • 

                                                           
 17-15، ورقة مقدمة إلى املؤتمر العلمي الدولي: عوملة اإلدارة في عصر املعرفة، محددات الحوكمة ومعاييرهامحمد ياسين غادر،   1

 12، لبنان، ص: 2012ديسمبر 
دراسة تطبيقية على قطاع  –أثر حوكمة الشركات على األداء املالي في الشركات املساهمة السعودية علي فايح املزاح األملعي،   2

، السعودية، 2018، نوفمبر 2، املجلد 14مجلة العلوم االقتصادية واإلدارة والقانونية العدد  – التأمين في اململكة العربية السعودية

 4ص: 
ديسمبر  8-7، امللتقى الثالث للتأمين التعاوني، أهمية إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في شركات التأمين التعاونيمد زيدان، محمد أح  3

 737، ص: 2011
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 أمام جميع األطراف ذوي املصلحة في الشركةوجود مسؤولية املسؤول واملسؤولية: • 

 احترام حقوق مختلف املجموعات أصحاب املصلحة في الشركة.العدالة: • 

 الشركة مواطن جديد.املسؤولية االجتماعية: • 

إن أهمية وأهداف حوكمة الشركات مستمدة باألساس من أسباب أهمية وأهداف حوكمة الشركات: 

 :1تاليةظهورها ونوجزها في النقاط ال

 األهمية: 

 محاربة الفساد الداخلي في الشركات -

تحقيق وضمان النزاهة واالستقامة لكافة العاملين في الشركات في كل املستويات، من مجلس  -

 اإلدارة واملديرين التنفيذين إلى أدنى عامل فيها

 تحقيق السالمة والصحة وعدم وجود أي أخطاء أو انحرافات عمدية أو غير متعمدة  -

يل األخطاء إلى أدنى قدر ممكن بل استخدام النظام الحمائي الوقائي الذي يمنع حدوث تقل -

 هذه األخطاء وبالتالي تجنب الشركات تكاليف وأعباء هذه األخطاء؛

 تحقيق أعلى قدر للفعالية من املراجعين الخارجيين. -

 األهداف: 

 صفة فعالة؛زيادة ثقة املستثمرين في أسواق رأس املال وتشغيل نظام السوق ب -

خلق حوافز ودوافع لدى مجلس إدارة الشركة نحو متابعة تحقيق األهداف التي تحقق مصالح  -

 الشركة؛

 فرض الرقابة الفعالة على الشركة؛ -

 تمكين الشركة من التمتع بمركز تنافس ي جيد بالنسبة ملثيالتها في السوق؛ -

 تدعيم النزاهة والكفاءة في أسواق املال؛ -

تتحدد من خالله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك األهداف ومتابعة إيجاد الهيكل الذي  -

 األداء؛

توسيع مسؤولية الرقابة في الشركة إلى كال الطرفين مجلس اإلدارة واملساهمون ممثلين  -

 بالجمعية العمومية للشركة؛

                                                           
، ندوة مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين األسس ، بعض مبادئ وآليات الحوكمة في شركات التأمينساعد بن فرحات  1

 8-7ص: ص النظرية والتجربة التطبيقية، سطيف ، 
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 تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة.

رغم أن مبادئ ومعايير الحوكمة الصادرة عن كل شركات التأمين التكافلي: مبادئ عمل حوكمة ثانيا: 

من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولجنة بازل موجه لكل الشركات واملؤسسات التي تدار من 

قبل مجالس إدارتها نيابة عن قطاع املساهمين وهو ما ينطبق أيضا على املؤسسات املالية اإلسالمية إال 

الخدمات املالية اإلسالمية وجد أنه من األفضل أن يصدر معيارا مستقال لحوكمة  أن مجلس

 :1املؤسسات املالية اإلسالمية )بما فيها شركات التأمين التكافلي(، ومن بين أهم املبادئ مايلي

يجب على املؤسسات املالية اإلسالمية أن تضع إطارا لسياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد  -

ئف اإلستراتيجية لكل عنصر من عناصر ضوابط اإلدارة واآلليات املعتمدة ملوازنة األدوار والوظا

 مسؤوليات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تجاه مختلف أصحاب املصلحة؛ 

يجب على املؤسسات املالية اإلسالمية أن تتأكد من إعداد تقارير معلوماتها املالية وغير املالية  -

تنص عليها املعايير املحاسبية املتعارف عليها دوليا، على أن تكون يستوفي املتطلبات التي 

مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، والتي تسري على قطاع الخدمات املالية اإلسالمية 

وتعتمدها السلطات اإلشرافية في الدولة املعنية، كما يجب على مجلس إدارة املؤسسات املالية 

تتكون من ثالث أعضاء على األقل يختارهم مجلس اإلدارة من اإلسالمية تشكيل لجنة مراجعة 

أعضائه غير التنفيديين يكونون حائزين على خبرات مناسبة وكافية في تحليل القوائم 

 واملستندات؛

يجب على املؤسسات املالية اإلسالمية اإلقرار بحقوق أصحاب حسابات االستثمار في متابعة  -

لعالقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان املحافظة على هذه أداء استثماراتهم واملخاطر ذات ا

الحقوق وممارستها، وعليه يجب على هذه املؤسسات أن تتحمل مسؤولية استئمانية تجاه 

أصحاب حسابات االستثمار بصفتها مضاربا في أموالهم، مع اإلفصاح والشفافية عن املعلومات 

 في الوقت املالئم؛

إلسالمية اعتماد استراتيجية استثمار سليمة تتالءم مع املخاطر يجب على املؤسسات املالية ا -

 والعوائد املتوقعة ألصحاب حسابات االستثمار، إضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم العوائد، 

 

                                                           
، مجلة العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر أهمية الحوكمة في تفعيل الرقابة على شركات التأمين التعاونيالطيب داودي،   1

 393-392ص: ص ، 2012، مارس 24بسكرة، العدد 
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 :1فوائد تطبيق مبادئ حوكمة الشركات كنظام للرقابة على شركات التامين التكافلي ثالثا:

التكافلي بدورها على أكمل وجه وتحقيق األهداف املرجوة منها يجب أن يكون هناك نظم رقابة لكي تقوم شركات التامين 

فعالة وكفؤة وهذا ما يوفره التطبيق السليم ملفهوم حوكمة الشركات داخل شركات التأمين التكافلي والذي يمكن أن 

 يحقق الفوائد التالية :

 حل مشاكل الوكالة )عالقة املالك بالوكيل(• 

ركات املساهمة التي تقوم بأعمال التامين انفصلت بها امللكية عن اإلدارة مما يقلل من مشكلة الوكالة ويتم اختيار الش

اإلدارة العليا متمثلة في أعضاء مجلس اإلدارة وكبار اإلدارة التنفيذية من بين املساهمين والذين يجمعون بين صفتي 

ينية لكن هذا ال يتحقق بالواقع العملي حيث اليتوفر الكفاءات اإلدارية في امللكية للشركة واالنطواء تحت مظلتها التام

 املؤسسين للشركة أو في بقية املساهمين ومن ثم يحتم وجود عقد وكالة بين من يتم اختيارهم إلدارة الشركة ومالكيها

 نظام مالي وإداري سليم• 

ن استقرار النظام في األجل الطويل واالعتماد علي ما يستوجبه ذلك من قيام السلطات الحكومية بواجبتها في ضما

 مكوناته والتي يعتبر التأمين من أهمها.

 وظيفة التأمين الحمائية• 

التأمين هو آلية تحويل األخطار من املؤمن عليه إلى شركة التأمين  ولهذا األداء أهمية كبري في االقتصادات الحديثة فهي 

قليص مخاطر املستقبل وحسن التصرف حيالها مما يتطلب ضرورة التطرق للثقة تمكن القطاع التجاري واالفراد من ت

 في شركة التامين في األجل الطويل وأن يتوفر لدى شركات التامين االحتياطيات الكافية لتغطية االلتزامات في املستقبل.

 حماية املؤمن لهم• 

مين في األجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل في عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التي تكفل سالمة شركات التا

 العالقة التعاقدية بين املؤمن واملؤمن لهم.

 استخدام أموال التامين ألغراض التنمية• 

من خالل وضع القواعد التنظيمية املناسبة لتوجية األموال املتجمعة لدي شركات التامين نحو املجاالت االنمائية 

 اهمة في التنمية االقتصادية للدولة.املستهدفة في االقتصاد للمس

                                                           
https://al-على املوقع:  منشور مبادئ الحوكمة.. نظام رقابي في شركات التأمين اإلسالمية، مقال محمد فوزي،   1

sharq.com/opinion/16/07/2014/  :2020-04-04تم االطالع يوم 

 

https://al-sharq.com/opinion/16/07/2014/
https://al-sharq.com/opinion/16/07/2014/
https://al-sharq.com/opinion/16/07/2014/
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 تنمية أسواق التامين وكفاءتها وفعاليتها• 

يجب علي املشرعين واملشرفين علي صناعة التامين اإلسالمي وضع اإلطار السليم لتنمية هذه الصناعة وضمان سالمتها 

حدة وإنما االقتصاد برمته من خالل ومعالجة اآلثار التي تترتب عن تردي األسواق وعيوبها ليس فقط ملصلحة املستهلك و 

توفير نوع أفضل من الحماية لثروة البلد في الحاضر واملستقبل وإتاحة مزيد من األموال ألغراض التنمية وتعزيز مالية 

 الدولة من خالل زيادة املوارد املستمدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من أداء قطاع التامين.

 1الشركات في تفعيل األنظمة الرقابية لشركات التأمين التكافليمساهمة مبادئ حوكمة رابعا: 

شركات التأمين التكافلية معرضة لألخطار أكثر من غيرها من مؤسسات املنظومة املالية واالقتصادية األخرى وقد ينجم 

الشركات فبدال عن هذه األخطار آثار وخيمة تؤدي بكيان الشركة نظرا ملدي خصوصية النشاط الذي تزاوله مثل هذه 

من أن تكون هذه الشركات أحد محركات االقتصاد وعامل من عوامل النمو فيه تصبح عبئا على االقتصاد الوطني 

يتحمله املجتمع بأسره وهذا يستدعي بناء نظام رقابي فعال يمكنه تجنب التعرض لألخطار وتنبؤها وال يتم ذلك األمن 

من  الشركات داخل شركة التأمين اإلسالمية من خالل مجموعة خالل تطبيق أسس سليمة ومبادئ نظام حوكمة

 :اآلليات التي تنقسم لقسمين

 تنصب آليات حوكمة الشركات الداخلية على األنشطة وفعاليات : اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات

 زمة لتحقيق أهدافها وتصنف إلى: الشركة واتخاذ اإلجراءات الال 

 اإلدارة أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة التنفيذية إذ أنه يحمي رأس املال املستثمر يعد مجلس  :مجلس اإلدارة

في الشركة من سوء االستعمال وذلك من خالل صالحياته القانونية في تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة التنفيذية 

اؤها وبالتالي تعظيم كما أنه يشارك بفاعلية في وضع استراتيجيات إدارات الشركة ويراقب سلوكها ويقوم أد

 قيمة الشركة.

 فحص دوري للوسائل املوضوعة ونشاط مستقل داخل الشركة يهدف إلى : التدقيق الداخلي للمالية ولألداء

التأكد من دقة وفعالية األنظمة والتعليمات واإلجراءات املطبقة داخلها وتزويد اإلدارة بتقارير عن أي انحرافات 

 نة إلدارة التدقيق الداخلي.أو نقاط ضعف وفق معايير معي

 تتمثل آليات حوكمة الشركات الخارجية بالرقابة التي يمارسها أصحاب : اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات

 ولية واملهنية ومن هذه اآلليات: املصالح الخارجيين علي الشركة والضغوط التي تمارسها املنظمات الد

 نافسة في سوق املنتجات والخدماتامل: 

                                                           
 مرجع سابق.ظام رقابي في شركات التأمين اإلسالمية، مبادئ الحوكمة.. ن، محمد فوزي 1
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املنتجات والخدمات التأمينية من أحد آليات املهمة ملبادئ حوكمة الشركات فإذا لم تقم اإلدارة بواجباتها بشكل سوق 

صحيح أوانها غير مؤهلة سوف تفشل في منافسة الشركات التي تعمل في نفس حقل صناعة التأمين التكافلي وبالتالي 

 تتعرض للتصفية واإلفالس.

 التدقيق الخارجي 

يق الخارجي حجر الزاوية لحوكمة جيدة إذ يساعد املدققون الخارجيون هذه الشركات على تحقيق املساءلة يمثل التدق

والنزاهة وتحسين العمليات فيها والثقة بين أصحاب املصالح واملواطنين واملساهمين عامة إذ أن دور التدقيق الخارجي 

كمة واملساعدة في تحسين قبول نوعية الكشوفات يعزز من مسؤوليات مبادئ الحوكمة في اإلشراف والتبصر والح

املحاسبية والتقارير املالية املقدمة واملنشورة من خالل التركيز على دور مجالس اإلدارة الختيار لجنة التدقيق الخارجية 

 ذات الكفاءة والتخصص في حقل الصناعة التأمينية التكافلية.

: تتميز شركات التأمين التكافلي بوجود آلية مين التكافليالرقابة الشرعية في شركات التأالفرع الثاني: 

رقابة إضافية تتمثل في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتستمد هذه الهيئة اسمها من طبيعة عملها 

وهو أساسا العمل على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على أعمال ونشاطات شركات التأمين 

عية من املصطلحات املستحدثة التي ظهرت مع ظهور املؤسسات التكافلي، فمصطلح الرقابة الشر 

 املالية اإلسالمية.

الرقابة الشرعية هي "متابعة وفحص وتحليل كافة األعمال والتصرفات تعريف الرقابة الشرعية: أوال: 

 والسلوكيات التي يقوم بها األفراد والجماعات واملؤسسات والوحدات وغيره، للتأكد من أنها تتم وفقا

ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية، وذلك باستخدام الوسائل واألساليب املالئمة واملشروعة، وبيان 

املخالفات واألخطاء وتصويبها فورا وتقديم التقارير إلى الجهات املعنية متضمنة املالحظات والنصائح 

ويين على األقل، "، حيث تكون الرقابة الشرعية على مست1واإلرشادات وسبل التطوير إلى األفضل

الرقابة السابقة واملتمثلة على وجه أخص في االفتاء وإبداء الرأي الشرعي ابتداء، والرقابة الالحقة 

 .2واملتمثلة في التأكد من تطبيق الخدمة وفق الضوابط الشرعية

عرفت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تعريف هيئة الرقابة الشرعية:  .1

هيئة الرقابة الشرعية بأنها: "جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصين بفقه املعامالت، ويعهد 

                                                           
مجمع الفقه أهميتها شروطها وطريقة عملها، –دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال املصارف اإلسالمية محمد أكرم الل الدين،   1

 2اإلسالمي الدولي، الدورة التاسع عشر، اإلمارات العربية املتحدة، ص: 
املؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، أم الرقابة الشرعية الفعالة في املؤسسات املالية اإلسالمية، عبد الحميد محمد البعل،   2

 29القرى، ص: 
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لهيئة الرقابة توجيه نشاطات املؤسسة ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام 

" كما يمكن تعريف هيئة 1فتواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة.وتكون  ومبادئ الشريعة اإلسالمية

الفتوى والرقابة الشرعية على أنها: "جماعة من الفقهاء يعهد إليهم النظر في أعمال املؤسسة 

" ومن خالل هذه التعاريف يمكن استخالص 2املالية بغرض حفظها عن املخالفات الشرعية.

 :3املبادئ التالية

 أعضاء )أقلها ثالثة أعضاء(.تتكون الهيئة من عدة  -

 أن يكون أعضاؤها من املتخصصين في فقه املعامالت املالية اإلسالمية. -

إلزامية قراراتها وفتاواها فال يمكن إلدارة املؤسسة املالية اإلسالمية الخروج عن تلك الفتاوى  -

 والقرارات الصادرة عن الهيئة.

بتها واإلشراف عليها للتأكد من إالتزامها يتمثل عمل اليئة في توجيه نشاطات املؤسسة ومراق -

 بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

 مجال سلطتها املؤسسة املالية التي تتبعها. -

تعتبر هيئة الرقابة الشرعية أحد أسس شركات التأمين أهمية هيئة الرقابة الشرعية:  .2

ب على شركة التكافلي، وكذلك أحد عناصر التمييز عن نظام التأمين التجاري، حيث يج

التأمين التجاري تكوين هيئة رقابة شرعية من أجل التحول إلى شركة تأمين تكافل، فهيئة 

الرقابة الشرعية هي التي تعطي للشركة الصيغة الشرعية فهي تعتبر أيضا أساس الثقة والتزام 

 الناس في التعامل مع شركات التأمين التكافلي ألن الهيئة تضمن وتتأكد من أن معامالت

الشركة مشروعة، فضرورة وجود هيئة رقابة شرعية يكون أيضا لعدم إحاطة جميع العاملين 

واإلدارة بأحكام الشريعة وكذلك لتعقيد املعامالت الحالية مما يقتض ي أن يحلله ويتفرغ إليه 

 .4متخصصين في علماء الشريعة

 

                                                           
 ، ص:  1املعيار رقم هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   1
فلي واألسس الشرعية واملعايير الفنية دراسة معيارية ألغراض تقنين أعمال شركات قوانين التأمين التكارياض منصور الخليفي،   2

 22مرجع سابق، ص: التأمين التكافلي، 
، ملتقى دور هيئات الرقابة الشرعية املركزية في معالجة النقص التشريعيعبد اللطيف محمود آل محمود، حمد فاروق الشيخ،   3

 4، ص:  2018أفريل  4-3شرعية والقوانين املطبقة،، البحرين، البنوك اإلسالمية بين املعايير ال
مرجع سابق، أهميتها شروطها وطريقة عملها، –دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال املصارف اإلسالمية محمد أكرم الل الدين،   4

 65ص: 
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املؤسسات املالية  إن أهمية هيئة الرقابة الشرعية لم تقف عند حد توثيق شرعية أعمال -

اإلسالمية وشركات التامين التكافلي بصفة خاصة، بل تعدى ذلك إلى القيام بدور الدعوة إلى 

تطبيق أدوات وصيغ النظام املالي واالقتصادي اإلسالمي كبديل ناجح عن النظام املالي الربوي 

مالت املالية السائد، وذلك من خالل طرح نماذج ذات كفاءة من الصيغ اإلسالمية في املعا

 .1الخالية من الربا والغرر وسائر املخالفات الشرعية

تتعرض شركات دور هيئة الرقابة الشرعية في تعزيز الرقابة في شركات التأمين التكافلي: ثانيا: 

التأمين التكافلي للمخاطر أكثر من غيرها من شركات التأمين التجاري، وذلك بسبب خصوصية عملها، 

اء نظام رقابي فعال يمكنها من تجنب املخاطر والتنبؤ بها، من خالل تطبيق مبادئ هذا ما يستدعي بن

حوكمة الشركات على شركات التأمين التكافلي، حيث أن للهيئة الشرعية دور أساس ي في مواجهة 

املخاطر التي تتعرض لها خاصة في مجال االستثمار والسمعة، ومن أجل االلتزام بالضوابط الشرعية 

ويجب على هذه الهيئة بالتحديد  من عملية قبول األخطار وشرعية املخاطر محل التأمين (،هنا تتض)

 :2أن تعمل كأحد مكونات الضبط الشرعي وفق ثالث مبادئ أساسية للحوكمة

  :بمعنى أن يكون أعضاء الهيئة من غير العاملين بالشركة، وال يتقيدون بعقود االستقاللية

الشركة، ولو كانت الهيئة ضمن الهيكل التنظيمي لها، فيجب  عمل تلزمهم بلوائح ونظم داخل

أن يكون للهيئة الشرعية الئحة مستقلة تنظم عملها وأمورها املادية من أجور ومكافآت، ويتم 

تعيين أعضائها من قبل مجلس اإلدارة ثم يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية للشركة 

 دة مجلس اإلدارة.للمصادقة عليه، وذلك ملدة مساوية مل

  :إكساب الهيئة الشرعية سلطة حمل الشركة على تنفيذ ما يصدر عنها من فتاوى اإللزامية

وقرارات، وهذا بتدعيم من مجمع الفقه اإلسالمي، ومعايير هيئة املحاسبة واملراجعة 

 للمؤسسات املالية اإلسالمية.

                                                           
ة دراسة معيارية ألغراض تقنين أعمال شركات قوانين التأمين التكافلي واألسس الشرعية واملعايير الفنيرياض منصور الخليفي،   1

 23-22ص: ص مرجع سابق، التأمين التكافلي، 
مجلة اقتصاديات شمال دور معايير الحوكمة في رفع كفاءة الرقابة على شركات التأمين التكافلي، شارفي سامية، بلعزوز بن علي،   2

 206-205ص: ص ، 2017، 17إفريقيا، العدد 
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 :أي أن جميع أعمال الشركة ومعامالتها وعقودها واستثماراتها تخضع إلشراف  الشمولية

 الهيئة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي أثناء التنفيذ وبعده.

وعليه يمكن القول بأن قيام هيئة الرقابة الشرعية بدورها يؤدي إلى اإللتزام بأحكام الشريعة 

 م حوكمتها، اإلسالمية في أعمال الشركة ونظا
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وأثر ذلك على تنافسية  دور إعادة التأمين في إدارة مخاطر االكتتاباملطلب الثاني: 

 شركات التأمين التكافلي

تمثل عملية إعادة التأمين عقد تأمين جديد على نفس الخطر الذي تم التأمين عليه بموجب وثيقة     

التأمين، وبموجب هذا العقد يوافق معيد التأمين على تعويض التأمين األصلية التي تصدرها شركة 

الشركة املتنازلة عن خسائرها التي قد تنشأ من وثائق التأمين األصلية وذلك في مقابل قسط أو مبلغ 

من املال تدفعه الشركة املتنازلة إلى معيد التأمين، وال يظهر الدور الفعال إلعادة التأمين على شركات 

افلي وتحديدا على عمليات إدارة مخاطر االكتتاب إال من خالل التفصيل في مختلف التأمين التك

 تقسيمات وثائق إعادة التأمين.

يوجد نوعان من إعادة التأمين: إعادة التأمين االختياري وإعادة الفرع األول: أنواع إعادة التأمين:  

يمكن تقسيمه إلى إعادة تأمين نسبي التأمين اإللزامي وقد سبق التطرق لهما، وكل من هذين النوعين 

 : 1وإعادة تأمين النسبي

أو إعادة التأمين املشارك في هذا النوع من إعادة التأمين فإن مبلغ تأمين أوال: إعادة التأمين النسبي: 

الوثيقة التي أصدرتها شركة التأمين يتم توزيعه أو تقسيمه بين شركة التأمين املتنازلة ومعيد التأمين 

لنسبة متفق عليها في عقد إعادة التأمين وبنفس النسبة يتم توزيع أقساط التأمين والخسائر طبقا 

 بينهما، ومن ذلك تسمى إعادة التأمين النسبي.

في إعادة التأمين الالنسبي فإن احتفاظ ثانيا: إعادة التأمين الالنسبي أو إعادة تأمين تجاوز الخسارة: 

ين تعتمد على مبلغ الخسارة، وبموجبه تكون استردادات الشركة شركة التأمين ومسؤولية معيد التأم

املتنازلة متاحة وممكنة عندما تزيد الخسارة األصلية عن حد معين، ومتفق عليه في عقد تجاوز 

الخسارة، ومن هنا جاءت تسمية إعادة تأمين الخسائر، ألن االحتفاظ ومسؤولية املعيد يعتمدان على 

اس توزيع الخسارة هو مبلغ ثابت متفق عليه في عقد تجاوز الخسارة أساس الخسارة، حيث أن أس

ويسمى التحمل أو االحتفاظ تتحمله الشركة املتنازلة أوال ثم يتحمل املعيد ما زاد عن التحمل وبحد 

 أقص ى متفق عليه في عقد تجاوز  الخسارة.

                                                           
معاني الخسارة في تأمين  –تحويل خطر التأمين إلى سوق رأس املال  –إعادة التأمين: قاموس إعادة التأمين ، نبيل محمد مختار  1

، دار الفكر الجامعي، املخصصات الفنية –النسب املالية  –هامش اليسر  –املحاسبة على أساس السنة االكتتابية  –املسؤولية 

 116- 28ص: ص ، 2011االسكندرية،  ،1ط
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ساط ولكنها تشتري حماية فعلى سبيل املثال قد تحتفظ شركة التأمين بجميع مبالغ التأمين واألق 

إعادة التأمين لتحميها إذا زادت الخسارة عن مبلغ معين، فيدفع املعيد ما يزيد عن هذا املبلغ وبحد 

أقص ى متفق عليه وهو الحد األقص ى ملسؤولية املعيد عن كل خسارة مفردة، في مقابل تلك الحماية 

 أو مبلغ من املال.فإن الشركة املتنازلة تدفع إلى معيد تجاوز الخسارة قسط 

قد تقوم الشركة املتنازلة بعقد اتفاقية حصة نسبية ثالثا: اتفاقية الحصة وتجاوز الخسارة معا: 

 وباإلضافة إلى ذلك تقوم باتفاقية تجاوز الخسائر وذلك في آن واحد.

لغ الذي يعتبر تقدير املبالفرع الثاني: العوامل التي تؤثر في الجزء املحتفظ به للشركة املتنازلة: 

ه يتم تحديد الجزء املعاد تحتفظ به الشركة من كل عملية تأمينية ذو أهمية بالغة , فعلى أساس

 :1أهمها تبعا لبعض العواملحد االحتفاظ ويتغير  تأمينه،

هناك عالقة طردية بين املركز املالي للشركة املسندة و الجزء املحتفظ  املركز املالي للشركة املسندة: -1

عملية, و تتمثل متانة املركز املالي, في زيادة قيمة رأس املال, و زيادة قيمة االحتياطيات به من كل 

بأنواعها املختلفة, و زيادة دخل الشركة املسندة من األقساط املدفوعة سنويا  , و كفاءة السياسة 

شأة حديثا   عنه االستثمارية ألموال الشركة املسندة.يالحظ أن حد االحتفاظ يكون أقل في الشركات املن

 في الشركات القائمة.

خطر املؤمن عليه و قيمة الجزء الهناك عالقة عكسية بين درجة   خطر املؤمن عليه:الدرجة  -2

املحتفظ به, فكلما زادت درجة الخطر كلما قل الجزء املحتفظ به, بالتالي العالقة طردية بين الجزء 

خطر يزداد الجزء املعاد تأمينه من قبل الشركة املسندة املعاد تأمينه و درجة الخطر, بازدياد درجة ال

فعلى سبيل املثال يقل حد االحتفاظ في التأمين على حياة طيارين أو عاملين بمحطات الطاقة الذرية 

عن حد االحتفاظ في التأمين على حياة أشخاص عاديين و ذلك بفرض تساوي مبلغ التأمين في 

 الحالتين.

كلما قل عدد هذه العمليات, يقل الجزء املحتفظ به حيث  :ب فيها سنويااملكتت عدد العمليات -3

تزداد الحاجة إلى عمليات إعادة التأمين, ذلك ألن العدد املحدود لن يحقق قانون األعداد الكبيرة 

بالتالي سيكون معدل الخسارة املتوقع كبير وقد يعرض املركز املالي في الشركة للخطر, و على العكس 

 كلما زاد الجزء املحتفظ به و قل الجزء املعاد تأمينه.د العمليات املكتتب فيها سنويا عد كلما زاد

                                                           
 .192ص، 2008عمان, ،:دار وائل,  التأمين وإدارة الخطر :النظرية والتطبيق محمد عريقات ,سعيد جمعة عقل ,حربي  1
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إن التأمين التكافلي:   اتبالنسبة لشركوأثرها على التنافسية الفرع الثالث: دور إعادة التأمين 

لعملية إعادة التأمين دور حيوي وفعال بالنسبة لشركة التأمين التكافلي، وباختالف أنواعه وصيغه 

فإنه يهدف في مجمله إلى حماية شركات التأمين من الوقوع في خسائر كبيرة وكذا حماية محفظتها 

فسية شركات ودور إعادة التكافل في إدارة مخاطر االكتتاب وأثر ذلك على تناالتأمينية، ونلخص 

 :1في النقاط التالية التأمين التكافلي

من أهم األسباب التي تدعو املؤمن لشراء إعادة التأمين هو التخلص من الحماية والضمان:  .1

الشك واالحتياط من وقوع الخسارة، حيث أن نسبة الخسائر في شركات التأمين تتقلب من 

الكبيرة بالكامل، وكنتيجة للتقلبات  سنة إلى أخرى كنتيجة للعجز عن تطبيق قانون األعداد

لذا فإن إعادة التأمين تؤدي إلى في مخاطر االكتتاب،  عوالوقو العكسية في التوقعات والظروف 

االستقرار املالي لشركات التأمين بحيث ال يؤدي حادث واحد إلى تدمير استقرارها املالي من 

 .2خالل تراكم املطالبات الناتجة عن هذا الحادث

إعادة التأمين تساعد شركات التأمين على تجنب التقلبات الشديدة في  زن واالستقرار:التوا .2

 كلفة وعدد الخسائر بين السنة واألخرى وخالل السنة نفسها.

لكل شركة تأمين طاقة استيعابية محدودة مالية بالنسبة لحجم الخطر  الطاقة االستيعابية: .3

لرفض الخطر أو قبول جزء منه إذا كان  الذي تستطيع قبوله، مما يعني اضطرار الشركة

حجمه أعلى من طاقتها االستيعابية، وبشراء إعادة التأمين فإن شركة التأمين املباشرة يمكنها 

، وبالتالي زيادة الحصة السوقية ودعم التنافسية لهذه زيادة طاقتها االستيعابية للقبول 

 الشركات.

عرضها ملشاكل مالية يستوجب عليها يشركات التأمين املباشرة للكوارث إن تعرضت  الكوارث: .4

تجنبها، والشركة تستطيع تجنب هذا األمر عن طريق نقل جزء كبير من هذا الخطر ملعيد 

 التأمين.

  

                                                           
دراسة حالة شركة شيكان للتأمين وإعادة –دور إعادة التأمين في املحافظة على املالءة املالية للشركة عمر علي بابكر الطاهر،   1

 بتصرف 2014ماي  19-18التعاوني، أبو ظبي امللتقى الخامس للتأمين  -التأمين
 12-11ص: ص نبيل محمد مختار، مرجع سابق،   2
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تهدف عملية إعادة التكافل في مجمل أنواعها إلى مواجهة كل أنواع مخاطر االكتتاب التي تواجه  نتيجة:

أمين التكافلي، من خالل االحتياط من وقوع الخسائر التي تنتج عن سوء التقدير لالشتراكات شركات الت

أو املخصصات التقنية، ومن خالل نقل جزء كبير  من املخاطر التي قد تسبب وقوع كوارث أوخسائر 

في السوق  تؤدي بالشركة إلى اإلفالس. وكذلك زيادة الطاقة االستيعابية للشركة هذا ما يعزز تنافسيتها

 العاملة فيه.
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وأثر ذلك على تنافسية  : الفائض التأميني ودوره في إدارة مخاطر االكتتابالثالثاملطلب 

 شركات التأمين التكافلي

يظهر الدور الفعال للفائض التأميني كونه أسلوب من أساليب إدارة مخاطر االكتتاب من خالل تنوع    

، وعلى هذا األساس نقسم هذا املطلب إلى النقاط من قبل الشركةف طرق التصرف فيه واختال 

 التالية:

استنادا إلى مبدأ التكافل الذي تعمل شركات التأمين الفرع األول: خصائص الفائض التأميني:   

 التكافلي به فإن الفائض التأميني يتميز بالخصائص التالية:

أمين التكافلي هي التعاون والتكافل في تخفيف اليعد ربحا إنما هو زيادة في التحصيل, فغاية الت -

اآلثار السلبية الناشئة عن األخطار التي حدثت فعال وليس الربح والكسب املادي, وإن حدث ربح 

فالفائض التأميني اشتق اسمه من طبيعة العقد, فهو , فهو ليس مقصودا في األصل بل جاء تبعا

لهم, أما الربح فهو ناتج عن عقود املعاوضات فائض عن صندوق حملة الوثائق املتبرعون بأموا

وليس التبرعات, وهذا ال يعني أن من يتولى إدارة أموال صندوق هيئة املشتركين ال يسعى إلى 

تحقيق الربح, فشأنه شأن أي مدير لصندوق مالي, يتولى اإلدارة انطالقا من أسس ومبادئ 

حكام الشرعية بهدف تحقيق الربح يضمه إلى اإلدارة املالية السليمة واملتوافقة مع الضوابط واأل 

أموال املساهمين الذين تكبدوا مصاريف تأسيس الشركة من أموالهم الخاصة بغية تحقيق 

 .1أرباح مستقبلية

هو ملك خالص لحساب هيئة املشتركين ال للشركة التي حصلت على أجرتها بصفتها مديرة  -

ت على حصة من الربح مقابل قيامها لنظام التأمين )وكالة بأجر( كما أن الشركة حصل

 .2باستثمار أموال هيئة املشتركين )شريك مضارب(

إن الفائض التأميني حق خاص بحملة الوثائق وملك شرعي لهم يتم التصرف به من قبل إدارة  -

 .3الشركة بما يحقق مصالحهم وفق اللوائح املعتمدة

 

 
                                                           

 12محمد هيثم حيدر, مرجع سابق ص  1
مؤتمر الهيئات الشرعية  لهيئة  , الفائض التأميني في شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل باالدارةشعبان محمد البرواري,  2

 07, ص 27/5/2010-25 ، املنامة، املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية 
 07شعبان محمد البراوي , مرجع سابق ص  3
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يتصل بمجاالت التأمين التكافلي في الشركة: الفرع الثاني: معايير احتساب الفائض التأميني فيما 

من املعلوم أن شركات التأمين التكافلي تقوم بعمليات تأمينية مختلفة فهي تؤمن على السيارات 

والبيوت وضد الحريق وعلى النقل البري والبحري... وغير ذلك, وبناءا على ذلك فهناك احتماالن لطريقة 

 بهذه املجاالت التأمينية املختلفة:احتساب الفائض التأميني فيما يتعلق 

  اعتبار املجاالت كلها بمثابة صندوق واحد وحساب واحد, فيحسب الفائض االحتمال األول :

التأميني من مجموعة التعويضات والخصومات لكل مجاالت التأمين في الشركة كوحدة 

واحدة, وذلك بغض النظر عّما إذا كانت الحسابات املختلفة متكافئة في األقساط املحصلة 

 وفي التعويضات املدفوعة؛ 

 فهو اعتبار كل مجال من التأمين مستقال وحده, فيحسب الفائض التأميني  لثانياالحتمال ا

, واعتبار كل قسم محفظة قائمة بذاتها تخصم منها املصروفات 1لكل مجال على حدة

 املعني, ويعتبربأنواعها املختلفة وااللتزامات األخرى ذات العالقة فقط بالقسم 

حالة العجز يتم سداد العجز فقط من فائض الفائض/العجز للقسم املعني فقط, في 

 .2األقسام األخرى وال يتم توزيع فائض للمشتركين من ذلك القسم

 الفرع الثالث: طرق التصرف في الفائض التأميني وأثر ذلك على إدارة مخاطر االكتتاب: 

على يوزع الفائض التأميني كله أو جزئه أوال: توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق: 

, )وقد سبق 3حملة الوثائق وهذا هو األصل وهو املطبق لدى العديد من شركات التكافل

التطرق إلى أساليب توزيع الفائض التأميني(, واملعادالت التالية تبين طرق احتساب نصيب كل 

 :4مشترك من الفائض املخصص للتوزيع

 
 

 
                                                           

-11رة: الرياض للفت، مؤتمر التأمين التعاوني الثانيالفائض التأميني أحكامه ومعايير احتسابه وتوزيعه, عدنان محمود العساف,  1

 15ص  13/4/2010
 335 :مرجع سايق ص التأمين اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية,القرة داغي,  2
-20للفترة  ، الرياض، ملتقى التأمين التعاوني الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل، الفائض التأميني,محمد علي القري,  3

 15 :ص 21/1/2009
 88 :ص ،مرجع سابقتأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته, علي محي الدين القرة داغي,   4
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 معادلة توزيع فائض محفظة التكافل )تكافل عائلي( = 

 
ن توزيع الفائض التأميني على املشتركين في التأمين اإلسالمي يقلل من القيمة الفعلية حيث أ     

 ملواصلة التأمين لدى 
 
 تشجيعيا

 
ألقساط التأمين على الصعيدين الفردي واملؤسس ي وُيعتبُر حافزا

ألن مقدار القسط  الشركات اإلسالمية مقارنة مع نظيراتها من الشركات التقليدية في أسواق التأمين ،

 عند 
 
 كبيرا

 
ُيؤخذ بعين االعتبار لدى بعض الفئات واملؤسسات التي ال تعطي الجانب الشرعي اهتماما

 ملا ُيعاد منه بصفة فائض تأميني يشجع تلك 
 
بعا

َ
رغبتها في التأمين ، فانخفاض قيمة قسط التأمين ت

 .التأمين التكافليالفئات على التأمين لدى شركات 

 يتمثل في امل كما     
 
 رفيعا

 
د بين جمهور حملة الوثائق سلوكا ِّ

ّ
، حافظة على األشياء املؤمن عليهايول

وحسن التصرف بها أثناء استخدمها ، وعدم التفكير في استغالل أموال حملة الوثائق أو النيل منها بغير 

، فتعلةحوادث املوجه مشروع ، وإذا ساد مثل هذا الخلق الرفيع والسلوك القويم تقل أو تنعدم ال

 لها حجم التعويضات ويترتب على ذلك زيادة في الفائض التأميني, فلتوزيع الفائض التأميني 
 
ويقل تبعا

 ، 1دور قيمي وتسويقي فبذلك يتجسد فكر التأمين التكافلي

لى ب العمالء وزيادة التنافسية بالنسبة إميني دورا هاما في جذوبهذه الطريقة يكون للفائض التأ       

 شركات التأمين التكافلي.

يجب على شركة التأمين املديرة ألموال ثانيا: حجز أموال الفائض التأميني كاحتياطيات اختيارية :   

ومصلحة املشتركين األولى والتي من  ،ين( أن تنظر إلى مصلحة املشتركينهيئة املشتركين )حساب التأم

التي تسببها الكوارث واملصائب التي  والضارة أجلها تم تأسيس شركة التأمين هي االحتياط لآلثار السلبية

 ، وإدارة مخاطر االكتتاب التي تتعرض لها،املمكن أن تحدث مستقبالمن 

جوهر العملية التأمينية, هو قائم على فمدار النشاط التأميني يقوم على إدارة الخطر والخطر هو        

عنصر املفاجأة, وقد يكون حال وقوعه من الكبر والضخامة بحيث يعجز الوعاء التأميني املوجود عن 

تغطية اآلثار السلبية املترتبة عليه, مما يسبب عجزا ماليا في صندوق هيئة املشتركين يجبر شركة 

بعدم قدرتها على دفع التعويضات املستحقة في وقتها  ،ركينخالل بالتزاماتها تجاه املشتالتأمين عن اإل 

                                                           
-1،  سورية ،رف واملؤسسات املالية اإلسالميةؤتمر الرابع للمصااملالفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية, أحمد محمد صباغ,  1

 9, , ص: 2-2009
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وعليه فتكوين احتياطيات مالية  ،لخسارة الفعلية الناشئة عن الخطراملناسب وباملبلغ الذي يغطي ا

ملواجهة الخسائر املستقبلية املحتملة أمر رئيس ي وضروري لشركة التأمين لضمان نجاح واستمرار 

تتناسب هذه االحتياطيات واألخطار املحتملة من خالل املؤشرات السوقية  النشاط التأميني, والبد أن

والوقائع العملية التي مّرت على الشركة فأكسبتها خبرة باملخاطر املحتملة وتكلفة الخسائر املالية املترتبة 

ياري( عليها, فلو رأت الشركة أن املصلحة في حجز أموال الفائض التأميني كله أو بعضه كاحتياطي )اخت

ملواجهة مخاطر محتملة وعدم توزيعها على املشتركين, فلها ذلك حتى لو استغرق كل أموال الفائض 

التأميني ما دام أن توزيعها يسبب عجزا ماليا في املستقبل, بحيث يتعسر عليها تغطية قيمة التعويضات 

 .1املستحقة

 في االحتفاظ بكامل الفائض التأميني أو بجزٍء منه حيث أن       
 
لتكوين االحتياطيات الفنية خاصة

 ألنه يقّوي املالءة املالية لصندوق التأمين 
 
 حكيما

 
بداية عمر الشركة ُيعتبر من الناحية التأمينية قرارا

ويمكنها من  التكافلي الذي له حكم الشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة عن أموال املشتركين,

وإن زيادة مقادير مواجهة أي خسائر غير متوقعة تكون نتيجة لوقوع أحد أنواع مخاطر االكتتاب، 

ن الصندوق من معالجة املطالبات املالية الكبيرة  ِّ
ّ
مك

ُ
نة من الفائض التأميني ت االحتياطيات املكوَّ

ل خط الدفاع األول عن مصلحة املشترك شكِّ
ُ
ين التأمينية وتحميهم من والتغلب عليها بنجاح ألنها ت

، هذا ما يكسب الشركة املالءة املالية والتوازن املالي الذي 2اللجوء إلى االقتراض من أموال املساهمين 

يمكنها من احتالل مكانة هامة في السوق وتكسبها ثقة بين العمالء في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

 املالية وتعزز تنافسيتها.

إطفاء خسارة  يمكن من خالل هذه الصيغةخسارة سنة مالية في سنة مالية أخرى:  إطفاءثالثا:    

حساب حملة وثائق سنة مالية معينة ببعض أو بكل فائض حساب حملة وثائق سنة مالية تالية أخرى 

ما دام النظام األساس ي الذي وافق عليه جميع املتعاملين مع الشركة قد نص على مثل ذلك، ألن ذلك 

 مع الشركة أو من ترك التأمين وذلك  هو مقتض ى
 
التعاون بين املشتركين، سواء من بقي منهم متعامال

ألن أساس العقد يقوم على التبرع الذي يسع كل ذلك ما دام هناك وضوح في الشروط الدالة على مثل 

 .3ذلك

                                                           
 ، بتصرف16مد هيثم حيدر, مرجع سابق ص مح 1
 ، بتصرف8مرجع سابق, ص: الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية, أحمد محمد صباغ,  2
، مرجعع سعابق التامين اإلسـالمي دراسـة فقهيـة تأصـيلية مقارنـة بالتـامين التجـاري مـع التطبيقـات العمليـةعلي محي الدين القرة داغي،  3

  313ص: 
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عند تذهب بعض الشركات من أن الفائض مآل الفائض التأميني عند تصفية الشركة: رابعا:    

التصفية يصرف على حملة شهادات التكافل املوجودين عندها, ألن بقاء هؤالء املشتركين حتى النهاية 

تتحقق به الصفة نفسها التي استحقوا بها الحصول على جزء من الفائض في نهاية كل فترة، وهناك 

 .1من تطييب النفوس اتجاه آخر وهو أن يؤول الفائض عند التصفية إلى وجوه البر, وهو األرجح ملا فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مرجع سابق التأمين اإلسالمي)التكافلي أو التعاوني( أسسه الشرعية وضوابطه والتكييف لجوانبه الفنية, عبد الستار أبو غدة,   1

 53ص:
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 أخرى إلدارة مخاطر االكتتاب أدوات: الرابعاملطلب 

أمام شركات التأمين التكافلي عدة أساليب أخرى يمكن استغاللها من أجل مواجهة مختلف مخاطر    

 االكتتاب ندرجها كمايلي:

نلخص مجموعة من النقاط الفرع األول: مسؤوليات مدير التكافل اتجاه إدارة مخاطر االكتتاب:   

 :1فيما يتعلق بمسؤوليات مدير أو مشغل التكافل اتجاه مخاطر االكتتاب كالتالي

إن عملية اكتتاب أعمال التكافل تحتاج إلى التأكد من أن تحديد ومعالجة إسهامات  -

 متطلبات الشريعة املعمول بها؛املشاركين تلبي كافة 

يتعين على مدير التكافل تحديد العناصر التي تساهم في إدخال تغييرات في خبرة املطالبات  -

املتوقعة والفعلية للسياسات التي يغطيها صندوق مخاطر املشتركين، بما في ذلك حاالت 

ب وخبير شؤون الوفاة واملرض بالنسبة للتكافل العائلي، ويجب أن تكون إدارة االكتتا

التأمين بالشركة على وعي باتجاهات املطالبات وتكاليف تسوية املطالبات بحيث يمكن 

 تعديل مقاييس االكتتاب وصيغ السياسات والتسعير في الوقت املناسب؛

وضع آلية مناسبة لتحديد نوع التوقعات التي سيتم استخدامها، قبل املوافقة على أي  -

من أن أي نوع جديد من املخاطر ال يمكن قبوله في صندوق منتجات للمساعدة في التأكد 

مخاطر املشتركين إال بعد دراسة مدى مالئمة أسعاره وأن املنتجات املعنية يتم تقييمها 

 بصورة منتظمة؛

ينبغي أن تعكس افتراضات  النفقات املستخدمة في أنشطة التسعير بشكل وثيق النفقات  -

املشتركين، وقد يتسبب االفتراض املفرط في التفاؤل الفعلية التي تنتسب لصندوق مخاطر 

 فيما يتعلق بمستوى النفقات في حدوث العجز؛

ينبغي فحص معدالت التوقف واالستمرارية لصناديق مخاطر املشتركين لتحديد متى تكون  -

 مخاطر االكتتاب مؤكدة بفقدان والء املشاركين وتخفيض محفظة املخاطر؛

ع سياسات وإجراءات لتحديد املخصصات الفنية واملوافقة ينبغي على مدير التكافل وض -

عليها، لضمان أنه قد تم تقدير املخصصات بطريقة مناسبة وقد تم تحديد أوجه العجز 

 بطريقة صحيحة؛

                                                           
، 14مجموعة عمل معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي(، مسودة مشروع مجلس الخدمات املالية اإلسالمية،   1

 25-23ص: ص ، 2012نوفمبر  1، طر بشركات التكافلمعيار إدارة املخا
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يجب أن تتسم الطرق التي يستخدمها مشغل التكافل في تحديد املخصصات الفنية  -

ة للموارد استنادا إلى االفتراضات الحذرة بقدرتها على تمثيل التدفقات املستقبلية املتوقع

واملعقولة مع مراعاة احتمال التطور السلبي، ويجب أن يعاد تقييم تقدير املخصصات 

 بانتظام لضمان أنها ال تزال مناسبة؛

يمثل النقص في تقدير املخصصات الخطر األكثر وضوحا فيما يتعلق بتقدير املخصصات،  -

في صندوق مخاطر املشتركين قد يتسبب في عدم ولكن التقدير الزائد للمخصصات 

 املساواة بين أجيال مختلف املشتركين.

 الفرع الثاني: دور إدارة األصول والخصوم في إدارة مخاطر االكتتاب:   

 يمكن تعريف عملية إدارة األصول والخصوم على النحو التالي:أوال: تعريف إدارة األصول والخصوم: 

لإلكتواريين إدارة األصول والخصوم كمايلي:" إدارة األصول  عرفت الجمعية العاملية  -

والخصوم تشير إلى طريقة لتسيير األعمال بهدف التنسيق بين القرارات املتعلقة باألصول 

والخصوم, فهي عملية مستمرة تقوم على نمذجة, تطبيق, مراقبة ومراجعة االستراتيجيات 

ية مع األخذ بعين االعتبار وجود قيود املتعلقة باألصول والخصوم لتحقيق أهداف مال

ومخاطر؛ إن إدارة األصول والخصوم مهمة لكل مؤسسة يتوجب عليها توظيف رؤوس 

 .1أموال ملواجهة التزاماتها وراغبة بتسيير مالي متوازن"

ويتلخص األساس الذي يقوم عليه هذا األسلوب في إيجاد التوازن من خالل تشكيلة   -

صوم املالية التي تتضمنها امليزانية من حيث تواريخ االستحقاق مالئمة من  األصول والخ

 .2وقيمة كل منها عند كل تاريخ

ويمكن تعريف إدارة األصول والخصوم على أنها: العملية املستمرة لصياغة وتنفيذ  -

ومراقبة ومراجعة االستراتيجيات املتعلقة باألصول والخصوم لتحقيق أهداف املؤسسة 

االعتبار قدرتها على تحمل املخاطر وما إلى ذلك من محددات، وتعد املالية، آخذين في 

إدارة األصول والخصوم مالئمة ومهمة لتحقيق اإلدارة السليمة ألموال املؤسسة التي تقوم 

                                                           
1 KhalidEl Kammouri , L’expet comptable face particularités d’analyse financière de 

compagniesd’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 83 . 
: املشتقات, العقود اآلجلة 2الفكر الحديث في إدارة مخاطر الهندسة املالية باستخدام التوريق واملشتقات, جمنير إبراهيم هندي,  2

 63, ص: 2003منشأة املعارف, االسكندرية,  والعقود املستقبلية,
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بعمليات استثمارية لتغطية احتياجاتها املستقبلية من التدفق النقدي ومتطلبات رأس 

 .1املال

إدارة األصول والخصوم هي اإلجراءات التي تقوم بها  ومن ذلك يمكن القول بأن عملية -

الشركة من أجل تحقيق األهداف املالية عن طريق إحداث التوازن بين أصول وخصوم 

 الشركة في ظل مجموعة من املخاطر التي تواجهها.

 وتتمثل فيمايلي: ثانيا: مصادر األموال واستخداماتها في شركات التأمين التكافلي: 

إن األموال من حيث اإليرادات تنتج عن مصادر مصادر األموال في شركات التأمين التكافلي:  .1

متنوعة ذات طبيعة تتصل بالنشاط التأميني الفني البحت, أو النشاط االستثماري, وتتكون 

 :2أهم مصادر األموال في صندوق املشتركين من البنود التالية

 م؛أقساط التأمين التي يدفعها املؤمن له -

عائد االستثمار الناتج عن األعمال االستثمارية التي تباشرها الشركة بشكل مباشر أو غير  -

 مباشر؛

مساهمة معيدي أو مشاركي التأمين املحليين والعامليين في املطالبات املستحقة للمؤمن  -

 لهم؛

عمليات االسترداد من الطرف املتسبب في حدوث املطالبة للمؤمن لهم سواء كان من  -

تأمينية أو من غيرها, إذ أن شركة التأمين تحل محل املؤمن له في املطالبة واملالحقة  شركة

حتى عبر القضاء للطرف املتسبب في الحادث الذي أدى إلى نشوب املطالبة املالية, وذلك 

 بموجب تطبيق املبدأ التأميني املعروف بمبدأ الحلول في الحقوق؛

التأمين وهي ما يعرف بعمولة األرباح وعمولة إعادة  اإليرادات الناشئة عن اتفاقيات إعادة -

 التأمين؛

قيمة موضوعات التأمين املستنقذة التي تسمى املستنقذات, والتي تؤول للشركة بموجب  -

 تنازل املؤمن له عقب تسلمه لقيمته التأمينية, حيث أن الشركة تعمل على بيع الحطام 

 التأمين؛أو املخلفات الساملة أو الشبه ساملة ملوضوع 

                                                           
: كفاية رأس املال واملالءة املالية، 23املنهاج األساس ي ملشرفي التأمين: مبدأ التأمين األساس ي مايكل هيفمان، كريج ثوريبرن،   1

 23-22ص: ص ، 2004تشرين الثاني  23الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين، املسودة النهائية، 
-7ملتقى التأمين التعاوني الثالث, الرياض للفترة مشاركة املساهمين في الفائض التأميني بين املنع والجواز, السيد حامد حسن محمد, 2

 104-103ص: ص  , 8/12/2011
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إيرادات متنوعة كرسوم العطاءات التي تفرضها شركات التأمين على العطاءات املتعلقة  -

بأعمال تخصها, كذلك العموالت التي تستحقها شركات التأمين عن التمثيل أو القيام بأي 

 عمل لجهة تعمل في حقل التأمين.

توقع أن تتحملها شركات إن املصروفات املتحديد مجاالت االستخدامات املالية في الشركة:  .2

التأمين فيما يتصل بتصريف نشاطها التأميني واالستثمار واالحتفاظ يمكن حصرها في البنود 

 :1التالية

 حصة شركة التأمين في التعويضات املستحقة للمؤمن لهم؛ 

أقساط إعادة التأمين أو املشاركة في التأمين التي تدفعها الشركة ملعيدي التأمين املحليين  

 عامليين ومشاركيه؛وال

املصروفات العمومية واإلدارية إذا كان يتحملها املؤمن لهم والذين يمثلهم صندوق التأمين  

املعني, أو إذا كان يتحملها املؤسسون ضمن ما يأخذونه من عمولة بصفتهم الوكيل أو أجرة 

 بصفتهم األجير؛

أقساط التأمين, أما في حالة مصروفات االستثمار في حالة قيام املؤمن لهم بإدارة استثمار  

قيام حملة األسهم بإدارة عمليات االستثمار وفق نظام املضاربة فعندها يتحمل املساهمون 

مصروفات االستثمار ويأخذون حصة هي نسبة شائعة من عائد استثمار أقساط التأمين, 

 ن؛وهنا تصبح هذه الحصة التي يستحقها املؤسسون عبارة عن مصروف يتحمله املشتركو 

املصروفات الفنية بخالف املطالبات )مثال: رسوم املعاينات ملوضوع التأمين ورسوم تسوية  

 مطالبات التأمين وعموالت التسويق والكشف الطبي ونحو ذلك...(؛

االلتزامات الرسمية كالزكاة والضرائب والدمغة وغيرها من املصروفات الرسمية, إضافة إلى  

 ة.أي مصروفات أخرى فنية أو إداري

 ثالثا: أهمية إدارة األصول والخصوم بالنسبة إلى إدارة مخاطر االكتتاب:

إن الهدف الرئيس ي من وراء اإلدارة الكفء لألصول في عالقتها مع االلتزامات هو كيفية تحقيق 

عائد نقدي )تدفق( من إدارة األصول يتناسب ويتزامن في مواقيت معينة مع حدوث وظهور االلتزامات 

 :1,  كما تظهر أهمية إدارة األصول والخصوم في النقاط التالية2آلخرمن آٍن 

                                                           
 105-104ص: ص مرجع سابق, مشاركة املساهمين في الفائض التأميني بين املنع والجواز, السيد حامد حسن محمد, 1
 www.kwaitinsuranceforum.com  :مقال منشور على املوقعاالندماج واالستحواذ في قطاع التأمين, محمد محمود يوسف,  2
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  أداة لقياس الشركة عن طريق إصدار تشخيصات بصفة دورية ومنتظمة, وهذا للسماح

 لصناع القرار بتعديل محفظة التوظيفات آخذين بعين االعتبار املخاطر التي قد تتعرض لها؛

  تبطة بمكونات األصول والخصوم؛السهر على التسيير الفعال للمخاطر املر 

  تسمح بتحديد سياسة مالية على املدى الطويل وإستراتيجية التوظيف املناسب لألصول, والتي

 تسمح بتحقيق أهداف املردودية املحددة من طرف الشركة.

إن املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي والتي تحول دون الوفاء بالتزاماتها  -

يمكن أن تنشأ من تفاقم تكاليف هذه االلتزامات التعاقدية ) التقييم الس يء املالية 

للخسارة أو للخطر( ويدخل هذا ضمن مخاطر االكتتاب، ويمكن أن يحدث أيضا من 

االنخفاض في القيمة أو االنخفاض في اإليرادات أو سيولة املحفظة االستثمارية للشركة، 

م محاسبيا حدوث الخطر اعتمادا على تطبيق لذلك فمن املهم جدا أن نعرف كيف نترج

  القواعد املنظمة للقطاع.

لعملية إدارة األصول والخصوم ثالث أهداف أساسية في رابعا: أهداف إدارة األصول والخصوم: 

 :2شركة التأمين

 ضمان التوازن في إدارة امليزانية العمومية؛الهدف النهائي:  .1

 األصول على أساس الخصوم؛تعريف إستراتيجية إدارة الهدف العملي: .2

 .2تحقيق أو الوفاء بااللتزامات التنظيمية مثل معايير املالءة  الهدف التنظيمي: .3

 إدارة األصول والخصوم ملواجهة مخاطر االكتتاب:  خامسا: أهم مبادئ

  من أجل مواجهة املخاطر املالية تفرض عملية إدارة األصول والخصوم املوائمة بين األصول

 ؛3د من هذه املخاطر أو عدم التعرض لها من األساسوالخصوم للح

  مراعاة حساسية املخصصات التقنية ورأس املال للتغييرات في تكوين املحفظة املخصصة

 ؛4لألصول 

                                                                                                                                                                                     
1
David F.Babbel , Asset/Liability Management for Insurers in the new Era : Focus on value , the  

wharton school , University of pennsylvania, Philadelphia USA, 2001, p : 4-14. 
2
 Sami Zghal. Gestion actifs –passifs assurance , IFID ; Mai 2015 ; p : 13 

، ص: 2009يونيو خزيران  55العدد  Q GAPإدارة األصول والخصوم لدى مؤسسات التمويل األصغر املتلقية للودائع، كارال بروم،  3

09 
4 Loi solvabilité 2 ; systéme de gestion des risques. Art 84.a90. 5juin 2008 ;pp : 21-22 
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  مراعاة حساسية املخصصات التقنية ورأس املال إلى االفتراضات التي تقوم عليها حساب

 ل.التقلبات والنتائج املحتملة للبيع الجبري لألصو 

 من أجل مواجهة مخاطر االكتتاب إدارة األصول والخصوم مبادئ (:37شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Gildas Robert ;  Comment piloter une entreprise d’assurance IARD sous Solvabilité I ; 

Les nouveaux défis de l’assurance IARD liés à Solvabilité I I ; Journées IARD de l ’ Institut des 

Actuaires ; 11 avr i l 2012 ; p :05 

 

 هذا الفرع على النقاط التالية:ويحتوي الفرع الثالث: القرض الحسن وزيادة االشتراكات: 

 تطبيقا ملبدأ التعاون في شركات التأمين التكافلي، فإن صندوق التكافل أوال: القرض الحسن:   

أو صندوق املشتركين قد يستفيد من صندوق املساهمين عن طريق إمداد صندوق املشتركين في حاالت 

االحتياطات أو غير ذلك من مخاطر االكتتاب  العجز الناتج عن سوء التقدير في األقساط أو عدم كفاية

 التي قد تتعرض لها شركة التأمين التكافلي بمبالغ مالية تحت ما يسمى بالقرض الحسن.

القرض الحسن هو أن يدفع املقرض مبلغا من املال إلى املستقرض مفهوم القرض الحسن:  .1

 سواء كانت نقدا أو عينا على أن يرده له عند إيساره بال زيادة مشروطة أو متعارف عليها 

 .1أو منفعة، وإنما يبتغي بعمله هذا وجه هللا تعالى، وهو من عقود التبرعات

                                                           
شعاع للنشر والعلوم، ضوابطه،  -آلياته -صندوق القرض الحسن: تنظيمهسامر مظهر قنطقجي، ابراهيم محمود عثمان آغا،   1

 33، ص: 2009سورية، 
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فالقرض الحسن عقد بين طرفين يقدم من خالله أحدهما مبلغا من املال إلى الطرف اآلخر  -

على أن يرده له خالل فترة زمنية معينة دون زيادة أو نقصان بل يرد املبلغ عينه الذي 

 تقرضه.اس

يقدم املساهمون قرضا حسنا من حسابهم على أن يسدد ذلك آلية تقديم القرض الحسن:  .2

القرض من صافي الفائض التأميني املستحق في السنوات املقبلة، وهذه خدمة اقراضية يؤديها 

في الشريعة اإلسالمية وطبقا " حساب املساهمين لحساب التأمين تجسد معنى "القرض الحسن

قيود الشرعية التي تضعها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في هذا الشأن درءا ألي للضوابط وال

 .1محذور شرعي، وهذا يدخل من باب قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى"

ومن أجل أن تكون هذه الوسيلة فعالة يجب أن يكون هناك رأسمال كاف وغير مثقل بأعباء في   

وجب من مؤسسات التكافل أن تحتفظ برأسمال كاف وفي شكل صندوق املساهمين هذا ما يست

مناسب )لتسهيل السحب( مما يسهل توفير القرض في ضوء القوانين الرقابية في دولة معينة، مع األخذ 

 :2بعين االعتبار مايلي

  أي رصيد قرض يكون متساويا مع مطالبات املشتركين بحيث يتم تغطية العجز

 الناش ئ بالنسبة والتناسب؛

 .تعطى أولوية لسداد مطالبات املشتركين عن سداد أي رصيد قرض 

يمكن معالجة حاالت العجز في صندوق املشتركين من خالل الرجوع على ثانيا: زيادة االشتراكات:    

 .3املشتركين وهذا هو األصل في التأمين التعاوني التبادلي، بأنهم شركاء يتحملون آثار الصندوق بالكامل

 

 

 

 

                                                           
-11 ،األردن التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه,مؤتمر لعجز في صندوق املشتركين, ا, سليمان دريع العازمي  1

 15ص  12/4/2010
 5, ص: 17, الفقرة , 2010معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي، ديسمبر  مجلس الخدمات املالية اإلسالمية،2

، امللتقى الثالث ناسبة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاونيالعجز في صندوق التأمين ووسائل عالجه والبدائل املعلي القرة داغي،   3

 2011ديسمبر  8-7للتأمين التعاوني، 
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 الثالث الفصلخالصة 

كز املالي ومالءة يمكن أن تشكل خطر يهدد املر  االكتتاب أن كل أنواع مخاطر الدراسة قد أثبتت ل     

برنامجا شامال للمتطلبات التنظيمية لشركات التأمين،  2تعتبر معايير املالءة و   التكافلي، شركات التأمين

تحتوي على قواعد تنظيمية من شأنها أن تعالج حيث ويمكن لشركات التأمين التكافلي االستفادة منها، 

كما يضع معيار متطلبات املالءة الصادر  ،تعرض لها شركات التأمين التكافليأكبر قدر من املخاطر التي ت

فمحتوى هذا  عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية مبادئ رئيسية ملتطلبات املالءة لشركات التكافل

محددة بل يضع مجموعة من املبادئ الرئيسية لهيكل متطلبات املالءة  ال يوص ي بتقنيات كميةاملعيار 

للتأمين التكافلي، وهو يبنى أساسا على رأس املال الرقابي الصادر عن املنظمة الدولية ملشرفي التأمين 

كما أنه يضع  مع التغييرات والتكييفات الالزمة كي تالئم خصوصيات التأمين التكافلي وسماته.

 طلبات املالءة في شركات التأمين التكافلي، مستويين ملت

تستخدم شركة التكافل عملية إعادة التكافل في املساعدة على إدارة مخاطر االكتتاب من كما      

تأمين تكافلي مختلفة، حيث أن قدرة شركة التكافل على  شركاتخالل تجميع مخاطر املشتركين من 

خسارة كبيرة األثر وقليلة التكرار قد تعتمد جوهريا  االكتتاب في أعمال ذات مخاطر تتضمن أحداث

 على قدرة الشركة على التخلي عن جزء من هذه األعمال لشركة إعادة التكافل.

إن عملية إعادة التأمين التكافلي أحد أهم أساليب مواجهة مخاطر االكتتاب، حيث تبنى على تحمل      

املعيد لجزء من الخسارة املحققة جراء وقوع أحد األخطار املتنازل عنها، ومع تنوع ومرونة اتفاقيات 

عيد التكافل إلى م إعادة التكافل فإنه أمام الشركة عدة اختيارات لطريقة التخلي عن جزء من الخطر 

، وبذلك يمكن لشركات التأمين التكافلي أن تحتل مراكز تنافسية على حسب ما يناسب كل خطر

 مستوى السوق العاملة فيه.

وما له من أثر على  باإلضافة إلى عملية إعادة التأمين كأسلوب من أساليب مواجهة مخاطر االكتتاب    

ع الشركة استغالل الفائض التأميني من املحافظة على توازن ، تستطيتنافسية شركات التأمين التكافلي

املحفظة التأمينية ومواجهة أي خطر قد يتعرض لها، ويكون ذلك عن طريق االحتفاظ بجزء أو كامل 

ة الشركة من اللجوء الفائض التأميني كاحتياطي اختياري وعدم توزيعه على املشتركين، وبالتالي حماي

من الوفاء بالتزاماتها املالية ما يعزز ثقة العمالء بها ويمكنها من منافسة بقية ، وتمكنها إلى االقتراض

 الشركات في السوق.
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ومن األدوات األخرى التي يمكن استغاللها من أجل مواجهة مخاطر االكتتاب وهي جد مهمة هي        

مة لتحقيق اإلدارة املوازنة بين أصول وخصوم الشركة، حيث تعد إدارة األصول والخصوم مالئمة ومه

السليمة ألموال الشركة، وكذا السياسة املناسبة من أجل مواجهة االلتزامات املستقبلية، باإلضافة إلى 

ذلك يمكن لشركة التأمين التكافلي أن تقترض من صندوق املساهمين كوسيلة مهمة من أجل معالجة 

 طر االكتتاب.العجز الحاصل في صندوق املشتركين جراء تعرضه ألي خطر من مخا

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الرابع التطبيقي

عالقة أدوات إدارة مخاطر االكتتاب 

بمؤشرات التنافسية في شركات التأمين 

 التكافلي املاليزية
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من التجارب التنموية البارزة ملا حققته من تطور في مختلف القطاعات، حيث  تعتبر التجربة املاليزية    

تعد ماليزيا دولة إسالمية ذات مقومات كبيرة حققت خالل العقود األخيرة قفزات هائلة في مجال 

التنمية البشرية واالقتصادية، وتمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة ومن تنويع مصادر دخلها 

 .تصادي واالجتماعي لدولة ماليزياقطاع التكافل من القطاعات املساهمة في النمو االق القومي، ويعتبر 

في منطقة جنوب شرق آسيا، كون أن الصناعة  يالتكافل التأمين تقود دولة ماليزيا صناعة حيث    

 الخطة بوضع الحكومة قيام في الدعم هذا تجسد وقد ،دعم من الحكومة في جميع الجوانبتحظى ب

 10 ملدة واستراتيجية خطة من املكونة  (Master Plan for Financial Sector)املالية   للصناعة األساسية

وقد تميزت  التكافل، لصناعة املتناولة املالية الصناعة م لتعزيز2010 عام إلى م 2001 عام سنوات من

، وذلك من بقوة التخطيطاملؤسسات املاليزية عموما وشركات التأمين التكافلي على وجه الخصوص 

كما  خالل التأكيد على وضوح الرؤية، والتسطير املحكم لألهداف واالستراتيجيات قبل مباشرة العمل،

التي تتعرض لها بما في  مواجهة جميع املخاطرأن لشركات التأمين التكافلي املاليزية أساليبها من أجل 

تيرة متسارعة في السنوات التكافل املاليزية بو صناعة نمو اطر االكتتاب، ويظهر ذلك من خالل ذلك مخ

تها واالستفادة من تفاصيل ذلك ما أعطى التجربة املاليزية للتأمين التكافلي أهمية بالغة لدراس، األخيرة

 .تطورها

 دراسة االرتباط القائم بين أساليبوفي هذا الصدد خصص هذا الجزء من البحث من أجل       

إدارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات التنافسية في شركات التأمين التكافلي املاليزية مع تقييم درجة  وأدوات

 .علقة باملتغيرات الواجب دراستهابما يتوفر  في الواقع العملي من بيانات احصائية مت ،هذا االرتباط

 وفقا لذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى النقاط التالية:

  

 :الرابع الفصل

عالقة أدوات إدارة مخاطر االكتتاب بمؤشرات التنافسية في شركات التأمين  

 التكافلي املاليزية
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 :الواقع والتحديات –التأمين التكافلي املاليزي سوق  املبحث األول– 

  :إطار إدارة مخاطر االكتتاب الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزيةاملبحث الثاتي 

 املاليزية التكافلي التأمين شركات في االكتتاب مخاطر إدارة تقييم: الثالث املبحث 

 في التنافسية ومؤشرات االكتتاب مخاطر إدارة أساليب بين العالقة دراسة: الرابع املبحث 

 املاليزية التكافلي التأمين شركات
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تقود دولة ماليزيا صناعة التكافل في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث أن آفاق نمو التكافل في      

أن الصناعة تحظى بدعم من الحكومة في جميع الجوانب، ومن املرجح أن تؤدي ماليزيا مشرقة كون 

زيادة ابتكار املنتجات وتغطية التوزيع إلى دفع نمو القطاع مع زيادة قبول الجمهور للصناعة، حيث 

 نمت صناعة التكافل املاليزية بوتيرة متسارعة في السنوات األخيرة.

)التأمين اإلسالمي( في دولة ماليزيا كان من خالل طلب املجتمع اإلسالمي إن ظهور التأمين التكافلي      

حيث أن نجاح التأمين التكافلي في ماليزيا كان نتيجة تضافر جهود أسهمت مجتمعة في  نفسه،

حيث حظيت صناعة التكافل بدعم غير محدود من  اإلنجازات النوعية التي حققتها هذه الصناعة،

من و ما ساعدها على القيام بمبادرات مهمة لتعزيز الصناعة املحلية ومكنها الحكومة املاليزية، وه

سوق التأمين التكافلي املاليزي وفق النقاط  ، وسنتطرق في هذا املبحث إليدخول السوق العالمي

 التالية:

 

  املطلب األول: واقع سوق التأمين التكافلي املاليزي 

 املاليزي  املطلب الثاني: تطور سوق التأمين التكافلي 

 املطلب الثالث: الفرص والتحديات التي تواجه صناعة التكافل في ماليزيا 

 

 

 

 

 

 املبحث األول: 

 -الواقع والتحديات –سوق التأمين التكافلي املاليزي 
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 ع سوق التأمين التكافلي املاليزي واقاملطلب األول: 

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

إن ظهور التأمين التكافلي )التأمين اإلسالمي( في دولة الفرع األول: نشأة التأمين التكافلي في ماليزيا: 

املجتمع اإلسالمي نفسه، وعلى الرغم من أن التطور الحالي في الصناعة قد ماليزيا كان من خالل طلب 

إال أن املسلمين في ماليزيا في أوائل السبعينيات كانوا رافضين بشكل خاص ، تأثر إلى حد كبير بالسوق 

، بعد تقليدي وذلك بسبب العوامل التي تحرمه كالغرر واملقامرة والفائدة الربوية.....التأمين التجاري ال

 التقليدي املعروف.للتأمين ذلك اقترح سكان ماليزيا املسلمون التأمين التكافلي أو اإلسالمي كبديل 

في عام  Syarikat Takaful Malaysiaوقد تأسست أول شركة تأمين تكافلي في ماليزيا واملعروفة ب     

لتوصية قدمتها فرقة عمل خاصة وضعت لدراسة إمكانية تأسيس شركات التأمين نتيجة  1984

وذلك بسبب رغبة مسلمي ماليزيا في إنشاء شركة تأمين متوافقة مع الشريعة، حيث التكافلي في ماليزيا، 

نظيمية صارمة كضرورة لضمان هذه االنطالقة لنظام التأمين التكافلي في ماليزيا كانت تحكمه أطر تأن 

)البنك املركزي( مسؤولية تنظيم ومراقبة ، حيث يتولى بنك نيجارا استمرارية واستدامة الصناعة

هذه الصناعة في ماليزيا مدعومة بقانون مستقل يعرف باسم قانون التكافل صناعة التكافل، كما أن 

لوقت نفسه قة أول شركة تكافل، وفي ا، وقد تم تقديم هذا القانون لتسريع تشغيل وانطال1984لعام 

( عنصرا بارزا ومن أهم 1984لتنظيم منتجات التكافل، ويعد هذا القانون )قانون التكافل لعام 

، تم تأسيس 1984لعام بعد نجاح أول شركة تكافل في ماليزيا ، و ودوافع تطور التكافل في ماليزيا عوامل

 MNI Takaful Sdnاستجابة للسوق املتنامي في ماليزيا، وتشمل  1990عدد من شركات التكافل عام 

Berhard  واملعروفة فيما بعد باسمTakaful Nasional  والتي دمجت فيما بعد مع بنكMaybank  

 .ASEAN Takaful Group1وشركات أخرى مثل 

وخالل تسعينات القرن املاض ي، كان تركيز القائمين على الصناعة في ماليزيا هو زيادة املنافسة  -

بين مشغلي التكافل، وبالتالي فإن العديد من شركات التكافل التي نشأت منذ ذلك الحين كان 

،  2000في البالد ، ومرحلة تنموية الحقة للبالد والتي بدأت في أوائل عام لها األثر على التنمية 

، حيث كان 2001قدمت السلطة التنظيمية املاليزية الخطة الرئيسية للقطاع املالي في عام 

                                                           
1 Mohd Fouzi Abu-hussin and others , Takaful (islamic Insurance) Industry in Malaysia and the 

Arab Gulf Stares : chalanges and future direction ; Asian Social Science ; Published by canadian 

centre of science and Education ; vol : 10 ;21  novembre 2014, p : 27 
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الهدف األساس ي لهذه الخطة الرئيسية من بين أهداف أخرى هو تحسين قدرة مشغلي التكافل 

 1الشرعية والتنظيمية.وتعزيز األطر القانونية و 

 نمو لتحقيق التدريجية األساليب من التالية األربع املراحل البنك املركزي املاليزي  اعتمدوقد 

 :2التكافل لصناعة مستدام

 ( 1992-1982املرحلة األولى :)لعام التكافل قانون  لتطبيق التحتية البنية تطوير 

 لعمليات بالكامل واملخصص عاملًيا األساسية األنظمة أحد يعتبر الذي ،1984

 على تشرف شرعية لجان إنشاء ويسهل التكافل أموال إدارة القانون  ينظم ،التكافل

ن. اإلسالمية الشريعة مبادئ مع تتوافق أن وتضمن التجارية العمليات
ّ
 من القانون  مك

 (.BNM ، 2004) 1984 عام في - TO Syarikat Malaysia تكافل شركة أول  إنشاء

  الثانية شركة التأمين التكافلي نشاء: ا(2000-1993الثانية )املرحلة TO–Takaful  

National Sdn. Bhd تعاوًنا الفترة هذه شهدت. ةموجود تكافلشركة  ألول  كمنافس 

 ASEAN مجموعة تأسيس تم ، املثال سبيل على. املنطقة في الوطنية الكوادر بين أكبر

Takaful و ASEAN Re-Takaful International Ltd .على 1997 و 1995 العام خالل 

 Takafulو Takaful Malaysia بين التعاون  من مزيًدا 2000 عام شهد، كما التوالي

National (باسم حالًيا املعروفة Etiqa Takaful.) 

  الخطة تقديم تم ، 2001 عام من الفترة هذه بداية في(: 2010-2001)املرحلة الثالثة 

 لإلطار السريعة للتحسينات حافًزا FSMP برنامج كان، (FSMP) املالي للقطاع الرئيسية

 الصناعات لتحويل طموحة خطة ، وهيالتكافل لقطاع والتنظيمي والشرعي القانوني

 املرحلة هذه شهدت ،اإلسالمي للتمويل دولي مركز إلى والتكافل اإلسالمية املصرفية

  Ikhlas للتكافل إخالص مثل التكافل شركات من العديد والدة من موجة أيًضا

Takaful 2007 و 2005 عامي بين أخرى  تكافل شركات أربع وإنشاء ، 2002 عام في .

 عام في الوقت هذا خالل( MTA) املاليزية التكافل جمعية إنشاء تم ، ذلك على عالوة

 للصناعة الذاتي التنظيم لتحسين MTA تفويض تم ،التكافل قطاع نمو لتعزيز 2002

 أطراف بين التعاون  مستوى  تعزيز وزيادة السوق  ممارسات توحيد خالل من

                                                           
1 Mohd Fouzi Abu-hussin and others ,op cit , p : 28 
2
 Standing Committee for Economic Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation 

(COMCEC), Improving the Takaful Sector In Islamic Countries,  pp: 62-61  
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 إنشاء تم ، MTA تأسيس جمعية التكافل املاليزية من سنوات أربع بعد ،الصناعة

ة اإلسالمي املالية لتعزيز 2006 عام في( MIFC) املاليزي  الدولي اإلسالمي املالي املركز

 دوًرا MIFC املركز املالي اإلسالمي الدولي املاليزي ، لعب  والتكافل التمويل شبكاتو 

 أربعإنشاء  لترخيص الطريق لتمهيد 2009 عام في التكافل صناعة تحرير في أساسًيا

 .2010 عام في جديدة عائلي تكافل شركات

  صناعة في التعزيزات من مزيًدا الفترة هذه شهدت (:2019-2011)املرحلة الرابعة 

 الشرعية الحوكمة وإطار التكافلي التشغيلي اإلطار تطبيق تم 2012 عام في، فالتكافل

 (،IFSA 2013) اإلسالمية املالية الخدمات قانون  تمرير تم ، 2013 عام فيو ،املعدل

 التكافل وإطار الحياة على التأمين إلصالح طريق خارطة إدخال 2015 عام في ذلك تبع

 لدعم إطار تصميم تمحيث  BNM البنك املركزي املاليزي  قبل من( LIFE) العائلي

 .العائلي والتكافل الحياة على للتأمين األجل طويل التطوير

إن نجاح التكافل في ماليزيا كان العوامل املساهمة في نمو التأمين التكافلي في ماليزيا:  الفرع الثاني:

التي حققتها هذه الصناعة، ويمكن تلخيص نتيجة تضافر جهود أسهمت مجتمعة في اإلنجازات النوعية 

 :1هذه عوامل في اآلتي

حيث حظيت صناعة التكافل أوال: دعم الحكومة السيما البنك املركزي املاليزي لصناعة التكافل: 

بدعم غير محدود من الحكومة املاليزية، وهو ما ساعدها على القيام بمبادرات مهمة لتعزيز الصناعة 

 الخطة بوضع الحكومة قيام في الدعم هذا تجسد وقدول السوق العالمي، املحلية ومكنها من دخ

 10 ملدة واستراتيجية خطة من املكونة (Master Plan for Financial Sector)املالية  للصناعة األساسية

 بادرت التكافل، وقد لصناعة املتناولة املالية الصناعة م لتعزيز 2010 عام إلى م 2001 عام سنوات من

 مرضية زمنية لفترة  اآلخر بعضها وإعفاء الضرائب بعض تحييد خالل من عملية بخطوة أيضا الحكومة

 في التكافل نوافذ أو التكافل شركات من املزيد لنشأة منها تشجيعا  التكافل خدمات توفر التي للشركات

 في خدماتها تقديم تريد التي العاملية التكافل لشركات التشغيل رخص بعرض أيضا قامت البلد، كما

 لشركات جديدة رخص وعرض أربعة املصرفية الصناعة تحرير بخطوة ٢٠٠٩ في قامت ولقد ماليزيا،

                                                           

-7، ورقة مقدمة إلى امللتقى الثالث للتأمين التعاوني، ، تجربة التأمين التعاوني املاليزيةمحمد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة 1  

 318-311ص: ص ، 8/12/20112
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 دعمها على دليل وهي قامت بها الحكومة التي املبادرات بين من العائلي، فهذه التكافل خدمات توفر تكافل

 .املحلية الصناعة إلنجاح وسعيها

لقد تميزت املؤسسات املاليزية عموما واملؤسسات املالية على ثانيا: وضوح الرؤية واستراتيجية العمل: 

وجه الخصوص بقوة التخطيط، وذلك من خالل التأكيد على وضوح الرؤية، والتسطير املحكم 

من الرؤية  لألهداف واالستراتيجيات قبل مباشرة العمل، وقد استلهمت املؤسسات املاليزية هذه الرؤية

وقد تم وضع استراتيجية قوية إلنجاحها  2020الشاملة للحكومة املاليزية، وقد أطلق عليها اسم رؤية 

وكذا التخطيط لدعم هذه الصناعة  1984من خالل إطار قانوني شامل تمثل في قانون التكافل سنة 

، ثم 1984ية سنة برأس مال بشري مؤهل، فأسست الحكومة املاليزية الجامعة اإلسالمية العامل

، وكذلك األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية في 2005الجامعة العاملية لتعليم املالية اإلسالمية سنة 

 لتطوير املنتجات املالية بما فيها منتجات التكافل. 2008املالية اإلسالمية سنة 

ل في ماليزيا استناده على إن أهم ما أسهم في نجاح التكافثالثا: وضوح اإلطار القانوني وانضباطه: 

أرضية قانونية صلبة ومنضبطة تميزت بالشمولية والنظرة املستقبلية، أما الشمولية فقد تمثلت في 

 اآلتي:

  ؛1984وضع إطار كلي لتحرك شركات التكافل تمثل في قانون التكافل سنة 

 نتجات التكافل العائلي إصدار أدلة إرشادية لجملة من املنتجات املالية منها: املبادئ اإلرشادية مل

، واملبادئ 2009، واملبادئ اإلرشادية بشأن الشفافية واإلفصاح عن املنتجات 2006عام 

، املبادئ اإلرشادية ألسس 2010اإلرشادية لعرض منتجات جديدة لشركات التأمين والتكافل 

 ؛2011تقييم مسؤوليات التكافل العائلي والتكافل العام 

 وافقة مع الشريعة اإلسالمية لضمان شفافية عالية وإدارة حازمة وضع دليل للحكومة املت

 للمؤسسات املالية بما فيها شركات التكافل.

  تأسيس مجلس استشاري شرعي وطني تابع للبنك املركزي املاليزي يمثل املرجعية الشرعية عند

قانوني للرقابة على النزاع في قضايا املعامالت املالية اإلسالمية، وذلك في إطار إرساء اإلطار ال

 عمل املصارف اإلسالمية وشركات التكافل.

  تأسيس لجنة للموائمة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي في إطار املصارف اإلسالمية

 وشركات التكافل، وقد كلف رئيس املحكمة العليا بماليزيا باإلشراف عليها؛

 رف اإلسالمية والتكافل؛تأسيس قسم في القضاء مكلف بالفصل في قضايا املصا 
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  تأسيس املركز اإلقليمي للتحكيم في النزاعات املالية يتناول النزاعات في القضايا املتعلقة

 باملعامالت اإلسالمية، يعرف باسم مركز كواالملبور اإلقليمي للتحكيم؛

 دة إلزام املحامين املشاركين في صياغة عقود املصارف اإلسالمية والتكافل بالحصول على شها

 في املالية اإلسالمية.

أما النظرة املستقبلية فقد تمثلت في صياغة قوانين املؤسسات املالية عموما واإلسالمية على وجه 

الخصوص بمقاربة مصلحية تجمع بين الحفاظ على املصالح املحلية، وتحفيز املؤسسات املالية 

الخدمي ملباشرة العمل في ماليزيا، وقد جسد األجنبية السيما التي تتوفر على تقنيات عالية في الجانب 

 ذلك في قوانين واضحة ومنضبطة وأفق استثماري واعد وتسهيالت ضريبية مغرية.

تحديا متعلقا برأس املال  2020تناول البند السادس من رؤية رابعا: االهتمام برأس املال البشري: 

أهمية رأس املال البشري املؤهل، فباشرت البشري ومواصفاته، فقد تنبهت الحكومة املاليزية إلى 

بتأسيس جامعات تضطلع بهذه املهمة، وأرسلت بعثات دراسية إلى جامعات غربية عريقة ذات مكانة 

 عاملية لالستفادة من أكبر قدر ممكن من املعرفة املتقدمة.

ساسية الالزمة يقصد بالبنية التحتية الهياكل املادية والتنظيمية األ خامسا: قوة البنية التحتية: 

لتسيير املجتمع أو املؤسسة، فعلى صعيد الهياكل التنظيمية اتخذت ماليزيا خطوات نوعية لتأمين بنية 

 تحتية متينة للتكافل اإلسالمي، وتضمنت هذه البنية الخطوات اآلتية:

  ضمن أقسام البنك املركزي املاليزي،  2000تأسيس قسم الصيرفة اإلسالمية والتكافل سنة

 ع بشؤون املصارف اإلسالمية وشركات التكافل؛يضطل

 تعيين رسمي ألحد نواب محافظ البنك املركزي ملتابعة أعمال املصارف اإلسالمية والتكافل؛ 

  تأسيس هيئة للرقابة الشرعية الوطنية تضم جملة من علماء الشريعة املتخصصين في

 جات املالية اإلسالمية.الصيرفة اإلسالمية والتكافل، وتسطير األدلة اإلرشادية للمنت

أما على مستوى الهياكل املادية فقد توفرت شركات التكافل املاليزية على أحدث البنايات، جهزت بأرقى 

التجهيزات وأحدث األنظمة الخدمية التي كلفتها ماليين الدوالرات، وهذا ما أكسب شركات التكافل ثقة 

 ويضاتهم وترميم األضرار التي لحقت بهم.املتعاملين الذين تمتعوا بخدمات فعالة في دفع تع
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 (: مقومات سوق التأمين التكافلي املاليزي 38شكل رقم )
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 فلي املاليزي سوق التأمين التكا تطور املطلب الثاني: 

فاق نمو التكافل في في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث أن آتقود دولة ماليزيا صناعة التكافل     

بدعم من الحكومة في جميع الجوانب، ومن املرجح أن تؤدي ماليزيا مشرقة كون أن الصناعة تحظى 

، حيث نمت صناعة زيادة ابتكار املنتجات إلى دفع نمو القطاع مع زيادة قبول الجمهور للصناعة

 التكافل املاليزية بوتيرة متسارعة في السنوات األخيرة.

شهد سوق التكافل موقع سوق التأمين التكافلي املاليزي من سوق التكافل العاملي: : األول الفرع 

لكنها  2017مليار دوالر أمريكي في عام  46العالمي نمو قويا حيث نمت صناعة التكافل في العالم إلى 

تظل أصغر مساهم في الصناعة املالية اإلسالمية من حيث األصول، حيث بلغت نسبة أصول صناعة 

ونمثل ذلك في ، 2018لعام  1%1,26تكافل بالنسبة إلى إجمالي أصول املالية اإلسالمية في العالم ال

 الشكل التالي:

 في العالم  (: حصة صناعة التكافل من إجمالي الصناعة املالية اإلسالمية39شكل رقم )

 

Source: Yusuf Dinc , IMPROVING THE TAKAFUL SECTOR IN ISLAMIC COUNTRIES , 

COMCEC Coordination Office Ankara, Turkey, 17 october 2019, p: 6 

                                                           
1
 THOMSON REUTERS, Islamic Finance Development Report 2018, Building Momentum,  IFDI 

2018, p: 18 

72% 

1% 

24% 

 %(71,72)أصول البنوك اإلسالمية  3%

 %(1,26)مساهمات التكافل 

 %(24,21)الصكوك 

 %(2,81)أصول الصناديق اإلسالمية 
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بين  %6,9(، هناك نمو سنوي ب 2019وبناء على مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ) -

في صناعة التكافل العاملية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي كان  2017-2011السنوات 

في  %8,2، بينما كانت هناك زيادة بنسبة 2017بحلول عام  %6,87هناك انخفاض بنسبة 

تشير التقديرات إلى أن  2017أسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيا في نفس الفترة، وفي 

مليار دوالر أمريكي بعد أن  3,87( قد وصلت إلى SEAمساهمات التكافل في جنوب شرق آسيا )

مساهمات التكافل يبين تطور  ، والشكل املوالي20161مليار دوالر أمريكي في عام  2,82كانت 

 :2017-2011العاملية خالل الفترة 

-2011للفترة  لتكافل العامليل GWC(: تطور إجمالي املساهمات املكتتبة 40شكل رقم )

2017 

 

Source : ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD ; ISLAMIC FINANCIAL SERVICES 

INDUSTRY, STABILITY  REPORT 2019, July 2019, p: 29 

 2017حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على ريادتها في عام فقد حسب املنطقة ، أما  -

مليار دوالر أمريكي ، تمثل أكثر من  11.71كأكبر سوق تكافل عالمي ، بمساهمات تقدر بنحو 

٪ من إجمالي املساهمات العاملية ، تليها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )باستثناء 44

آسيا الجنوبية  ،٪31.4 مليار دوالر أمريكي( بنسبة 10.30دول مجلس التعاون الخليجي( ) 

مليار  0.5فريقيا جنوب الصحراء )إو  ،٪22 مليار دوالر أمريكي( بنسبة 5.2واملحيط الهادئ )

، والشكل املوالي يوضح توزيع إجمالي مساهمات التكافل حسب ٪2 دوالر أمريكي( بنسبة

 املناطق:

                                                           
1
 Standing Committee for Economic Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation 

(COMCEC), op cit,  p: 42 
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 (: توزيع إجمالي مساهمات التكافل في العالم حسب املناطق41رقم )شكل 

 

 

Source : ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD ; ISLAMIC FINANCIAL SERVICES 

INDUSTRY, STABILITY  REPORT 2019, July 2019, p: 30 
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 املوالي:التكافل العائلي حسب الشكل  التكافل العام و كل من تختلف حصةإذ  -

 ( 2017(: حصة التكافل العام والتكافل العائلي في العالم حسب املناطق )42شكل رقم )

 

Source : ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD ; ISLAMIC FINANCIAL SERVICES 

INDUSTRY, STABILITY  REPORT 2019, July 2019, p: 31 

العام والتكافل العائلي تتباين من منطقة من خالل الشكل نالحظ أن حصة كل من التكافل  

في منطقة جنوب شرق آسيا، بينما يمثل  %75,2إلى أخرى، إذ أن التكافل العائلي يمثل 

 .%24,9التكافل العام 

%، 62ـتحتل ماليزيا أعلى حصة سوقية بالنسبة إلى دول جنوب شرق آسيا، حيث قدرت بحيث  -

منهما معدل نمو إيجابي، والشكل املوالي  ، وسجل كل2015% سنة 33تليها أندونيسيا ب 

 يوضح هيمنة سوق التكافل املاليزي على سوق التكافل لدول جنوب شرق آسيا.
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 حصة سوق التكافل املاليزي من سوق التكافل لدول جنوب شرق آسيا(: 43شكل رقم )

 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر:

- Global Takaful Report, , Market Trends In Family and General Takaful, MILLIMAN 

Research Report,   Jully 2017, p : 06 

 : العائلي في ماليزياوالتكافل تطور التكافل العام  :الثانيالفرع 

صالحات الكبيرة التي تم إدخالها على مر السنيين اإل  أدت :املاليزي قطاع التكافل  تطور  نظرة عن أوال:

وفقا لجمعية و  مستوى قطاع التكافل املاليزي إلى تحقيق نمو كبير في سوق التكفل املاليزي،على 

 أضافت صناعة التكافل املاليزية Malaysian Takaful Association (MTA)*التكافل املاليزية 

وثيقة  668,657مقارنة ب  %4,6، بزيادة قدرها 2018من حاملي الوثائق الجدد في عام  699,534

% من إجمالي سوق 12 بلغت الحصة السوقية لصناعة التكافل في ماليزياقد و ، 20171جديدة في عام 

 ة التكافل من سوق التأمين اإلجمالي في ماليزيا:تمثل نسباملوالية والدائرة النسبية ، في ماليزيا التأمين

 

                                                           
1
 Standing Committee for Economic Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation 

(COMCEC), op cit,  p: 66 

أساًسا  MTA. وتتمثل أهداف 1966بموجب قانون الجمعيات املاليزي لعام  2002في نوفمبر  (MTAجمعية التكافل املاليزية )تأسست  *

 3شركة تكافل و  15في تعزيز مصالح أعضائها واإلشراف على التنظيم الذاتي في صناعة التكافل. ويبلغ عدد أعضائها حالًيا  ما مجموعه 

 (.MTAشركات إلعادة التكافل )الشركات األعضاء في 
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 (: حصة قطاع التكافل من سوق التأمين املاليزي 44شكل رقم )

 

Source : Global Takaful Report, , Market Trends In Family and General Takaful, MILLIMAN 

Research Report,   Jully 2017, p : 17 

يحتل املرتبة األولى بالنسبة نالحظ أن التأمين على الحياة  السابقة من خالل الدائرة النسبية -

 التأمين التكافلي صناعةيسيطر التكافل العائلي على إلى قطاع التأمينات ككل، ومن جهة أخرى 

 .2015-2011في السنوات لصناعة التكافل السوقية  من الحصة %60حيث يمثل حوالي 

أوسع وأكبر حصة سوقية للتكافل  Etiqa Takafulتمتلك شركة  :في ماليزيا تطور التكافل العام ثانيا:

، حيث أن Takaful ikhlas ثم MAA Takaful ثم STMB Malaysiaتتبعها كل من  %، 50العام تقدر ب 

كل الشركات العاملة في التكافل العام تركز على تأمينات السيارات وتأمينات الحرائق، حيث بلغت 

حقق قطاع التكافل  وقد % من املحفظة التأمينية ملعظم الشركات في هذان النوعان من املنتجات،65

 2018سنة  مليار رينجت ماليزي  2,79مع إجمالي مساهمات قدر ب  %8,9العام نموا معتبرا بنسبة 

، والشكل املوالي يوضح تطور معدالت النمو بالنسبة 2017مليار رينجت ماليزي في عام  2,56مقارنة ب 

 للتكافل العام املاليزي: 
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 (: تطور إجمالي مساهمات التكافل العام في ماليزيا45شكل رقم )

 

باالعتماد على: الباحثةمن إعداد  املصدر:  

- Bank negara malaysia ; General Takaful1: Distribution of Gross Contributions of Direct 

Takaful Operators; doc xl 

ويليه التأمين على الحريق ثم التأمينات  %62,3وقد قدرت نسبة التأمين على السيارات ب   -

%17,2األخرى ب 
1

 الشكل املوالي مكونات املحفظة التأمينية للتكافل العام في ماليزيا: ويمثل ، 

 (: مكونات املحفظة التأمينية للتكافل العام في ماليزيا46شكل رقم )

 

Source : Malaysian Takaful Association, annual report 2018, p : 09 

                                                           
1
 Standing Committee for Economic Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation 

(COMCEC), op  cit,  p: 66 
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 إن أهم شركات التكافل العائلي العاملة في السوق املاليزي هي: : في ماليزيا تطور التكافل العائليثالثا:   

Etiqa Takaful , Prudential BSN Takaful, Syarikat Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas, Berhard 

(STMB Malaysia) ، من الحصة السوقية للتكافل العائلي وهذا في 70وتشكل هذه الشركات معا %

ال املرتبطة بهذا املجال على مر السنين، حيث سجل سوق التكافل العائلي ، وقد توسعت األعم2015

شهدت مساهمات أعمال التكافل كما  ،20151% في سنة 12معدل للنمو ب 2012نموا انطالقا من 

مليار رينجت ماليزي في  4,91إلى  2017مليار رينجت ماليزي عام  4,34من  ،%13,1العائلي نمو بنسبة 

 .20182عام 

 الجديدةالتكافل العائلي مساهمات إجمالي  تطور (: 47رقم )شكل 

 

باالعتماد على: الباحثةمن إعداد  املصدر:  

- Bank negara malaysia ; Family Takaful: Distribution of New Business Contribution of 

Direct Takaful Operators; doc xl 

 

 

 

                                                           
1
 Global Takaful Report, , Market Trends In Family and General Takaful, MILLIMAN Research 

Report,   Jully 2017, p : 19 
2
Standing Committee for Economic Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation 

(COMCEC), op cit,  p: 66 
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 تواجه صناعة التكافل في ماليزياالتي التحديات الفرص و املطلب الثالث: 

 النقاط التالية:ويضم هذا املطلب   

سوق التكافل املاليزي من املتوقع أن يزيد الفرص التي يكتسبها قطاع التكافل املاليزي: الفرع األول: 

 : 1في النمو وذلك انطالقا من الفرص التالية

  لوائح تنظيمية قوية؛استمرارية الدعم الحكومي لتنمية القطاع من خالل تنفيذ 

 االجتهاد من قبل صناع التكافل من أجل ابتكار منتجات جديدة؛ 

  وجود فرص في مجال التقاعد مثل منتجات التقاعد التي توفر الدخل املنتظم في سن التقاعد

 لتوفير الحماية املالية من خطر طول العمر؛

 ر منتجاتها بشكل مستمر التنافس الصحي بين شركات التكافل، بحيث تقوم الشركات بتطوي

 وتوفير الخدمات بأسعار تنافسية، وتنويع وسائل تسويق منتجاتها؛

  صناعة التكافل في ماليزيا تحوي الكثير من الخبراء والعمال ذوي الكفاءة والخبرة العالية، علما

ج بأن ماليزيا تتمتع بعدد من املؤسسات التي تقوم بتدريس وتدريب الطلبة على املبادئ املحتا

 إليها للعمل في الصناعة املالية اإلسالمية بما في ذلك التأمين التكافلي.

النجاحات التي حققتها صناعة  إنصناعة التكافل في ماليزيا:  التحديات التي تواجهالفرع الثاني: 

التكافل بماليزيا والتي أكسبتها سمعة عاملية عالية، وجلبت لها رؤوس أموال نوعية لم تعفها من 

ضعف وعوائق يجب تجاوزها، ويمكن تلخيص أهم عوائق صناعة التكافل في ماليزيا في النقاط  مواطن

 :2التالية

إن صناعة التكافل التزال تعاني من قلة اإلطارات أوال: قلة اإلطارات املتخصصة في التكافل:     

شحا واضحا في هذا املؤهلة التي تجمع بين الخبرة املهنية والتمكن الشرعي، فشركات التكافل تعاني 

، وتعاني من جهة أخرى ضعف تواصل بين اإلطارات الشرعية واملهنية بسبب ضعف النوع من اإلطارات

البعد التكاملي بين التخصصات، وقد أدركت الحكومة املاليزية والبنك املركزي هذا العجز وحاولت 

                                                           
 تم االعتماد على:  1

 18-16ص: ص محمد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة، مرجع سابق،  -

- GLOBAL TAKAFUL REPORT 2017, Market Trends In Family and General Takaful, 

Reserch REPORT- Abridged Version, by MILLIMAN, p : 21 
 325-321ص: ص محمد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة، مرجع سابق،   2
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إلسالمية على وجه العموم تداركه من خالل تأسيس جامعات تعنى بتأهيل إطارات تتناول املالية ا

 والتكافل على وجه الخصوص غير أن الطريق اليزال طويال أمام هذا املبتغى.

التزال هناك قضايا شرعية عالقة أدى عدم ثانيا: عدم الحسم في قضايا شرعية عالقة: 

ولعل أول القضايا التي الحسم فيها إلى تلبس بعض منتجات التكافل ببعض الشبهات الشرعية، 

لت استقرار منتجات التكافل هي املراجعات التي دارت حول التكييف الشرعي ملنتج التكافل عرق

واالنتقادات التي قدمت حول تكييف االلتزام بالتبرع وظهور تكييف شرعي يميل إلى ابتغاء التكافل على 

 التعاون.

أ صناعة هناك عدم ارتياح من قبل البعض ملبدثالثا: تداخل البعد التعاوني والتجاري: 

التكافل الحالية حيث يتهمها البعض بأنها أسست ابتداء على أنها تعاونية، ولكنها سرعان ما اقتصرت 

على الخدمات التجارية، وقد يكون ذلك بسبب أن بعض الشركات قد تفرض أحيانا دفع قسط تكافل 

بعنصر التعاون تفرض دفع أجرة على الخدمات الخاصة، وقد يكون ذلك بسبب قلة الثقة عال، أو 

 املوجود في التكافل.

إن من التحديات الحالية توفير الخدمات رابعا: ضعف السرعة والكفاءة في توفير الخدمات: 

في أقصر وقت وبأسرع وقت ممكن، ولكن أحيانا وملبررات إدارية يتأخر موعد االستجابة للمطالبات 

أن ممارسات التأمين محققة ملصلحة ودفع التعويضات، باإلضافة إلى ذلك ال بد من التأكد من 

 املشتركين، وأن تكون بنود العقد عادلة وواضحة وال تتضمن شروطا تخالف مقتض ى العقد ومقاصده.

التزال صناعة التكافل قاصرة عن بلوغ ضعف تطوير املنتجات وتوسيع الخدمات: خامسا: 

بدأ يكثر حدوثها في ماليزيا وتضرر خدمات مهمة منها مثال الحماية من أخطار الكوارث الطبيعية التي 

في شتى أنحاء العالم، فتوسيع إطار التكافل سيكون ميزة للصناعة الناس منها ملا جرى من تغير مناخي 

 إذ إنها ستوفر خدمات أكثر مما توفرها غيرها من شركات التأمين التقليدي.

امل يجذب املؤمنين إلى إن أهم عسادسا: عدم تكافؤ املنافسة مع شركات التأمين التقليدي: 

االشتراك في التأمين هو مصداقية الشركة وفعالية خدماتها، وقد مثل هذان العامالن إلى حد ما عائقا 

للتوسع السريع لكثير من شركات التكافل املاليزية، حيث أنها وبسبب حداثة نشأتها وقلة تجربتها 

ة خدمات شركات التأمين التقليدي، ذات ومحدودية هياكلها املادية والبشرية، لم تتمكن من منافس

التجربة العريقة والهياكل املادية والبشرية الهائلة، وقد نجم عن هذه الهوة ضعف فعالية بعض 
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شركات التكافل في تغطية التعويضات، واضطرار بعضها اآلخر إلى االستعانة بوسطاء من شركات تأمين 

وهذه النقطة ال تعتبر عيبا في نظري ويضات وتغطيتها، تقليدية تتوفر على أنظمة متطورة ملتابعة التع

بالنسبة إلى شركات التكافل الناشئة ولكن األمر السلبي هو عدم تجاوز هذه املرحلة واملض ي قدما نحو 

 االستقاللية عن شركات التأمين التقليدي وتحقيق الكفاءة والفعالية.

يظهر من خالل إحصاءات التكافل في ثقافة التكافل وقلة التوعية الدينية به: سابعا: ضعف     

أن ثقافة التكافل في ماليزيا وإن كانت أفضل حاال من مثيالتها في الدول  2011الدول اإلسالمية لسنة 

ات اإلسالمية األخرى، غير أنها ال تزال تحتاج إلى مزيد من الوعي والعناية، ذلك أن نسبة اختراق شرك

فال يزال كثير من املسلمين في ماليزيا التأمينية ضئيلة جدا باملقارنة بالتأمين التقليدي، التكافل للسوق 

يفضلون التأمين التقليدي على التكافل، ألنه يوفر في نظرهم مزايا خدمية ال توفرها شركات التكافل 

 الناشئة.
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أشرف البنك املركزي املاليزي على وضع جميع األطر والقوانين الخاصة بتنظيم سير شركات التأمين       

ال التكافلي، بما في ذلك األطر الخاصة بالحوكمة الشرعية وإدارة املخاطر، وكذلك تنظيم هيكل رأس امل

وكل ما يتعلق باملحافظة على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي املاليزية حتى تكون قادرة على 

 ا في ذلك مخاطر االكتتاب.بمة جميع املخاطر التي تتعرض لها مواجه

الدولية، ( في سن قوانينه ومعاييره من القوانين واملعايير BNMحيث ينطلق البنك املركزي املاليزي )       

ويضيف إلى بنود هذه املعايير الجوانب الشرعية التي تضع في االعتبار املتطلبات الشرعية للمؤسسات 

املالية اإلسالمية، ونتطرق في هذا املبحث إلى أهم األطر القانونية والتنظيمية التي من شأنها أن تساهم 

 :فلي املاليزيةفي إدارة مخاطر االكتتاب التي قد تواجه شركات التأمين التكا

 

  :إطار إدارة مخاطر االكتتاب والحوكمة الشرعية في شركات التأمين التكافلي املطلب األول

 املاليزية

 املطلب الثاني: نظام كفاية رأس املال الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية 

  املطلب الثالث: نظام إختبار الحاالت الحرجةstress testing  

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني:

إطار إدارة مخاطر االكتتاب الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية   
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إطار إدارة مخاطر االكتتاب والحوكمة الشرعية في شركات التأمين  األول: املطلب

 التكافلي املاليزية

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

 الفرع األول: إطار إدارة املخاطر الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية

يهدف هيكل إدارة املخاطر : 1أوال: هيكل إدارة املخاطر الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية

داخل الشركة إلى ضمان اإلدارة الفعالة ألنواع املخاطر املختلفة مع تحقيق األهداف االستراتيجية 

املحددة للشركة، تدير الشركة التزاماتها وتتابع الفرص التي تنطوي على درجة مقبولة من املخاطر، 

بتوقعات جميع أصحاب املصلحة، وتتم مراجعة  بهدف تحقيق أهدافها التجارية والتشغيلية مع الوفاء

 .املخاطر الرئيسية على أساس منتظم وتقديم تقارير عن ذلك كما هو مطلوب

إن اعتماد إطار إدارة املخاطر هو مسؤولية مجلس اإلدارة في كل شركة من شركات التأمين التكافلي    

املاليزية، مع تفويض مسؤوليات معينة إلى لجنة إدارة املخاطر، وتشمل اللجان لجنة املخاطر واملراقبة 

واللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار ولجنة توجيه تقنية املعلومات ولجنة إدارة االصول والخصوم 

، بما في ذلك 2013ولجنة اإلدارة، ويتعين على الشركة االلتزام بقانون الخدمات املالية اإلسالمية لعام 

املبادئ التوجيهية املتعلقة بحدود االستثمار، ويمارس املجلس الرقابة على االستثمارات لحماية مصالح 

 . املشاركين واملساهمين مع ضمان االلتزام بالشريعة

ويحدد اإلطار املتكامل إلدارة املخاطر في الشركة األدوار واملسؤوليات املتعلقة باملخاطر ملختلف     

املجالس واللجان واإلدارات، ويلتزم مجلس اإلدارة بضمان ممارسة الشركة ألعلى معايير حوكمة 

ية اإلسالمية لعام الشركات، حيث يكون مجلس اإلدارة مسؤوال عن ضمان تطبيق قانون الخدمات املال

املتعلق  BNM/RH/GL 004-1( بما في ذلك BNM، وسياسات وقوانين بنك نيجارا املاليزي )2013

باإلرشادات حول مشغلي التكافل، وكذلك التوافق مع مبادئ حوكمة الشركات من خالل اعتماد 

ركات التأمين: أفضل املمارسات على النحو املنصوص عليه في اإلطار التحوطي لحوكمة الشركات لش

BNM/RH/GL 003-2 

                                                           
 تم االعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمين التكافلي املاليزية.  1
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كما يمارس مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن الرقابة الداخلية للشركة وفعاليتها ذلك ما يساهم     

بشكل كبير في عملية تقليل املخاطر وإدارتها، حيث تبنت الشركة الرقابة الداخلية على عدة مستويات، 

 رية وحماية أصول الشركة ومصالح أصحاب املصلحة.على مستوى موظفي الشركة والعمليات التجا

يجب على مشغل التكافل إدارة ثانيا: تنظيم عملية االكتتاب في شركات التأمين التكافلي املاليزية: 

عملية االكتتاب بفعالية من أجل االنتقائية وضمان سالمة أموال التكافل على املدى الطويل، ويتوقع 

ل التكافل من قيام مشغلي التكافل بإنشاء عملية قوية لتحديد املخاطر املشاركون بصفتهم مالكي أموا

في صناديق التكافل، وفي هذا الصدد يجب وضع سياسة اكتتاب واضحة وموثوقة بشكل صحيح 

ومراجعة دورية لتناسب ظروف السوق املتغيرة، حيث يتحمل مشغلو التكافل مسؤولية التقييم 

املشاركين املحتملين للتأكد من أن املخاطر املقبولة تقع ضمن ما  املوضوعي ملخاطر االكتتاب ومخاطر 

يفترض في تسعيير االشتراكات، حيث يجب أن تكون أنشطة االكتتاب متوافقة مع سعة االكتتاب 

 ملشغلي التكافل.

عند إدارة عملية االكتتاب يتعين على مشغلي التكافل التكافل التأكد من أن املسؤولين املكلفين    

بوظفية االكتتاب يفهمون تماما مختلف السياسات املتعلقة بمعايير تقييم املخاطر، وفئات املخاطر، 

 والقيود املفروضة على نوع املخاطر التي يجب قبولها والظروف ذات الصلة.

ا يتعين على مشغل التكافل أيضا اإلجتهاد في تصميم املنتج التأميني والتأكد من أن املنتجات كم   

املعروضة تشمل تغطية تكافلية مناسبة لقطاع السوق املستهدف، وعند تحديد سعر املنتجات يجب 

الحفاظ على الحيطة من أجل الحفاظ على السعر املتوازن لتجنب فرض تكاليف مفرطة على 

كين، حيث يجب مراعاة العوامل الرئيسية مثل تكرار وشدة التعرض للمخاطر وتكاليف اإلدارة املشتر 

املتوقعة واملصروفات عند تسعير منتجات التكافل، حيث يجب تسعير املنتجات تشمل حاجز مناسب 

 .1أو مصممة بميزات مرنة يمكن أن تمتص التقلبات وأوجه عدم اليقين في املستقبل

 نظام الحوكمة الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية: الفرع الثاني: 

 2000صدر أول قانون للحوكمة في ماليزيا في مارس أوال: نشأة نظام الحوكمة في الشركات املاليزية: 

الذي ركز على أربعة نقاط أساسية هي: مجلس اإلدارة، املدير التنفيدي، املساهمين ومراجع الحسابات، 

وراق املالية وبورصة كواالملبور دورا حاسما في تعزيز الحوكمة في ماليزيا، حيث وقد لعبت لجنة األ 

                                                           
1
 BANK NEGARA MALAYSIA. Guidelines on Takaful Operational Framework , 26 june 2013, 

pp: 10-12 
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وأجرت عليه بعض التعديالت التي  2000بمراجعة قانون الحوكمة الصادر في  2007قامت اللجنة في 

 .1تم من خاللها التركيز على تعزيز دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة، لجنة املراجعة واملراجعة الداخلية

من قبل لجنة األوراق  2017تم إصدار قانون ماليزي جديد حول حوكمة الشركات سنة  

املالية في ماليزيا، وذلك من أجل التكيف مع التطورات التي تمس االقتصاد املاليزي، 

 :2ويؤكد على مايلي

 تعزيز دور مجلس اإلدارة وضرورة استقالليته؛ 

 لى أموال الشركة واملسؤولين عنها، االعتراف بدور املديرين باعتبارهم األمناء ع

 وليس فقط تحديد التوجه االستراتيجي للشركة واإلشراف على سير العمل فيها؛

  ضمان االمتثال للقوانين والقيم األخالقية واإلدارة السليمة للمخاطر مع رفع

 مستوى الضبط الداخلي؛

 تغالل موارد يجب أن يضع مجلس اإلدارة في االعتبار واجبه في توجيه جهوده الس

 الشركة بشكل يؤدي إلى تحقيق مصلحة الشركة؛

  زيادة مستوى االفصاح والشفافية من قبل الشركات لتمكين املستثمرين من اتخاذ

 قرارات استثمارية رشيدة؛

  توفير معلومات ذات جودة عالية وفي الوقت املناسب بما في ذلك ما يتعلق باألداء

 املالي.

 ثانيا: اإلطار التنظيمي لحوكمة شركات التأمين التكافلي املاليزية: 

 لقد صرحمعايير الضبط لشركات التأمين التكافلي الصادرة عن البنك املركزي املاليزي:  .1

( بأنه ينطلق في سن قوانينه ومعاييره من القوانين واملعايير BNMالبنك املركزي املاليزي )

ه املعايير الجوانب الشرعية التي تضع في االعتبار املتطلبات الدولية، ويضيف إلى بنود هذ

الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، وقد أسس لهذا الغرض لجنتين: لجنة مراجعة 

القوانين ولجنة املوائمة بين القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية والتي تقوم بتعديل 

                                                           
مجلة االمتياز  -تجربة ماليزيا نموذجا–حوكمة الشركات كآلية ملواجهة الفساد املالي وتحقيق التنمية املستدامة حكيمة بوسلمة،   1

 58، ص: 2018، ديسمبر 2العدد  2لبحوث االقتصاد واإلدارة، املجلد 
2
 RAJAH and TANNASIA, the Malaysian Code on Corporate Governance 2017, client update, 

Malaysia May 2017, pp: 1-3  
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، والجدول املوالي 1ا منضبطة بالضوابط الشرعيةالجوانب املخالفة للشريعة اإلسالمية لتجعله

يلخص الجوانب اإلضافية للحوكمة الشرعية أو ما يسمى عند هيئة املحاسبة واملراجعة 

 ":معايير الضبطللمؤسسات املالية اإلسالمية "

(: معايير الضبط لشركات التأمين التكافلي الصادرة عن البنك املركزي 06جدول رقم )

 املاليزي 

شركات التأمين  الوظائف

 التجاري 

إضافي لشركات 

 التأمين التكافلي

 مالحظات

هيئة مستقلة تقوم بإصدار القرارات واآلراء  الهيئة الشرعية مجلس اإلدارة الحوكمة

ووجهات النظر فيما يتعلق باألمور الشرعية 

 وتقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة

إدارة 

املخاطر 

والرقابة 

 الداخلية

املدققون 

الداخليون 

 والخارجيون 

املدققون 

 الشرعيون 

يقوم بأداء التدقيق الداخلي من قبل 

موظفين مدربين في األمور الشرعية، ويقومون 

بالتدقيق في األمور املتعلقة بالشريعة ويتم 

كتابة تقرير بالنتائج وإرسالها إلى الهيئة 

 الشرعية

موظفي إدارة  وحدة إدارة املخاطر

املخاطر املتعلقة 

بعدم االلتزام 

 بالشريعة

تشكل جزءا من وظيفة الرقابة املتكاملة 

إلدارة املخاطر وذلك لتحديد جميع املخاطر 

املحتملة الناشئة عن عدم االلتزام بالشريعة 

 وتوفر التدابير الالزمة للتقليل من املخاطر

وحدة موظفي  اإللتزام

االمتثال التنظيمي 

 واملالي

راجعة وحدة امل

 الشرعية

التقييم املستمر ملستوى االلتزام بالشريعةفي 

جميع األنشطة والعمليات، حيث يتم تحديد 

بعض األمور التي ال تتوافق مع الشريعة 

فيتخذ فيها تدابير للتصحيح الفوري ووضع 

اآللية الالزمة لتفادي تكرار مثل ذلك، ملزمة 

ي بإرسال تقرير إلى الهيئة الشرعية وتقرير إدار 

 إلى اإلدارة.

املجلة حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية تجربة البنك املركزي املاليزي، سعيد بوهراوة، حليمة بوكروشة، املصدر: 

 110، ص: 2015، جوان 02الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 

                                                           
املجلة الجزائرية للتنمية حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية تجربة البنك املركزي املاليزي، سعيد بوهراوة، حليمة بوكروشة،   1

 110، ص: 2015، جوان 02االقتصادية، العدد 
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تطبيق يسري نطاق تطبيق معيار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك املركزي املاليزي:  .2

إطار عمل الحوكمة الشرعية على كافة املؤسسات املالية اإلسالمية التي ينظمها ويشرف عليها 

املصرف املركزي املاليزي، ويراد بمصطلح "املؤسسة املالية اإلسالمية" الوارد استخدامه في إطار 

 :1عمل الحوكمة الشرعية اآلتي

 ؛1983ة لعام ون املصرفية اإلسالميأي مصرف إسالمي مرخص وفق قان 

 ؛1984جلة وفق قانون التكافل لعام أي شركة تكافل أو إعادة تكافل مس 

  1989أي مؤسسة مالية مرخصة وفق قانون املؤسسات املصرفية واملالية لعام 

 ؛اركة في نظام املصرفية اإلسالميةومش

  2002أي مؤسسة مالية تنموية معتمدة وفق قانون املؤسسات املالية التنموية لعام، 

 ومشاركة في نظام املصرفية اإلسالمية.

وقد بذلك تصميم إطار عمل الحوكمة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية كي يحقق األهداف 

 اآلتية:

  ،تحديد متطلبات املصرف املركزي املاليزي فيما يخص هياكل الحوكمة الشرعية والعمليات

المية، من أجل ضمان توافق جميع عملياتها والترتيبات الواجب توفرها في املؤسسة املالية اإلس

 ؛الية مع أحكام الشريعة اإلسالميةوأنشطتها امل

  توفير دليل إرشادي شامل ملجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية وإدارة املؤسسة املالية

 ؛باتها املتعلقة بالقضايا الشرعيةاإلسالمية برمتها حول كيفية تأدية واج

 ة باملراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي وإدارة املخاطر الشرعية توصيف الوظائف املتعلق

 والبحث الشرعي )معيار الحوكمة الشرعية(.

 

 

 

 

                                                           
 111 مرجع سابق، ص:سعيد بوهراوة، حليمة بوكروشة،   1
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 نظام كفاية رأس املال الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية املطلب الثاني:

الصادر عن بنك نيجارا املاليزي والخاص بشركات التأمين التكافلي  نظام كفاية رأس املال يتضمن   

 :1املاليزية مايلي

( (CARتعد نسبة كفاية رأس املال : Capital Adecuacy Ratioنسبة كفاية رأس املال األول: الفرع 

بمثابة مؤشر رئيس ي على املرونة املالية ملشغلي التكافل العاملين في السوق املاليزي، كما تستعمل 

كمؤشر لتحديد املستوى املناسب للتدخل اإلشرافي من قبل البنك املركزي املاليزي، حيث يجب على 

 (  على النحو التالي:(CAR مشغل التكافل حساب نسبة كفاية رأس املال 

( = (CARة رأس املال نسبة كفاي
إجمالي رأس املال املتاح

إجمالي رأس املال املطلوب
 ×100 

 ويتم حساب كل من إجمالي رأس املال املتاح وإجمالي رأس املال املطلوب وفقا ملايلي: -

يحسب إجمالي رأس املال املطلوب : Total Capital Requiredإجمالي رأس املال املطلوب  .1

(TCR :على النحو التالي ) 

 

 حيث:

i يشير إلى كل صندوق تكافل يتم إنشاؤه بواسطة مشغل التكافل وفقا ملتطلبات الفصل املنصوص :

 عليها في إرشادات إطار عمل التكافل، ما لم ينص البنك على خالف ذلك كجزء من التقييم اإلشرافي.

SVCCTF :Surrender Value Capital ChargesTakaful Fundتكاليف رأس املال  : تمثل قيمة التنازل عن

 لصندوق التكافل

SVCCSF Surrender Value Capital Charges Shareholders Fund قيمة التنازل عن تكاليف رأس املال :

 لصندوق املساهمين

CRTF :Capital RequiredTakaful Fund يدل على مجموع ) مصاريف رأس املال مخاطر القرض+ مصاريف :

 iيف رأس املال مخاطر مطلوبات التكافل( لصناديق التكافل رأس املال مخاطر السوق+مصار 

                                                           
1 BANK NEGARA MALAYSIA ; Risk-Based Capital Framework for Takaful Operators. B N M 

/ R H/PD 033-4. 17 December 2018 . pp: 05- 09 
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CRSF :Capital RequiredShareholder Fund +يدل على مجموع ) مصاريف رأس املال مخاطر القرض :

مصاريف رأس املال مخاطر السوق+مصاريف رأس املال مخاطر مطلوبات التكافل( لصناديق 

 املساهمين.

( لكل من صندوق التكافل TCRإجمالي رأس املال املطلوب )يجب على مشغل التكافل حساب و  -

وصندوق املساهمين، وبالنسبة لصناديق التكافل، تنطبق مصاريف مخاطر القرض والسوق 

Participant Risk Fund (PRF ،)ومطلوبات التكافل على صندوق مخاطر املشتركين فقط 

 ويمكن تمثيل رأس املال املطلوب في الشكل التالي:

 (TCR(: إجمالي رأس املال املطلوب )48قم )شكل ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Aida Yuzi Yosuf, and others, ACritical Analysis of the Malaysian Risk-Based Capital 

Framework: A Comparison Between General insurance and Takaful, Institution and Economies 

Vol8, N04,October 2016, p: 31 

ف رأس املال ملخاطر يضم مصاري إجمالي رأس املال املطلوبمن خالل الشكل نالحظ أن  -

ومصاريف رأس املال مخاطر  MRCCومصاريف رأس املال مخاطر السوق  CRCCاالئتمان 

 .ORCCباالضافة إلى مصاريف رأس املال مخاطر التشغيل  LRCCااللتزامات 

TCR 

ORCC LRCC MRCC CRCC 

التزامات 

 المطالبات

التزامات 

 األقساط

القيمة  الممتلكات

 المالية

سعر  العملة

 الفائدة

سعر 

 الفائدة 

الطرف 

 المقابل

 التشغيل
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 تقديرات االلتزاماتإلى معالجة مخاطر انخفاض  LRCCتهدف مصاريف التزامات رأس املال  

 .(مخاطر االكتتاب) التي تزيد من احتياطات املتعلقة باملطالبات السلبيةوتجربة املطالبات 

يحسب مشغل التكافل إجمالي رأس املال : Total Capital Availableإجمالي رأس املال املتاح  .2

 ( على النحو التالي:TCAاملتاح )

 

 

 حيث: 

i ملتطلبات الفصل املالي : تشير إلى كل صندوق تكافل يتم إنشاؤه بواسطة مشغل التكافل، وفقا

املنصوص عليها في املبادئ التوجيهية إلطار التكافل التشغيلي مالم ينص البنك املركزي على خالف 

 ذلك.

CASF :Capital AvailableSharholder fundرأس املال املتاح لصندوق املساهمين : 

CATF :Capital AvailableTakaful  fund التكافل: رأس املال املتاح لصندوق 

CRTF :Capital RequiredTakaful  fund رأس املال املطلوب لكل صندوق تكافل :i 

( يراعي أو يضم إجمالي رأس املال في صندوق املساهمين، حيث أنه TCAإن إجمالي رأس املال ) -

متاح من أجل دعم مخاطر العمل أو من أجل منح القرض الحسن لصندوق مخاطر املشتركين 

(PRF عند ) الحاجة، يتكون رأس املال املتاح ملشغل التكافل من إجمالي رأس املال ملشغل

 مطروحا منه مجموعة من الخصومات. 2واملستوى  1التكافل عند املستوى 

 

 الخصومات–[ 2+ رأس املال عند املستوى  1رأس املال املتاح = ]رأس املال عند املستوى 

 

 األول لرأس املال ملشغل التكافل مجموع مايلي: يشمل املستوى املستوى األول لرأس املال:  

 األسهم العادية املصدرة واملفوعة بالكامل 

 أقساط األسهم 
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 األسهم املمتازة غير التراكمية 

 احتياطات رأس املال 

 األرباح املحتجزة 

 قيمة الفائض املحتفظ به في صناديق التكافل 

 ويشمل مايلي:املستوى الثاني لرأس املال:  

 التفصيل التراكميأسهم  

 أسهم قروض رأس املال وغيرها من أدوات رأس املال املماثلة 

 الديون الثانوية غير القابلة لالسترداد 

 االحتياطات املتاحة للبيع 

 احتياطات إعادة تقييم املمتلكات  

 االحتياطات العامة 

 ديون األجل الثانوية 

 القرض من صندوق املساهمين 

ونتقيد في هذا الجزء تحديد مكونات رأس املال الالزم للتخفيف من املخاطر الرئيسية:  الفرع الثاني:

 .1بالتطرق إلى رأس املال الالزم للتخفيف من مخاطر االكتتاب

 Capital Charges for General Takafulتكاليف رأس املال إللتزامات التكافل العام  .1

Liabilities (GCC :) يقوم مشغل التكافل بحساب تكاليف رأس املال إللتزامات التكافل

 العام على النحو التالي: 

 +[𝐶𝐶𝐶𝑂𝐿𝑖] GCC=∑ [𝐶𝐶𝐶𝐿𝑖]𝑎𝑙𝑙𝑖 

               GCC  = ∑ [𝑉𝐶𝐿𝑖 × 𝑅𝐶𝑖] +𝑎𝑙𝑙𝑖 [𝑉𝑃𝑈𝑅𝑖 × 𝑅𝐶𝑖] 

  

                                                           
1 BANK NEGARA MALAYSIA ; Risk-Based Capital Framework for Takaful Operators. B N M 

/ R H/PD 033-4. 17 December 2018 . pp:11-13 
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 حيث: 

i.يشير إلى فئات مختلفة من أعمال التكافل العام : 

CCCLi :Capital Charge for Claims Liabilities تكاليف رأس املال إللتزامات التعويضات ملختلف :

 فئات أعمال التكافل

CCCOLi :Capital Charge for Claims Liabilities تكاليف رأس املال إللتزامات املساهمات ملختلف :

 فئات أعمال التكافل

VCLi :Value of Claim Liabilitiesعويضات: قيمة إلتزامات الت 

RC :Risk Chargesتكاليف الخطر : 

VPUR :Value of Provision for unexired Riskقيمة املخصصات للمخاطر غير املنتهية : 

تشير االلتزامات املتعلقة باملطالبات ومخصص املخاطر غير املنتهية إلى القيمة املحددة عند  -

 %75مستوى الثقة بنسبة 

( كقيمة اللتزامات VCRاالشتراكات غير املكتسبة )عندما يحتفظ مشغل التكافل بمخصص  -

االشتراكات، يمكن ملشغل التكافل استخدام الصيغة التالية لالعتراف بتكاليف رأس املال 

 إللتزامات االشتراكات:

Value of -i(Value of contribution liabilities-×Risk Charge)i= Max[0,(Value of URRiCCCOL

URR)] 

( إلى معالجة مخاطر GCCإللتزامات التكافل ) املال ل العام تهدف تكاليف رأسبالنسبة للتكاف -

انخفاض تقدير التزامات التكافل العام  وتجربة املطالبات املعاكسة )مخاطر االكتتاب(، 

 %.75باإلضافة إلى مبلغ املخصصات املنصوص عليها عند مستوى الثقة 

 Capital Charges for Shareholdersتكاليف رأس املال إللتزامات صندوق املساهمين  .2

Fund Expense Liabilities (ECC) : يهدف حساب تكاليف رأس املال إللتزامات صندوق

إلى معالجة مخاطر سوء تقدير االلتزامات واملصاريف لصندوق  (ECC)املساهمين

%،  75ات املنصوص عليه عند مستوى الثقة املساهمين، باالضافة إلى مبلغ املخصص
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( ECCويجب على مشغل التكافل حساب تكاليف رأس املال إللتزامات صندوق املساهمين )

 على النحو التالي:

ECC=  ∑ 𝑴𝒂𝒙𝒂𝒍𝒍𝒊    [0,(Vei
*-Value of provision for unexpired expense riski)] 

i  يشير إلى مختلف فئات أعمال التكافل العام : 

Ve*( يشير إلى أفضل قيمة معدلة لتقدير مخصصات املخاطر غير املنتهية:VER املحسوبة باستخدام )

 عامل اإلجهاد 

Value of Provision for Unexpired Expence Risk قيمة مخصص للمخاطر غير املنتهية عند مستوى :

 %75ثقة 

( كمخصص UWFغل التكافل بمخصصات رسوم الوكالة غير املكتسبة )عندما يحتفظ مش -

إللتزامات املصاريف املتعلقة بأعمال التكافل العام، يمكن ملشغل التكافل استخدام الصيغة 

 التالية لالعتراف بانخفاض تكاليف رأس املال لصندوق املساهمين:

ECC=  ∑ 𝑴𝒂𝒙𝒂𝒍𝒍𝒊          [0,(Vei
*-Value expense liabilitiesi)] 

 حيث:

Ve*( يشير إلى أفضل قيمة معدلة لتقدير مخصصات املخاطر غير املنتهية:VER املحسوبة )

 باستخدام عامل اإلجهاد 

Value of expense liabilities قيمة التزامات املصاريف وفقا للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتقييم :

 االلتزامات والخاصة بأعمال التكافل

( يهدف إلى ECC)وتجدر اإلشارة إلى أن حساب تكاليف رأس املال إللتزامات صندوق املساهمين 

ر في إمكانية تسهيل حصول صندوق املحافظة على املالءة املالية لصندوق املساهمين، وما لذلك من أث

 من صندوق املساهمين عند الحاجة إلى ذلك. القرض الحسنالتكافل العام على 

 :املستويات التالية ويضمتقرير وضع كفاية رأس املال:  الثالث:الفرع 

يجب على مشغل Supervisory Target Capital Level (STCL :)مستوى رأس املال الرقابي:  .1

%، ووفقا ملستوى رأس املال الرقابي 130التكافل الحفاظ على متطلبات رأس املال أعلى من 

فإنه يجب على مشغل التكافل اتخاذ إجراءات إشرافية أكثر صرامة، ويجب النظر إلى رأس 



 في شركات التأمين التكافلي املاليزيةبمؤشرات التنافسية إدارة مخاطر االكتتاب  عالقة أدوات......................................الرابعالفصل 

  
234 

املال الرقابي كمعيار يقوم من خالله مشغل التكافل بإنشاء مستوى رأس املال املستهدف 

 خاص به.ال

يجب  Individual Target Capital Level  (ITCL:)مسنوى رأس املال املستهدف الفردي  .2

والذي يعكس بشكل أفضل قدرة الشركة على  STCLأعلى من  ITCLعلى مشغل التكافل تعيين 

تحمل املخاطر، وملف املخاطر الخاص بها وجودة ممارسات إدارة املخاطر، كما يجب أن 

قدرة إضافية على استيعاب الخسائر غير املتوقعة بما يتجاوز تلك التي يغطيها  ITCLيتضمن 

هذا اإلطار، وتشمل املخاطر اإلضافية التي قد يتم أخذها في االعتبار من قبل مشغل التكافل 

مخاطر السيولة ، ومخاطر املجموعة ، ومخاطر الكوارث )بما في ذلك البيئة( باإلضافة إلى 

تقدير املطلوبات التي قد تنتج عن الضمانات املقدمة من املساهمين سواء  مخاطر التقصير في

 ٪ من الثقة. 75ضمنًيا أو صريًحا ، أعلى من املبلغ املخصص بالفعل في مستوى 

 بشكل أساس ي عن وضع  -
ً
، والتأكد من أن مشغل التكافل لديه  ITCLمجلس اإلدارة مسؤوال

تبار اتجاه أعماله اإلستراتيجي وبيئة األعمال املتغيرة، إطار عمل إلدارة رأس املال يأخذ في االع

ويجب أن يحتوي إطار إدارة رأس املال كحد أدنى على عتبات تستعمل كمحركات إلجراءات 

تصحيحية لضمان الحفاظ على مستويات رأس املال املناسبة والتي تتناسب مع بيان مخاطر 

 صيل عن تلك اإلجراءات التصحيحية.مشغل التكافل في جميع األوقات باإلضافة إلى تفا

، حيث يؤدي خرق هذا ارة كفاية رأس مال ملشغل التكافلعتبة قوية في إد ITCLيجب أن يوفر  -

)بما في  ITCLاملستوى إلى استجابات اإلدارة في الوقت املناسب الستعادة رأس املال إلى مستوى 

 عن أي خرق أو خرق محتمل  ذلك القيود املفروضة على دفع أرباح األسهم( ويجب اإلبالغ

 إلى البنك املركزي على الفور  ITCLلـ 

تخضع جميع التصريحات واملدفوعات ألي توزيعات القيود املفروضة على دفع أرباح األسهم:  .3

أرباح ملوافقة خطية مسبقة من البنك، وقبل تقديم طلب للحصول على تصريحات لتوزيعات 

( ال يقل عن CARقدر أن متطلبات رأس املال )األرباح يجب أن يكون مشغل التكافل قد 

مستوى رأس املال املستهدف الفردي أو لن ينخفض عن مستوى رأس املال الفردي نتيجة دفع 

 األرباح.

 يجب على مشغل التكافل أن: تقديم تقرير عن وضع كفاية رأس املال: .4

يوم  90في غضون  يقدم إلى البنك املركزي حساباته على أساس مواقف نهاية السنة املالية -

بعد نهاية كل سنة مالية باستخدام نماذج االبالغ التي يحددها البنك املركزي، ويتم االعتماد 
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( في نهاية السنة املالية من قبل مدقق خارجي مرخص من CARعلى وضع كفاية رأس املال )

 قبل مشغل التكافل والرئيس التنفيذي ومدير غير تنفيذي.

يوما من نهاية كل ربع  21املال الفصلية إلى البنك املركزي خالل  تقديم حسابات كفاية رأس -

سنة، ويجب أن يؤكد املدير التنفيذي ملشغل التكافل بأن األرقام املذكورة تمثل الوضع الفعلي 

 لكفاية رأس املال للشركة.
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 stress testingاملطلب الثالث: نظام إختبار الحاالت الحرجة 

 :Stress Testing (ST)1الفرع األول: مفهوم نظام اختبار الحاالت الحرجة 

أداة إلدارة املخاطر ( ST)اختبار الحاالت الحرجة ( : ST)أوال: تعريف اختبار الحاالت الحرجة 

وتأثيره على مالءة الشركة وربحيتها، ويشكل نظام اختبار لتقييم القوة املالية للشركة تستخدم 

 الحرجة جزءا من اإلطار اإلشرافي للبنك املركزي ومراقبة املخاطر في النظام املالي.الحاالت 

يجب أن يشكل اختبار الحاالت (: ST)ثانيا: املتطلبات العامة من أجل إجراء إختبار الحاالت الحرجة 

وتقييم جزءا ال يتجزأ من إطار إدارة رأس املال الداخلي للشركة وإطار إدارة املخاطر ( ST)الحرجة 

لألغراض ( ST)التهديدات لحالتها املالية، ويتعين على شركات التأمين إجراء اختبار الحاالت الحرجة 

 التالية:

  تحديد مستوى رأس املال املستهدف الذي يتوافق مع درجة املخاطر ودرجة التحمل التي

 يحددها مجلس اإلدارة.

 حدود رأس املال واإلجراءات  تقييم مدى كفاية رأس املال العام وتقييم مدى مالءمة

 التصحيحية للحفاظ على مستويات رأس املال الكافية.

 .تقييم التهديدات على حالتها املالية وتأثير إجراءات تخفيف املخاطر املرتبطة بها 

  دمج نتائج اختبار(ST ).كجزء أساس ي في تطوير إطار إدارة املخاطر 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bank Negara Malaysia, Stress Testing , 30 June 2016, pp : 1-4 
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توفر نتائج إختبار الحاالت الحرجة قدًرا : 1(ST)الفرع الثاني: تحليل نتائج إختبار الحاالت الحرجة 

كبيرا من املعلومات حول مخاطر الشركة، واإلجراءات التي يمكن إتخاذها من أجل تخفيف تلك 

فه أسباب  املخاطر، لذلك يجب على الشركة إجراء تحليل كمي ونوعي مناسب لنتائج اإلختبار من أجل

 حيث على الشركة:( ST)الوقوع في الحاالت الحرجة، ويجب على الشركة تقديم تحليل لنتائج 

 تحديد املناطق األساسية املعرضة للخطر؛ 

 شرح عوامل الخطر الرئيسية والدوافع التي تؤثر على املناطق املعرضة للخطر؛ 

 .تقييم الفعالية وتكاليف تدابير تخفيف املخاطر 

  التجربة الفعلية مع االفتراضات املقدمة في إطار السيناريو األساس ي املتوقع من سياسة مقارنة

 إختيار الحاالت الحرجة السابق.

عند تقييم فعالية وتكلفة إجراءات تخفيف املخاطر، قد يقوم الشركة بإجراء اختبار الحاالت  -

وكذلك إجراءات  الحرجة تحت سيناريوهات متعددة مع أنواع وشدة مختلفة من املخاطر،

مختلفة لكل سيناريو، قد يمكن هذا التحليل اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة من اتخاذ قرار 

 بشأن الطريقة املثلى للعمل على صياغة إدارة املخاطر املستقبلية وكذلك استراتيجيات العمل.

رئيسية التي قد يتضمن تحليل التجربة الفعلية تفسيرا ألي انحرافات مهمة عن االفتراضات ال -

 تم وضعها في إطار السيناريو األساس ي املتوقع في سياسة اختبار الحاالت الحرجة السابق.

تشير مخاطر التأمين إلى حاالت عدم : 2( ملخاطر التأمينST)الفرع الثالث: اختبار الحاالت الحرجة 

 إلى:اليقين الكامنة فيما يتعلق بمقدار وتوقيت التزامات التكافل، ويمكن فصلها 

 تصميم املنتج، ومخاطر التسعير وهي مخاطر تخص الخصوم. 

  مخاطر االلتزامات وهي مخاطر انخفاض تقدير املطالبات وعدم كفاية املخصصات للوفاء

 .بااللتزامات اتجاه حاملي وثائق التأمين

وفيمايلي أمثلة لعوامل الخطر التي يمكن أخذها في االعتبار عند تطوير السيناريوهات التي  -

 تنطوي على مخاطر التأمين:

 زيادة تكاليف املطالبات؛ 

                                                           
1
 Bank Negara Malaysia, Stress Testing , op, cit, p :13 

2 Ibid, p : 17 
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 الزيادة في النفقات بما في ذلك التضخم؛ 

 زيلدة سريعة أو انخفاض في حجم األعمال الجديدة؛ 

 التغيرات في معدالت أقساط إعادة التكافل والشروط واألحكام وتوافر التغطية؛ 

 الزيادة في تكاليف الخيارات والضمانات؛ 

 مثل الفياضانات والزالزل؛ مخاطر الكوارث 

 .املخاطر الديمغرافية مثل الحركات الضارة في الوفيات واألمراض وطول العمر 

وفيمايلي أمثلة للحاالت التي يمكن أخذها في االعتبار عند تقييم تأثير عوامل مخاطر التأمين  -

 )االكتتاب(:

  األعمار شخص إلى معدالت الوفيات في جميع 1000عدد إضافي من الوفيات لكل 

  شخص إلى معدالت في جميع األعمار للحصول  1000عدد إضافي من املطالبات املبلغ عنها لكل

 على مزايا طبية وصحية؛

 تقدير الخسائر القصوى املحتملة لتعرض صندوق التكافل العام لحدث كارثي ؛ 

 تطبيق افتراض تضخم املطالبات للفئات طويلة املدة للتكافل العام؛ 

  صندوق مخاطر املشتركين والذي يتطلب دفع القرض مباشرة من صندوق العجز في

 املساهمين؛

 قدرة صندوق التكافل على سداد املبالغ املتزايدة للقروض املعلقة؛ 

 .عدم إمكانية استرداد القرض بسبب طول الفترة الزمنية أكثر من الفترة املتوقع خاللها السداد 
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 واإلدارات األخرى  STرسم توضيحي للعالقات املترابطة بين اختبار الحاالت الحرجة   (:49شكل رقم )

 BNMالبنك املركزي املاليزي 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bank Negara Malaysia ,Response to feedback received Stress Testing   , 30 june 2016, p: 

06  

 من خالل الشكل يتضح مايلي:  -

( عنصًرا مهًما في إدارة املخاطر وعملية اتخاذ القرار لدى STيعد اختبار الحاالت الحرجة ) -

 شركات التأمين التكافلي املاليزية؛

تكافلي املاليزية للتغيرات الداخلية يجب أن تستجيب أطر إدارة املخاطر لشركات التأمين ال -

والخارجية وتدعم قدرتها على توقع املخاطر الناشئة، في هذا الصدد ، تتطلب السياسة 

الخاصة بإدارة املخاطر من إجراء اختبارات الحاالت الحرجة التي تلتقط املصادر املادية 

   

FCR Financial 

Condition Report 

 

تقدمي املشورة املستقلة بشأن 
الوضع املايل لشركات 
 التأمني ومشغلي التكافل

 ICAAP Internal Capital Adequacy 

Assessment Process : الداخلي التقييم عملية 
المال رأس لكفاية  

لتشكيل جزء من 
عملية إدارة املخاطر 
واالندماج يف صنع 

 القرار

لتطوير خطة إدارة رأس 
املال لضمان احلفاظ 

على مستوى رأس املال 
لدعم ملف تعريف 
املخاطر واسرتاتيجية 

 األعمال

الشتقاق مستوى 
رأس املال املستهدف 
 (ITCL) الداخلي

 

 BNM الحاالت الحرجة الداخلي للشركة واملراقبة الدقيقة لـاختبار 

 

 

 سيناريوهات مطورة داخليا )بواسطة األشخاص املرخص لهم(

 

املراقبة الكلية لـلبنك املركزي 

 BNM املاليزي 

 

 سيناريوهات محددة )عن طريق البنك(

 

 (البنك طريق عن)

 
وا د عام سيناريو  السنوات متعدد سيناريو السنوات متعدد سيناريو وا د عام سيناريو   

وا د عام سيناريو السنوات متعدد سيناريو  
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خاطر ودمج نتائج للمخاطر في ظل سيناريوهات معاكسة معقولة كجزء من عملية إدارة امل

 ؛اراختبارات الحاالت الحرجة في عملية صنع القر 

هو أن يكون بمثابة تقرير يقدم مشورة مستقلة إلى مجلس اإلدارة بشأن  FCRالغرض من  -

املخاطر والتهديدات املادية للوضع املالي لشركة التأمين ، والذي يتضمن رأًيا حول كفاية رأس 

 املال، قد يستفيد مجلس اإلدارة من هذه النصيحة في أداء دوره الرقابي على شركة التأمين 

 ؛ICAAPأو مشغل التكافل 

تعتبر عملية اختبار الحاالت الحرجة مفيدة في تقييم كفاية رأس املال اإلجمالية وتقييم مدى  -

 مالءمة حدود رأس املال واإلجراءات التصحيحية للحفاظ على مستويات رأس املال الكافية.
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يرتبط هذا الجزء من الدراسة بما يتوفر  في الواقع العملي من بيانات احصائية متعلقة باملتغيرات     

وقد ، معلومات تخص الشركات محل الدراسةالواجب دراستها، فقد تقيد البحث بما هو متوفر من 

دراسة التكافل العام دون التكافل العائلي، وذلك تجنبا لتشعب الدراسة وتوسعها خصص من أجل 

بشكل كبير جدا، ومن أجل ضبط متغيرات الدراسة بشكل أكثر دقة، ومن جهة أخرى لشح البيانات 

 املتعلقة بالتكافل العائلي.

 

نتطرق في هذا املبحث إلى تقييم األدوات واألساليب التي تتبناها شركات التأمين التكافلي املاليزية و     

من شركات التأمين التكافلي املاليزية والتي تمثل سوق عينة من أجل إدارة مخاطر االكتتاب، من خالل 

طريق تقييم سياسة ، ويكون ذلك عن 2019إلى  2010 للفترة املمتدة من التكافل العام املاليزي 

االكتتاب في كل شركة ومكونات املحفظة التأمينية في كل منها، باإلضافة إلى تناول مختلف األدوات التي 

من شأنها أن تساعد الشركة في التحوط من مخاطر االكتتاب التي قد تقع فيها أو التخفيف من حدتها 

 عند التعرض لها.

 ومن أجل ذلك قسم املبحث إلى النقاط التالية:     

  املطلب األول: تقييم سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي املاليزية )العينة محل

 الدراسة(

  املطلب الثاني: تقييم رأس املال واملخصصات التقنية في شركات التأمين التكافلي املاليزية

 )العينة محل الدراسة(

 أخرى إلدارة مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلي املاليزية  أدواتالث: املطلب الث

 )العينة محل الدراسة(

 

       

 

 املبحث الثالث: 

 إدارة مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلي املاليزية أدواتتقييم 
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املاليزية )العينة محل  املطلب األول: تقييم سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي

 الدراسة(

التكافلي مكونة من مزيج مقبول يجب أن تكون سياسة واستراتيجية االكتتاب في شركات التأمين     

من األعمال وذلك من خالل مراقبة ارشادات االكتتاب ووضع حدود لذلك والحصول على تقديرات 

وكذا تطبيق معايير دقيقة من حيث تقييم مشغلي إعادة التكافل،  ،معتدلة على مخصصات املطالبات

 ويتضمن هذا املطلب النقاط التالية:

 ر البيانات والتعريف بالعينة محل الدراسة: الفرع األول: تحديد مصاد

إن املصدر األساس ي للبيانات املستخدمة في الدراسة هو املوقع الرسمي لبنك نيجارا املاليزي       

BNM ، إضافة إلى االعتماد على املوقع الرسمي لكل شركة من الشركات محل الدراسة، من خالل

 .2019و  2010ترة املمتدة بين سنة  التقارير املالية على مستوى كل موقع، للف

تتكون عينة الدراسة من أربع شركات تأمين تكافلي ماليزية من بين شركات التأمين التكافلي       

 لزاميةاإل متطلباتوالتي تمثل سوق التكافل العام املاليزي وذلك وفقا لل املاليزية العاملة في السوق،

الصادر عن البنك  (BNM ، 2018) 2013 املالية الخدمات وقانون  IFSA 2013 القانون  بموجب

 يقض ي بتحويل التكافل املركب إلى شركات تأمين تكافلي منفصلة.، والذي BNMاملركزي املاليزي 

 :1ونعرض فيمايلي تعريف موجز لكل شركة 

1. Takaful Ikhlas Berhad2 (Takaful Ikhlas General Bhd Local) 

 جويلية، وبدأت عملياتها في 2002سبتمبر  18في  Takaful Ikhlas Berhadتأسست تكافل إخالص      

تحولت إلى شركة  2005ماي  15، وبعد  MNRBH Holding Berhad، وهي مملوكة كليا لشركة 2003

مليون مشترك وتتوافر على أكثر من  2، سجلت الشركة أكثر من Takaful Ikhlas Bhdعامة بمسمى 

بخدمات التأمين التكافلي وتوفر منتجات مبتكرة وخدمات نوعية عبر  وكيل، تختص الشركة 5000

 األنترنت خاصة تأمينات السيارات مثل:

 بيع املنتجات التأمينية وتقديم الشروحات الضرورية؛ 

  ساعة من تسجيلها؛ 24تسوية املطالبات اإللكترونية في غضون 

  أقربها حين وقوع الحادث.التعاقد مع ورش عمل تصليح السيارات وتوجيه العمالء إلى 

                                                           
 االعتماد على املوقع الرسمي لكل شركة  1

2 https://www.takaful-ikhlas.com.my/ 
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وهي خدمات عصرية تلبي حاجات العمالء السريعة بفعالية كبيرة، كما خصصت الشركة فرعا يهتم    

بتدريب وتأهيل املوارد البشرية للشركة عن طريق دورات تعليمية تشمل املوظفين واملسوقين وحتى 

عاهد ومراكز خاصة وعامة لالستعانة املشتركين، كما أن للشركة في هذا املجال شركاء من جامعات وم

 بالخبرات األكاديمية لها.

عن تحويل ترخيص التكافل املركب  2018نوفمبر  30 في Takaful Ikhlas Berhadوقد أعلنت شركة   

إلى كيانين إلدارة أعمال التكافل العائلي والعام بشكل منفصل، هذا التحويل يتوافق مع املتطلبات 

 (. IFSA)  2013قانون الخدمات املالية اإلسالمية التشريعية بموجب 

2.  Zurich Takaful Malaysia Berhad1 (Zurich General Takaful Malaysia Bhd 

Foreign) : 

MAA Group Berhad (MAAG )إلى شركة  Zurich Takaful Malaysia Berhadشركة  يرجع تاريخ     

وهي شركة استثمارية قابضة ماليزية مدرجة في بورصة ماليزيا، حيث بدأت عملياتها كشركة تأمين 

 1968( وذلك في عام MAAB) Malaysian American Assurance Company Berhadماليزية أمريكية 

غيرت  1985والتي كانت تعمل بشكل أساس ي في أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة، وفي عام 

(، تأسست MAA Assurance) Malaysian Assurance Alliance Berhadاسمها إلى  MAABشركة  

، وأصبحت الشركة القابضة 1965بموجب قانون الشركات لعام  1998في نوفمبر  MAAGشركة 

 MAA Holdingتعرف بشركة  MAAGأصبحت شركة  2011، وفي عام MAA Assuranceلشركة 

Berhad  مع بيعMAA Assurance  لشركةZurich Insurance Limited (Zurich Insurance وفي جوان ،)

املعروفة اآلن باسم  MAA Takaful Berhad% من حصتها لشركة 75، تنازلت املجموعة عن 2016

Zurich Takaful Malaysia Berhad  وهي شركة تابعة تعمل في مجال التكافل لشركةZurich 

Insurance . 

( واحدة من شركات التكافل العام ZGTMB) Zurich General Takaful Malaysia Berhadوتعتبر شركة 

الرائدة في ماليزيا، وهي عضو في مجموعة زيورخ للتأمين والشركة الوحيدة ملنتجات التكافل العام 

 املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية داخل زيورخ.

3. 
2Etiqa Takaful Berhad (Etiqa General Takaful Bhd) : 

                                                           
1
 https://www.zurich.com/services 

2
 https://etiqa.com.my/v2/about-us 
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املعروفة سابقا باسم  Maybank Ageasعندما اندمجت  2005عام  Etiqaكانت بداية شركة      

Mayban Ageas  معMalaysia National Insurance Berhad  ،وهي أكبر شركة تأمين وطنية في ماليزيا

 .Etiqaولد اسم  2007وبعد عامين من االندماج وفي عام 

مليون رنجت ماليزي، منها ما  4,8مجتمعة  2013نهاية سنة  Etiqaغ إجمالي األقساط املكتتبة لشركة بل

بليون رنجب نصيب التأمين التكافلي وحده، هذا ما جعلها تحتل املرتبة الثانية على مستوى  2,3قيمته 

 مستوى السوق املاليزي. قطاع التأمين التجاري واملرتبة األولى على مستوى قطاع التأمين التكافلي على

، 2013، ودعما لقانون الخدمات املالية اإلسالمية الصادر عن بنك نيجارا املاليزي عام 2018وفي عام 

 مقسمة إلى أربع مؤسسات: Etiqaومن أجل تقديم خدمة أفضل، أصبحت شركة 

Etiqa General Insurance Berhad (EGIB) 

Etiqa Life Insurance Berhad (ELIB) 

Etiqa General Takaful Berhad (EGTB) 

Etiqa Family Takaful Berhad (EFTB) 

4. 
1Syarikat Takaful Malaysia Berhad (Syarikat Takaful Malaysia AM Bhd Local) : 

عندما شكلت الحكومة املاليزية فريق عمل لدراسة جدوى إنشاء شركة تأمين  1981في عام        

 Syarikat Takaful Malaysia Berhadإسالمي في ماليزيا، أدى ذلك إلى تأسيس شركة تكافل ماليزيا 

، ثم تم تحويل الشركة إلى شركة عامة 1985، ثم بدأت عملياتها في جويلية 1984نوفمبر  29في 

، وبعد ذلك تم إدراجها في بورصة ماليزيا لألوراق املالية وذلك 1995أكتوبر  19ودة املسؤولية في محد

 .1996جويلية  30في 

 Syarikatتعرف ب  Syarikat Takaful Malaysia Berhadومع إعادة الهيكلة، أصبحت شركة 

Takaful Malaysia Keluarga Berhad (STMKB والتي تقوم بأعمال التكافل العائلي، وتتولى شركة ،)

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad (STMAB أعمال التكافل العام وهي شركة تابعة مملوكة )

 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad (STMKB.)بالكامل لشركة 

                                                           
1 https://www.takaful-malaysia.com.my/ 
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سهما عاديا، كانت  830,433,122مليون رينجت ماليزي، يتكون من  196,7يبلغ رأس مال الشركة 

 شركات التكافل الرائدة في ماليزيا. واحدة من Syarikat Takaful Malaysia Berhadشركة 

ن تتمثل استراتيجية شركات التأميالفرع الثاني: توزيع عقود التكافل العام في العينة محل الدراسة: 

التكافلي املاليزية في االكتتاب في انشاء محافظ متوازنة، تعتمد على عدد كبير من املخاطر املتجانسة، 

وهذا ما يقلل من التغير في نتائج املحافظ، وقد تم وضع استراتيجية االكتتاب في خطة عمل سنوية 

كتتاب فيها، وذلك من تحدد فئات األعمال والقطاعات الصناعية التي تكون فيها الشركة مستعدة لال

أجل ضمان االختيار املناسب للمخاطر داخل املحفظة، ويحق للمشتركين رفض التجديد أو تغيير 

 .1الشروط وأحكام العقد عند التجديد

وبالنسبة إلى عقود التكافل العام فإن املخاطر األكثر أهمية تنشأ جراء تكرار الحوادث وشدتها، وهذه    

بير فيما يتعلق بموقع ونوع الخطر، ويتم تخفيض املخاطر عن طريق التنويع املخاطر تتفاوت بشكل ك

في املحفظة التأمينية واالختيار الدقيق للمخاطر املكتتبة، كما تقوم الشركات بإدارة مخاطر خسارة 

صندوق التكافل العام من خالل استخدام ترتيبات إعادة التكافل، وغيرها من األدوات....، وفيمايلي 

التزامات عقود التكافل العام املتعلقة باملطالبات حسب نوع عقود التكافل املقبولة في العينة ملخص 

 محل الدراسة:

 :  Ikhlas Berhad   Takafulمكونات املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة  أوال:

على أساس   Ikhlas Berhad   Takafulيبين الجدول املوالي توزيع املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة  

 :التزامات عقود التكافل العام

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تم االعتماد على التقارير املالية للشركات محل الدراسة  1
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 Takaful Ikhlas Berhad (: توزيع املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة07جدول رقم )

 2011 
RM000 

2012 
RM000 

2013 
RM000 

2014 
RM000 

2015 
RM000 

2016 
RM000 

2017 
RM000 

2018 
RM000 

2019 
RM000 

 30727 35638 40938 65488 70651 71975 69598 68489 88907 

 

217398 213980 212859 200857 204383 248952 259227 263453 271037 

 

5217 1531 900 445 - - 57065 53656 52994 

 

38391 42561 46856 53762 36456 39681 15122 18068 20058 

        باالعتماد على: الباحثة: من إعداد املصدر 

 Directors Report and Audited financial statements 31 march 2011 ; 2012 ; 2014 ; 2016 ; 2017; 2019-  

 وللتوضيح أكثر نمثل الجدول السابق في الشكل التالي:

 Takaful Ikhlas Berhad(:أعمدة بيانية توضح توزيع املحفظة التأمينية لشركة 50شكل رقم )

 

 باالعتماد على الجدول السابق الباحثةمن إعداد  املصدر: 

 من خالل الجدول أعاله نالحظ مايلي: 

املحفظة  في االلتزامات تحتل كل من تأمينات الحريق وتأمينات السيارات أكبر حجم من -

وذلك على أساس التزامات عقود التكافل في كل ،  Takaful Ikhlas Berhadالتأمينية لشركة 

 رينجت 271037000عام، حيث سجلت تأمينيات السيارات أكبر حجم من االلتزامات قدر ب 

رينجت ماليزي  88907000، أما تأمينات الحريق فقدر أكبر حجم من االلتزامات ب 2019سنة 

 .2019سنة 

التأمين الب ري  تأمينات السيارات تأمينات ال ريق
 والجوي

 أخطار متنوعة
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يعتبر التأمين البحري والجوي من األخطار ذات التعويضات الضخمة لذلك فحصتها من  -

 املحفظة التأمينية للشركة كانت منخفضة باملقارنة مع تأمينات السيارات وتأمينات الحريق.

تتنوع املحفظة التأمينية للشركة من خالل التأمين على عدة أخطار مختلفة، وهذا من أجل  -

 املخاطر، ولكن الحصة األكبر كانت لتأمينات السيارات، ثم تأمينات الحريق. التحوط وتوزيع

يبين :    Zurich Takaful Malaysia berhadثانيا: مكونات املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة 

على أساس  Zurich Takaful Malaysia الجدول املوالي توزيع املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة 

 :عقود التكافل العامالتزامات 

 Zurich Takaful Malaysia Berhadاملحفظة التأمينية بالنسبة لشركة  (: توزيع08جدول رقم )

 2010 

RM000 

2011 

RM000 

2012 

RM000 

2013 

RM000 

2014 

RM000 

2015 

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

2018 

RM000 

2019 

RM000 

 59475 58276 40325 41123 36088 65538 25861 14930 17190 17763 تأمينات الحريق

تأمينات 

 السيارات

14283 28396 41192 63232 102668 127351 144503 140482 166624 224259 

 8975 8622 13120 14617 10790 13494 12191 8637 5018 6829 التأمين البحري 

أنواع أخرى من 

 التأمينات

23336 42649 43841 58752 65539 81403 91417 71779 93235 111773 

 باالعتماد على: الباحثةاملصدر: من إعداد 

- STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS 2011-2013-2015-2017-2019 

 ولتوضيح التغير في مقدار التزامات عقود التكافل العام نمثل الجدول أعاله في الشكل التالي:  -

 Zurich Takaful(:أعمدة بيانية توضح توزيع املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة 51شكل رقم )

Malaysia Berhad 

 

 باالعتماد على الجدول السابق الباحثةاملصدر: من إعداد 

 أنواع أخرى من التأمينات التأمين الب ري  تأمينات السيارات تأمينات ال ريق
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 من خالل الجدول أعاله نالحظ مايلي:        -

 Zurich Takaful Malaysiaتحتل تأمينات السيارات أكبر حجم من املحفظة التأمينية لشركة  -

Berhad ، وذلك على أساس التزامات عقود التكافل في كل عام، حيث سجلت تأمينيات

، أما تأمينات 2019سنة  رينجت 224259000السيارات أكبر حجم من االلتزامات قدر ب 

 .2014سنة رينجت  65538000الحريق فقدر أكبر حجم من االلتزامات ب 

يبين الجدول املوالي  :Etiqa Takaful Berhadمكونات املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة  ثالثا:

على أساس التزامات عقود التكافل  Etiqa Takaful Berhadتوزيع املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة 

 :العام

 Etiqa Takaful Berhad(: توزيع املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة 09جدول رقم )

 2010 

RM000 

2011 

RM000 

2012 

RM000 

2013 

RM000 

2014 

RM000 

2015 

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

2018 

RM000 

2019 

RM000 

 192965 195868 165072 148418 113913 104345 83039 84629 28113 - تأمينات الحريق

 1173888 912271 842203 875242 874107 776689    692669 653031 282981 - تأمينات السيارات

 14985 13866 15688 18009 19079 17199 19336 52124 12992 - البحري والطيران 

أنواع أخرى من 

 التأمينات

- 31629 77475 90604 115514 101554 139973 195402 187370 222955 

 باالعتماد على: الباحثة: من إعداد املصدر: 

STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS 2011-2013-2015-2017-2019 - 

 ولتوضيح التغير في مقدار التزامات عقود التكافل العام نمثل الجدول أعاله في الشكل التالي:  -

Etiqa Takaful Berhad(:أعمدة بيانية توضح توزيع املحفظة التأمينية لشركة 52شكل رقم )

 

 باالعتماد على الجدول السابق الباحثة: من إعداد املصدر

التأمين الب ري  تأمينات السيارات تأمينات ال ريق
 والطيرات

أنواع أخرى من 
 التأمينات
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 خالل الجدول أعاله نالحظ أن:من  -

تركز الشركة بشكل كبير على فرع تأمينات السيارات والذي يعتبر أقل مخاطرة باملقارنة بالفروع  -

 األخرى.

، 2019سنة رينجت ماليزي  1173888000بلغ حجم االلتزامات بالنسبة لتأمينات السيارات  -

 195868000لتزامات حيث بلغت كما تحتل تأمينات الحريق املرتبة الثانية من حيث حجم اال

 .2018لسنة رينجت ماليزي 

: يبين Syarikat Takaful Malaysia Berhadرابعا: مكونات املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة 

على  Syarikat Takaful Malaysia Berhadالجدول املوالي توزيع املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة 

 :عامأساس التزامات عقود التكافل ال

 Syarikat Takaful Malaysia Berhad(: توزيع املحفظة التأمينية لشركة 10جدول رقم )

 2010 

RM000 

2011 

RM000 

2012 

RM000 

2013 

RM000 

2014 

RM000 

2015 

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

2018 

RM000 

2019 

RM000 

 154051 77479 206611 185770 173921 154272 141660 103270 99186 160708 تأمينات الحريق

تأمينات 

 السيارات

227585 155794 167616 170837 195509 198884 209864 275293 131398 196760 

 1062 1828 17427 10445 4443 4392 3755 10637 17468 12953 التأمين البحري 

أنواع أخرى من 

 التأمينات

98245 110868 68024 70383 64286 67277 87739 91662 28771 81329 

 املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على:

STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS 2011-2013-2015-2017-2019-  

 ولتوضيح التغير في مقدار التزامات عقود التكافل العام نمثل الجدول أعاله في الشكل التالي:  -
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 Syarikat Takaful Malaysia(:أعمدة بيانية توضح توزيع املحفظة التأمينية لشركة 53شكل رقم )

Berhad 

 

 باالعتماد على الجدول السابق الباحثةمن إعداد  املصدر:

 من خالل الجدول أعاله نالحظ مايلي: -

تحتل كل من تأمينات السيارات وتأمينات الحريق الصدارة بالنسبة ملحفظة الشركة من حيث  -

  275293000قيمة االلتزامات، حيث بلغ أكبر حجم من االلتزامات بالنسبة لتأمينات السيارات 

من االلتزامات  رينجت ماليزي بالنسبة ألكبر حجم 206611000، و2017رينجت ماليزي سنة 

 .لتأمينات الحريق

  .2011رينجت ماليزي سنة  110868000أما التأمين البحري فكان أكبر حجم من االلتزامات  -

 نتيجة:           

 من خالل التحليل السابق للجداول واألعمدة البيانية نالحظ مايلي:

تتنوع املحفظة التأمينية لكل شركة من الشركات محل الدراسة ما بين تأمينات السيارات  -

وتأمينات الحريق والتأمين البحري والجوي باإلضافة إلى أنواع متفرقة من التأمينات، ويعتبر 

 ؛خفيف من كل أنواع مخاطر االكتتابفي حد ذاته وسيلة من أجل الت ذلك

تتصدر تأمينات السيارات املرتبة األولى من حيث حجم االلتزامات في كل الشركات محل  -

الدراسة، ويرجع ذلك إلى إلزامية هذا النوع من التأمينات باإلضافة إلى إتساع عدد الوحدات 

 ماليزيا؛محل التأمين على مستوى دولة 

يحتل التأمين على الحريق املرتبة الثانية من حيث حجم اإللتزامات باملقارنة بتأمينات  -

تتقارب حجم االلتزامات  Syarikat Takaful Malaysia Berhadالسيارات، إلى أنه في شركة 

 من تأمينات السيارات باملقارنة ببقية الشركات؛

أنواع أخرى من  التأمين الب ري تأمينات السيارات تأمينات ال ريق
 التأمينات
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، هذا ما يجعل شركات التأمين التكافلي ت الخسائري والجوي بارتفاع معدال يتميز التأمين البحر  -

املاليزية تخفض من حجم هذا النوع من االلتزامات تفاديا لوقوع خسائر ضخمة قد تؤدي بها 

 إلى اإلفالس.

معدالت التغير في  إن الهدف من حسابالفرع الثالث: معدالت التغير في إجمالي وصافي األقساط: 

 تقييم مدى استقرار سياسة االكتتاب في الشركات محل الدراسة.إجمالي وصافي األقساط هو 

تطور إجمالي وصافي األقساط لكل  في الجدول املوالي نعرضأوال: تطور إجمالي وصافي األقساط: 

 :2019و  2010شركة من الشركات محل الدراسة وذلك في الفترة املمتدة بين 

 (: تطور إجمالي وصافي األقساط للعينة محل الدراسة 11جدول رقم )

إجمال  الشركة

وصافي 

 األقساط

2010 

RM000 

2011 

RM000 

2012 

RM000 

2013 

RM000 

2014 

RM000 

2015 

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

2018 

RM000 

2019 

RM000 

 

Ikhlas 

Berhad   

Takaful 

 

إجمالي 

 األقساط

217230 210526 209314 184179 209206 268356 281964 311870 281073 294516 

صافي 

 األقساط

191704 177977 185863 128010 191704 140947 174199 180516 163042 194625 

Zurich 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

إجمالي 

 األقساط

111113 124471 152907 215757 286810 277616 273154 277687 401749 621362 

صافي 

 األقساط

36824 31966 31385 44632 97674 97674 105969 257636 339032 572702 

Etiqa 

Takaful 

Berhad 

إجمالي 

 األقساط

525480 359663 797696 588273 972895 1112551 1180095 1225432 1249513 1513789 

صافي 

 األقساط

459553 293116 717276 801068 862310 1015516 1085190 1102315 1128210 1380344 

Syarikat 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

إجمالي 

 األقساط

456162 334768 397259 385875 421986 438410 473152 552383 397446 706198 

صافي 

 األقساط

334263 244876 284270 259404 249129 243515 283943 312485 240675 429583 

 باالعتماد على التقارير املالية للشركات محل الدراسة الباحثةمن إعداد املصدر: 

 ومن خالل الجدول السابق نمثل الشكل التالي: -
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 (: تطور إجمالي األقساط بالنسبة للشركات محل الدراسة54شكل رقم )

 

 باالعتماد على جدول تطور إجمالي وصافي األقساط الباحثةمن إعداد  املصدر:

 السابقين نالحظ أن:من خالل الجدول والشكل 

إجمالي األقساط للشركات في العينة محل الدراسة على العموم في تزايد مستمر، مع تذبذب   -

 طفيف في بعض السنوات؛

املرتبة األولى والصدارة من حيث إجمالي األقساط   Etiqa Takaful Berhadتحتل شركة  -

 لعينة محل الدراسة.املكتتبة في كل سنوات الدراسة مقارنة بالشركات األخرى في ا

في الدائرة النسبية كمثال  2016ونمثل حجم األقساط للشركات محل الدراسة بالنسبة لسنة  -

 التالية:
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 2016(: حجم األقساط للشركات محل الدراسة سنة 55شكل رقم )

 

 باإلعتماد على الجدول السابق الباحثةمن إعداد  املصدر:

الصدارة من حيث إجمالي  Etiqa Takaful Berhadبناءا على الشكل السابق تحتل شركة  -

 Ikhlasثم كل من ، Syarikat Takaful Malaysia Berhadاألقساط املكتتبة، تليها شركة 

Berhad   Takaful  وZurich Takaful Malaysia Berhad  2016على التوالي، وذلك سنة. 

من أجل تقييم سياسة االكتتاب في الشركات محل ثانيا: معدالت التغير في إجمالي وصافي األقساط: 

في إجمالي وصافي األقساط انطالقا من جدول إجمالي وصافي  معدالت التغيرالدراسة نقوم بحساب 

 األقساط كمايلي:
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 (: معدالت التغير في إجمالي وصافي األقساط12جدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  الشركة

 

Takaful 

Ikhlas Berhad 

 

معدل التغير في إجمالي 

 األقساط  )%(

-3,08 

 

-0,57 -12,00 13,58 28,27 5,07 10,60 -9,87 4,78 

معدل التغير في صافي 

 األقساط)%(

-7,16 4,43 -31,12 49,75 -26,47 23,59 3,62 -9,68 19,37 

 

 

Zurich Takaful 

Malaysia 

Berhad 

معدل التغير في إجمالي 

 األقساط)%(

12,02 22,84 41,10 32,93 3,20- 1,60- 1,65 44,67 54,66 

معدل التغير في صافي 

 األقساط)%(

13,19- 1,81- 42,20 118,84 0 8,49 143,12 31,59 68,92 

 

 

Etiqa Takaful 

Berhad 

معدل التغير في إجمالي 

 األقساط)%(

31,55- 121,78 26,25- 65,38 14,35 6,07 3,84 1,96 21,15 

معدل التغير في صافي 

 األقساط)%(

36,21- 144,70 11,68 7,64 17,76 6,86 1,57 2,34 22,34 

 

 

Syarikat 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

معدل التغير في إجمالي 

 األقساط)%(

26,61- 18,66 2,86- 9,35 3,89 7,92 16,74 -28,04 77,68 

معدل التغير في صافي 

 األقساط)%(

26,74- 16,08 8,74- 3,96- 2,25- 16,60 10,05 22,98- 78,49 

 باالعتماد على جدول تطور إجمالي وصافي األقساط الباحثةمن إعداد  املصدر:

 من خالل الجدول أعاله نالحظ مايلي: -

يتضح أن معدالت التغير في إجمالي األقساط خالل فترة :    Takaful Ikhlas Berhadشركة   -

%، باستثناء سنة 33% إلى 10-الدراسة كانت في حدود املعدل الدولي الذي يجب أن يكون من 

% وهو أقل من حدود املعدل 12-والذي قدر معدل التغير في إجمالي األقساط ب  2013

 .ومتوازنة رشيدة كتتابيةسياسة االدولي، وعلى العموم يظهر أن الشركة تستخدم 

: يتضح أن معدالت التغير في إجمالي األقساط Zurich Takaful Malaysia Berhadشركة  -

% 33% إلى 10-خالل فترة الدراسة كانت في حدود املعدل الدولي الذي يجب أن يكون من 

األقساط ب والذي قدر فيها معدل التغير في إجمالي  2019، 2018، 2013باستثناء السنوات 

على التوالي، وهي أكبر من املعدل الدولي وهذا يعني أن الشركة  54,66%، %44,67%، 41,10

اتبعت سياسة اكتتابية توسعية ومتساهلة في هذه السنوات، مما يتوجب على الشركة زيادة 

 .رأس املال واملخصصات التقنية من أجل مواجهة االلتزامات املترتبة على التوسع في االكتتاب



 في شركات التأمين التكافلي املاليزيةبمؤشرات التنافسية إدارة مخاطر االكتتاب  عالقة أدوات......................................الرابعالفصل 

  
255 

يتضح أن معدالت التغير في إجمالي األقساط خالل فترة : Etiqa Takaful Berhadشركة  -

%، حيث 33% إلى 10-الدراسة كانت في أغلبها خارج املعدل الدولي الذي يجب أن يكون من 

على  2014، 2013، 2012، 2011% للسنوات 65,38%، 26,25-%،121,78%، 31,55-بلغت 

فهي متشددة في بعض  غير متوازنةالشركة تتبع سياسة اكتتابية  التوالي، وهذا يدل على أن

 .(2014، 2012)، ومتساهلة في سنوات أخرى (2013، 2011)السنوات 

يتضح أن معدالت التغير في إجمالي األقساط : Syarikat Takaful Malaysia Berhadشركة  -

%، 33% إلى 10-خالل فترة الدراسة كانت في حدود املعدل الدولي الذي يجب أن يكون من 

-، %26,61-حيث بلغ معدل التغير في إجمالي األقساط  2011،2018،2019 السنواتباستثناء 

، وأكبر 2011،2018في السنوات  وهو أقل من املعدل الدولي على التوالي، 77,68%، 28,04%

، وتعتبر سياسة االكتتاب التي تتبعها الشركة في هذه السنوات غير 2019من املعدل في سنة 

 متوازنة.
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 املطلب الثاني: تقييم رأس املال واملخصصات التقنية في الشركات محل الدراسة:

من خالل هذا املطلب نقوم بتقييم مدى كفاية رأس املال بالنسبة لكل شركة من الشركات محل     

الدراسة، وما إذا كانت هذه الشركات حققت الحد األدنى ملتطلبات رأس املال التنظيمي املحدد من 

ية طرف البنك املركزي املاليزي، وكذلك تقييم املخصصات التقنية ومدى كفايتها من أجل تغط

 االلتزامات املستقبلية لكل شركة.

 يرتكزالفرع األول: تقييم رأس املال في شركات التأمين التكافلي املاليزية )العينة محل الدراسة(: 

نظام كفاية رأس املال الصادر عن بنك نيجارا املاليزي والخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية على 

( بمثابة CARتعد نسبة كفاية رأس املال ) حيث، Capital Adecuacy Ratioنسبة كفاية رأس املال 

مؤشر رئيس ي على املرونة املالية ملشغلي التكافل العاملين في السوق املاليزي، كما تستعمل كمؤشر 

لتحديد املستوى املناسب للتدخل اإلشرافي من قبل البنك املركزي املاليزي، حيث يجب على مشغل 

 على النحو التالي:  (CARرأس املال  ) التكافل حساب نسبة كفاية

 

( = CARنسبة كفاية رأس املال )
إجمالي رأس املال املتاح

إجمالي رأس املال املطلوب
 ×100 

 

وانطالقا من تعليمات بنك نيجارا املاليزي، يجب أن يكون الحد األدنى لرأس املال املدفوع  -

مليون رينجيت ماليزي، وأصبحت  100لشركات التأمين وإعادة التأمين ومشغلي التكافل هو 

جانفي  1شركات التأمين التكافلي خاضعة إلطار رأس املال القائم على املخاطر اعتبارا من 

، يتعين على شركات التأمين  RBC( the Risk Based Capital)وجب إطار عمل ، وبم2014

، باعتبار أن الحد األدنى ملتطلبات رأس املال  1(CARالتكافلي تحديد نسبة كفاية رأس املال )

فصاعًدا ، أصبح  2018 %، ومع ذلك ، اعتباًرا من جويلية130التنظيمي املحدد يكون بنسبة 

املنفصل لكل كيان )التكافل العائلي والتكافل العام( إلزامًيا ، حيث ستحتاج شرط رأس املال 

مليون رينجيت ماليزي من رأس املال لدعم أعمال التكافل العام  200الشركة املركبة إلى 

 .2والعائلي

                                                           
1 Aon Benfield Analytics , Asia Pacific Solvency Regulation, Non-Life Solvency Calculations for 

Selected Countries/Regions, AON Empower Results,  March 2015, p: 47 
2
  Improving the Takaful Sector In Islamic Countries; Standing Committee for Economic 

Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC); op, cit,  p: 64 
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التي فرضها بنك نيجارا املاليزي ومن أجل تقييم رأس املال القائم على  التنظيماتوانطالقا من  -

 نسبة كفاية رأس املالاطر )مدى قدرة رأس املال على تغطية جميع املخاطر( تم حساب املخ

 لكل شركة من الشركات محل الدراسة وفقا ملايلي:

 CMP Capitalتم تصميم خطة إلدارة رأس املال  :  Takaful Ikhlas Berhadشركة  .1

Management Plan  لضمان اإلدارة الفعالة لرأس مال الشركة، إنCMP  هي خطة من

أجل زيادة قيمة الشركة عن طريق تحسين هيكل رأس املال وتعزيز كفاءة رأس املال، كما 

أن تصميم هذه الخطة كان أيضا من أجل تلبية متطلبات املالية للشركة من أجل الوفاء 

 بالتزاماتها املالية املختلفة.

املنصوص عليه في  على النحو  Ikhlas Berhad   Takafulونوضح هيكل رأس املال بالنسبة لشركة   

 إطار رأس املال القائم على املخاطر ملشغلي التكافل في الجدول أدناه:

 Ikhlas Berhad   Takaful(: هيكل رأس املال بالنسبة لشركة 13جدول رقم )

 2015 مستويات رأس املال

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

2018 

RM000 

2019 

RM000 

 األول لرأس املال:املستوى 

 

 رأس املال املدفوع

 االحتياطات بما في ذلك األرباح املحتجزة

 

 

295000 

295000 

 

 

295000 

190748 

 

 

295000 

181890 

 

 

335000 

287026 

 

 

230000 

137164 

 املستوى الثاني لرأس املال:

 

 االحتياطات املتاحة للبيع

 املبلغ املخصوم من رأس املال

 

 

 

2820 

(9924) 

 

 

4459 

(13384) 

 

 

2596 

(24602) 

 

 

2369 

(32225) 

 

 

3046 

(8180) 

 362030 592170 454884 476823 584214 إجمالي رأس املال املتاح

 362,03 592,17 454,88 476,82 584,21 نسبة كفاية رأس املال%

 باالعتماد على:الباحثة من إعداد  املصدر:

 Ikhlas Berhad   Takafulالتقارير السنوية لشركة  -

 معادلة حساب نسبة كفاية رأس املال -

بموجب خطة إدارة رأس املال تقوم الشركة بقياس ومراقبة وضع رأس املال الخاص بها      -

 CARبشكل رئيس ي من خالل نسبة كفاية رأس املال 

مي إن مستوى رأس املال املستهدف للشركة أعلى من  الحد األدنى ملتطلبات رأس املال التنظي         

%، كما أن الشركة قد امتثلت تماما ملستوى رأس املال املستهدف الداخلي لها خالل 130املحدد بنسبة 

 السنوات املالية األخيرة.

تتمثل خطة الطوارئ الرأسمالية املؤقتة : Zurich Takaful Malaysia Berhadشركة  .2

مع وجود احتياطي للشركة في خلق قيمة لحملة األسهم، والحفاظ على مركز رأسمالي قوي 
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كافي للوفاء بالتزامات املشاركين وتسديد مطالبتاهم ووضع استراتيجية لالستثمارات من 

 أجل نمو األعمال.

 ويوضح الجدول التالي التغيرات في قيمة رأس املال على طول فترة الدراسة: 

 Zurich Takaful Malaysia Berhad(: هيكل رأس املال بالنسبة لشركة 14جدول رقم )

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 الطبقة األولى لرأس املال

 رأس املال املدفوع

 االحتياطات بما في ذلك األرباح املحتجزة

 

100000 

20211 

 

100000 

9398 

 

160000 

3515 

 

- 

- 

 

259000 

26059 

 

317000 

87095 

 120211 109398 163515 - 285059 404095 

 الطبقة الثانية لرأس املال

 احتياطي متاح للبيع

 األصول الضريبية املؤجلة

 

(480) 

(3218) 

 

(183) 

(2178) 

 

522 

(2334) 

 

- 

- 

 

487 

(24506) 

 

5437 

(40824) 

 368708 261040 - 161859 106881 116513 إجمالي رأس املال املتاح

 CAR% 116,13 106,881 161,85 - 261,04 368,708نسبة كفاية رأس املال 

 باالعتماد على: الباحثةمن إعداد  املصدر:      

 Zurich Takaful Malaysia Berhadالتقارير السنوية لشركة  -

 معادلة حساب نسبة كفاية رأس املال -

( بموجب إطار العمل CARمن خالل الجدول يتضح أن الحد األدنى ملعدل كفاية رأس املال ) -

% لكل مشغل تكافل، ولكن الشركة لم  130هو  BNMالذي ينظمه البنك املركزي املاليزي 

 ، كما في مدة الدراسة.2016حتى سنة  CARتمتثل للحد األدنى لرأس املال 

 Etiqaيوضح الجدول املوالي هيكل رأس املال بالنسبة لشركة : Etiqa Takaful Berhadشركة  .3

Takaful Berhad: 
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 Etiqa Takaful Berhad بالنسبة لشركة (: هيكل رأس املال15جدول رقم)

 2014 

RM000 

2015 

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

 

2018 

RM000 

2019 

RM000 

 املستوى األول لرأس املال:

 رأس املال املدفوع

 تقييم الفائض في صناديق التكافل

 األرباح املحتجزة

 

400000 

2510243 

1019961 

 

400000 

2633951 

1162281 

 

400000 

2914229 

1393143 

 

400000 

1919543 

1382972 

 

870000* 

172167 

153156 

 

870000 

182124 

308692 

 1,360,816 1,195,323 3702515 4707372 4196232 3930204 املجموع

 املستوى الثاني لرأس املال:

 االحتياطات املتاحة للبيع

 

 املبلغ املخصوم من رأس املال

 

(83916) 

300000 

(192232) 

 

 

(36047) 

300000 

(68938) 

 

(29609) 

300000 

(25133) 

 

(61971) 

300000 

(26567) 

 

(3092) 

(3,092) 

(8152) 

 

88,107 

88,107 

(1012) 

 1447911 1184079 3913977 4952630 4391247 3954056 إجمالي رأس املال املتاح

 1447,91 1184,07 3913,97 4952,63 4391,24 3954,05 نسبة كفاية رأس املال%

 باالعتماد على:  الباحثة: من إعداد املصدر    

 Etiqa Takaful Berhadالتقارير السنوية لشركة  -

 معادلة حساب نسبة كفاية رأس املال -

 سهم عادي. 869.999.999رينغيت ماليزي من خالل إصدار  870.000.000، زادت الشركة رأس مالها إلى  2017ديسمبر  20في *

%، كما أن 130نالحظ أن الشركة قد امتثلت للحد األدنى لرأس املال من خالل الجدول  -

 الشركة تحتوي على رأس مال كبير مقارنة بالشركات األخرى.

تتمثل سياسة إدارة رأس املال في الشركة في :  Syarikat Takaful Malaysia Berhadشركة  .4

ن أجل زيادة عوائد األسهم التركيز على تحسين االستخدام الكفء والفعال للموارد املالية م

وتوفير مستوى مناسب لرأس املال لحماية مصالح املشتركين وتلبية املتطلبات التنظيمية 

للشركة، حيث يتعين على الشركة االلتزام بمتطلبات رأس املال التنظيمي املنصوص عليها في 

نيجارا املاليزي،  ( الصادر عن بنكRBCTإطار رأس املال القائم على املخاطر إلطار التكافل )

%، 130حيث يتعين على مشغل التكافل تلبية حد أدنى لنسبة كفاية رأس املال الذي يبلغ 

 Syarikat Takaful Malaysiaومن خالل الجدول التالي نبين هيكل رأس املال لشركة 

Berhad: 
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 Syarikat Takaful Malaysia Berhadلشركة بالنسبة (: هيكل رأس املال 16جدول رقم )

 2014 

RM000 

2015 

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

2018 

RM000 

 1399577 1319241 1212934 1167906 1035554 املستوى األول لرأس املال

 املستوى الثاني لرأس املال:

 

 االحتياطات املتاحة للبيع

 

 املبلغ املخصوم من رأس املال

 

 

3294 

 

(93704) 

 

 

(30374) 

 

(143163) 

 

 

(16620) 

 

(122376) 

 

 

5628 

 

(126712) 

 

 

 

 

(231762) 

 1201112 1198157 1073938 994369 945144 إجمالي رأس املال املتاح

 1201,11 1198,15 1073,93 994,36 945,14 نسبة كفاية رأس املال%

 باالعتماد على:  الباحثةاملصدر: من إعداد 

 Syarikat Takaful Malaysia Berhadالتقارير السنوية لشركة  -

 معادلة حساب نسبة كفاية رأس املال -

من خالل الجدول نالحظ أن الشركة تمتلك نسبة كفاية رأس املال تزيد عن الحد األدنى  -

( الصادر عن بنك نيجارا RBCTللمتطلبات الضرورية لرأس املال املنصوص عليها حسب )

 املاليزي.

 الفرع الثاني: تقييم املخصصات التقنية لشركات التأمين التكافلي املاليزية محل الدراسة : 

يعتمد تقدير إلتزامات املطالبات لصندوق التكافل العام على ارشادات قانون         

BNM /RH/GL/004-21  الذي أصدره بنك  بأسس تقييم االلتزامات ألعمال التكافل العامالخاص

حيث يتطلب على مشغلي التكافل العام احتساب مخصصات املطالبات ، BNMنيجارا املاليزي 

، باالضافة إلى مخصص للمخاطرة بأفضل تقدير لتكلفة مدفوعات املطالبات املستقبليةاملحجوزة 

في تطور الخبرة م وعدم اليقين، واالفتراض الرئيس ي الذي يقوم عليه هذا التقدير هو أنه يمكن استخدا

 التكاليف النهائية للمطالبات.املطالبات السابقة لتوقع تطور املطالبات املستقبلية، وبالتالي تقدير 

ويتمثل النهج العام املتبع في التقدير االكتواري للمطالبات املعلقة في تحليل الخبرة السابقة فيما      

املعلقة، وقيمة املطالبات املدفوعة وقيمة املطالبات يتعلق بعدد املطالبات املدفوعة وعدد املطالبات 

 .1املعلقة باستخدام مجموعة مناسبة من االفتراضات

                                                           
1 BANK NEGARA MALAYSIA. Guidelines en Valuation Basis for Liabilities of General Takaful 

Business , Islamic Banking and Takaful Department, BNM/RH/GL004-21. P:06 
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تتمثل االفتراضات األساسية : *Takaful Ikhlas Berhadأوال:  تقدير االلتزامات املستقبلية لشركة 

سوف يتبع نمطا متشابها لتوجه التي يستند إليها تقدير االلتزامات في أن تطور املطالبات املستقبلية 

الخبرة التاريخية، كما تستخدم أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى عدم التطابق مع الخبرة التاريخية، 

مثل الحوادث املفاجئة وتغيرات عوامل السوق والظروف االقتصادية األخرى، فضال عن العوامل 

 مع املطالبات. الداخلية مثل التغير في مزيج املحفظة وإجراءات التعامل

تعتبر مطالبات التكافل العام مراعية للفرضيات الرئيسية، وال يمكن قياس تحليل الحساسية:  -

حساسية بعض االفتراضات مثل التغيرات التشريعية أو حالة عدم اليقين الخاصة بعملية 

 التقدير الخاصة باملخصصات.

تراضات الرئيسية، مع اإلشارة إلى األثر يتم إجراء التحليل أدناه حول التغيرات املحتملة في االف -

على إجمالي املطالبات واملطالبات الصافية والفائض قبل دفع الضرائب وعلى صندوق 

املشتركين، ويكون ذلك بشكل فردي مع االحتفاظ بجميع االفتراضات األخرى ثابتة، حيث أن 

 .1الحركات في هذه االفتراضات غير خطية

يرات املحتملة في االفتراضات الرئيسية على االلتزامات املستقبلية لشركة (: أثر التغ17الجدول رقم )

Takaful Ikhlas Berhad 

التغير في افتراض  

نسبة املطالبات 

 النهائية

التأثير على إجمالي 

 RM000االلتزامات

التأثير على صافي 

 RM000االلتزامات

التأثير على الفائض قبل 

 RM000دفع الضرائب

صندوق التأثير على 

 RM000املشتركين

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 (18682) (11849) (24581) (15798) 24581 15798 32892 20157 %10+ %10+ درجة الضرر 

نسبة 

الخسارة 

 املتوقعة

+10% +10% 28406 27786 15301 17648 (15301) (17648) (11476) (13412) 

    Source : Directors Report and Audited financial statements of Takaful Ikhlas Berhad 31 march 

2016 , p : 119 

 من خالل الجدول أعاله نالحظ أن: -

% فإنه يكون هناك تغير على مستوى نسبة الخسارة 10إذا تغيرت نسبة املطالبات النهائية ب  -

وب  2015سنة   28406000RMاملستقبلية سوف تزيد ب  املتوقعة، أي أن إجمالي االلتزامات 

                                                           
وتعتبر الشركة املدروسة كمثال عن  تتبع بقية الشركات من العينة محل الدراسة نفس الطريقة من أجل تقدير االلتزامات املستقبلية   *

 ة.طريقة تقدير  االلتزامات املستقبلية بالنسبة للعينة محل الدراس
1
 Directors Report and Audited financial statements of Takaful Ikhlas Berhad 31 march 2016 , p : 119 
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27786000RM  أما الفائض بالنسبة لصندوق التكافل العام فإنه سوف 2016سنة ،

، أما التأثير 2016سنة  17648000RMوينخفض ب  2015سنة  15301000RMينخفض ب 

 13412000RMو  2015سنة  11476000RMعلى صندوق املشتركين فكان باالنخفاض ب 

 .2016لسنة 

 نتيجة:

  قد يؤدي التغيير في االفتراض في االتجاه املعاكس إلى تأثير معاكس ولكنه مماثل، وتتوافق

 الطريقة املستخدمة في إجراء تحليل الحساسية مع السنة السابقة.

  ومن خالل النتائج في الجدول سوف تبني الشركة الخطة املستقبلية التي تتضمن مجموعة من

 الخاصة بمجموعة من املتغيرات.التقديرات 

  ومن ذلك سيختار الخبير االكتواري أنماط الدفع واالحتياطات املستقبلية للمطالبات املعلقة في

بطرح  IBNRتقدير الخسائر النهائية، يتم اشتقاق مبلغ مخصص املطالبات التي لم يبلغ عنها 

املطالبات املبلغ عنها حتى اآلن من الخسائر النهائية املتوقعة، كما يمكن أن تنشأ حاالت عدم 

التأكد في تقدير  االلتزامات من مجموعة متنوعة من العوامل مثل نطاق وجودة البيانات 

، املتاحة، واالفتراضات األساسية التي يتم وضعها والتقلب العشوائي في التجربة املستقبلية

ويسمح بأوجه عدم التأكد التي ينطوي عليها تقدير االلتزامات من خالل إضافة مخصص عند 

، للحصول على على أفضل تقدير لتكلفة املطالبات املستقبلية، (PRAD)% 75مستوى ثقة 

هذا يعني أن املخصص سيكون كافيا في معظم السيناريوهات املحتملة، ويسترشد الخبير 

 ديد هامش املخاطر املناسب بالنظر إلى حجم الشركة وأهدافها.االكتواري في ذلك لتح

إن تقدير كفاية املخصصات  ثانيا: تقدير كفاية املخصصات التقنية في العينة محل الدراسة:     

مخصص للمطالبات املبلغ الذي يمثل  أفضل تقدير لصافي التزامات املطالباتالتقنية يكون بمقارنة 

  :وبات املتكبدة خالل فترة الدراسةباملطل عنها وغير املبلغ عنها
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 املخصصات التقنية واملطالبات املدفوعة لشركات التأمين التكافلي املاليزية محل الدراسة (:18جدول رقم )

 2010  الشركة

RM000 

2011  

RM000 

2012 

RM000 

2013 

RM000 

2014 

RM000 

2015 

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

2018 

RM000 

2019 

RM000 

 

 

Ikhlas 

Berhad   

Takaful 

أفضل تقدير لصافي إلتزامات 

 Best estimate net claim املطالبات

liabilities 

- 151875 176490 139181 125458 120551 139835 135162 141615 144550 

مخصص هامش املخاطرة لالنحراف 

 PRAD املعاكس 

- 2788 10643 20692 22137 15659 15807 20022 17225 17621 

 التزامات املطالبات املقدرة

Claim liabilities 

122461 160702 187133 159873 514759 136210 155642 155184 158840 162171 

 141436 134980 134268 125122 114096 110171 90927 157662 148438 124804 صافي املطالبات املتكبدة خالل العام

 163592 158840 155184 155642 136210 514759 159873 187133 160702 125726 املطالباتالتزامات 

 

 

Zurich 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

أفضل تقدير لصافي إلتزامات 

 Best estimate net claim املطالبات

liabilities 

22444 840 22247 40043 26580 64243 80088 96755 184908 268725 

هامش املخاطرة لالنحراف مخصص 

 PRAD املعاكس

 

2525 2868 2213 2891 3768 6005 7786 9193 14418 21678 

 صافي التزامات املطالبات املقدرة

 Estimate net Claim liabilities 

24969 27716 24460 32539 46526 75320 90468 105948 199326 290403 

 344170 223779 68197 72497 64644 37891 28156 17661 17489 25190 صافي املطالبات املتكبدة خالل العام

 290403 199326 106764 90468 75320 46526 32539 24460 27716 24969 التزامات املطالبات 

 

 

Etiqa 

Takaful 

Berhad 

أفضل تقدير لصافي إلتزامات 

 Best estimate net claim املطالبات

liabilities 

 327580 403755 416683 471132 600345 691563 646877 625696 720858 

مخصص هامش املخاطرة لالنحراف 

 PRAD املعاكس

 75991 107255 109276 114775 140011 71132 68679 55551 52679 

 صافي التزامات املطالبات املقدرة

 Estimate net Claim liabilities 

 267507 318031 403571 511010 585907 740356 762695 681247 773537 

 صافي املطالبات املتكبدة خالل العام

Claims incurred in the current  

accident year/period 

 325124 456465 506657 533261 623084 697006 698531 699161 913619 

 773537 681247 762695 740356 585907 511010 403571 318031 267507  التزامات املطالبات 

 

 

Syarikat 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

أفضل تقدير لصافي إلتزامات 

 Best estimate net claim املطالبات

liabilities 

232305 258695 242464 260254 163198 167791 149681 152665 184217 208267 

مخصص هامش املخاطرة لالنحراف 

 PRAD املعاكس

17200 18789 33382 33993 22424 22319 20243 21694 25737 26819 

 صافي التزامات املطالبات املقدرة

 Estimate net Claim liabilities 

249505 277484 275846 293197 185622 191222 169139 174359 209954 235086 

 185950 116188 144579 134662 144285 117599 123645 134284 145836 178412 صافي املطالبات املتكبدة خالل العام

 235086 209954 174359 165642 185622 237898 275846 279935 249505 200491 التزامات املطالبات 

 باالعتماد على التقارير املالية للشركات محل الدراسة من خالل:  الباحثةاملصدر: من إعداد 

- Claims development table 

- TAKAFUL CERTIFICATE LIABILITIES 
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 وبناءا على الجدول السابق نالحظ مايلي: -

 Best estimate net claim liabilitiesأفضل تقدير لصافي إلتزامات املطالبات تفوق مبالغ  -

واملطالبات غير املبلغ عنها  Provision for Claimsمخصص املطالبات املبلغ عنها والتي تمثل 

، 2019إلى  2010مبالغ املطالبات املتكبدة في كل عام خالل فترة الدراسة املمتدة من سنة 

 Syarikat Takaful Malaysia وشركة Takaful Ikhlas Berhadوذلك في كل من شركة 

Berhad ، وبالتالي فإن كل من الشركتين تسددان كل املطالبات املتكبدة من خالل املبالغ

مخصص هامش املخاطرة لالنحراف لصافي إلتزامات املطالبات دون اللجوء إلى املقدرة 

  ،PRADاملعاكس 

 Etiqa Takaful Berhad  وشركةZurich Takaful Malaysia Berhad أما بالنسبة لشركة  -

املتكبدة خالل معظم سنوات فترة الدراسة أفضل تقدير اللتزامات املطالبات، تفوق املطالبات 

 ؛PRAD مخصص هامش املخاطرة لالنحراف املعاكسحيث تلجأ هذه الشركات إلى 

وفي كل العينة محل الدراسة فإن التزامات املطالبات املقدرة تعتبر كافية من أجل تسديد  -

 فترة الدراسة.جميع التزامات املطالبات املحققة خالل 
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 ركات التأمين التكافلي املاليزيةأخرى إلدارة مخاطر االكتتاب في ش أدواتاملطلب الثالث: 

 )العينة محل الدراسة(                                                                      

 أخرى إلدارة مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلي املاليزية. أدواتيتناول هذا املطلب    

 الفرع األول: سياسة إعادة التكافل ودورها في إدارة مخاطر االكتتاب: 

تتخلى الشركة بصفتها :  Ikhlas Berhad    Takafulأوال: تقييم سياسة إعادة التكافل في شركة   

االكتتاب في سياق ترتيبات إعادة التكافل، وذلك عن  مدير صندوق املشتركين عن جزء من مخاطر 

طريق التنازل عن جزء من قسط التأمين في مقابل تحمل الشركة املعيدة لجزء من الخطر محل 

 التأمين، ونعرض من خالل الجدول التالي حجم االشتراكات املتنازل عنها ملعيد التكافل

 Ikhlas Berhad    Takaful(: حصة اعادة التكافل في شركة 19جدول رقم )

 
 

RM000 

 

RM000 

 

RM000 

 
% 

 210526 (32549) 177977 84,53 
 209314 (23451) 185863 88,79 
 184179 (56169) 128010 69,50 
 209206 (68259) 140947 67,37 
 268356 (96352) 172004 64,09 
 281964 (107765) 174199 61,78 
 311870 (131354) 180516 57,88 
 281073 (118031) 163042 58,00 
 294516 (99891) 194625 66,08 

 

  باالعتماد على: الباحثةمن إعداد املصدر: 

Directors Report and Audited financial statements 31 march 2011 ; 2012 ; 2014 ; 2016 ; 2017 .2018 ; 

2019    

 ومن املمكن تمثيل الجدول في الشكل التالي للتوضيح أكثر: -
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 Ikhlas(: أعمدة بيانية تمثل حجم االشتراكات املتنازل عنها ملعيد التكافل في شركة 56شكل رقم )

Berhad    Takaful 

 

 باالعتماد على الجدول السابق الباحثةاملصدر: من إعداد 

 من خالل الجدول والشكل أعاله نالحظ مايلي: -

 ،ات، وهي متفاوتة من سنة إلى أخرى تعد نسبة االحتفاظ معتبرة بالنسبة إلى إجمالي االشتراك  -

% من 15,46ما يقارب  2011حيث تبلغ نسبة االشتراكات املتنازل عنها ملعيد التكافل لسنة 

 % 38,21، إلى أن تصل إلى 2012% من إجمالي االشتراكات لسنة 11,20إجمالي االشتراكات، و 

 على التوالي وهي أعلى نسبة بالنسبة إلى فترة الدراسة؛ 2017و 2016% لسنتي 42,11و 

الواضح بالنسبة إلى االشتراكات املتنازل عنها ملعيد التكافل على زيادة اعتماد يدل التزايد   -

الشركة على سياسة إعادة التكافل من أجل التحوط من مخاطر االكتتاب التي يمكن أن 

 تحدث للشركة 

يوضح الجدول : Zurich Takaful Malaysia Berhadثانيا: تقييم سياسة إعادة التكافل في شركة 

 يبين نصيب معيد التكافل من عقود التكافل للشركة للتكافل العام: املوالي
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 Zurich Takaful Malaysia Berhad(: حصة اعادة التكافل في شركة 20جدول رقم )

إجمالي االشتراكات  

 املكتسبة

000 RM 

االشتراكات املتنازل عنها 

 ملعيد التكافل

000 RM 

 

صافي االشتراكات 

 املكتسبة

000 RM 

 

 

 نسبة االحتفاظ%

2010 111113 (74289) 36824 33,14 

2011 124471 (92505) 31966 25,68 

2012 152907 (121522) 31385 20,52 

2013 215757 (171125) 44632 20,68 

2014 286810 (219082) 67728 23,61 

2015 277616 (179942) 97674 35,18 

2016 273154 (167185) 105969 38,79 

2017 277687 (20051) 257636 92,77 

2018 401749 (62717) 339032 84,38 

2019 621362 (48660) 572702 92,16 

 باالعتماد على التقارير املالية للشركة الباحثةمن إعداد املصدر: 

 ونمثل معطيات الجدول السابق في الشكل التالي: -

 Zurich Takaful Malaysia(: أعمدة بيانية تمثل حصة اعادة التكافل في شركة 57شكل رقم )

Berhad 

 

 باالعتماد على الجدول السابق الباحثةاملصدر: من إعداد 

 من خالل الجدول والشكل أعاله نالحظ مايلي: -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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في تزايد ملحوظ خالل  Zurich Takaful Malaysia Berhadتعد نسبة االحتفاظ في شركة  -

سنوات الدراسة، وهذا يدل على أن الشركة تخفف من نسب التنازل ملعيد التكافل تدريجيا 

 خالل فترة الدراسة؛

، 2011% لسنة 74,31%، و66,85ما يقارب  2010بلغت نسبة االشتراكات املتنازل عنها لسنة  -

وهي نسب كبيرة  2016ة % لسن61,20، و2014% لسنة 76,38إلى أن تصل هذه النسبة إلى 

 % في مجملها، 50جدا بالنسبة لعملية التنازل الخاصة بالشركة فهي تفوق 

فقد انخفضت قيمة التنازل ملعيد التكافل، حيث  2019إلى   2017بالنسبة للسنوات من  -

 %، 93بلغت نسبة االحتفاظ 

لى االعتماد الكبير لشركة تدل هذه النسب بالنسبة إلى االشتراكات املتنازل عنها ملعيد التكافل ع -

Zurich Takaful Malaysia Berhad  على سياسة إعادة التكافل من أجل التحوط من

 مخاطر االكتتاب التي يمكن أن تحدث لها، ثم انخفضت هذه النسب في السنوات األخيرة.

املوالي يبين يوضح الجدول : Etiqa Takaful Berhadثالثا: تقييم سياسة إعادة التكافل في شركة 

 نصيب معيد التكافل من عقود التكافل العام للشركة:

 Etiqa Takaful Berhad(: حصة اعادة التكافل في شركة 21جدول رقم )

إجمالي االشتراكات  

 املكتسبة

000 RM 

 

االشتراكات املتنازل عنها 

 ملعيد التكافل

000 RM 

 

صافي االشتراكات 

 املكتسبة

000 RM 

 

 نسبة االحتفاظ%

2010 525480  (65927) 459553 87,45 

2011 359663 (76567) 293116 81,49 

2012 797696 (60420) 717276 89,91 

2013 588273 (87205) 501068 85,17 

2014 972895 (110565) 862310 88,63 

2015 1112551 (97035) 1015516 91,27 

2016 1180095 (94905) 1085190 91,95 

2017 1125432 (123117) 1102315 97,94 

2018 1249513 (121303) 1128210 90,29 

2019 1513789 (133445) 1380344 91,18 

 باالعتماد على التقارير املالية للشركة الباحثةمن إعداد املصدر: 

 ونمثل معطيات الجدول السابق في الشكل التالي: -

 



 في شركات التأمين التكافلي املاليزيةبمؤشرات التنافسية إدارة مخاطر االكتتاب  عالقة أدوات......................................الرابعالفصل 

  
269 

 Etiqa Takaful Berhad(: أعمدة بيانية تمثل حصة اعادة التكافل في شركة 58شكل رقم )

 

 باالعتماد على الجدول السابق الباحثةاملصدر: من إعداد 

 ومن خالل الجدول أعاله نالحظ مايلي:  -

 2019رينجت ماليزي( إلى سنة  359663000) 2011تزايد مقدار إجمالي االشتراكات من سنة  -

رينجت ماليزي(، وهذا يدل على قدرة الشركة على تحمل مقدار كبير من  1513789000)

التعويضات وكذلك قدرتها على زيادة توسيع محفظتها التأمينية واستيعاب عدد أكبر من 

 املخاطر املؤمن عليها؛

% من إجمالي االشتراكات لسنة 21.28بلغت نسبة االشتراكات املتنازل عنها ملعيد التكافل  -

 2015% لسنتي 8.04% و8.72، لتصل إلى 2012% من إجمالي االشتراكات لسنة 7.57، و2011

بنسبة  ،وهي نسبة ضعيفة جدا ، 2018سنة  %2.07على التوالي، إلى أن تصل إلى  2016و

 .%97.94إحتفاظ تقدر ب 

بشكل واضح إلى معيد التكافل وهذا  Etiqa Takaful Berhadتناقصت نسبة التنازل لشركة  -

 ما يدل على أن الشركة ال تعتمد على عملية إعادة التكافل بشكل كبير في إدارة مخاطرها 

 )أو انخفاض املخاطر لديها(.

يوضح الجدول : Syarikat Takaful Malaysia Berhadرابعا: تقييم سياسة إعادة التكافل في شركة 

 التكافل من عقود التكافل العام للشركة:املوالي يبين نصيب معيد 
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 Syarikat Takaful Malaysia Berhad(: حصة اعادة التكافل في شركة 22جدول رقم )

إجمالي االشتراكات  

 املكتسبة

000 RM 

 

االشتراكات املتنازل عنها 

 ملعيد التكافل

000 RM 

 

صافي االشتراكات 

 املكتسبة

000 RM 

 

 نسبة االحتفاظ %

2010 456162 (121899) 334263 73,27 

2011 334768 (89892) 244876 73,14 

2012 397259 (112989) 284270 71,55 

2013 385875 (126471) 259404 67,22 

2014 421986 (172857) 249129 59,03 

2015 438410 (194895) 243515 55,54 

2016 473152 (189209) 283943 60,01 

2017 552383 (239898) 312485 56,57 

2018 397446 (156771) 240675 60,55 

2019 706198 (276615) 429583 60,83 

 باالعتماد على التقارير املالية للشركة الباحثةمن إعداد املصدر: 

 ومن خالل الجدول نمثل حصة إعادة التكافل في الشركة من خالل األعمدة البيانية في الشكل التالي:

 Syarikat Takaful Malaysiaحصة اعادة التكافل في شركة  (: أعمدة بيانية تمثل58شكل رقم )

Berhad 

 

 باالعتماد على الجدول السابق الباحثةاملصدر: من إعداد 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 
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االشتراكات المتنازل عنها لمعيد 
 التكافل

 صافي االشتراكات المكتسبة
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 من خالل الجدول والشكل السابقين نالحظ مايلي: -

الدراسة بعملية إعادة التكافل طول فترة  Syarikat Takaful Malaysia Berhadتقوم شركة  -

 وذلك بالتنازل بجزء من االشتراكات ملعيد التكافل؛

% من إجمالي االشتراكات املكتسبة للسنوات 28,44% و 26,85% ،26,72بلغت نسبة التنازل  -

 2016% لسنتي 43,42% و39،98على التوالي، لترتفع هذه النسبة إلى  2012، 2011، 2010

 إذا ما قورنت ببقيت الشركات محل الدراسة. على التوالي، وهي نسب متوسطة نوعا ما  2017و

 الفرع الثاني: تقييم القرض الحسن والفائض التأميني املخصص لتسديد القرض: 

يتم سد أي عجز قد يحصل في صناديق التكافل عن طريق القرض أوال: تقييم القرض الحسن: 

إدراج القرض كتكلفة الحسن املمنوح من طرف صندوق املساهمين إلى صندوق املشتركين، ويتم 

مطروحا منها أي خسائر انخفاض القيمة بالنسبة لصندوق املساهمين، وفي صناديق التكافل يتم إدراج 

القرض الحسن كتكلفة، ويتم سداد القرض من الفوائض املستقبلية لصناديق التكافل التي حصل 

الدراسة على القرض الحسن فيها العجز، ونبين من خالل الجدول املوالي مدى إعتماد الشركات محل 

 في سد العجز الذي قد يحدث في صندوق املشتركين بالنسبة للتكافل العام:

 2019-2010(: قيم القرض الحسن للعينة محل الدراسة خالل الفترة 23جدول رقم )

 

 2010 

RM000 

2011 

RM000 

2012 

RM000 

2013 

RM000 

2014 

RM000 

2015 

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

2018 

RM000 

2019 

RM000 

Ikhlas 

Berhad  

Takaful  

11594 12043 12043 28873 36933 29647 9630 16522 32019 21254 

Zurich 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

14519 8403 1625 - 551 - - - - - 

Etiqa 

Takaful 

Berhad  

- - - - - - - - - - 

Syarikat 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

- - 13970 9747 22410 10158 13690 20776 64673 114413 

 باالعتماد على التقارير املالية للعينة محل الدراسة الباحثةمن إعداد املصدر: 

 من خالل الجدول نالحظ مايلي: -
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تقترض الشركات محل الدراسة من صندوق املساهمين من أجل سد أي عجز  قد يحدث في  -

 صندوق املشتركين، وقد يكون هذا العجز نتيجة حدوث أي خطر من مخاطر االكتتاب 

باالقتراض من صندوق املساهمين، ويرجع ذلك إلى  Etiqa Takaful Berhad  لم تقم شركة  -

  ض؛املالية دون اللجوء إلى االقتراتزاماتها أن الشركة قادرة على الوفاء بال

قامت بقية الشركات باالقتراض من صندوق املساهمين في سنوات معينة فقط من فترة  -

    الدراسة.

إن مستوى الفائض التأميني يدل على املستوى الجيد ألداء شركات التكافل ثانيا: الفائض التأميني: 

املاليزية بالنسبة إلدارة االكتتاب وكذا إدارة األصول والخصوم ويدل على وجود الخبرة في تسعير 

منتجات التأمين، إذ يتعين على مشغل التكافل وضع سياسة واضحة بشأن إدارة الفائض التأميني 

ليها اللجنة الشرعية، يجب أن تتضمن سياسة استخدام الفائض كل من سياسة والتي ستوافق ع

لتخفيف التقلبات توزيع الفائض وكذا مستوى الفائض الذي سيتم االحتفاظ به في الصندوق 

أو أي عجز قد يحدث، وهذا يضم أي تقلبات تخص عدم كفاية املخصصات لتسديد  املستقبلية

نتج مع الخطر محل التأمين وكذلك األحداث املفاجئة، وبهذه التعويضات أو عدم تناسب سعر امل

 الطريقة يساهم الفائض التأميني في إدارة مخاطر االكتتاب ومعالجتها عند وقوعها.

، PRFيخضع الفائض التأميني إلى التوزيع في حالة عدم وجود عجز في صندوق مخاطر املشتركين    

 :1ويجب في ذلك مراعاة االعتبارات التالية

 يعنى الخبير االكتواري بتوزيع الفائض التأميني ويصادق عليه؛ 

  يجب أن يكون توزيع الفائض متناسبا مع سياسة إدارة الفائض والعقد األساس ي

 للمنتج؛

  يخضع الفائض التأميني إلى التوزيع في حالة عدم وجود عجز في صندوق مخاطر

 املشتركين؛

 ات وجميع املصروفات الخارجية للصندوق يوزع الفائض التأميني بعد تسديد املطالب

 وبعد مراعاة أي متطلبات تحوطية أخرى؛

  االمتناع عن توزيع الفائض التأميني إذا كان ذلك من تقدير الخبير االكتواري، وينبغي

أن يظل الفائض كحاجز عازل للحفاظ على قدرة أموال التكافل في الوفاء بالتزاماتها 

 املستقبلية.

                                                           
 االعتماد على التقارير املالية للشركات محل الدراسة  1



 في شركات التأمين التكافلي املاليزيةبمؤشرات التنافسية إدارة مخاطر االكتتاب  عالقة أدوات......................................الرابعالفصل 

  
273 

لجدول املوالي سياسة الشركات محل الدراسة في استخدام الفائض التأميني، ونبين من خالل ا -

 ومدى اعتماها على الفائض التأميني في تسديد القرض الحسن:

(: الفائض املخصص لتسديد القرض الحسن في العينة محل الدراسة خالل الفترة 24جدول رقم )

2010-2019 

  2010 

RM000 

2011 

RM000 

2012 

RM000 

2013 

RM000 

2014 

RM000 

2015 

RM000 

2016 

RM000 

2017 

RM000 

2018 

RM000 

2019 

RM000 

Ikhlas 

Berhad  

Takaful 

الفائض 

املخصص 

للتوزيع على 

 املشتركين

10812 4445 10673 17197 22949 26518 37318 30299 16691 16924 

الفائض 

املخصص 

لتسديد القرض 

 الحسن

11594 12043 12043 28873 36933 29647 9630 16522 32019 21254 

Zurich 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

الفائض 

املستخدم من 

أجل تسديد 

 القرض

14519 8403 1625 - 551 - - - - - 

الفائض املوزع 

على املشتركين 

 خالل العام

(5845) 6116 - 65 65 1715 5714 9670 4240 4750 

Etiqa 

Takaful 

Berhad 

الفائض 

املخصص 

للتوزيع على 

 املشتركين

35522 12940 48834 129149 97497 95380 137240 40945 40273 44787 

الفائض 

املخصص 

لتسديد القرض 

 الحسن

- - - - - - - - - - 

Syarikat 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

الفائض 

املستخدم من 

أجل تسديد 

 القرض

- - 13970 9747 22410 10158 13690 20776 64673 114413 

الفائض املوزع 

على املشتركين 

 خالل العام

155683 190117 111000 82024 85743 69966 39277 6988 11340 17245 

  

 باالعتماد على التقارير املالية للشركات محل الدراسة الباحثةمن إعداد  املصدر:

 من خالل الجدول نالحظ مايلي: -
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في شركات التأمين التكافلي املاليزية )العينة محل تتضمن سياسة استخدام الفائض التأميني  -

الدراسة( سياسة توزيع الفائض وكذا مستوى الفائض الذي سيتم االحتفاظ به في الصندوق 

 من أجل تسديد القرض الحسن.

تتفاوت مبالغ الفائض املخصص لتسديد القرض في كل شركة في العينة محل الدراسة، على  -

 Etiqa Takafulل شركة، وتنعدم هذه املبالغ في شركة أساس قيم القرض الحسن في ك

Berhad ألن الشركة لم تقم باالقتراض خالل فترة الدراسة؛ 

لقد خصصت كل الشركات في العينة محل الدراسة مبالغ من الفائض من أجل التوزيع،  -

 ويعتبر ذلك حافزا لجلب العمالء، وتتفاوت هذه املبالغ من شركة إلى أخرى؛

وذلك النعدام  Etiqa Takaful Berhadترتفع مبالغ الفائض املخصص للتوزيع في شركة  -

 الفائض املخصص لتسديد القرض الحسن.
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نحاول في هذا الجزء من البحث بيان مدى االرتباط بين أساليب وأدوات إدارة مخاطر االكتتاب التي    

من هذا الفصل،  الثالثتتبناها الشركات محل الدراسة والتي تم التطرق إليها بالتفصيل في املبحث 

ومدى قوته ط ومؤشرات التنافسية وذلك في اتجاه واحد، وكذلك محاولة تحديد درجة هذا االرتبا

، عن طريق حساب متوسط النسب املتحصل عليها عن طريق برنامج تحليل املركبات وضعفه

 Analyse Composantes Principale (ACPاألساسية )

 ويكون ذلك بتناول العناصر التالية:         

 

 املطلب األول: مؤشرات التنافسية في شركات التأمين التكافلي املاليزية )العينة محل 

 الدراسة(

  الكتتاب ومؤشرات إدارة مخاطر ا أدواتاملطلب الثاني: تحليل وتفسير العالقة بين

العينة محل الدراسة من شركات التأمين التكافلي املاليزية عن طريق طريقة  التنافسية في 

 ACP Analyse Composantes Principaleتحليل املركبات األساسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الرابعاملبحث 

دراسة العالقة بين أدوات إدارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات التنافسية  

 في شركات التأمين التكافلي املاليزية
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التنافسية في شركات التأمين التكافلي املاليزية )العينة محل  املطلب األول: مؤشرات

 الدراسة(

 ويضم هذا املطلب النقاط التالية:

 Analyse Composantes Principaleالفرع األول: التعريف بطريقة تحليل املركبات األساسية  )

(ACP: مع البيانات، سواء  يعتبر تحليل املركبات أهم فصيلة في تحليل العوامل إلمكانية استخدامه

كانت موزعة طبيعيا أم ال، وهو عبارة عن أداة وصفية، تمكن من تحويل أعداد كبيرة من املتغيرات إلى 

عدد محدود من املركبات )العوامل(، اعتمادا على العالقات التي تربط كل مجموعة من املتغيرات فيما 

مجموعة من التقنيات تسمح بإجراء تحويالت بينها، وبذلك يعتبر التحليل بواسطة املركبات األساسية 

خطية لعدد كبير من املتغيرات املرتبطة بينها بصفة الحصول على عدد محدود نسبيا من املركبات الغير 

مرتبطة، هذا االتجاه يبسط التحليل بجمع املعطيات في مجموعات صغيرة، كما يسمح بإلغاء مشاكل 

فكرة األساسية للتحليل بواسطة املركبات األساسية هو التعدد الخطي بين املتغيرات، حيث إن ال

القدرة على شرح أو األخذ بعين االعتبار التباين املشاهد لكثافة املعطيات األولية وذلك باالعتماد فقط 

 ، 1على عدد مختصر من املركبات

التحليل بهذه الطريقة يسمح بالحصول على نظرة شاملة على املعطيات التي يمكن أن تكون  إن        

 X1 …….XPصفة كمية  Pفرد بواسطة  nغير متجانسة، والهدف منها هو وصف مجتمع مكون من 

 مأخوذة في آن واحد.

: 2019-2010الفرع الثاني: تحديد مؤشرات التنافسية في الشركات محل الدراسة خالل الفترة 

 نعرض في الجدول املوالي مؤشرات التنافسية الخاصة بالشركات محل الدراسة: 

 

 

 

 

                                                           
، 2015، 3والتسويق، العدد ، مجلة االبتكار التحليل بواسطة املركبات األساسية كأداة التخاذ القراربوشتة يحي، عدوكة لخضر،   1

 51ص: 
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 (: مؤشرات التنافسية في شركات التأمين التكافلي املاليزية )العينة محل الدراسة(25جدول رقم )

مؤشرات  الشركة

 التنافسية

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ikhlas Berhad 

  Takaful 

الحصة 

 السوقية %

16,14 13 ,15 11,98 9,616 9,643 11,66 11,71 12,18 10,16 8,89 

 االنتاجية

RM 000 

217230 210526 209314 184179 209206 268356 281964 311870 281073 294516 

 التكلفة

RM 000 

- 1866 1405 5 2290 3439 3232 6905 - - 

 الربحية

RM 000 

10812 4445 10673 17197 22945 26518 37318 30299 16691 16924 

Zurich 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

الحصة 

 السوقية%

%7,394 %7,930 8,75 11,26 13,22 12,06 11,34 10,84 14,52 18,75 

 االنتاجية

RM000 

99521 126879 152907 215757 286810 277616 273154 277687 401749 621362 

 التكلفة

RM000 

252 699 3327 - - 4643 793 - 1411 4429 

 الربحية

RM000 

5845 6116 - 65 65 1715 5717 9670 4240 4750 

Etiqa Takaful 

Berhad 

الحصة 

 السوقية %

49,78 23,10 45,67 46,38 44,84 48,36 39,01 23,93 45,18 45,70 

 االنتاجية

RM000 

670008 369683 797696 888273 972895 1112551 1180095 612708 1249513 1513789 

 التكلفة

RM000 

528 534 854 1064 290 864 1031 5536 5536 5536 

 الربحية

RM000 

35522 12940 46834 129149 97497 95380 137240 40945 40273 44787 

Syarikat 

Takaful 

Malaysia 

Berhad 

الحصة 

 السوقية%

33,89 20,90 22,74 20,14 19,45 19,05 19,65 21,57 10,42 21,31 

 االنتاجية

RM000 

456162 344768 397259 385875 421986 438410 473152 552383 288313 706198 

التكلفة 

RM000 

- - - - - - - - - - 

 الربحية

RM000 

155683 141777 111000 82235 85734 69966 39277 6988 11340 17245 

 باالعتماد على: الباحثة: من إعداد املصدر

 التقارير املالية للشركات محل الدراسة  -

- Bank negara malaysia ; General Takaful1: Distribution of Gross Contributions of Direct 

Takaful Operators; doc xl 

بتسديد التكاليف بل تقوم الشركة بذلك نيابة عنه  Syarikat Takaful Malaysia Berhadال يقوم صندوق التكافل العام لشركة مالحظة: 

 حسب التقارير املالية لهذه الشركة
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املطلب الثاني: تحليل وتفسير العالقة بين أدوات إدارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات 

 التنافسية في العينة محل الدراسة من شركات التأمين التكافلي املاليزية:

فيما بين املتغيرات املدروسة نستخدم إحدى طرق التحليل العاملي، وهي  اتاالرتباطمن أجل إيجاد    

، وترتكز هذه الطريقة أساسا على تحليل وتفسير ACPأو الرئيسية  طريقة تحليل املركبات األساسية

 معامالت ارتباط املصفوفة.

العالقة بين متغيرات  ACPوتعكس الجداول املستخرجة من برنامج تحليل املركبات األساسية     

أدوات إدارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات التنافسية، وكذلك العالقة العكسية، ولكن الدراسة ال تحتاج 

إلى ذلك، فهي دراسة من إتجاه واحد فقط، أي العالقة التي تربط متغيرات إدارة مخاطر االكتتاب 

 ن هذا االتجاه.بمؤشرات التنافسية، وعلى هذا األساس فسيتم قراءة الجداول م

ندرج تعريفات مختصرة لرموز متغيرات الدراسة في الجدول التعريف برموز املتغيرات: الفرع األول: 

 املوالي:

 (: التعريف برموز متغيرات الدراسة26جدول رقم )

 داللة املتغير متغيرات إدارة مخاطر االكتتاب

BECL اللتزامات املطالبات= مخصص املطالبات املبلغ عنها+ أفضل تقدير  أفضل تقدير اللتزامات املطالبات

 (IBNRمخصص املطالبات غير املبلغ عنها )

 انطالقا من جداول املطالبات ه وقد تم تحديد

PRAD للحصول على على أفضل تقدير %، 70قة ثمخصص عند مستوى  مخصص هامش املخاطرة

 لتكلفة املطالبات املستقبلية

RETRA نسبة االحتفاظ=  نسبة االحتفاظ
صافي األقساط للسنة

إجمالي األقساط للسنة
 

SURP الفائض املخصص لتسديد القرض  

LOAN القرض الحسن  

CAR نسبة كفاية رأس املال ( نسبة كفاية رأس املالCAR = )
إجمالي رأس المال المتاح

إجمالي رأس المال المطلوب
 ×100 

 داللة املتغير متغيرات التنافسية                                         

MARKS الحصة السوقية=  الحصة السوقية
إجمالي األقساط للشركة

إجمالي األقساط للسوق
 

PROD إجمالي األقساط االنتاجية 

COST التكلفة الخاصة بصندوق التكافل العام التكلفة 

PROF الفائض املخصص للتوزيع على املشتركين الربحية 

 الباحثةمن إعداد  املصدر:
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من أجل معرفة العالقة بين أدوات إدارة االرتباط:  اتتحليل وتفسير نتائج مصفوفالفرع الثاني: 

نقوم بقياس ، مخاطر االكتتاب ومؤشرات التنافسية بالنسبة لجميع الشركات في العينة محل الدراسة

درجة االرتباط بين املتغيرات عن طريق تفسير مصفوفة االرتباط الواردة في الجداول املستخرجة من 

بناءا على تحديد عالقة االرتباط القائمة بين أدوات إدارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات  SPSSبرنامج 

، والحكم على مدى قوة أو ضعف العالقة مين التكافلي للعينة محل الدراسةالتنافسية في شركات التأ

بين معامالت االرتباط لكل متغير من متغيرات أدوات إدارة مخاطر  املتوسطعن طريق حساب 

 االكتتاب في كل مرة.

ونعرض تحليل وتفسير عالقة االرتباط بين أدوات إدارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات التنافسية للعينة    

 محل الدراسة وفقا ملايلي:

( ومؤشرات التنافسية: CARحليل وتفسير عالقة االرتباط بين نسبة كفاية رأس املال )ت .1

تم الحصول على  SPSSانطالقا من طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على برنامج 

 الجدول املوالي:

 ( ومؤشرات التنافسيةCARاالرتباط بين نسبة كفاية رأس املال ) فة(: مصفو 27جدول رقم )

Matrice de corrélation 

 CAR PROD MARKS COST PROF 

Corrélation CAR 1,000 ,642 ,772 -,057 ,800 

PROD ,642 1,000 ,963 ,256 ,588 

MARKS ,772 ,963 1,000 ,131 ,729 

COST -,057 ,256 ,131 1,000 -,153 

PROF ,800 ,588 ,729 -,153 1,000 

 SPSSبناءا على مخرجات برنامج  الباحثةمن إعداد  املصدر:            

من خالل الجدول املستخرج انطالقا من تطبيق طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على  -

 نالحظ مايلي: SPSSبرنامج 

  من خالل معامالت مصفوفة االرتباط هناك ارتباط إيجابي بين نسبة كفاية رأس املال

بالنسبة إلى  ايجابية قويةوالربحية، وهي عالقة  ةالسوقيوكل من االنتاجية، الحصة 

ملتوسط املقدر ب با مقارنة ( على التوالي%80( و)%77,2الحصة السوقية والربحية )

 ( واملحسوب على أساس قيم معامالت االرتباط في الجدول أعاله.73,8%)

 الحصة السوقية والربحية مع بي القوي لنسبة كفاية رأس املال يرجع االرتباط االيجا

، وقدرة كبر حجم رأس املالنتيجة في العينة محل الدراسة  كبر حجم النشاطإلى 

الشركات على تغطية املخاطر الكبرى والقدرة على جذب العمالء، وبالتالي تحقيق أكبر 
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 Etiqa Takaful Berhadحصة سوقية وأكبر قدر من الربحية، فبالنسبة إلى شركة 

أكبر حجم لرأس املال كان لها القدرة على توسيع نشاطها وامتالكها  المتالكهانتيجة 

 أكبر نصيب من إجمالي األقساط وأكبر حصة سوقية.

  هناك ارتباط ضعيف جدا بين نسبة كفاية رأس املال والتكلفة، ويرجع ذلك إلى

تكلفة استقاللية رأس املال عن التكاليف بسبب كبر حجم رأس املال مقارنة بهذه ال

للعينة محل الدراسة، كما أن التكلفة هنا متعلقة بصندوق التكافل العام فقط وليس 

 .في هذا املقام قد تنعدم هذه العالقةالشركة ككل، لذلك 

( BECLتحليل وتفسير عالقة االرتباط بين أفضل تقدير لصافي إلتزامات املطالبات ) .2

 SPSSكبات األساسية املطبقة على برنامج انطالقا من طريقة تحليل املر ومؤشرات التنافسية: 

 تم الحصول على الجدول املوالي:

( ومؤشرات BECLاالرتباط بين أفضل تقدير لصافي إلتزامات املطالبات ) ة(: مصفوف27جدول رقم )

 التنافسية

Matrice de corrélation 

 BECL PROD MARKS COST PROF 

Corrélation BECL 1,000 ,890 ,884 ,254 ,508 

PROD ,890 1,000 ,919 ,279 ,461 

MARKS ,884 ,919 1,000 ,105 ,655 

COST ,254 ,279 ,105 1,000 -,178 

PROF ,508 ,461 ,655 -,178 1,000 

 SPSSبناءا على مخرجات برنامج  الباحثةمن إعداد  املصدر:            

من خالل الجدول املستخرج انطالقا من تطبيق طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على  -

 نالحظ مايلي: SPSSبرنامج 

  بين أفضل تقدير لصافي  ارتباط إيجابييتضح أن هناك االرتباط مصفوفة من خالل معامالت

 التزامات املطالبات ومؤشرات التنافسية في العينة محل الدراسة؛

  العالقة بين أفضل تقدير لصافي إلتزامات املطالبات واإلنتاجية والحصة السوقية هي عالقة إن

( على التوالي وهي أكبر من املتوسط  الذي %88,4( و)%89قوية ألن معامالت املصفوفة هي )

(، ويرجع سبب هذه العالقة القوية إلى كفاية املخصصات التقنية املقدرة %63,4يقدر ب )

، حيث أن التقدير من أجل تغطية جميع املطالبات املتكبدة ينة محل الدراسةبالنسبة للع

الجيد اللتزامات املطالبات سوف يدعم املركز املالي للشركة ما يمنح الشركات القدرة على زيادة 



 في شركات التأمين التكافلي املاليزيةبمؤشرات التنافسية إدارة مخاطر االكتتاب  عالقة أدوات......................................الرابعالفصل 

  
281 

إنتاجيتها من العقود املبرمة، وقدرة الشركات على تغطية املخاطر املؤمن عليها، هذا ما يعطي 

قتهم وقدرة الشركات على تسديد ثلدى املتعاملين مع الشركات بكسب دة الصورة الجي

 مطالباتهم في الوقت املناسب وبالقدر  املناسب، 

( ومؤشرات PRADتحليل وتفسير عالقة االرتباط بين مخصص هامش املخاطرة ) .3

تم  SPSSانطالقا من طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على برنامج التنافسية: 

 الحصول على الجدول املوالي:

 ( ومؤشرات التنافسيةPRADاالرتباط بين مخصص هامش املخاطرة ) ة(: مصفوف29جدول رقم )

Matrice de corrélation 

 PRAD PROD MARKS COST PROF 

Corrélation PRAD 1,000 ,731 ,849 ,033 ,500 

PROD ,731 1,000 ,920 ,269 ,453 

MARKS ,849 ,920 1,000 ,099 ,653 

COST ,033 ,269 ,099 1,000 -,193 

PROF ,500 ,453 ,653 -,193 1,000 

 SPSSبناءا على مخرجات برنامج  الباحثةمن إعداد  املصدر:           

 

من خالل الجدول املستخرج انطالقا من تطبيق طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على  -

 نالحظ مايلي: SPSSبرنامج 

  هناك ارتباط إيجابي بين مخصص هامش املخاطرة ومؤشرات التنافسية للعينة محل

( فإن االرتباط %52,82الدراسة، ومن خالل متوسط معامالت املصفوفات الذي بلغ  )

بين مخصص هامش املخاطرة واإلنتاجية والحصة السوقية هو ارتباط قوي، ويرجع ذلك 

رة هو مخصص تكونه شركات التأمين التكافلي من أجل أن إلى أن مخصص هامش املخاط

 تكون املخصصات التقنية كافية من أجل الوفاء بااللتزامات املالية.

( ومؤشرات RETRAتحليل وتفسير عالقة االرتباط بين إعادة التكافل )نسبة االحتفاظ( ) .4

تم  SPSSانطالقا من طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على برنامج التنافسية: 

 الحصول على الجدول املوالي:
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( ومؤشرات RETRAاالرتباط بين إعادة التكافل )نسبة االحتفاظ( ) ة(: مصفوف30جدول رقم )

 التنافسية

Matrice de corrélation 

 RETRA PROD MARKS COST PROF 

Corrélation RETRA 1,000 ,594 ,609 ,168 ,389 

PROD ,594 1,000 ,896 ,260 ,449 

MARKS ,609 ,896 1,000 ,069 ,610 

COST ,168 ,260 ,069 1,000 -,191 

PROF ,389 ,449 ,610 -,191 1,000 

 SPSSبناءا على مخرجات برنامج  الباحثةمن إعداد  املصدر:            

من خالل الجدول املستخرج انطالقا من تطبيق طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على  -

 نالحظ مايلي: SPSSبرنامج 

 بين نسبة االحتفاظ ومؤشرات  ارتباط ايجابياالرتباط هناك  وفةعلى أساس مصف

بين إعادة التكافل ومؤشرات التنافسية بالنسبة  ارتباط عكس يالتنافسية، وبالتالي هناك 

 للعينة محل الدراسة؛

  فمن خالل تقييم أدوات إدارة مخاطر االكتتاب نجد أن جميع الشركات تعتمد على عملية

إعادة التكافل ولكن بنسب احتفاظ مختلفة، وتفسر العالقة العكسية بين إعادة التكافل 

من مخاطر االكتتاب ولكن  أداة للتحوطعادة هي ومؤشرات التنافسية إلى أن عملية اإل 

 بين املشتركين ومعيد التكافل،  مجرد وسيطكلما زاد االعتماد عليها كلما أصبحت الشركة 

  ومن خالل تقييم أدوات إدارة مخاطر االكتتاب نالحظ أن الشركة التي لها أكبر نصيب من

على عملية إعادة التكافل وذلك إجمالي األقساط وكذا الحصة السوقية هي األقل إعتمادا 

 Etiqa Takafulمن خالل انخفاظ نسب االحتفاظ كما في الجدول الخاص بشركة 

Berhad ( 21جدول رقم) 

  تعتبر عملية إعادة التكافل أداة من أدوات إدارة مخاطر  رغم كل االعتبارات السابقةو

االكتتاب ومواجهة الخسائر غير املتوقعة خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس املال 

فقد اعتمدت الشركة على  Zurich Takaful Malaysia Berhadاملنخفض مثل شركة 

ووصلت نسب  دروسةعملية إعادة التكافل بشكل كبير جدا مقارنة بالشركات األخرى امل

 أي بنسبة تنازل تقدر ب (20الجدول رقم حسب ) 2013سنة  %20,68االحتفاظ إلى 

مع ارتفاع نسبة كفاية  ارتفعتنسب االحتفاظ ولكن ، وهي نسبة معتبرة جدا 79,32%
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وبدأت الشركة في تخفيض االشتراكات  ،(14( و )20الجدولين رقم )رأس املال كما في 

 .التكافل مع ارتفاع حجم رأس املال املتنازل عنها ملعيد

انطالقا من طريقة تحليل وتفسير عالقة االرتباط بين القرض الحسن ومؤشرات التنافسية:  .5

 تم الحصول على الجدول املوالي: SPSSتحليل املركبات األساسية املطبقة على برنامج 

 التنافسية(ومؤشرات LOANاالرتباط بين القرض الحسن ) ة(: مصفوف31جدول رقم )

Matrice de corrélation 

 LOAN PROD MARKS COST PROF 

Corrélation LOAN 1,000 -,160 -,293 -,197 -,211 

PROD -,160 1,000 ,895 ,271 ,457 

MARKS -,293 ,895 1,000 ,075 ,612 

COST -,197 ,271 ,075 1,000 -,176 

PROF -,211 ,457 ,612 -,176 1,000 

 SPSSبناءا على مخرجات برنامج  الباحثةمن إعداد  املصدر:               

من خالل الجدول املستخرج انطالقا من تطبيق طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على  -

 نالحظ مايلي: SPSSبرنامج 

  بين القرض الحسن وجميع مؤشرات  عالقة عكسيةمن خالل معامالت االرتباط هناك

التنافسية، فكلما زادت املبالغ التي يقترضها صندوق املشتركين من صندوق املساهمين كلما 

انخفضت مؤشرات التنافسية، ويرجع ذلك إلى اعتبار القرض الحسن عبء على صندوق 

القرض الحسن ، ويبدو أن العالقة بين ن يجب تسديدة في السنوات القادمةاملشتركين ودي

والتكلفة غير واضحة تماما وهي عالقة عكسية، وذلك على اعتبار أن القرض الحسن يسدد في 

السنوات القادمة وبالتالي التكاليف تنقص بدخول القرض الحسن في صندوق املشتركين في 

 السنة الحالية.

( SURPتحليل وتفسير عالقة االرتباط بين الفائض املخصص لسداد القرض الحسن ) .6

 SPSSانطالقا من طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على برنامج ومؤشرات التنافسية: 

 تم الحصول على الجدول املوالي:
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( SURPاالرتباط بين الفائض املخصص لسداد القرض الحسن ) ة(: مصفوف32جدول رقم )

 ومؤشرات التنافسية

Matrice de corrélation 

 SURP PROD MARKS COST PROF 

Corrélation SURP 1,000 -,222 -,363 -,082 -,222 

PROD -,222 1,000 ,895 ,271 ,457 

MARKS -,363 ,895 1,000 ,075 ,612 

COST -,082 ,271 ,075 1,000 -,176 

PROF -,222 ,457 ,612 -,176 1,000 

 SPSSبناءا على مخرجات برنامج  الباحثةمن إعداد  املصدر:                

من خالل الجدول املستخرج انطالقا من تطبيق طريقة تحليل املركبات األساسية املطبقة على  -

 نالحظ مايلي: SPSSبرنامج 

  بين املبالغ املخصصة لتسديد القرض  عالقة عكسيةمن خالل معامالت االرتباط هناك

املخصصة لسداد القرض الحسن الحسن ومؤشرات التنافسة، حيث أن هذه املبالغ 

مقتطعة من الفائض التأميني، فزيادة هذه املبالغ يعني انخفاض الفوائض القابلة للتوزيع 

 .وبالتالي اعطاء صورة سلبية عن الشركة
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 التطبيقي خالصة الفصل

تعتبر التجربة املاليزية من التجارب الرائدة في مجال التأمين التكافلي، ولعبت مجموعة من       

العوامل دورا في ذلك، حيث تحتل دولة ماليزيا أعلى حصة سوقية بالنسبة إلى دول جنوب شرق آسيا، 

بوتيرة  فصناعة التكافل تحظى بدعم من الحكومة املاليزية في جميع الجوانب حيث نمت هذه الصناعة

 متسارعة في السنوات األخيرة.

ويعتبر الهيكل الخاص بإدارة املخاطر داخل شركات التأمين التكافلي املاليزية واإلطار القانوني الذي      

ينظم هذه الشركات من أهم الدوافع التي ساهمت في نمو هذا القطاع، حيث يشرف البنك املركزي 

ن الخاصة بتنظيم عمل هذه الشركات، بما في ذلك نظام ( على وضع جميع القوانيBNMاملاليزي )

 الحوكمة الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية.

، وكذلك تنظيم هيكل رأس املال الذي 2000حيث صدر أول قانون للحوكمة في ماليزيا في مارس      

ليزي، وكذا لتحديد يضم مؤشرات لتحديد املرونة املالية لشركات التكافل العاملة في السوق املا

املستوى املناسب للتدخل االشرافي من قبل البنك املركزي املاليزي، باإلضافة إلى أنظمة وأطر أخرى من 

 شأنها أن تساهم في تقييم القوة املالية للشركات ومراقبة مخاطرها.

وتتبنى شركات التأمين التكافلي املاليزية سياسة اكتتابية مكونة من مزيج مقبول من األعمال،        

حيث تتنوع املحافظ التأمينية لهذه الشركات ما بين تأمينات السيارات وتأمينات الحريق والتأمين 

خاطر داخل املحفظة يعتبر التنويع في املإذ البحري والجوي، إضافة إلى أنواع أخرى من التأمينات، 

 .التأمينية في حد ذاته وسيلة من أجل نجاح سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي

ومن خالل معدالت التغير في إجمالي األقساط املحسوبة على الشركات محل الدراسة تبين أن        

ابية متذبذبة، متساهلة هناك شركات تتبنى سياسة اكتتابية رشيدة، وهناك شركات تتبنى سياسة اكتت

 في بعض السنوات ومتشددة في سنوات أخرى.

ومن خالل تقييم أدوات إدارة مخاطر االكتتاب ودراسة عالقة االرتباط بين هذه األدوات ومؤشرات      

العينة محل الدراسة، يمكن الوصول إلى النتائج  التنافسية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي في

 التالية:

 شركات التأمين التكافلي املاليزية مجموعة من السياسات وتستخدم مجموعة من  تنتهج

 ؛مخاطر االكتتاب التي تتعرض لها األساليب  واألدوات من أجل إدارة

  في كل من 130يعتبر بلوغ املستوى املناسب لرأس املال الذي حدده البنك املركزي املاليزي ب %

مخاطر االكتتاب واملحافظة على مالءة الشركات وقدرتها الشركات محل الدراسة األهم في إدارة 
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على الوفاء بالتزاماتها، ويظهر ذلك من خالل مدى االرتباط االيجابي القوي بين نسبة كفاية 

الحد األدنى ملتطلبات  حققت الشركة وبالتالي إذا، املال ومؤشرات التنافسية للشركاترأس 

البنك املركزي املاليزي فإن ذلك يدل على املرونة املالية رأس املال التنظيمي املحدد من طرف 

لهذه الشركات وقدرتها على تغطية جميع املخاطر بما في ذلك مخاطر االكتتاب، ومن ذلك 

 التأثير االيجابي على مؤشرات التنافسية.

  تعتمد إدارة مخاطر االكتتاب أيضا بشكل أساس ي على حسن تقدير املخصصات التقنية في

حيث يتم تحديد التزامات املطالبات بناء التجربة السابقة للمطالبات، فمن أجل  الشركة

%، ومن خالل 10تقدير حجم االلتزامات املستقبلية تفرض الشركة تغير في نسبة املطالبات ب 

النتائج املتحصل عليها وهي النتائج املتوقعة بفرض هذه النسبة من التغير في املطالبات، تبني 

ة املستقبلية من أجل تقدير االلتزامات املستقبلية،  حيث يتطلب على مشغلي الشركة الخط

التكافل العام احتساب مخصصات املطالبات املحجوزة بأفضل تقدير لتكلفة مدفوعات 

املطالبات املستقبلية، باالضافة إلى مخصص للمخاطرة وعدم اليقين، واالفتراض الرئيس ي 

ه يمكن استخدام الخبرة في تطور املطالبات السابقة لتوقع الذي يقوم عليه هذا التقدير هو أن

 ، دير التكاليف النهائية للمطالباتتطور املطالبات املستقبلية، وبالتالي تق

 ن التقدير الجيد اللتزامات املطالبات املستقبلية يعني كفاية املخصصات التقنية من أجل إ

القدرة على زيادة إنتاجيتها من العقود يمنح الشركات طالبات املحققة، ما تسديد جميع امل

رتباط ، ويظهر ذلك من خالل اال املبرمة، وقدرة الشركات على تغطية املخاطر املؤمن عليها

 .( ومؤشرات التنافسيةBECLأفضل تقدير لصافي إلتزامات املطالبات )االيجابي بين 

 على هي أداة للتحوط من مخاطر االكتتاب ولكن كلما زاد االعتماد التكافل ن عملية إعادة إ

أصبحت الشركة مجرد وسيط بين املشتركين و  كلما انخفضت مؤشرات التنافسية، هذه األداة

بين إعادة التكافل ومؤشرات  ظهر ذلك من خالل االرتباط العكس يوي ومعيد التكافل،

من أجل التحوط من مخاطر ادة التكافل مناسبا على عملية إعالكبير إن االعتماد  التنافسية،

     ؛وذلك بالنسبة إلى شركات التأمين التكافلي املبتدئة وذات رأس املال املنخفض االكتتاب

 على القرض الحسن من أجل في العينة محل الدراسة  تعتمد شركات التأمين التكافلي املاليزية

نتائج الدراسة نجد أن للقرض الحسن تغطية أي عجز في صندوق املشتركين، ومن خالل 

ارتباط عكس ي بمؤشرات التنافسية، حيث يعتبر أداة فعالة من أدوات إدارة مخاطر االكتتاب  
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يزيد األعباء على صندوق  ولكنه يسجل كتكلفة في صندوق املشتركين، وزيادة هذه القروض

 ؛ينقص من الفوائض القابلة للتوزيعو  املشتركين

 املشتركين،  مخاطر صندوق  في عجز وجود عدم حالة في التوزيع إلى التأميني الفائض يخضع

 للصندوق  الخارجية املصروفات وجميع املطالبات تسديد بعد التأميني الفائض حيث يوزع

 أخرى. تحوطية متطلبات أي مراعاة وبعد
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تعد شركات التأمين التكافلي من أهم الكيانات االقتصادية التي أثبتت نجاحها في العديد من      

األنظمة املالية العاملية خاصة في املجتمعات اإلسالمية منها، بفضل خصوصيتها واملبادئ التي تقوم 

الشريعة اإلسالمية، التي تهدف إلى تقديم الخدمة التأمينية بشكل عليها، وخضوع أنشطتها ملبادئ 

 مشروع وعن طريق تعاون مجموع املشتركين من أجل درء الخطر الذي قد يصيب أحدهم.

وفي ظل البيئة الحالية التي تتسم بالتنافسية، أصبح لزاما على شركات التأمين التكافلي أن تواجه     

اآلليات املناسبة التي تحقق من خاللها املزايا التنافسية باعتبارها من  هذه املنافسة  من خالل تبني

 أهم العوامل املؤثرة على تطور واستمرارية هذه الشركات. 

إن هذا التطور الذي شهدته شركات التأمين التكافلي صاحبه تعرض هذه األخيرة ملجموعة من      

على منافسة غيرها من الشركات العاملة في نفس  املخاطر التي تقف دون تحقيقها ألهدافها، وقدرتها

القطاع، حيث تمس املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي عدة جوانب من عملها، وتعتبر 

مخاطر االكتتاب من أهمها والتي تنشأ عن عقود التأمين وتتعلق بنتائج أعمال االكتتاب في شركات 

 ات وأنواع التأمينات.التأمين التكافلي، وتتنوع حسب تقسيم

وأمام املحيط التنافس ي الذي تعمل وسطه شركات التأمين التكافلي املاليزية كان عليها االجتهاد في    

الوصول إلى األدوات واألساليب املناسبة من أجل مواجهة كل املخاطر التي تعترضها حتى تتمكن من 

كانت هذه املخاطر متعلقة بالعمليات التأمينية التفوق والتميز وبلوغ مكانة تنافسية عالية، خاصة إذا 

وكذلك استغالل كل املزايا التنافسية التي  وتمس نتائج أعمال السياسة االكتتابية في هذه الشركات،

تمتلكها من أجل تحقيق أهدافها املسطرة وتعظيم مصالحها، واحتاللها مراكز تنافسية متقدمة 

 واملحافظة عليها.

 

 دراسةأوال: نتائج ال    

بعد التفصيل في موضوع الدراسة واملتعلق بدور إدارة مخاطر االكتتاب في دعم التنافسية في      

شركات التأمين التكافلي، وبيان مدى االرتباط بين أدوات إدارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات التنافسية 

الجانب النظري والجانب  في شركات التأمين التكافلي املاليزية من خالل عينة مختارة، وبالتطرق إلى

 التطبيقي من هذه الدراسة يمكن استخالص النتائج التالية:

 

 الخاتــــــــــــــــــــــمة
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  :من خالل الجانب النظري للدراسة يمكن استخالص النتائج النتائج املتعلقة بالجزء النظري

 التالية:

  تعتبر شركات التأمين التكافلي تجربة رائدة على مستوى االقتصاد اإلسالمي وركيزة أساسية

 تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية في كل معامالتها وفقا ملبادئ وأسس محددة؛ له،

  إن املبادئ التي تقوم عليها شركات التأمين التكافلي تعتبر في حد ذاتها مزايا تنافسية تمكنها

من التطور واالستمرارية وتحقيق أهدافها، وخلق مكانة تنافسية متقدمة على مستوى 

 السوق العاملة فيه؛

 ن االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ال ينفي عن شركات التأمين التكافلي التعرض إلى إ

األحداث غير املتوقعة والتي ترتبط بحاالت الخطر املحيط بالشركة والتي قد تؤدي إلى 

 اإلخالل بالنتائج املطلوبة؛

 فنظرا تعتبر مخاطر االكتتاب املخاطر التي تمس صميم عمل شركات التأمين التكافلي ،

لطبيعة عمل هذا النوع من الشركات الذي يتميز بانعكاس الدورة اإلنتاجية، حيث أن 

التوقعات الشركة تستقبل األموال أوال ثم تتحمل األعباء ثانيا لذلك فإن عملها يعتمد على 

سواء تعلق األمر بسعر املنتج او بمقدار املخصصات الفنية التي سوف تقوم  املستقبلية

أو حجم التعويض الذي سوف تتحمله وتسدده، وأي خطأ في تقدير حجم هذه بتكوينها 

العوامل سيكلف الشركة الكثير والكثير ويفقدها عمالءها ومكانتها في السوق كون أن هناك 

 بدائل أخرى في كل وقت وفي شركات أخرى منافسة؛ 

  مخاطر االكتتاب من أمام جميع املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي تعتبر

أهمها والتي تنشأ عن عقود التأمين وتتعلق بنتائج أعمال االكتتاب في شركات التأمين 

 التكافلي، حيث تتنوع حسب تقسيمات وأنواع التأمينات؛

  برنامجا شامال للمتطلبات التنظيمية لشركات التأمين عامة، ويمكن  2تعتبر معايير املالءة

الستفادة منها، حيث تحتوي على قواعد تنظيمية من شأنها أن لشركات التأمين التكافلي ا

 تعالج أكبر قدر من املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي؛ 

  يضع معيار متطلبات املالءة الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية مبادئ رئيسية

محددة بل وص ي بتقنيات كمية ال يفمحتوى هذا املعيار  ملتطلبات املالءة لشركات التكافل

لهيكل متطلبات املالءة للتأمين التكافلي، وهو ُيبنى  املبادئ الرئيسيةيضع مجموعة من 
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الصادر عن املنظمة الدولية ملشرفي التأمين مع التغييرات  رأس املال الرقابيأساسا على 

 والتكييفات الالزمة كي تالئم خصوصيات التأمين التكافلي وسماته. 

  مستويين  معيار متطلبات املالءة الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالميةيضع

 ملتطلبات املالءة املالية في شركات التأمين التكافلي:

 :هو التأكد من كفاية موارد املالءة لصندوق املخاطر للمشتركين لتوفير  املستوى األول

 شتركين في التكافل؛ الضمان من أن صندوق املخاطر للمشتركين يلبي مطالبات امل

 :فهو التأكد من كفاية موارد رأس املال ملؤسسة التكافل بما في ذلك  املستوى الثاني

إمكانية الحاجة إلى توفير تغطية رأس املال لصندوق املخاطر للمشتركين على سبيل 

 تسهيل القرض.

  :كان مخصًصا  من خالل الجزء التطبيقي للدراسة، الذيالنتائج املتعلقة بالجزء التطبيقي

من أجل تقييم أدوات إدارة مخاطر االكتتاب التي تتبناها شركات التأمين التكافلي املاليزية، 

ودراسة عالقة االرتباط بين هذه األدوات ومؤشرات التنافسية فيها، من خالل عينة مختارة من 

يمكن استخالص شركات التأمين التكافلي املاليزية والتي تمثل سوق التكافل العام املاليزي، 

 النتائج التالية:

  تعتبر التجربة املاليزية من التجارب الرائدة في مجال التأمين التكافلي، ولعبت مجموعة من

العوامل دورا في ذلك، حيث تحتل دولة ماليزيا أعلى حصة سوقية بالنسبة إلى دول جنوب 

ع الجوانب حيث نمت شرق آسيا، فصناعة التكافل تحظى بدعم من الحكومة املاليزية في جمي

 هذه الصناعة بوتيرة متسارعة في السنوات األخيرة؛

  تتبنى شركات التأمين التكافلي املاليزية محل الدراسة سياسة اكتتابية مكونة من مزيج مقبول

من األعمال، حيث تتنوع املحافظ التأمينية لهذه الشركات ما بين تأمينات السيارات وتأمينات 

حري والجوي، إضافة إلى أنواع أخرى من التأمينات، فتركز بذلك على الحريق والتأمين الب

تنظيم سياسات االكتتاب عن طريق مراقبة ارشادات االكتتاب الخاصة بالشركة وتطبيق 

معايير دقيقة في قبول عقود التأمين، وتتمثل استراتيجية شركات التأمين التكافلي املاليزية في 

، تعتمد على عدد كبير من املخاطر املتجانسة، ية متوازنةمحافظ تأميناالكتتاب في انشاء 

خطط انتقاء وذلك من أجل ضمان االختيار املناسب للمخاطر داخل املحفظة، حيث إن 
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هي جزء من سياسة االكتتاب لشركات التأمين التكافلي، ويجب مراجعتها بصفة دورية   الخطر

 ملستقبلية للشركة.في ضوء النتائج املحققة وتحركات السوق واألهداف ا

  من خالل معدالت التغير في إجمالي األقساط املحسوبة على الشركات محل الدراسة تبين أن

هناك شركات تتبنى سياسة اكتتابية رشيدة، وهناك شركات تتبنى سياسة اكتتابية متذبذبة، 

متساهلة في بعض السنوات ومتشددة في سنوات أخرى، وهذا ما ينفي صحة الفرضية التي 

تتبنى شركات التأمين التكافلي سياسة اكتتابية رشيدة ومتوازنة من أجل التحوط مفادها: " 

 من مخاطر االكتتاب التي قد تتعرض لها".

  تعتمد شركات التأمين التكافلي املاليزية على تصميم خطة إلدارة رأس املال لضمان اإلدارة

ن طريق تحسين هيكل رأس املال، الفعالة له، وهي خطة من أجل زيادة قيمة هذه الشركات ع

وزيادة قدرتها على الوفاء  املتطلبات املاليةكما أن تصميم هذه الخطة كان من أجل تلبية 

التي تتعرض لها شركات  تغطية رأس املال لجميع املخاطربالتزاماتها اتجاه العمالء، عن طريق 

 Capitalكفاية رأس املال  نسبةالتأمين التكافلي بما فيها مخاطر االكتتاب، وبلوغ مستوى 

Adecuacy Ratio  التي فرضها البنك املركزي املاليزيBNM. 

  في كل  %130يعتبر بلوغ املستوى املناسب لرأس املال الذي حدده البنك املركزي املاليزي ب

من الشركات محل الدراسة األهم في إدارة مخاطر االكتتاب واملحافظة على مالءة الشركات 

الوفاء بالتزاماتها، ويظهر ذلك من خالل مدى االرتباط االيجابي القوي بين نسبة وقدرتها على 

يعتبر بلوغ كفاية رأس املال ومؤشرات التنافسية، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية التي مفادها: " 

املستوى املناسب لرأس املال من أهم أدوات إدارة مخاطر االكتتاب التي تؤدي إلى زيادة 

 لشركات التأمين التكافلي".الحصة السوقية 

  إن كبر حجم رأس مال شركات التأمين التكافلي املاليزية من أهم أدوات إدارة مخاطر االكتتاب

والتي لها ارتباط ايجابي قوي بمؤشرات التنافسية ، حيث أن مواجهة الخسائر غير املتوقعة و

التقليل من االعتماد على بلوغ مستوى معين من رأس املال يمكن شركات التأمين التكافلي من 

إعادة التكافل أو االقتراض من صندوق املساهمين......، ويمكن الشركة من االستحواذ على 

 السوق العاملة فيه وجذب كبار الزبائن والتأمين على املخاطر الكبرى.

 كتتاب بشكل أساي ي أيضا على حسن تقدير املخصصات التقنية في تعتمد إدارة مخاطر اال

الشركة حيث يتم تحديد التزامات املطالبات بناء التجربة السابقة للمطالبات، فمن أجل 
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تقدير حجم االلتزامات املستقبلية تفرض الشركات محل الدراسة تغير في نسبة املطالبات، 

تائج املتوقعة بفرض هذه النسبة من التغير في ومن خالل النتائج املتحصل عليها وهي الن

املطالبات، تبني الشركة الخطة املستقبلية من أجل تقدير االلتزامات املستقبلية، حيث يتطلب 

على مشغلي صندوق التكافل العام احتساب مخصصات املطالبات املحجوزة بأفضل تقدير 

صص للمخاطرة وعدم اليقين، ضافة إلى مخفوعات املطالبات املستقبلية، باإلإلتكلفة مد

في تطور  الخبرةواالفتراض الرئيس ي الذي يقوم عليه هذا التقدير هو أنه يمكن استخدام 

، وبالتالي تقدير التكاليف النهائية تطور املطالبات املستقبليةاملطالبات السابقة لتوقع 

 للمطالبات.

  من أجل  ية املخصصات التقنيةكفاإن التقدير الجيد اللتزامات املطالبات املستقبلية يعني

تسديد جميع املطالبات املحققة، ما يمنح الشركات القدرة على زيادة إنتاجيتها من العقود 

 املبرمة، وقدرة شركات التأمين التكافلي على تغطية املخاطر املؤمن عليها.

املالية  الخسائر تعد عملية إعادة التكافل وسيلة تساعد شركات التأمين التكافلي على تفادي  -

 املتعددة األخطار الصغيرةالتي يمكن أن تتحقق نتيجة وقوع الخطر ، وأيضا من  الضخمة

التي يتحقق الخطر بالنسبة لها في نفس الوقت، ولكن االعتماد الواسع على هذه األداة يجعل 

من شركة التأمين التكافلي مجرد وسيط بين املشتركين واملعيد ويظهر ذلك من خالل االرتباط 

إن العكس ي بين إعادة التكافل ومؤشرات التنافسية، وهذا ما ينفي الفرضية التي مفادها:" 

عملية إعادة التكافل من أدوات إدارة مخاطر االكتتاب التي تزيد من إنتاجية شركات 

 التأمين التكافلي".

 أمين يصبح االعتماد الواسع على عملية إعادة التكافل مناسبا وذلك بالنسبة إلى شركات الت

التكافلي املبتدئة وذات رأس املال املنخفض، ثم قد تعدل الشركة تدريجيا من سياستها في 

االعتماد على إعادة التكافل بشكل واسع تزامنا مع زيادة رأس مالها وتوسيع أعمالها )وقد يكون 

 ذلك عن طريق االندماج أو االستحواذ(

 كتتاب، حيث تججأ شركات التأمين يعتبر القرض الحسن أداة من أدوات إدارة مخاطر اال

التكافلي املاليزية إلى االقتراض من صندوق املساهمين في حالة التعرض ملخاطر االكتتاب وعدم 

تقوم شركات قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية التي مفادها:" 
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أجل تغطية العجز الذي قد يحدث التأمين التكافلي باالقتراض من صندوق املساهمين من 

 في صندوق املشتركين نتيجة التعرض ملخاطر االكتتاب".

   إن االعتماد الواسع على االقتراض من صندوق املساهمين قد يضعف من تنافسية شركات

التأمين التكافلي، فهو يسجل كتكلفة في صندوق املشتركين تسدد من الفوائض املستقبلية 

، وبالتالي زيادة هذه القروض يؤدي إلى زيادة التكاليف، وينقص من لصندوق التكافل العام

الفوائض القابلة للتوزيع، وهذا ما يؤثر سلبا على سمعة شركات التأمين التكافلي وينقص من 

 تنافسيتها.

  إن مستوى الفائض التأميني يدل على املستوى الجيد ألداء شركات التكافل املاليزية بالنسبة

ب، وتتضمن سياسة استخدام الفائض التأميني بالنسبة إلى شركات التأمين إلدارة االكتتا

التكافلي املاليزية كل من سياسة توزيع الفائض وكذا مستوى الفائض الذي سيتم االحتفاظ 

أو أي عجز قد يحدث، وهذا يضم أي تقلبات  لتخفيف التقلبات املستقبليةبه في الصندوق 

التعويضات أو عدم تناسب سعر املنتج مع الخطر تخص عدم كفاية املخصصات لتسديد 

محل التأمين وكذلك األحداث املفاجئة، وبهذه الطريقة يساهم الفائض التأميني في إدارة 

 مخاطر االكتتاب ومعالجتها عند وقوعها.

  تتمثل أهمية الفائض التأميني أيضا في إطار إدارة مخاطر االكتتاب بالنسبة لشركات التأمين

ملاليزية في استعمال مبالغ الفائض التأميني من أجل سداد قيم القرض الحسن للعام التكافلي ا

السابق، وليس له تأثير إيجابي مباشر على مؤشرات التنافسية، وهذا ما يثبت صحة الفرضية 

يلعب الفائض التأميني دورا في إدارة مخاطر االكتتاب وذلك من خالل التي مفادها:" 

 ".القرض الحسنتخصيص جزء منه لتسديد 

 

 ثانيا: اقتراحات الدراسة

 على ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم مجموعة من االقتراحات، نجخصها فيمايلي:  

  وضع معايير ملتطلبات املالءة توص ي بتقنيات كمية محددة، ووضع مبادئ رئيسية لهيكل

 متطلبات املالءة املالية للتأمين التكافلي؛

 اليب من أجل إدارة املخاطر والتحوط منها في شركات التأمين ضرورة استحداث أدوات وأس

 التكافلي، وذلك من أجل بلوغها مستويات تنافسية عالية محليا وحتى عامليا؛
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  التركيز على دعم املراكز املالية لشركات التأمين التكافلي، واالهتمام بوضع هيكل من أجل إدارة

 كافلي؛املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين الت

  ضرورة إعطاء شركات التأمين التكافلي فرصة لالرتقاء والنمو، عن طريق استمرار األبحاث من

 أجل تغطية النقائص املوجودة؛

  تكوين اإلطارات والكفاءات املتخصصة في مجال التأمين التكافلي، من أجل القدرة على التقييم

 ملخصصات التقنية؛الجيد لجخطر محل التأمين، والتقدير الصحيح لألسعار وا

  وضع قواعد بيانات خاصة بشركات التأمين التكافلي، حتى يمكن االستفادة منها من أجل

 التوسع في الدراسات واألبحاث.

توطين صناعة أجل  املتطلبات منومن خالل نتائج هذه الدراسة نقترح مجموعة من  -

 :نجخصها في النقاط التاليةالتأمين التكافلي في الجزائر 

 االستناد إلى املعايير الدولية الخاصة بتنظيم عمل شركات التأمين  املشرع الجزائريإ على

التكافلي من أجل تسهيل ودعم التنظيم القانوني لعمل شركات التأمين التكافلي في 

 الجزائر؛

  ضرورة إنشاء شركات إعادة التكافل حتى ال تججأ شركات التأمين التكافلي إلى اإلعادة لدى

 ة التأمين التجارية؛شركات إعاد

  ضرورة توفير الكوادر واإلطارات واملهارات الضرورية في مجال التأمين التكافلي بما في ذلك

خبراء التأمين واملتخصصين الشرعيين، عن طريق دعم التخصصات الجامعية في مجال 

ارف التأمين التكافلي وارسال بعثات دراسية من أجل االستفادة من أكبر قدر ممكن من املع

 والخبرات األجنبية وكذلك تنظيم دورات تدريبية محلية؛

 االهتمام بتبسيط إجراءات التأمين ولغة العقد وشروطه حتى يسهل فهم ما يحويه؛ 

  ،ضرورة استغالل املزايا التنافسية للتأمين التكافلي واملستوحاة من املبادئ التي يقوم عليها

ي كنقاط قوة من أجل توطين صناعة التأمين مثل انتفاء الربحية وتوزيع الفائض التأمين

 التكافلي في الجزائر؛

  ضرورة االستفادة من التجارب الدولية مثل التجربة املاليزية، خاصة من جانب الدعم

الحكومي حيث حظيت صناعة التكافل بدعم غير محدود من طرف الحكومة املاليزية 

 السيما البنك املركزي املاليزي.
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 سة ثالثا: آفاق الدرا

ومن خالل التطرق لدور إدارة مخاطر االكتتاب في دعم تنافسية شركات التأمين ، في نهاية الدراسة    

التكافلي، تبين أن هناك مجموعة من املحاور ذات الصلة باملوضوع والتي تستحق البحث والدراسة، 

 نذكر منها:

 التأمين التكافلي؛ دور املعايير الشرعية في ضبط متطلبات املالءة املالية في شركات 

 دور إدارة املخاطر في رفع األداء املالي في شركات التأمين التكافلي؛ 

 .شروط تحقيق امليزة التنافسية ودورها في تعزيز مكانة شركات التأمين التكافلي 

 

 

 إ
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صندوق التكافل الفائض التأميني في شركات التكافل وعالقة شعبان محمد البرواري,  .117

, ورقة مقدمة ملؤتمر الهيئات الشرعية  لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية باالدارة

  27/5/2010-25االسالمية املنامة املنعقدة في : 

، ورشة عمل بعنوان: آليات التنافسية في سوق التأمين املصري  إدارةصفوت علي حميدة،  .118

املؤتمر  –ى مستوى الشركات واملنظمات واالقتصاد القومي واستراتيجيات إدارة التنافسية عل

 .2006ديسمبر  22-21الدولي الثامن للهندسة اإلدارية: إدارة التنافسية الفرص والتحديات، 

املؤتمر الرقابة الشرعية الفعالة في املؤسسات املالية اإلسالمية، عبد الحميد محمد البعل،  .119

 أم القرى  العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي،

مراجعة لنظرية املخاطرة في االقتصاد اإلسالمي ودورها في ابتكار عبد الكريم أحمد قندوز،  .121

ملتقى التحوط وإدارة املخاطر في وتطوير منتجات إدارة املخاطر بالصناعة املالية اإلسالمية، 

  2012أفريل  6-5املؤسسات املالية اإلسالمية، الخرطوم، النسخة الرابعة، 
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. بحث مقدم في مؤتمر  نحو سوق إعادة تأمين إسالميةعبد اللطيف عبد الرحيم جناحي،  .121

 . 20/02/2006-19وثاق األول للتأمين التكافلي. الكويت 

دور هيئات الرقابة الشرعية املركزية عبد اللطيف محمود آل محمود، حمد فاروق الشيخ،  .122

وك اإلسالمية بين املعايير الشرعية ، ورقة مقدمة مللتقى البنفي معالجة النقص التشريعي

  2018أفريل  4-3والقوانين املطبقة،، البحرين، 

اإللتزام بالتبرع وتوزيع الربح وتحمل الخسارة في التأمين التعاوني، عجيل جاسم النمش ي،  .123

أفريل  12-11مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه األردن 

2010. 

الفائض وتوزيعة في شركات التأمين اإلسالمي، املؤتمر التاسع جاسم النمش ي،  عجيل .124

 2010ماي  28-26البحرين للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، 

بحث مقدم الفائض التأميني أحكامه ومعايير احتسابه وتوزيعه, عدنان محمود العساف,  .125

  13/4/2010-11ترة: ملؤتمر التأمين التعاوني الثاني الرياض للف

تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا ملعايير عطية صالح سلطان،  .126

، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة: تحسين القدرات التنافسية للمؤسسات األداء االستراتيجي

 2007العامة والخاصة وفقا ملعايير األداء االستراتيجي، القاهرة ، جوان 

تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا ملعايير ن، عطية صالح سلطا .127

ورقة عمل مقدمة في ندوة بعنوان: تحسين القدرات التنافسية األداء االستراتيجي، 

للمؤسسات العامة والخاصة وفقا ملعايير األداء االستراتيجي،  منشورات املنظمة العربية 

 2008ة، للتنمية اإلدارية، جمهورية مصر العربي

العجز في صندوق التأمين ووسائل عالجه والبدائل املناسبة التي تتفق مع علي القرة داغي،  .128

 2011ديسمبر  8-7، امللتقى الثالث للتأمين التعاوني، حقيقة التأمين التعاوني

مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته دراسة علي محي الدين القرة داغي،  .129

، ة، مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منهفقهية اقتصادي

  2010أفريل  12-11األردن، 

دراسة –دور إعادة التأمين في املحافظة على املالءة املالية للشركة عمر علي بابكر الطاهر،  .131

 امللتقى الخامس للتأمين التعاوني،  -حالة شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين

 . 2014ماي  19-18بو ظبي أ
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، أهمية إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في شركات التأمين التعاونيمحمد أحمد زيدان،  .131

 .2011ديسمبر  8-7امللتقى الثالث للتأمين التعاوني، 

أهميتها –دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال املصارف اإلسالمية محمد أكرم الل الدين،  .132

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة التاسع عشر، اإلمارات العربية شروطها وطريقة عملها، 

 املتحدة.

محمد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة، تجربة التأمين التعاوني املاليزية، ورقة مقدمة إلى  .133

 .8/12/2012-7امللتقى الثالث للتأمين التعاوني، 

التأمين التعاوني الهيئة  ورقة مقدمة إلى ملتقىالفائض التأميني, محمد علي القري,  .134

  21/1/2009-20اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل الرياض للفترة 

، ملتقى الفائض التأميني معايير احتسابه وأحكامه وطريقة توزيعهمحمد علي القري،  .135

 2010أكتوبر 7-6التأمين التعاوني الثاني، الرياض:

ورقة مقدمة إلى املؤتمر العلمي الدولي: ، محددات الحوكمة ومعاييرهامحمد ياسين غادر،  .136

 .2012ديسمبر  17-15عوملة اإلدارة في عصر املعرفة، لبنان 

بحث مقدم إلى مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه  ، إعادة التأمين،محمود علي السرطاوي  .137

 .12/04/2010-11وموقف الشريعة منه األردن.

قة بين شركة اإلدارة وصناديق التكافل. املشاكل النموذج املختلط للعالناصر عبد الحميد.  .138

 .7/10/2010-6،  ملتقى التأمين التعاوني الرياض. للفترة والحلول 

ملتقى التأمين التعاوني الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمي، هيثم محمد حيدر،  .139

 2009جانفي  22-20األول الرياض 

مؤتمر التأمين التعاوني ر احتسابه وأحكامه، الفائض التأميني ومعاييهيثم محمد حيدر،  .141

  2010أفريل  13-11أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، األردن 

, ندوة مؤسسات ؛ اإلطار االيداعي لعمليات التكافل وأثره على الفائضيونس صوالحي .141

، جامعة سطيف, التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية

 .26/4/2011-25الجزائر، للفترة 
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 بحوث املؤتمرات والندوات العلمية باللغة األجنبية:

142. David Fitouchi, ORSA : la créativité actuarielle au-dela  des formules standard, 

journées actuarielle de Strasbourg, 19 septembre 2014 . 

143. Gildas Robert ;  Comment piloter une entreprise d’assurance IARD sous 

Solvabilité I ; Les nouveaux défis de l’assurance IARD liés à Solvabilité I I ; Journées 

IARD de l ’ Institut des Actuaires ; 11 avr i l 2012. 

144. Karim Abboura .Le contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance 

algériennes ; colloque international sur : Les Sociétés d’Assurances Takaful et les 

Sociétés d’Assurances  Traditionnelles Entre la Théorie et l’ Expérience Pratique Setif ; 

25-26 avril 2011 . 

145. Manuel Aguilera-Verduzco. Risk Management In Insurance –The Regulator 

prespective- Speech presented in the XIIth AFIR Colloquium ; 27th  International 

Congress of  Actuaries; Cancun; Mexico; March 19th 2002. 

 

 رابعا: الرسائل العلمية

 الرسائل العلمية باللغة العربية:

رسالة مقدمة للحصول على درجة سالمي،الوكالة في الفقه اإل محمد بن علي السبيهين؛  .146

 . 1973املاجستير من املعهد العالي للقضاء، جامع أم القرى, مكة املكرمة، 

 

 الرسائل العلمية باللغة األجنبية:

147. Anthony DERIEN. Solvabilité 2 : Une réelle avancée ?. Thése pour obtenir le grade 

de docteur de l’université ; spécialité : Science de Gestion. Université Claude Bernard 

– lyon1. 29Juin 2010.  

148. KhalidEl Kammouri , L’expet comptable face particularités d’analyse financière 

de compagniesd’assurance –proposition d’une approche d’analyse adaptée , 
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mémoire présenté pour l’obtention du diplôme nationale d’expertise comptable , 

Institut supérieure de commerce et d’administration des entreprises , Maroc , 1996 ,  

149. LERDA Aurélien, L’impact du pilier 2 de solvabilité 2 «Gouvernance des risques» 

sur les fonctions audit interne, contrôle interne et risk management, Mémoire 

soutenu pour obtenir du diplôme du master en audit et gouvernance des 

organisations, Institut d'Administration des Entreprises d'Aix-en-Provence, France, 

2011 

150. Michael PERRIN. Calibration des Undertaking Specific et leurs impacts sur les 

fonds propres ; Mémoire présenté devant le jury de l’EURIA en vue de l’obtention du 

diplôme d’actuaire EURIA . 28 septembre 2012.  

151. Pierre Emmanuel THEROND, Mesure et gestion des risques d’assurance : 

analyse critique des future référentiels prudentiel et l’informatique financiere, 

These présente pour obtention du Diplôme de doctorant, Université Claude Bernard 

lyon 1 2007. 

152. Xavier ABENOS , Appétit pour le risque et gestion stratégique d’une société 

d’assurance non-vie – application aux stratégies d’investissements et de 

réassurance- , Diplôme d’actuaire du  CENTRE D’ETUDES ACTUARIELLS, 2006. 

 

 خامسا: الدراسات املتخصصة واملعايير الرقابية

 

 الدراسات املتخصصة واملعايير الرقابية باللغة العربية:

صندوق أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة املخاطر، إبراهيم الكراسنة،  .153

 ، 2006النقد العربي معهد السياسات االقتصادية، أبوظبي، مارس 

-www . erma، على املوقع: 2، ص:معيار إدارة الخطرالجمعية املصرية إلدارة األخطار،  .154

egypt/org 

تحليل قضايا في الصناعة املالية اإلسالمية،  –إدارة املخاطر طارق هللا خان، حبيب أحمد،  .155

 .2003، السعودية 5ورقة مناسبات رقم 
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: 23املنهاج األساس ي ملشرفي التأمين: مبدأ التأمين األساس ي مايكل هيفمان، كريج ثوريبرن،  .156

املسودة الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين، كفاية رأس املال واملالءة املالية، 

 .2004تشرين الثاني  23النهائية، 

مجموعة عمل معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية،  .157

معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين  14مسودة مشروع –)التأمين اإلسالمي( 

 .2012نوفمبر  1اإلسالمي(، 

، 11عيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي، رقم ، ممجلس الخدمات املالية اإلسالمية .158

 . 2010ديسمبر 

  ( التأمين اإلسالمي،26املعيار رقم )هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.  .159

( اجارة 34املعيار الشرعي رقم )هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية. .161

 . األشخاص

( الوكالة وتصرف 23، املعيار رقم )ملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيئة املحاسبة وا .161

 . الفضولي

( إعادة التأمين 41املعيار رقم )هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  .162

  اإلسالمي،

 . ( املضاربة13، املعيار رقم)هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .163

ملحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معايير املحاسبة واملراجعة والضوابط هيئة ا .164

 ( املخصصات واالحتياطات، 11للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار املحاسبة املالية رقم )

معيار املخصصات واالحتياطات في هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  .165

 ، 04، الفقرة 15مين اإلسالمية رقم شركات التأ

معيار املخصصات واالحتياطات في هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  .166

 ، 03، الفقرة 15شركات التأمين اإلسالمية رقم 

 

 الدراسات املتخصصة واملعايير الرقابية باللغة األجنبية:     

167. ACPR : BANQUE DE France. Préparation  a Solvabilité 2 : Traduction partielle du 

document de l’EIOPA sur les hypothéses sous-jacentes a la formule standard pour le 

calcul de SCR ; version 1.0 ; 6 aout  2014 . 
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168. Antonella di GREGORIO ; La gestion des sinistres en assurance IARD : quels le 

viers d optimisation et d amélioration de la perfomance opérationnelle pour 

une gestion efficiente et innovante ? Les travaux de l Enass : Ecole nationale d 

assurance.  

169. Aon Benfield Analytics , Asia Pacific Solvency Regulation, Non-Life Solvency 

Calculations for Selected Countries/Regions, AON Empower Results,  March 

2015,  

170. Global Insurance Centre, Putting risk and governance at the heart of business, p: 

02, 2009, Available at: www. Eye.com / Solvency II. 

171. Standing Committee for Economic Cooperation of the Organization of Islamic 

Cooperation (COMCEC), Improving the Takaful Sector In Islamic Countries  

172. Pierre THEROND , Solvabilité 2 : Présentation générale, ISFA,WINTER ASSOCIES, 

6 octobre 2008. 

173. The European insurance Federation and the Tillnghast  business of Towers Perrin ; 

Solvency 2 Introductory Guide , June 2006 . 

 

 سادسا: التقارير املالية
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of Direct Takaful Operators; doc xl. 

175. Bank negara malaysia ; General Takaful1: Distribution of Gross Contributions of 

Direct Takaful Operators; doc xl. 

176. Directors Report and Audited financial statements of Etiqa Takaful Berhad: 2011 , 

2013, 2015, 2017 , 2019. 

177. Directors Report and Audited financial statements of Syarikat Takaful Malaysia 

Berhad : 2011 , 2013, 2015, 2017 , 2019. 
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178. Directors Report and Audited financial statements of Takaful Ikhlas Berhad 31 

march 2011 , 2013, 2015, 2017 , 2019. 

179. Directors Report and Audited financial statements of Zurich Takaful Malaysia 

Berhad: 2011 , 2013, 2015, 2017 , 2019. 

180. GLOBAL TAKAFUL REPORT 2017, Market Trends In Family and General Takaful, 

Reserch REPORT- Abridged Version, by MILLIMAN. 

181. Global Takaful Report, , Market Trends In Family and General Takaful, MILLIMAN 
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194. https://www.takaful-malaysia.com.my/. 

195. https://www.zurich.com/services. 

196. www .qiic. com. Qa (موقع الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين). 

https://www.takaful-malaysia.com.my/


 

 فهرس الجداول واألشكال



 .........................................................................فهرس الجداول واألشكال.............................................................................

  
  
 

315 

 فهرس الجداول واألشكال

 

 فهرس الجداول 

 
 

 الصفحة عنوان الجدول  رقم الجدول 

 44 عناصر امليزة التنافسية في مختلف مراحل العملية التأمينية 01

األسباب الرئيسية للعسر املالي في شركات التأمين في الواليات املتحدة  02

 1998-1969األمريكية خالل الفترة 

90 

 131 -الفرص والتهديدات–على الشركة  تأثير املخاطر  03

 145 مصفوفة معامالت االرتباط للمخاطر 04

املخاطر الرئيسية التي يتعرض لها صندوق مخاطر املشتركين وشركة  05

 التكافل

170 

معايير الضبط لشركات التأمين التكافلي الصادرة عن البنك املركزي  06

 املاليزي 

226 

 Takaful Ikhlas Berhad 246 التأمينية بالنسبة لشركةتوزيع املحفظة  07

 Zurich Takaful Malaysiaتوزيع املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة  08

Berhad 

247 

 Etiqa Takaful Berhad 248توزيع املحفظة التأمينية بالنسبة لشركة  09

 Syarikat Takaful Malaysiaتوزيع املحفظة التأمينية لشركة  10

Berhad 

249 

 251 تطور إجمالي وصافي األقساط للعينة محل الدراسة 11

 254 معدالت التغير في إجمالي وصافي األقساط 12

 Ikhlas Berhad   Takaful 257هيكل رأس املال بالنسبة لشركة  13

 Zurich Takaful Malaysia Berhad 258هيكل رأس املال بالنسبة لشركة  14



 .........................................................................فهرس الجداول واألشكال.............................................................................

  
  
 

316 

 Etiqa Takaful Berhad 259هيكل رأس املال بالنسبة لشركة  15

 Syarikat Takaful Malaysiaهيكل رأس املال بالنسبة لشركة  16

Berhad 

260 

أثر التغيرات املحتملة في االفتراضات الرئيسية على االلتزامات  17

 Takaful Ikhlas Berhadاملستقبلية لشركة 

261 

واملطالبات املدفوعة لشركات التأمين التكافلي املخصصات التقنية  18

 املاليزية محل الدراسة

263 

 Ikhlas Berhad    Takaful 265حصة اعادة التكافل في شركة  19

 Zurich Takaful Malaysia Berhad 267حصة اعادة التكافل في شركة  20

 Etiqa Takaful Berhad 268حصة اعادة التكافل في شركة  21

 Syarikat Takaful Malaysia Berhad 270حصة اعادة التكافل في شركة  22

 271 2019-2010قيم القرض الحسن للعينة محل الدراسة خالل الفترة  23
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 فهرس املحتويات

 

 ح             -أ   املقدمة                                                                                                            

 52 -1الفصل األول: اإلطار العام للتنافسية في شركات التأمين التكافلي                                     

 21-2: مدخل إلى شركات التأمين التكافلي                                                          املبحث األول 

 3املطلب األول: ماهية شركات التأمين التكافلي                                                                    

 3كافلي                                                                       الفرع األول: تعريف شركات التأمين الت

  5الفرع الثاني: مبادئ عمل شركات التأمين التكافلي                                                                

 7                                           الفرع الثالث: العالقات التعاقدية في شركات التأمين التكافلي       

 10املطلب الثاني: إدارة شركات التأمين التكافلي                                                                   
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 19الفرع األول: مفهوم إعادة التأمين في شركات التأمين التكافلي                                                

 20                                                 الفرع الثاني: طرق إعادة التأمين                                    

 20                         إعادة التأمين                                             طلب صور أهم الفرع الثالث: 

 39-22          : التنافسية في شركات التأمين التكافلي                                          املبحث الثاني

 23املطلب األول: ماهية التنافسية في شركات التأمين التكافلي                                                 

 23الفرع األول: تعريف التنافسية                                                                                       

 24همية التنافسية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي                                             الفرع الثاني: أ
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  25الفرع الثالث: أنواع التنافسية                                                                                       

     27سية                                                          املطلب الثاني: مداخل ومحددات القدرة التناف

  27الفرع األول: مداخل التنافسية                                                                                      

 32                                       الفرع الثاني: نماذج محددات القدرة التنافسية                           

 35املطلب الثالث: استراتيجيات ومؤشرات قياس التنافسية على مستوى الشركة                       

 35الفرع األول: االستراتيجيات التنافسية                                                                              

 38الثاني: مؤشرات قياس التنافسية                                                                            الفرع

 51-40: امليزة التنافسية في إطار الصناعة التأمينية التكافلية                              املبحث الثالث

                                           41                                                املطلب األول: مفهوم امليزة التنافسية                            

                                                                             41                                                                             الفرع األول: تعريف امليزة التنافسية   

                                                                           41                                                                           الفرع الثاني: خصائص امليزة التنافسية 

 42الفرع الثالث: أهمية امليزة التنافسية                                                                               

 43                                                           املطلب الثاني: عناصر ومصادر امليزة التنافسية     

 44الفرع األول: عناصر امليزة التنافسية في مختلف مراحل العملية التأمينية                                  

   45                           الفرع الثاني: مصادر امليزة التنافسية                                                     

 46الفرع الثالث: املزايا التنافسية في شركات التأمين التكافلي                                                     

 49املطلب الثالث: أسباب وشروط تطوير امليزة التنافسية                                                      

 49األول: أسباب تطوير امليزة التنافسية                                                                         الفرع

 50الفرع الثاني: شروط فعالية امليزة التنافسية                                                                      

 52                                                                                   خالصة الفصل األول             
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 114 -53الفصل الثاني: مخاطر االكتتاب وأثرها على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي          

 72-54التكافلي       : التقسيمات األساسية للمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين املبحث األول 

                                                   55املطلب األول: التقسيمات العامة للمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي                

                                                              55                  الفرع األول: تقسيمات مخاطر املؤسسات املالية                                               

                                                          57الفرع الثاني: املخاطر الرئيسية التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي                                    

                                              60لث: تقسيمات املخاطر انطالقا من التأثير املباشر على املالءة املالية للشركة                   الفرع الثا

                                                                  64املطلب الثاني: املخاطر الخاصة بشركات التأمين التكافلي                                                  

                           64الفرع األول: خصائص شركات التأمين التكافلي املتعلقة باملخاطر التي تتعرض لها                        

                                                        65                                الفرع الثاني: أنواع املخاطر الخاصة بشركات التأمين التكافلي                

 املطلب الثالث: املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي من منظور  

 68                   الصناديق املنفصلة                                                                              

  68الفرع األول: التفصيل في مخاطر الفصل بين الصناديق                                                        

                                           69الفرع الثاني: مخاطر عجز صندوق املشتركين عن دفع تعويضات الخسائر                                 

 84-73                        تحديد وتقييم مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلي: املبحث الثاني

 74                                               مفهوم سياسة االكتتاب والعوامل املؤثرة فيهااملطلب األول: 

                                                                                 74                                تتاب في شركات التأمين التكافليوأهداف سياسة االك مفهومالفرع األول:   

 76                                          العوامل املؤثرة والعوامل املقيدة للسياسة االكتتابيةالفرع الثاني: 

                          79                               أسس تقييم سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلياملطلب الثاني: 

 79 أهداف تقييم سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي                                 الفرع األول:   

 79                                                                       االكتتاب العامليةمعايير تقييم الفرع الثاني: 
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 81                          تصنيف وتقييم مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلياملطلب الثالث: 

 81(                                  تصنيف مخاطر االكتتاب للتأمينات العامة )على غير الحياةالفرع األول: 

 82                              تصنيف مخاطر االكتتاب للتأمين على األشخاص )على الحياة(الفرع الثاني: 

    84                                            الفرع الثالث: تقييم مخاطر االكتتاب في شركات التأمين التكافلي

 113-85               أثر مخاطر االكتتاب على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي: لثالثاملبحث ا

 86املطلب األول: املالءة املالية في شركات التأمين التكافلي                                                      

                                   86لتكافلي                                                  الفرع األول: مفهوم املالءة املالية في شركات التأمين ا

                                                                      89الفرع الثاني: تأثير مخاطر االكتتاب على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلي                           

                                                        91                   أثر سعر املنتج التأميني على املالءة املالية لشركات التأمين التكافلياملطلب الثاني: 

 91                                                       تسعير والعوامل املؤثرة فيهامفهوم عملية الالفرع األول: 

                                                                         93                                        حساب القسط )االشتراك( في شركات التأمين التكافليالفرع الثاني: 

 الفرع الثالث: أهمية تسعير منتجات التأمين بالنسبة إلى املالءة املالية 

 98لشركات التأمين التكافلي                                                                                             

                                                    101املطلب الثالث: أثر كفاية املخصصات التقنية على املالءة املالية في شركات التأمين التكافلي    

                                                                     101الفرع األول: مفهوم املخصصات التقنية في شركات التأمين التكافلي                                       

 102  التكافلي                                      الفرع الثاني: أنواع املخصصات التقنية في شركات التأمين 

 108       الفرع الثالث: أهمية املخصصات التقنية بالنسبة لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية

 109املطلب الرابع: إدارة التعويضات وأهميتها بالنسبة إلى شركات التأمين التكافلي                      

 109الفرع األول: تسديد التعويضات التعريف واألسس                                                            

 109ضات                                                                الفرع الثاني: مراحل عملية تسديد التعوي

 الفرع الثالث: األهداف األساسية لتسديد التعويضات وأثر ذلك على املالءة املالية 

                                                                                                                                  110        لشركات التأمين التكافلي                                                                                    

 114خالصة الفصل الثاني                                                                                              
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 الفصل الثالث: أدوات إدارة مخاطر االكتتاب وأثرها على تنافسية شركات التأمين

 201-115التكافلي                                                                                                         

 136-116أمين التكافلي               : مفاهيم أساسية حول إدارة املخاطر في شركات التاملبحث األول 

                               117املطلب األول: مفهوم ونشأة إدارة املخاطر                                                                     

                                                              117الفرع األول: مفهوم املخاطرة                                                                                       

                                                       120                                  الفرع الثاني: نشأة وتعريف إدارة املخاطر                                      

                                                                                                 122املطلب الثاني: إدارة املخاطر األهداف العملية والنظام                                                    

                           122الفرع األول: أهداف إدارة املخاطر                                                                                 

 124                                       الفرع الثاني: تنظيم عملية إدارة املخاطر                                  

                                    128الفرع الثالث: مكونات نظام إدارة املخاطر                                                                       

 130                                   املطلب الثالث: مراحل وسياسات عملية إدارة املخاطر                

 130الفرع األول: مراحل وخطوات إدارة املخاطر                                                                     

                                           135       الفرع الثاني: سياسات إدارة املخاطر                                                                       

 معايير متطلبات املالءة املالية ودورها في إدارة مخاطر اإلكتتاب في شركات : املبحث الثاني

                              173-137التأمين التكافلي                                                                                                

          138                                          ودورها في إدارة مخاطر االكتتاب 2معايير املالءة املطلب األول: 

                                                                                                                                 138                                               2ملعايير املالءة الفرع األول: تقسيمات مخاطر االكتتاب وفقا 

 144                                        في إدارة مخاطر االكتتاب 2دور الركيزة األولى للمالءة الفرع الثاني: 

 149في إدارة مخاطر االكتتاب                                     2من املالءة  3و 2دور الركيزة الفرع الثالث: 

أنظمة االنذار املبكر للمالءة املالية في شركات التأمين ودورها في إدارة مخاطر املطلب الثاني: 

                            154                                                                                                               االكتتاب
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 IRIS                                  154نظام اإلنذار املبكر الفرع األول:   

 RBC                      160لى املخاطر الفرع الثاني: نظام رأس املال القائم ع

  FAST             161الفرع الثالث: نظام مراقبة التحليل املالي 

 معيار متطلبات املالءة املالية للتأمين التكافلي الصادر عن املطلب الثالث: 

 162                             مجلس الخدمات املالية اإلسالمية                                                  

                                                      162أهداف و خصوصيات متطلبات املالءة للتأمين التكافلي                                      الفرع األول: 

                                                       164                           التكافليمتطلبات الحد األدنى للمالءة املالية في شركات التأمين الفرع الثاني: 

 املبحث الثالث: أدوات أخرى إلدارة مخاطر االكتتاب وأثرها على تنافسية شركات

 199-174التأمين التكافلي                                                                                               

 دور الحوكمة والرقابة الشرعية في دعم األنظمة الرقابية لشركات املطلب األول: 

                                                   175                                                        التأمين التكافلي                                              

                                   175 دور حوكمة الشركات في دعم األنظمة الرقابية لشركات التأمين التكافلي                الفرع األول: 

                                                                      180                                                    الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي الفرع الثاني:

ين املطلب الثاني: دور إعادة التأمين في إدارة مخاطر االكتتاب وأثر ذلك على تنافسية شركات التأم

                                                   184التكافلي                                                                                                                

 184                                    الفرع األول: أنواع إعادة التأمين                                               

                                                                         185الفرع الثاني: العوامل التي تؤثر في الجزء املحتفظ به للشركة املتنازلة                                    

 ها على التنافسية بالنسبة لشركات الفرع الثالث: دور إعادة التأمين وأثر 

 186التأمين التكافلي                                                                                                      

الفائض التأميني ودوره في إدارة مخاطر االكتتاب وأثر ذلك على تنافسية شركات املطلب الثالث: 

                                                    188                                                                                                     فليالتأمين التكا

                                                                     188                                                                          خصائص الفائض التأمينيالفرع األول: 
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 189    معايير احتساب الفائض التأميني فيما يتصل بمجاالت التأمين التكافلي في الشركةالفرع الثاني: 

 193                                                         أدوات أخرى إلدارة مخاطر االكتتاباملطلب الرابع: 

 193 مسؤوليات مدير التكافل اتجاه إدارة مخاطر االكتتاب                                       الفرع األول: 

                                                           194                                       دور إدارة األصول والخصوم في إدارة مخاطر االكتتابالفرع الثاني: 

                                                                                                                    198                                                               القرض الحسن وزيادة االشتراكاتالفرع الثالث: 

 خالصة الفصل الثالث                                                                                             200

 إدارة مخاطر االكتتاب بمؤشرات التنافسية في شركات  عالقة أدواتالفصل الرابع: 

 286-202التأمين التكافلي املاليزية                                                                                    

 221-204                           –الواقع والتحديات –سوق التأمين التكافلي املاليزي املبحث األول: 

 205املطلب األول: واقع سوق التأمين التكافلي املاليزي                                                       

 205الفرع األول: نشأة التأمين التكافلي في ماليزيا                                                                 

 207ساهمة في نمو التأمين التكافلي في ماليزيا                                        الفرع الثاني: العوامل امل

 211املطلب الثاني: تطور سوق التأمين التكافلي املاليزي                                                     

 211                                الفرع األول: موقع سوق التأمين التكافلي من سوق التكافل العالمي     

 215الفرع الثاني: تطور التكافل العام والتكافل العائلي في ماليزي                                               

 219املطلب الثالث: الفرص والتحديات التي تواجه صناعة التكافل في ماليزيا                             

 219: الفرص التي يكتسبها قطاع التكافل املاليزي                                                  الفرع األول 

 219الفرع الثاني: التحديات التي تواجه صناعة التكافل في ماليزيا                                              

 239-222بشركات التأمين التكافلي املاليزية       إطار إدارة مخاطر االكتتاب الخاص املبحث الثاتي: 

 املطلب األول: إطار إدارة مخاطر االكتتاب والحوكمة الشرعية في شركات التأمين 

 223التكافلي املاليزية                                                                                                

 223إطار إدارة املخاطر الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية                                 الفرع األول: 

        224الفرع الثاني: نظام الحوكمة الخاص بشركات التأمين التكافلي املاليزية:                                   

 التأمين التكافلي املطلب الثاني: نظام كفاية رأس املال الخاص بشركات

 228املاليزية                                                                                                          

 Capital Adecuacy Ratio      228الفرع األول: نسبة كفاية رأس املال 

 231ن املخاطر الرئيسية                           الفرع الثاني: تحديد مكونات رأس املال الالزم للتخفيف م
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 233الفرع الثالث: تقرير وضع كفاية رأس املال                                                                       

 stress testing       236املطلب الثالث: نظام إختبار الحاالت الحرجة

 Stress Testing (ST)    236بار الحاالت الحرجة الفرع األول: مفهوم نظام اخت

 237 (STالفرع الثاني: تحليل نتائج إختبار الحاالت الحرجة)

 237( ملخاطر التأمين                                                  STالفرع الثالث: اختبار الحاالت الحرجة )

 274-241االكتتاب في شركات التأمين التكافلي املاليزية    املبحث الثالث: تقييم أدوات إدارة مخاطر 

 املطلب األول: تقييم سياسة االكتتاب في شركات التأمين التكافلي املاليزية

 242)العينة محل الدراسة(                                                                                             

 242تحديد مصادر البيانات والتعريف بالعينة محل الدراسة                                      الفرع األول:

 245الفرع الثاني: توزيع عقود التكافل العام في العينة محل الدراسة                                           

 251                                               الفرع الثالث: معدالت التغير في إجمالي وصافي األقساط       

 املطلب الثاني: تقييم رأس املال واملخصصات التقنية في شركات التأمين التكافلي 

                256املاليزية )العينة محل الدراسة(                                                                                  

                                                      256الفرع األول: تقييم رأس املال في شركات التأمين التكافلي املاليزية)العينة محل الدراسة(              

 260الفرع الثاني: تقييم املخصصات التقنية لشركات التأمين التكافلي املاليزية محل الدراسة             

 املطلب الثالث: أدوات أخرى إلدارة مخاطر االكتتاب في شركات التأمين

 265التكافلي املاليزية )العينة محل الدراسة(                                                                       

 265                        الفرع األول: سياسة إعادة التكافل ودورها في إدارة مخاطر االكتتاب              

                                                                                              271                      الفرع الثاني: تقييم القرض الحسن والفائض التأميني املخصص لتسديد القرض

 ارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات التنافسية: دراسة العالقة بين أدوات إداملبحث الرابع

                                                           284-275في شركات التأمين التكافلي املاليزية                                                                       

 املطلب األول: تحديد مؤشرات التنافسية في شركات التأمين التكافلي املاليزية 

                                                      276)العينة محل الدراسة(                                                                                             

  التعريف بطريقة تحليل املركبات األساسية الفرع األول:

 (Analyse Composantes Principale (ACP       276 

 الفرع الثاني: تحديد مؤشرات التنافسية في الشركات محل الدراسة 

 276                                                                                           2019-2010خالل الفترة 

 املطلب الثاني: تحليل وتفسير العالقة بين أدوات إدارة مخاطر االكتتاب ومؤشرات 

                     278التنافسية في العينة محل الدراسة من شركات التأمين التكافلي املاليزية                              

 278                                                               الفرع األول: التعريف برموز املتغيرات             
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 279الفرع الثاني: تحليل وتفسير نتائج مصفوفات االرتباط                                                        

 285                                خالصة الفصل الرابع                                                              

 295-288 الخاتمة                                                                                                   

 314-296       قائمة املراجع                                                                                            

 321-315فهرس الجداول واألشكال                                                                                   

 330-322فهرس املحتويات                                                                                              



 ملخص:     

لم تعد التنافسية بين شركات التأمين التكافلي تقتصر على األسواق املحلية فحسب ولكن أيضا     

من على مستوى األسواق العاملية، وقد صاحب هذا التطور تعرض شركات التأمين التكافلي ملجموعة 

املخاطر التي تقف دون تحقيقها ألهدافها، وقدرتها على منافسة غيرها من الشركات العاملة في نفس 

القطاع، وتعتبر مخاطر االكتتاب من أهمها والتي تنشأ عن عقود التأمين وتتعلق بنتائج أعمال االكتتاب 

 فيها.

رية واملعايير التقنية الواجب حيث تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى الوقوف على املتطلبات الضرو    

على شركات التأمين التكافلي مراعاتها في عمليات االكتتاب وتكوين محافظها التأمينية، والتفصيل في 

األدوات واألساليب التي تتبعها شركات التأمين التكافلي من أجل إدارة مخاطر االكتتاب التي تمس 

نوع من الشركات على الوفاء بالتزاماتها املالية، وبيان العملية التأمينية، وتؤدي إلى عدم قدرة هذا ال

   مدى ارتباط هذه األدوات بمؤشرات التنافسية فيها.

    Abstract: 

    Competitiveness among Takaful insurance companies is no longer limited to local 
markets only, but also to global markets. This development was accompanied by 
exposure of Takaful insurance companies to a range of risks that prevent them from 
achieving their goals, and their ability to compete with other companies operating in 
the same sector. Underwriting risks are considered Among the most important ones, 
which arise from insurance contracts and relate to the results of underwriting work. 

  Where the study aims mainly to identify the necessary requirements and technical 
standards that Takaful insurance companies must take into account in the 
subscription operations and the formation of their insurance portfolios, and to detail 
the tools and methods used by Takaful insurance companies in order to manage the 
underwriting risks that affect the insurance process, and lead to the inability of this 
type of companies to fulfill their financial obligations, and to indicate the extent to 
which these tools are related to their competitiveness indicators. 
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