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املًدص:
تتؿثؾ أمهقة افبحث دم ـقكف يعافج أحد ادقاضقع افتل صغؾت بال افؽثر مـ االؿتصاديغ وافباحثغ،
ؾبعد أن تبغ فؾػؼفاء ظدم جقاز افتلمغ افتجاري ،اكتبفقا فألمهقة االؿتصادية واالجتامظقة خلدمات
افتلمغ ،ؾتقصؾقا فصقغة ذظقة بؿقجبفا أصبح افتلمغ جائز ذظا وأضؾؼ ظؾقف اشؿ افتلمغ افتؽاؾع،
وؿد أشس ظذ األحؽام افؼظقة متققزا فف ظـ افتلمغ افتجاري ،ومـ خالل هذا افبحث شـتعرف ظذ
اآلفقات ادثذ فتقزيع افػائض افتلمقـل افتل ختدم تطقير تـاؾسقة ذـات افتلمغ افتؽاؾع ،وذفؽ بدراشة
حافة ذـة األول فؾتلمغ باألردن خالل افػسة ادؿتدة بغ  ،2012-2008فـقضح ـقػقة تلثر آفقة
وضريؼة تقزيع افػائض افتلمقـل ظذ تـاؾسقة افؼـة.
ايهًُات املفتاحية :افتلمغ افتؽاؾع -افتلمغ افتجاري -افػائض افتلمقـل.

َكدَة:
يعتز ؿطاع افتلمغ مؽقكًا أشاش ًقا دم افؼطاع ادايل فؽؾ اؿتصاد ،وؿد ازدادت أمهقتف مع افتقشع دم أظامل
جزءا مؽؿال فؾـظام ادرصدم بؾ وال يؼؾ ظـف أمهقة مـ حقث
افتلمغ وافتعامؾ مع ذـاتف ،وأصبح افتلمغ ً
األصقل ادتداوفة فديف وادقارد ادافقة ،ومـ خالل هذا افبحث يتؿ تقضقح مدى تلثر آفقات تقزيع
افػائض افتلمقـل ظذ تـاؾسقة ذـات افتلمغ افتؽاؾع ،ؾادـاؾسة ادؼوظة ال ماكع مـفا دم صـاظة افتلمغ
افتؽاؾع ،بؾ هل مطؾقبة مـ أجؾ كؿق واشتؼرار افؼـة ،حقث أن ذـات افتلمغ افتؽاؾع تتؿتع
بؿجؿقظة مـ ادزايا ادستؿدة مـ مبادئفا وأحؽامفا ظذ ؽرار ؿرار تقزيع افػائض افتلمقـل حسب افطرق
واآلفقات افتل تؼرها هقئة افرؿابة افؼظقة وجمؾس اإلدارة ،ظذ اظتبار أن افػائض افتلمقـل أصبح وشقؾة
هامة دم زيادة افؼدرة افتـاؾسقة مـ خالل اختالف وتـقع ضرق تقزيعف مـ ذـة إػ أخرى وهذا ما يمدي
إػ اكج ذاب ادممـ هلؿ إػ ذـات افتلمغ افتؽاؾع افتل تتبع آفقات تقزيع مالئؿة هلؿ ،وهذا بدوره يمدي
إػ زيادة االـتتاب وافتقشع دم اخلدمات افتلمقـقة افتؽاؾؾقة ،وبتايل كؿق وتطقر تـاؾسقة افؼـة .بـاءا ظذ
ما شبؼ كطرح إصؽافقة افبحث افتافقة :ما هل آفقات تقزيع افػائض افتلمقـل وآثارها ظذ تـاؾسقة ذـات
افتلمغ افتؽاؾع؟
مع اظتبار أن افدراشة شتجرى ظذ كظام اؿتصادي إشالمل ،كؼقم بطرح افػرضقة افتافقة:


احتجاز افػائض افتلمقـل أو تقزيعف حسب افطرق ادختؾػة يمثر بشؽؾ ـبر ظذ تـاؾسيقة ذـيات
افتلمغ افتؽاؾع مـ خالل مققل أو اكجذاب محؾة افقثائؼ وحتك ادسامهغ دم حيد ذاميؿ إػ ضريؼية
افتقزيع افتل تـاشبفؿ.

والختبار افػرضقة واإلجابة ظذ اإلصؽافقة كؼسؿ افبحث إػ ثالث حماور ـاآليت:
 .1ماهقة افتلمغ افتؽاؾع؛
 .2آفقات تقزيع افػائض افتلمقـل دم ذـات افتلمغ افتؽاؾع؛
 .3دراشة حافة ذـة األوػ فؾتلمغ باألردن وذفؽ خالل افػسة ادؿتدة بغ .2012 -2008
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َ .1اٖية ايتأَني ايتهافًي
َ 1.1فٗوّ ايتأَني ايتـهافًي
ؿبؾ تـاول خصائص افتلمغ افتؽاؾع وأشسف البد مـ افتعريػ افؾغقي واإلصالحل فؾتلمغ افتؽاؾع ـام
يع:

 1.1.1ايتأَني يغة
افتلمغ مشتؼ مـ ـؾؿة أمـ ،وافتل تدل ظذ ضؿلكقـة افـػس وزوال اخلقف ،ويؼال أمـ أمـًا وأماكًا
وأماكة وأمـة أي اضؿلن ومل خيػ ؾفق آمـ وأمغ ،ويؼال فؽ األمان :أي ؿد أمـتؽ ،وأمـ افبؾد :اضؿلن ؾقف
أهؾف ،وأمـ افؼ :مـف شؾؿ ،وأمـ ؾالكا ظذ ـذا :وثؼ ؾقف واضؿلن إفقف أو جعؾف أمقـ ًا ظؾقف.1
أما افتؽاؾؾ :مـ افؽػافة بؿعـك افضامن ،يؼال :ـػؾ بافرجؾ وتؽ َّػؾ وأـػؾف إياه ،إذا ضؿـف ،وألمهقة
ذفؽ جاءت افـصقص افؼرآكقة ،وكصقص افسـة افـبقية حتث ظؾقف ،ؾؿـ افـصقص افؼرآكقة ؿقفف تعاػ:
ِ
بح ْب ِؾ اهللِ َجِق ًعا
اوكُقا َظذ اإل ْثؿ واف ُعدْ َوان) ،وؿقفف
تعاػ(:وا ْظتَص ُؿقا َ
َ
افز واف َّت ْؼ َقى َوال َت َع َ
(و َت َع َ
َ
اوكُقا َظذ ِّ
َوال َت َػ َّر ُؿقا) ،2ومـ كصقص افسـة افـبقية ؿقفف حمؿد صذ اهلل ظؾقة وشؾؿ (ادممـ فؾؿممـ ـافبـقان
ادرصقص يشد بعضف بعضا).3

 2.1.1ايتأَني ايتهافًي يف املفٗوّ اإلصطالحي
هق "اتػاق أصخاص يتعرضقن ألخطار معقـة ظذ تالدم األرضار افـاصئة ظـ هذه األخطار ،وذفؽ
بدؾع االصساـات ظذ أشاس االفتزام بافتزع ،ويتؽقن مـ ذفؽ صـدوق تلمغ فف حؽؿ افشخصقة
االظتبارية ،وفف ذمة مافقة مستؼؾة (صـدوق) يتؿ مـف افتعقيض ظـ األرضار افتل تؾحؼ أحد ادشسـغ مـ
جراء وؿقع األخطار ادممـ مـفا ،وذفؽ ضبؼا فؾقائح وافقثائؼ ،ويتقػ إدارة هذا افصـدوق هقئة خمتارة
مـ محؾة افقثائؼ ،أو تديره ذـة مسامهة بلجر تؼقم بندارة أظامل افتلمغ واشتثامر مقجقدات
افصـدوق".4

 2.1خصائص ايتأَني ايتهافًي
شـؼقم بنبراز أهؿ خصائص افتلمغ افتؽاؾع اإلشالمل مـ خالل افشؽؾ افتايل:
ظهٌ رقِ ( :)01أِٖ خصائص ايتأَني ايتهافًي
املؤمن له
املؤمن و َّ
اجتماع صفة ِّ
لكل عضو

2

وجود هيئة رقابة
شرعية

عقد تربع وليس

توفري التأمني بأقل

معاوضة

تكلفة ممكنة

1

توزيع الفائض على

أهم خصائص التأمني التكافلي

4

3

املشرتكني

ملكية الصندوق حلملة

الفصل بني حساب املسامهني

عقد الوكالة أو املضاربة يف

الوثائق

وحساب محلة الوثائق

إدارة الشركة

5

ادصدر:
.1

كعامت حمؿد خمتار ،افتلمغ افتجاري وافتلمغ اإلشالمل بغ افـظرية وافتطبقؼ ،مرجع شابؼ ،ص.246
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.2

أمحد حمؿد فطػل أمحد ،كظرية افتلمغ ادشؽالت افعؿؾقة واحلؾقل اإلشالمقة ،دار افػؽر اجلامعل ،ط ،1اإلشؽـدرية ،2007،ص.240

.3

ظامر حسـ ظػاكف ،إضار مؼسح فـظام حماشبل فعؿؾقات ذـة افتلمغ افتؽاؾع دم ضقء افػؽر ادحاشبل اإلشالمل ،رشافة ماجستر دم ادحاشبة
وافتؿقيؾ ،اجلامعة اإلشالمقة بغزة2010 ،م ،ص.18
ظالء افديـ زظسي ،افػروق ادمثرة بغ افتلمغ افتعاوين وافتلمغ افتجاري ،بحث مؼدم إػ مؾتؼك افتلمغ افتعاوين افثاين ،اهلقئة اإلشالمقة افعادقة

.4

فالؿتصاد وافتؿقيؾ دم افػسة مـ  02إػ 2010/10/03م ،افرياض ،ص.16
زيدي ظبقي ،إدارة افتلمغ وادخاضر ،دار ــقز ادعرؾة فؾـؼ وافتقزيع ،ظامن-األردن ،ط ،2006 ،1ص.107

.5

 3.1أِٖ األشض اييت متارط عًى أشاشٗا ظرنات ايتأَني اإلشالَية ايتأَني ايتهافًي
شـؼقم بتقضقح أهؿ هذه األشس افتل متارس ظذ أشاشفا ذـات افتلمغ اإلشالمقة افتلمغ افتؽاؾع
مـ خالل افشؽؾ افتايل:
ظهٌ رقِ ( :)02أِٖ األشض اييت متارط عًى أشاشٗا ظرنات ايتأَني اإلشالَية ايتأَني ايتهافًي
االلتزام بأحكام الشريعة
اإلسالمية1

التعاون والتكافل
بني املستأمنني2

العدالة والتكافل
بني املسامهني
واملستأمنني3

ادصدر:
.1

أمحد شامل مؾحؿ ،افتلمغ اإلشالمل ،دار افثؼاؾة فؾـؼ وافتقزيع ،ظامن-األردن ،ط ،2012 ،1ص.46

.2

حريب حمؿد ظريؼات وشعقد جعة ظؼؾ ،افتلمغ وإدارة اخلطر ،دار وائؾ فؾـؼ ،ظامن-األردن ،ط ،2008 ،1ص.228

.3

كػس ادرجع ،ص.228

مـ أهؿ األشس افتل تؼقم ظؾقفا ذـات افتلمغ افتؽاؾع هل االفتزام بلحؽام افؼيعة اإلشالمقة دم
جقع معامالما شقاء ـاكت تتعؾؼ بندارة افعؿؾقات افتلمقـقة أو االشتثامرية ،ـعدم تلمغ ادؿتؾؽات
ادحرمة ـافبـقك افتل تتعامؾ بافربا مثال واشتثامر أمقال افتلمغ وأمقال ادسامهغ بافطرق ادؼوظة.
ويتؿ افتعاون وافتؽاؾؾ بغ ادستلمـغ مـ خالل االحتػاظ بجؿقع أؿساط افتلمغ ادلخقذة مـفؿ دم
حساب واحد خاص هبؿ برصف افـظر ظـ كقع افتلمغ ،بحقث يتؿ تعقيض ادترضريـ مـ هذا احلساب.
أما ؾقام خيص افعدافة بغ ادسامهغ وادستلمـغ ؾفق مـ خالل ؾصؾ حساب ادسامهغ ظـ حساب
ادستلمـغ ،بحقث يؽقن فؽؾ مـ افػريؼغ حساب مايل خاص بف جتـبا الختالط األمقال وتداخؾ احلؼقق
وافقاجبات ادافقة ،وأما افتؽاؾؾ بقـفؿ ؾقتؿثؾ دم تبادل افؼرض احلسـ دون أن تتحؿؾ اجلفة ادؼسضة ألية
ؾقائد مافقة ،وذفؽ ظـ ضريؼ تؼديؿ افدظؿ ادايل افالزم حلساب ادستلمـغ مـ أمقال ادسامهغ بصػة
افؼرض احلسـ إذا مل تػ األؿساط ادستقؾاة مـ ادستلمـغ فتغطقة افعجز ،ومل يؽـ فدى افؼـة رصقد
احتقاضقا مـ األرباح ادتقؾرة مـ أؿساط افتلمغ

 4.1أِٖ ايفروم بني ايتأَني ايتهافًي وايتأَني ايتجاري
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افػا رق افرئقز بغ افـقظغ يؽؿـ دم ادؼصد األشاد افذي حػز إػ تؽقيـ ذـة افتلمغ ،ؾنن ـان
ادؼصد هق افربح ـان هذا هق افتلمغ افتجاري ،أما إذا ـان ادؼصد افرئقز هق افتعاون وافتؽاؾؾ وتبادل
ادـاؾع وجز افرضر افذي ؿد يؾحؼ بعضفؿ ؾفذا هق افتلمغ افتؽاؾع ،وهـاك افعديد مـ أوجف اخلالف
بغ افتلمغ افتؽاؾع وافتلمغ افتجاري تعقد إػ ضبقعة ـؾ مـفام وافعالؿة افتل تـشل مع افغر ،وؾقام يع
جدول يقضح أهؿ أوجف تؾؽ االختالؾات:
جدوٍ رقِ ( :)01أِٖ ايفروم بني ايتأَني ايتهافًي وايتأَني ايتجاري
وجف ادؼاركة
ضبقعة افعؼد

افتلمغ افتؽاؾع

افتلمغ افتجاري
عقد معاوضة بني املً َمن له والرشكة

عقد تربع وتكافل ال يقصد به الربح ابتداء

حتقوق الربح للمسامهني عىل حساب املًمن هلم،

التعاون عىل ختفوف الرضر بني املشرتكني بنوة

وحتقوق األمان واحلامية للمستيمنني

التربع

ادامرشة

متارس كافة أىواع التيمني

متارس أىواع التيمني املرشوعة فقط

افرؿابة افؼظقة

ال ختضع للرقابة الرشعوة

ختضع للرقابة الرشعوة

ال يوجد فرق بني أموال اشرتاكات التيمني

الفصل بني حساب املسامهني وحساب محلة

وأموال املسامهني كل يف صندوق واحد

الوثائق

حق للمسامهني بالكامل ،فهو يعترب بالنسبة هلم

توزيع جزء منه عىل املشرتكني صبق للنظام

ربح

األسايس ،وجملس اإلدارة

اهلدف

1

2

اهلقؽؾ ادايل

3

افػائض افتلمقـل

4

ادصدر:
.1

شامر مظفر ؿـطؼجل ،افتلمغ اإلشالمل افتؽاؾع أشسف وحماشبتف ،دار صعاع فؾـؼ وافعؾقم ،حؾب-شقرية ،2008 ،ص.31

.2

أشامة ظزمل شالم ،صؼري كقري مقشك ،إدارة اخلطر وافتلمغ ،دار احلامد فؾـؼ وافتقزيع ،ظامن-األردن ،ط ،1،2010ص.346

.3

أمحد شامل مؾحؿ ،بغ افتلمغ افتجاري وافتلمغ افتعاوين ،بحث مؼدم إػ مممتر افتلمغ افتعاوين أبعاده وآؾاؿف ومقؿػ افؼيعة اإلشالمقة مـف،
األردن13-11،أؾريؾ2010م ،ص.03

.4

ظامر حسـ ظػاكف ،إضار مؼسح فـظام حماشبل فعؿؾقات ذـة افتلمغ افتؽاؾع دم ضقء افػؽر ادحاشبل اإلشالمل ،رشافة ماجستر دم ادحاشبة
وافتؿقيؾ ،اجلامعة اإلشالمقة بغزة2010 ،م ،ص.20

 .2آييات توزيع ايفائض ايتأَيين يف ظرنات ايتأَني ايتهافًي
َ 1.2فٗوّ ايفائض ايتأَيين
شؿل افػرق بغ ما تؿ جعف مـ أؿساط وما تؿ دؾعف مـ تعقيضات دم كظام افتلمغ افتؽاؾع
اإلشالمل ؾائضا تلمقـقا ،وشؿل دم كظام افتلمغ افتجاري ربحا ،وشـؼقم بتحديد مػفقم افػائض افتلمقـل
بدؿة مـ خالل اآليت:

 1.1.2ايفائض يف ايًغة
ملخقذ مـ ؾاض اداء ؾقض ًا وؾققض ًا وؾقضاك ًا ،إذا ـثر حتك شال ،ؾفق ؾائض ،وؾ َّقاض مبافغة افػائض.
ؾقؼال :ؾاض افقادي :إذا امتأل حتك شال ،وؾاض اإلكاء :إذا مأله صاحبف حتك شال.5

 2.1.2ايفائض ايتأَيين يف االصطالح
افػائض افتلمقـل هق" :افرصقد ادايل ادتبؼل مـ أؿساط ادشسـغ واشتثامراما ،بعد شداد افتعقيضات
واؿتطاع رصقد االحتقاضقات افػـقة وتغطقة جقع ادرصوؾات وافـػؼات ،وهق مؾؽ مطؾؼ حلؿؾة افقثائؼ
4
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يتؼاشؿقكف حسب ما حيدده كظام افتلمغ ادؼر مـ ؿبؾ محؾة افقثائؼ ،وفقس فؾؿسامهغ دم ذـة افتلمغ
اإلشالمقة أي حؼ ظذ افػائض افتلمقـل" .6

 2.2أُٖية ايعٌُ مببدأ توزيع ايفائض ايتأَيين
إن تطبقؼ افتلمغ اإلشالمل بام ؾقف مـ مبادئ تؽاؾؾقة تعاوكقة ،ـتقزيع افػائض افتلمقـل ظذ ادشسـغ
افذيـ دؾعقا األؿساط حيؼؼ ظدة ؾقائد كذـر مـفا:7

 1.2.2تكوية املرنس املايي يصٓدوم محًة ايوثائل
افعؿؾ بؿبدأ تقزيع افػائض افتلمقـل ظذ ادستلمـغ يؼقي ادرـز ادايل فصـدوق محؾة افقثائؼ بتجـقب
االحتقاضات مـف ،وهذا مما يمدي إػ زيادة ثؼة افـاس بافتلمغ افتؽاؾع ،ـام أكف يعؿؾ ظذ زيادة اإلؿبال
ظؾقف ،ؾبافرؽؿ مـ أن شقق افتلمغ افتجاري دم افدول افعربقة واإلشالمقة متشبعة ،إال أن افتلمغ
اإلشالمل جيد ضالب ًا فف.

 2.2.2ختفيض قيُة األقصاط
افعؿؾ بؿبدأ تقزيع افػائض افتلمقـل ظذ ادستلمـغ يسفؿ دم خػض افؼقؿة افػعؾقة فالصساـات
(األؿساط) ادؼدمة مـ ادستلمـغ ،ؾفؿ يدؾعقن األؿساط ظـد اكعؼاد افعؼد ،ودم هناية افسـة ادافقة ،وطفقر
افػائض افتلمقـل يرجع إفقفؿ جزء مما دؾعقا.

َٓ 3.2.2ع صفة االحتهار عٔ قطاع ايتأَني
افعؿؾ بؿبدأ تقزيع افػائض افتلمقـل ظذ ادستلمـغ يؿـع افصػة االحتؽارية فؾتلمغ ادعاس ،ؾافتلمغ
افتجاري يتصػ باالحتؽار ،حقث تسقطر ظذ ؿطاع افتلمغ ؾئة خاصة مـ خالل ذـات افتلمغ ،تتخذ
مـ افتلمغ وشقؾة فتحؼقؼ أـز ؿدر مـ األرباح ظذ حساب ادستلمـغ ،ؾتػرض ذوض ًا تعسػقة ،وتلخذ
أؿساض ًا مبافغ ًا ؾقفا ،وتؼقم باشتغالل ،واشتثامر تؾؽ األؿساط بلشؾقب احتؽاري ،هيدف فتحؼقؼ مصافح
خاصة ألصحاب ذـات افتلمغ ،ؾفل تلخذ افؽثر ،وال تعطل إال افؼؾقؾ.
أما افعؿؾ بؿبدأ افػائض افتلمقـل دم افتلمغ افتؽاؾع اإلشالمل ؾقؿـع االحتؽار ظـف ،ألن افغاية مـف
حتؼقؼ ادصؾحة ألـثر ظدد مـ افـاس ،مع بؼاء خدمة افتلمغ دم حدود ـؾػتف.

 3.2طرم حصاب ايفائض ايتأَيين
هـاك ضريؼتغ حلساب افػائض افتلمقـل تتؿثؾ ـؾ مـفام دم افتايل:
أ-

اظتبار ـؾ أؿسام افتلمغ وـلهنا حمػظة واحدة خيصؿ مـفا ـؾ ادصاريػ بلكقاظفا
ادختؾػة واالفتزامات ،ويعامؾ افػائض ظذ أشاس أكف ؾائض فؽؾ األؿسام.8

ب-

افتػريؼ بغ مـتجات افتلمغ ادختؾػة ،واظتبار ـؾ ؿسؿ حمػظة ؿائؿة بذاما ختصؿ مـفا
ادرصوؾات بلكقاظفا ادختؾػة واالفتزامات األخرى ذات افعالؿة ؾؼط بافؼسؿ ادعـل،
ؾؿثال حمػظة تلمغ افسقارات حتتسب ـقحدة واحدة ،وـذا تلمغ احلريؼ واحلقادث
افعامة ،وذفؽ بحؽؿ أن ـؾ صؽؾ مـ أصؽال افتلمغ فف خصقصقتف افتل متقزه ،شقاء دم
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احتساب االصساك (افؼسط) ،أو دم احتساب مبؾغ افتلمغ (افتعقيض) ،أو دم افؼوط
واالشتثـاءات اخلاصة بف ،وحجؿ ادخاضر ادعرض هلا ،وبافتايل كػرق بغ أكقاع افتلمغ
ـال ظذ حدا.9
وحسب هذه افطريؼة يعتز (افػائض/افعجز) هق (افػائض/افعجز) فؾؼسؿ ادعـل ؾؼط.10

 4.2قاعدة حصاب حصة املعرتى ايواحد َٔ توزيع صايف ايفائض ايتأَيين
حيسب فؾؿشسك مـ ؾائض افتلمغ بـسبة حصتف مـ أؿساط افتلمغ ،وهل مؼدار أؿساط افتلمغ افتل
دؾعفا مؼسقمة ظذ جمؿقع أؿساط افتلمغ ـؾفا ،وهذه افـسبة ترضب دم صادم افػائض افتلمقـل فقـتج
مؼدار حصتف مـ هذا افػائض ،وهذا ـاآليت:11

 5.2ايطرم اييت تتبعٗا ظرنات ايتأَني ايتهافًي يف توزيع ايفائض ايتأَيين
تتؿثؾ افطرق افتل تتبعفا ذـات افتلمغ افتؽاؾع دم تقزيع افػائض افتلمقـل ؾقام يع:

 1.5.2ايطريكة األوىل
أن يقزع افػائض ظذ جقع ادشسـغ ؾققزع ظؾقفؿ حسب كسبة اصساـفؿ ،ال ؾرق بغ مشسك اشتحؼ
تعقيضا أو مل يلخذ صقئا مـ افتعقيض.12
وشـد هذه افطريؼة هق احلػاظ ظذ مبدأ افتعاون وافتؽاؾؾ ،ؾادشسك متزع ظذ شبقؾ افتؽاؾؾ وادقاشاة
دـ حلؼ بف رضر مـ أظضاء هقئة ادشسـغ ،ؾال يـتظر ربحا مؼابؾ تزظف ،ؾام ؾاض دم افصـدوق بـفاية
افسـة ادافقة يرد هلؿ بافسقية.13

 2.5.2ايطريكة ايجاْية
وهل ضريؼة مضادة ـؾقا فؾطريؼة األوػ حقث تـص ظذ :اؿتصار تقزيع افػائض افتلمقـل ظذ محؾة
افقثائؼ افذيـ مل حيصؾقا ظذ تعقيضات أصالً ،أما افذيـ حصؾقا ظذ تعقيضات ؾال يستحؼقن صقئ ًا مـ
افػائض افتلمقـل مفام ـاكت كسبة افتعقيض .14وهذه افطريؼة تراظل:
 حتؼقؼ مبدأ افعدافة وادساواة بغ جمؿقع ادشسـغ ،ؾال يتساوى مـ حصؾ مـفؿ ظذ مبؾغ تعقيض
مساوي فؼقؿة اصساـف أو زائدا ظـف ،مع مـ مل حيصؾ ظذ أي تعقيض ،ؾاألول اشسد ما دؾعف مـ
اصساك أو زيادة ،وافثاين مل حيصؾ ظذ رء ،وبافتايل تعتز تؾؽ االشتػادة ماكع ًا ألية اشتػادة أخرى
مـ حساب افػائض.15
 إضاؾة إػ جاكب تربقي ودم كػس افقؿت حتػقزي ،وهق دؾع ادشسـغ دزيد مـ احلرص واحلذر
حتك ال يؼعقا دم احلقادث ،ؾقحرمقن مـ افػائض.16

 3.5.2ايطريكة ايجايجة
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وهل تعتز افرأي افقشط بغ افرأيغ افسابؼغ وهق األخذ بؿبدأ افـسبة وافتـاشب :بؿعـك افتػرؿة بغ
مـ حصؾ ظذ تعقيضات اشتغرؿت جقع أؿساضف وبغ مـ حصؾ ظذ تعقيضات أؿؾ مـ أؿساضف،
ؾافذيـ حصؾقا ظذ تعقيضات اشتغرؿت جقع أؿساضفؿ ال يستحؼقن صقئ ًا مـ افػائض افتلمقـل ،أما
افذيـ حصؾقا ظذ تعقيضات مل تستغرق جقع أؿساضفؿ ؾقعطقن مـ افػائض افتلمقـل ويؽقن حظفؿ مـف
بام يساوي حصتفؿ مـ افػائض ـامؾة خمصقم ًا مـفا اجلزء مـ افتعقيض افذي حصؾقا ظؾقف.17
ومستـد هذه افطريؼة هق ادقازكة بغ مبدأ افتعاون وافتؽاؾؾ ،وحتؼقؼ افعدافة وادساواة بغ أظضاء هقئة
ادشسـغ.18

 4.5.2ايطريكة ايرابعة
تقزيع كسبة مئقية ثابتة مـ افػائض افتلمقـل ادخصص فؾتقزيع ظذ ادستلمـغ (محؾة افقثائؼ) واالحتػاظ
بافباؿل دم افؼـة.19

 5.5.2ايطريكة اخلاَصة
تؼسقؿ افػائض افتلمقـل ادخصص فؾتقزيع بغ محؾة افقثائؼ بحقث ُيعطك ادترضرون افذيـ دؾعت هلؿ
تعقيضات كصػ ما ُيعطك فغر ادترضريـ.20

 6.5.2ايطريكة ايصادشة
افتقزيع بلي ضريؼة أخرى تؼرها هقئة افرؿابة افؼظقة فؾؼـة.21
وبـاءا ظذ ما شبؼ ؾنن اختقار أي مـ ادعاير افسابؼ ذـرها يعتز مـ افسقاشات افداخؾقة افتل تتبـاها
افؼـة ،وحسب ما تـص ظؾقفا افؾقائح افداخؾقة فؾؼـة ؾؼد خيتؾػ تطبقؼ أي مـ ادعاير مـ ذـة
ألخرى.

 .3دراشة حاية ظرنة األوىل يًتأَني باألردٕ وذيو خالٍ ايفرتة املُتدة بني 2012- 2008
1.3

ايتأشيض وايرؤية

22

 1.1.3ايتأشيض
تلشست ذـة األوػ فؾتلمغ ادسامهة افعامة ادحدودة دم األردن دم ظام  2007برأس مال مؼداره 24
مؾققن ديـار أردين فتعتز ثاين أـز ذـة تلمغ باألردن مـ حقث رأس ادال ،وهل تؼدم خدماما افتلمقـقة
اظتامدا ظذ مبادئ إشالمقة (تؽاؾؾ).

 2.1.3رؤية ايعرنة
أن تؽقن افـؿقذج افذي تتطؾع إفقف ذـات افتلمغ افتؽاؾع دم األردن وادـطؼة وذفؽ بتحؼقؼ أؾضؾ ؿقؿة
فؼـائفا ،مؾتزمة بؽاؾة األوؿات بؿسموفقاما االجتامظقة.

 3.1.3رشاية ايعرنة
أن تؽقن ذـة افتلمغ ادػضؾة دم األردن مـ خالل تؼديؿفا دجؿقظة متؽامؾة ومبتؽرة مـ برامج افتلمغ
افتؽاؾع ادرتؽزة ظذ مبادئ افتؽاؾؾ ،وافتل متقزها افعدافة وافشػاؾقة وأظذ درجات احلامية افتلمقـقة،
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وافتل تؾبل احتقاجات ومتطؾبات افسقق األردكقة بحقث يتؿ حتؼقؼ ذفؽ دم بقئة ظؿؾ صحقة ،ترتؽز ظذ
أظذ معاير افتؽـقفقجقا وحتاـل تطؾعات ظؿالئفا.

2.2

أْعطة ايعرنة ايرئيصية

يتؿثؾ كشاط افؼـة بؿامرشة أظامل افتلمقـات افعامة وادبقـة أدكاه وذفؽ وؾؼا ألحؽام افؼيعة اإلشالمقة

ظهٌ رقِ ( :)03أْعطة ايعرنة ايرئيصية (َٓتجات ايتأَني)

أنشطة الشركة الرئيسية
التأمني الطيب

تأمني احلوادث

تأمني املسؤولية العامة

تأمني املركبات

الشخصية
اهلندسي
التأمني

تأمني غطاء البنوك

التأمني البحري

التأمني على األموال

تأمني السفر

التأمني املمتلكات

تأمني العمال

تأمني الطريان

ادصدر  :األوىل للتيمني ،الربامج اجلامعوة ،األردن،16/03/2014 ،
http://arabic.firstinsurance.jo/corporate_products_arabic.html

 3.3ايتكرير ايعرعي هليئة ايرقابة ايعرعية يًعاّ 2012
متثؾ رأي هقئة افرؿابة افؼظقة فسـة  2012دم اآليت:23
أ -إن افعؼقد وافعؿؾقات وادعامالت افتل أبرمتفا افؼـة خالل افسـة ادـتفقة دم
 2012/12/31متت وؾؼا ألحؽام ومبادئ افؼيعة اإلشالمقة؛
ب -مـ خالل تدؿقؼ ومراؿبة اشتثامرات محؾة افقثائؼ وأصحاب حؼقق ادؾؽقة ،ؾؽاكت وؾؼ
افضقابط افؼظقة ألدوات االشتثامر اإلشالمل؛
ج -إن تقزيع أرباح ادضاربة بغ ادشسـغ وادسامهغ يتػؼ مع كسبة ادضاربة افتل تؿ اظتامدها مـ
ؿبؾ اهلقئة ( %30فؾؼـة %70 ،حلساب افتلمغ) وؾؼا ألحؽام وضقابط ادضاربة افؼظقة؛
د -إن افؼـة ؿد حاؾظت ظذ ادبادئ األشاشقة فؾتلمغ افتؽاؾع اإلشالمل وال شقام ؾقام يتعؾؼ
بقجقد حسابغ مـػصؾغ ،أحدمها حلساب افتلمغ واآلخر فؾؼـة؛
ه -بؾغ صادم ؾائض محؾة افقثائؼ هلذا افعام بعد ادخصصات وافرضائب مبؾغ  35554ديـار؛
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و -تؿ ختصقص مبؾغ  888ديـار مـ افػائض دم صـدوق محؾة افقثائؼ الحتقاضل تغطقة افعجز دم
افصـدوق فقصبح إجايل االحتقاضل مبؾغ  75587ديـار؛
ز -ـام تؿ اؿتطاع مبؾغ  215815ديـار يؿثؾ إيراد ظؿقالت ال تـسجؿ مع أحؽام افؼيعة ،يتؿ
افترصف بف وؾؼا دا تراه هقئة افرؿابة افؼظقة.

 4.3املعاَالت اييت ال تٓصجِ َع أحهاّ ايعريعة
تؾتزم افؼـة بؿراظاة أحؽام افؼيعة اإلشالمقة دم ـاؾة تعامالما واإلؾصاح ظـ اإليرادات وادؽاشب
افتل ال تـسجؿ مع أحؽام افؼيعة اإلشالمقة.
ويتؿ تسجقؾ اإليرادات وادؽاشب افتل ال تـسجؿ مع أحؽام افؼيعة اإلشالمقة دم حساب خاص يظفر
دم افبقاكات ادافقة ضؿـ األرصدة افدائـة األخرى (مطؾقبات أصحاب حؼقق ادؾؽقة) وال يتؿ تسجقؾف دم
بقان افدخؾ ادقحد ويتؿ افترصف مـ هذا احلساب ظذ أوجف اخلر وؾؼ ما تؼرره هقئة افرؿابة افؼظقة.24

 5.3إدارة ايعًُيات ايتأَيٓية واالشتجُارية يف ايعرنة
تؼقم افؼـة بندارة افعؿؾقات افتلمقـقة واالشتثامرية ظذ افـحق افتايل:
أ .افعالؿة افتعاؿدية ؾقام بغ أصحاب حؼقق ادؾؽقة ومحؾة افقثائؼ هل ظالؿة وـقؾ بلجر إلدارة أظامل
افتلمغ مـ ـقادر متخصصة تؿ تعققـفا فؾؼقام هبذه ادفام؛
ب .أما ؾقام يتعؾؼ باشتثامر ؾائض أمقال محؾة افقثائؼ ؾنن افعالؿة افتعاؿدية ؾقام بغ أصحاب حؼقق
ادؾؽقة ومحؾة افقثائؼ تؼقم ظذ أشاس ادضاربة مؼابؾ حصة مـ أرباح االشتثامر ،حقث حددت هذه
احلصة فسـة  2012بي  %30مـ أرباح االشتثامر.25
وؾقام يع افشؽؾ رؿؿ ( )04يقضح كؿقذج افتؽاؾؾ دم افؼـة:
ظهٌ رقِ ( :)04منوذج ايتهافٌ يف ايعرنة األوىل يًتأَني

املصدر  :األوىل للتيمني ،ىموذج التكافل ،األردن،16/03/2014 ،
http://arabic.firstinsurance.jo/takaful_model_arabic.html

مـ خالل افشؽؾ يتضح فـا هـاك ؾصؾ بغ صـدوق محؾة افقثائؼ وصـدوق ادسامهغ ،ـام أن ذـة
األوػ فؾتلمغ تػرق بغ حافة إدارة ظؿؾقات افتلمغ وإدارة االشتثامر ،ؾتستخدم ظؼد افقـافة إلدارة
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افعؿؾقات افتلمقـقة ،ودم هذا افـؿقذج تستحؼ افؼـة كسبة معقـة مـ االصساـات (األجر ادعؾقم) مؼابؾ
إدارما ألظامل افتلمغ ،وظؼد ادضاربة إلدارة االشتثامر ،وحتصؾ ظذ كسبة مئقية مـ ظقائد االشتثامر
بصػتفا مضارب.
ـام كالحظ أن افػائض افتلمقـل حؼ حلؿؾة افقثائؼ وال يشسك أصحاب حؼقق ادؾؽقة دم هذا افػائض،
أما دم حافة وجقد ظجز دم صـدوق محؾة افقثائؼ يؾتزم أصحاب حؼقق ادؾؽقة بتؼديؿ ؿرض ًا حسـ ًا فتغطقة
ـامؾ افعجز.

6.3

ايفائض ايتأَيين يف ايعرنة

 1.6.3أشض حتديد ايفائض ايتأَيين يف ايعرنة
أ .افػائض افتلمقـل هق ما يتبؼك مـ جمؿقع االصساـات ادحصؾة وظقائد اشتثامراما وأي إيرادات
أخرى ،بعد خصؿ افتعقيضات اددؾقظة فؾؿشسـغ وادخصصات افػـقة واالحتقاضقات وحصة
أصحاب حؼقق ادؾؽقة مؼابؾ إدارة ـؾ مـ أظامل افتلمغ افتؽاؾع وأكشطة االشتثامر وشائر
ادرصوؾات اخلاصة بصـدوق محؾة افقثائؼ؛
ب .تؼقم افؼـة باحتساب افػائض افتلمقـل ظذ أشاس اظتبار جقع أكقاع افتلمغ افتؽاؾع ادختؾػة
وحدة واحدة.26

 2.6.3أشض توزيع ايفائض ايتأَيين يف ايعرنة

أ .يعتز افػائض افتلمقـل حؼ حلؿؾة افقثائؼ وهق ممؾقك هلؿ مؾؽ ًا مشسـ ًا وال جيقز ألصحاب حؼقق
ادؾؽقة ادشارـة دم هذا افػائض؛
ب .حتتػظ افؼـة بادبافغ افتل تؼرر تقزيعفا ومل يتؿ ادطافبة هبا مـ ؿبؾ محؾة افقثائؼ دم حساب مـػصؾ
ويتؿ إطفاره ضؿـ حؼقق محؾة افقثائؼ ظذ أن يتؿ حتقيؾف إػ احتقاضل تغطقة افعجز (خمصص
افطقارئ) بعد أخذ مقاؾؼة هقئة افرؿابة افؼظقة وؾؼ ًا دا تراه هقئة افرؿابة افؼظقة مـاشب ًا؛
ج .دم حال افتصػقة يتؿ تقزيع افػائض افتلمقـل اخلاص بافػسة افتل متت ؾقفا افتصػقة ظذ محؾة افقثائؼ
ؾقام يتؿ تقزيع افػائض ؽر ادطافب بف فؾػسات افسابؼة إن وجد ظذ أوجف اخلر مع إظطاء األوفقية
فسداد افؼرض احلسـ إن وجد.27

 3.6.3طريكة توزيع ايفائض ايتأَيين يف ايعرنة
يتؿ تقزيع افػائض افتلمقـل دم ذـة األوػ فؾتلمغ ظذ جقع محؾة افقثائؼ بـسبة اصساـفؿ دون تػرؿة
بغ مـ حصؾ ظذ تعقيضات ومـ مل حيصؾ خالل افػسة ادافقة.28
وهل متثؾ افطريؼة األوػ افتل ذـركاها شابؼا ،افتل شـدها هق احلػاظ ظذ مبدأ افتعاون وافتؽاؾؾ،
ؾادشسك متزع ظذ شبقؾ افتؽاؾؾ وادقاشاة دـ حلؼ بف رضر مـ أظضاء هقئة ادشسـغ ،ؾال يـتظر ربحا
مؼابؾ تزظف ،ؾام ؾاض دم افصـدوق بـفاية افسـة ادافقة يرد هلؿ بافسقية ،وفؽـ كعقب ظذ هذه افطريؼة ما
يع:
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أ-

ظدم حتؼقؼ مبدأ افعدافة وادساواة بغ جمؿقع ادشسـغ ،ؾال يتساوى مـ حصؾ مـفؿ ظذ مبؾغ

تعقيض مساوي فؼقؿة اصساـف أو زائدا ظـف ،مع مـ مل حيصؾ ظذ أي تعقيض ،ؾاألول اشسد ما
دؾعف مـ اصساك أو زيادة ،وافثاين مل حيصؾ ظذ رء ،وبافتايل تعتز تؾؽ االشتػادة ماكع ًا ألية
اشتػادة أخرى مـ حساب افػائض؛
ب -إضاؾة إػ ظدم مراظاما فؾجاكب افسبقي وافتحػقزي ،وافذي يتؿثؾ دم دؾع ادشسـغ دزيد مـ
احلرص واحلذر حتك ال يؼعقا دم احلقادث ،ؾقحرمقن مـ افػائض.

 4.6.3طرم تغطية عجس صٓدوم محًة ايوثائل
دم حال وجقد ظجز حايل أو مساـؿ دم صـدوق محؾة افقثائؼ يتؿ تغطقة هذا افعجز مـ
احتقاضل تغطقة افعجز (خمصص افطقارئ) إن وجد ،ودم حال ظدم ـػاية االحتقاضل فتغطقة افعجز يؾتزم
أصحاب حؼقق ادؾؽقة بتؼديؿ ؿرض ًا حسـ ًا فتغطقة ـامؾ افعجز.29

 5.6.3احتياطي تغطية ايعجس (خمصص ايطوارئ)
هق مبؾغ يتؿ اؿتطاظف بـسبة  %20مـ ـؾ ؾائض افػسة حلؿؾة افقثائؼ وحصة محؾة افقثائؼ مـ ربح بقع
مقجقدات مافقة بافؼقؿة افعادفة مـ خالل افدخؾ افشامؾ اآلخر بغرض تغطقة افعجز افذي ؿد حيصؾ دم
ؾسات مافقة مستؼبؾقة وذفؽ دم حال ظدم وجقد ظجز مساـؿ وهق ؽر ؿابؾ فؾتقزيع ظذ محؾة افقثائؼ،
وبحقث ال يتجاوز مبؾغ احتقاضل تغطقة افعجز إجايل ادخصصات افػـقة.30
دم حال افتصػقة يتؿ تقزيع احتقاضل تغطقة افعجز (خمصص افطقارئ) ظذ وجقه اخلر مع إظطاء
األوفقية فسداد افؼرض احلسـ إن وجد.

 6.6.3فائض محًة ايوثائل خالٍ ايفرتة املُتدة بني 2012- 2008
مـ خالل اجلدول وافشؽؾ أدكاه كالحظ أن افؼـة ؿد متؽـت مـ االشتؿرار دم األداء اإلجيايب
فصـدوق محؾة افقثائؼ خالل أربعة أظقام ظذ افتقايل ،وهذا كتقجة حتؼقؼفا ؾائض إجيايب بعد شـة 2008
افتل صفدت أزمة مافقة خاكؼة تداظت هلا معظؿ ادمشسات ادافقة واالؿتصادية دم افعامل.
جدوٍ رقِ ( :)02تطور فائض محًة ايوثائل خالٍ ايفرتة 2012- 2008

ايوحدة :أيف ديٓار أردْي

افسـة

2002

2003

2010

2011

2012

ؾائض محؾة افقثائؼ

()431,191

10,433

210,100

222,993

4,442

كسبة افزيادة

/

%102

%1302

%34

()%32

ادصدر :األوىل للتيمني ،املًرشات الرئوسوة ،األردن،16/03/2014 ،
http://arabic.firstinsurance.jo/financial_indicators_arabic.html
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شكل رقم ( : )5تطور فائض محلة الوثائق خالل الفرتة  2012-2008الوحدة  :دينار أردين
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ادصدر :من إعداد الباحثني بناءا عىل اجلدول رقم ()02

 7.6.3ايوضع ايتٓافصي يًعرنة
ظذ افرؽؿ مـ ادـاؾسة افشديدة افتل صفدها ؿطاع افتلمغ إال أن افؼـة األوػ فؾتلمغ ؿد متؽـت مـ
حتؼقؼ ادمذات اإلجيابقة افتافقة:

أ .تصٓيف ايكدرة املايية يًعرنة َٔ :طرف وناية ايتصٓيف املايية ايعاملية ( A. M.
:)Best
جدوٍ رقِ( :)04تطور تصٓيف ايكدرة املايية يًعرنة َٔ طرف وناية ايتصٓيف املايية ايعاملية ()A. M. Best

افسـة

2011

2012

2013

افتصـقػ

()B++

()B++

()B++

ادصدر :األوىل للتيمني ،تصنوف القدرة املالوة ،األردن،2014/03/16 ،
http://arabic.firstinsurance.jo/financial_strength_rating.html

مـحت وـافة افتصـقػ افعادقة ( )A.M Bestذـة األوػ فؾتلمغ تصـقػ فؾؼدرة ادافقة ()B++
بؿـظقر مستؼر فؾعام افثافث ظذ افتقايل ،وهق أظذ تصـقػ فؾؼدرة ادافقة يؿـح فؼـة تلمغ أردكقة.
وبغ افتؼرير افصادر ظـ افقـافة أن افؼـة وضعت فـػسفا مؽاك ًة ثابتة دم شقق افتلمغ األردين مـذ
تلشقسفا ،وـام هق متقؿع هلا ؾنن افؼـة تؼقد افققم صـاظة افتلمغ افتؽاؾع دم األردن إذ متؽـت مـ
احلػاظ ظذ ذات ادستقى ادتػقق مـ معدالت افـؿق.31

ب .ايُٓو يف األقصاط
ظذ افرؽؿ مـ ادـاؾسة افشديدة افتل يشفدها ؿطاع افتلمغ دم األردن إال أن ذـة األوػ فؾتلمغ ؿد
متؽـت مـ تطقير تـاؾسقتفا مـ خالل حتؼقؼ كسبة كؿق دم إجايل األؿساط ادؽتتبة أظذ مـ كسبة افـؿق دم
أؿساط افسقق بشؽؾ ظام خالل افػسة  ،2012-2008ؾػل شـة  2012مثال حؼؼت افؼـة كسبة كؿق
دم إجايل األؿساط ادؽتتبة بؾغت  %52ظذ افرؽؿ مـ أن كسبة افـؿق دم أؿساط افسقق بشؽؾ ظام ؿد
بؾغت  %555فتؽقن بذفؽ أـثر افؼـات كؿقا دم افسقق فؾعام افرابع ظذ افتقايل ، 32ـام صفدت احلصة
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افسقؿقة فؾؼـة ارتػاظا مؾحقطا مـ ما يؼارب %1فعام  2008إػ %4559فعام  2012مما جعؾفا دم مقؿع
متؼدم بغ ذـات افتلمغ .
جدوٍ رقِ (َ :)05كارْة بني ْصبة ايُٓو يف أقصاط ايتأَني يعرنة األوىل يًتأَني وْصبة ايُٓو يف أقصاط شوم ايتأَني
األردْي خالٍ ايفرتة 2012- 2008
إجايل األؿساط
ادؽتتبة
8002
8002
8000
4
8000
5
8008
3

احلصة افسقؿقة

ايوحدة  :ديٓار أردْي
كسبة افـؿق دم إجايل

2

1

330303548
838903784
1132013585
1430173695
2132963016

كسبة افـؿق دم أؿساط

األؿساط ادؽتتبة

افسقق

%193
%26
%26
%52

%9
%12
%6
%535

%1
%2346
%3303
%3332
%4359

ادصدر:

.a

.1

األوىل للتيمني ،املًرشات الرئوسوة ،مرجع سابق.

.2

األوىل للتيمني ،التقرير السنوي اخلامس  ،2012مرجع سابق.

.3

األوىل للتيمني ،التقرير السنوي الثاين  ،2009األردن ،ص ،21عىل الرابط التايل:

.4

http://arabic.firstinsurance.jo/Annual_Report_2009.pdf،19/03/2014
األوىل للتيمني ،التقرير السنوي الرابع  ،2011مرجع سابق.

.5

األوىل للتيمني ،التقرير السنوي اخلامس  ،2012مرجع سابق.

توزيع احملفظة ايتأَيٓية

يتبغ مـ اجلدول وافشؽؾ أدكاه أن تقزيع ادحػظة افتلمقـقة فؾؼـة تتسؿ بافتقازن بحقث تؿ افسـقز ؿدر
ادستطاع ظذ زيادة كسبة ؾروع افتلمغ ذات افـتائج اإلجيابقة ـتلمغ احلريؼ واألخطار األخرى
فؾؿؿتؾؽات ،مؼابؾ ختػقض كسبة افػروع ذات افـتائج افسؾبقة ـػرع تلمغ ادرـبات وافطبل افذي ـاكت
كتائجف شؾبقة خالل افعام .332010

جدوٍ رقِ (َ :)06كارْة ْصب فروع ايتأَني َٔ احملفظة ايتأَيٓية يعرنة األوىل يًتأَني َكابٌ ْصب فروع ايتأَني َٔ
احملفظة ايتأَيٓية يًصوم األردْي
شقق افتلمغ 2012
ؾرع افتييييلمغ

كسبة افػرع مـ إجايل األؿساط %

األوػ فؾتلمغ 2012
كسبة افػرع مـ إجايل األؿساط
%

تلمغ ادرـبات

46328

37362

افتلمغ افبحري وافطران

7321

6398

14334

27347

تلمقـات ظامة ومسموفقة

3397

3317

افتلمغ افطبل

28313

24376

تلمغ احلريؼ واألخطار األخرى
فؾؿؿتؾؽات

ادصدر :األوىل للتيمني ،التقرير السنوي اخلامس  ،2012مرجع سابق ،ص .28
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ظهٌ رقِ (َ :)06كارْة ْصب فروع ايتأَني َٔ احملفظة ايتأَيٓية يعرنة األوىل يًتأَني َكابٌ ْصب فروع ايتأَني َٔ
احملفظة ايتأَيٓية يًصوم األردْي خالٍ عاّ 2012
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سوق التأمني
األوىل للتأمني

التأمني الطيب

تأمينات عامة ومسؤولية تأمني احلريق واألخطار التأمني البحري والطريان
األخرى للممتلكات

تأمني املركبات

ادصدر :من إعداد الباحثني بناءا عىل اجلدول رقم ( )

 8.6.3اإلجنازات اييت حككتٗا ايعرنة واخلطة املصتكبًية
 .1اإلجنازات اييت حككتٗا ايعرنة خالٍ ايصٓة املايية 2012
أ.
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ؿامت افؼـة بزيادة أؿساضفا ،حقث بؾغت أؿساضفا مـ إجايل أؿساط افسقق  %4359بقـام ـاكت
 %3332فؾعام ادايض؛

ب .حقث بؾغت إجايل أؿساط افؼـة فعام  2012حقايل  213296مؾققن ديـار مؼابؾ  143018مؾققن
ديـار فعام 2011؛
ج .ـام زادت افؼـة دجؿقع مقجقداما فتصؾ دم ظام  2012إػ  343068مؾققن ديـار مؼابؾ
 303619مؾققن ديـار فعام 2011؛
د .أما ؾائض محؾة افقثائؼ فعام  2012ؾؼد بؾغ 4آالف ديـار مؼابؾ  283أفػ ديـار فؾعام .2011
ه .اشتطاظت افؼـة أن حتؼؼ أرباح حلؿؾة األشفؿ بؾغت  13081أفػ ديـار فسـة  2012بعد
افرضائب مؼابؾ  545أفػ ديـار فسـة 2011؛
و .ؿامت افؼـة بزيادة خمصصاما افػـقة فعام  2012فتصؾ إػ  45898مؾققن ديـار مؼابؾ 35333
مؾققن ديـار فؾعام 2011؛
ز .أما ظذ افصعقد االجتامظل ،ؾؼد شامهت افؼـة دم ختػقض مستقى افبطافة وذفؽ بتقطقػ 32
مقطػا جديدا فقصؾ ظدد ادقطػغ إػ  86مقطػ فعام  2012مؼابؾ  54مقطػ فعام 2011؛
ح .أما بافـسبة إػ خطة افتقشع اجلغرادم ادتبعة دم افؼـة ؾؼد تؿ اؾتتاح ثالثة ؾروع دم شـة  2012دم
افعاصؿة ظامن؛
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ط .هذا وؿد حاؾظت افؼـة دم ظام  2012وفؾسـة افثاكقة ظذ افتقايل ظذ تصـقػ فؾؼدرة ادافقة مـ
وـافة افتصـقػ افعادل ( )A.M.Bestوافتل تعتز مـ أـز وأؿدم وـاالت افتصـقػ حقث يليت هذا
افتصـقػ تؽؿؾة فسؾسؾة افـجاحات افتل حؼؼتفا افؼـة خالل ظام 2011؛
ي .ومع هناية افعام  2011حصؾت افؼـة ظذ جائزة أؾضؾ ذـة تلمغ تؽاؾع دم افؼق األوشط
وصامل إؾريؼقا (ظدا دول اخلؾقج افعريب) مـ ؿبؾ جمؾة ( ،)Islamic Business & Financeفقتقج
هذا اإلكجاز جفقد وإكجازات افؼـة ظذ مدار األظقام افثالث اداضقة؛
ك .ـام حؼؼت افؼـة األوػ فؾتلمغ مبتغاها بقصقهلا إػ ادرتبة األوػ مـ حقث احلصة افسقؿقة دم
افسقق األردين ـؼـة تؽاؾؾقة تعؿؾ وؾؼ أحؽام افؼيعة اإلشالمقة.
ـام متؽـت افؼـة مـ احلصقل ظذ ادرتبة اخلامسة مـ حقث احلصة افسقؿقة فسقق افتلمغ األردين ظذ
افرؽؿ مـ حداثة ظؿر افؼـة وافذي يبؾغ  5شـقات.
 .2التطورات املصتكبًية اهلاَة واخلطة املصتكبًية يًعرنة لسنة 2013
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أ .حتؼقؼ إجايل أؿساط مؽتتبة يبؾغ  2436مؾققن ديـار؛
ب .حتؼقؼ ظائد مـ اشتثامر أمقال محؾة افقثائؼ بؼقؿة  303000ديـار فعام 2013؛
ج .حتؼقؼ ؾائض حلساب محؾة افقثائؼ بؿبؾغ  1783000ديـار؛
د .حتؼقؼ أجر معؾقم يبؾغ  30335مؾققن ديـار وهق بذفؽ يزيد ظـ مصاريػ افعؿقمقة ادتقؿعة
وافبافغة  2554مؾققن ديـار؛
ه .حتؼقؼ ربح حلساب محؾة األشفؿ دم افعام  2013وبـسبة  %733مـ رأس ادال (ؿبؾ افرضيبة)؛
و .حتؼقؼ حمػظة تلمقـقة تػقق دم جقدما ادحػظة افتلمقـقة فسقق افتلمغ دم ادؿؾؽة.

 9.6.3أثر آيية توزيع ايفائض ايتأَيين عًى تٓافصية ايعرنة
صفدت شـة  2008تداظقات األزمة ادافقة افعادقة افتل اكعؽست ظذ ؿطاع افتلمغ األردين
افذي تراجعت كسبة كؿقه ألول مرة مـذ أـثر مـ مخس شـقات إذ وصؾت إػ  %9فؾعام  2009مؼاركة مع
حقايل  %14و %13فؾعامغ  2008و 2007ظذ افتقايل ،36ـام أن ذـة األوػ فؾتلمغ حؼؼت ظجزا
ؿقؿتف  497161ديـار أردين خالل ظام  2008متلثرة بتداظقات األزمة ـباؿل افؼـات ،واجلدول افتايل
يقضح تطقر ؾائض محؾة افقثائؼ واحلصة افسقؿقة فؼـة األوػ فؾتلمغ خالل افػسة :2012-2008

جدوٍ رقِ ( :)07تطور فائض محًة ايوثائل واحلصة ايصوقية يعرنة األوىل يًتأَني خالٍ ايفرتة 2012- 2008
ايوحدة :أيف ايديٓار األردْي
افسـة
فائض محلة الوثائق

1

ىسبة الزيادة
احلصة السوقوة للرشكة

2

2008

2009

2010

2011

2012

()4973161

103493

2103700

2823669

43442

-

%102

%1908

%34

()%98

%1

%2374

%3303

%3332

%4359
15

أثر آليات توزيع الفائض التأميين على تنافسية شركات التأمني التكافلي -دراسة حالة ....-عماري زهري وعامر
أسامة

ىسبة الزيادة

-

%174

%1036

%936

%38

ادصدر:
.1

األوىل للتيمني ،املًرشات الرئوسوة ،مرجع سابق.

.2

األوىل للتيمني ،التقرير السنوي اخلامس  ،2012مرجع سابق ،ص.26

مـ اجلدول أظاله كالحظ ما يع:
 دم ظام  2008حؼؼت افؼـة ظجزا ؿقؿتف  497161ديـار أردين ،بادؼابؾ بؾغت كسبة افزيادة دم
حصتفا افسقؿقة

 %فعام 2009؛

 ودم ظام  2009بؾغ ؾائض محؾة افقثائؼ  10493ديـار أردين بـسبة زيادة ؿدرت بي  ،%102بادؼابؾ
بؾغت كسبة افزيادة دم حصتفا افسقؿقة  %1036ؾؼط فعام 2010؛
 أما دم شـة  2010بؾغ ؾائض محؾة افقثائؼ  210700ديـار أردين حمؼؼا كسبة زيادة ؿدرت بي
 ،%1908بادؼابؾ بؾغت كسبة افزيادة دم حصتفا افسقؿقة  %936ؾؼط فعام 2011؛
 بقـام دم شـة  2011بؾغ ؾائض محؾة افقثائؼ  282669ديـار أردين حمؼؼا بذفؽ أؿؾ كسبة زيادة
خالل افسـقات افسابؼة ؿدرت بي  ،%34بادؼابؾ بؾغت كسبة افزيادة دم حصتفا افسقؿقة  %38فعام
.2012
وبافتايل كستـتج أكف فقس هـاك تلثر فتقزيع افػائض افتلمقـل ظذ ادشسـغ فؾسـة افسابؼة ظذ احلصة
افسقؿقة فؾؼـة دم شقق افتلمغ األردين.
وفتلـقد افـتقجة ادتقصؾ إفقفا كؼقم بدراشة ؿقاشقة دعرؾة أثر ؿقؿة ؾائض محؾة افقثائؼ ظذ تـاؾسقة
افؼـة ادعز ظـف بؿمذ احلصة افسقؿقة ،حقث كجري اكحدار خطل بسقط فؼقؿة ؾائض محؾة افقثائؼ
ظذ تـاؾسقة افؼـة ،وكتائج افتؼدير اخلطل مقضحة دم اجلدول افتايل:

جدوٍ رقِ (ْ :)07تائج ايتكدير اخلطي يًفرتة ()2012- 2008
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ادصدر  :من إعداد الباحثان باالعتامد عىل برىامج E-Views.4

كالحظ مـ اجلدول أظاله أكف فقست هـاك ظالؿة ؿقية بغ تقزيع افػائض افتلمقـل ظذ ادشسـغ فؾسـة
افسابؼة واحلصة افسقؿقة فؾؼـة دم شقق افتلمغ األردين (ألن ؾائض محؾة افقثائؼ فسـة  2011مثال
شقمثر ظذ احلصة افسقؿقة فعام  ،)2012كظرا ألن ؿقؿة معامؾ افػائض افتل تساوي ( )0.0017ؽر
معـقية ،أي أؿؾ مـ مستقى ادعـقية ( 5دم ادئة) ،وهق ما يمـده معامؾ افتحديد افذي ؿقؿتف ضعقػة تؼدر
بي  55دم ادئة.
ودم األخر كجد أن ؾائض محؾة افقثائؼ ال خيدم تـاؾسقة ذـة األوػ فؾتلمغ ،وهذا ؿد يرجع إػ ظققب
آفقة افتقزيع ادطبؼة وافتل ال تراظل حتؼقؼ مبدأ افعدافة وادساواة بغ جمؿقع ادشسـغ ،وبافتايل جيب ظذ
افؼـة إظادة افـظر دم ضريؼة تقزيع افػائض افتلمقـل واختقار افطريؼة افتل تطقر مـ مؼدرما افتـاؾسقة.
مالحظة :افؼـة تؼقم بتقزيع افػائض افتلمقـل ظذ جقع محؾة افقثائؼ بـسبة اصساـفؿ دون تػرؿة بغ مـ
حصؾ ظذ تعقيضات ومـ مل حيصؾ خالل افػسة ادافقة.

اخلامتة:
بعد أن ظرضـا مػفقم وأمهقة ؾائض افتلمغ افتؽاؾع ،وأبرزكا جؾة مـ آفقات تقزيعف ،وـذا ضريؼة
افتقزيع ظذ محؾة افقثائؼ افتل اختارما ذـة األوػ فؾتلمغ  ،وجدكا أكف مـ األوػ فؾؼـة إظادة افـظر دم
هذه افطريؼة ؾقام تراه مـ مصؾحة افؼـة وخيدم تـاؾسقتفا ،ؾؼرار تقزيع افػائض افتلمقـل ظذ ادشسـغ
(ادممـ هلؿ) حسب افطريؼة ادختارة أو ؿرار ظدم افتقزيع يؾعب دورا ؾعاال بافـسبة فؼـة افتلمغ
افتؽاؾع دم حتؼقؼ أهداؾفا افتـاؾسقة ،إذن تقزيع افػائض افتلمقـل ظذ ادشسـغ حسب افطريؼة افتل
حيبذوهنا يمدي إػ زيادة ضافبل افتلمغ وبافتايل افتقشع وحتؼقؼ حجؿ أـز دم افسقق ،وافعؽس ؾؼرار
ظدم افتقزيع يمدي بادممـ هلؿ إػ ظدم جتديد افعؼد وافذهاب إػ ذـات تلمغ تؽاؾع تـتفج شقاشة
مـاشبة فتقزيع افػائض افتلمقـل.

أِٖ ْتائج ايبخح:
 افػائض افتلمقـل يؿثؾ أبرز افػروق اجلقهرية بغ افتلمغ افتؽاؾع وافتلمغ افتجاري؛
 هـاك ظدة ضرق وآفقات تتبعفا ذـات افتلمغ افتؽاؾع دم تقزيع افػائض افتلمقـل؛
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 ضرق تقزيع افػائض افتلمقـل هلا تلثر ضعقػ ظذ تـاؾسقة ذـات افتلمغ افتؽاؾع (كػل ؾرضقة
افبحث)؛
 ال ماكع فؾؿـاؾسة ادؼوظة بغ ذـات افتلمغ افتؽاؾع بؾ هل رضورية ومطؾقبة مـ أجؾ تطقير
صـاظة افتلمغ افتؽاؾع؛
 إن افتلمغ افتؽاؾع يتؿتع بؿجؿقظة مـ ادزايا افـسبقة ادستؿدة مـ مبادئف وخصائصف ،وهذه ادزايا
افـسبقة تصؾح دزاياه افتـاؾسقة.
ايتوصيات :بـاءا ظذ كتائج افبحث تقيص افدراشة بام يع:
 يعد محؾة وثائؼ (ادشسـقن) أوػ اجلفات بافػائض افتلمقـل؛
 ظذ ذـات افتلمغ افتؽاؾع تقزيع افػائض افتلمقـل ظذ ادشسـغ حسب افطريؼة افتل ختدم
تـاؾسقتفا؛
 تبـل افسؾطات اإلذاؾقة دم ـؾ دوفة إصدار تؼيعات وؿقاكغ فتـظقؿ كشاط افتلمغ افتؽاؾع؛
 إجياد برامج أـاديؿقة جامعقة ومعاهد تعؾقؿقة تدريبقة دم ؿطاع افتلمغ افتؽاؾع فتخريج وتؽقيـ
ادتخصصغ ؾقف ،فسد احلاجة إػ ذفؽ واشتؽامل حؾؼات االؿتصاد اإلشالمل.

املصادر واملراجع:
1

 -ظامر حسـ ظػاكف ،إضار مؼسح فـظام حماشبل فعؿؾقات ذـة افتلمغ افتؽاؾع دم ضقء افػؽر ادحاشبل اإلشالمل ،رشافة

ماجستر دم ادحاشبة وافتؿقيؾ ،اجلامعة اإلشالمقة بغزة2010 ،م ،ص.21
2

 -آل ظؿران :مـ اآلية .103

3

 -متػؼ ظؾقف.

4

 -ظبد افستار اخلقيؾدي ،مؼوع ؿاكقن كؿقذجل دم افتلمغ افتؽاؾع (مع كظام أشاد كؿقذجل فؼـة تلمغ تؽاؾع) ،افدورة

افعؼون دممتر جمؿع افػؼف اإلشالمل افدويل ،اجلزائر ،2012 ،ص.04
 -حمؿد ظثامن صبر ،افػائض افتلمقـل دم ذـات افتلمغ اإلشالمل ،بحث مؼدم إػ مممتر وثاق افثاين ،افؽقيت17/15،

5

ؾقػري  ،2007ص.07
6

 -ظبد افستار اخلقيؾدي ،مؼوع ؿاكقن كؿقذجل دم افتلمغ افتؽاؾع ،مرجع شابؼ ،ص.08

7

 -حمؿد ظثامن صبر ،افػائض افتلمقـل دم ذـات افتلمغ اإلشالمل ،مرجع شابؼ ،ص.14

8

 -ظع حمقل افديـ افؼره داؽل ،افتلمغ اإلشالمل ،دار افبشائر اإلشالمقة ،بروت-فبـان ،ط ،2009 ،3ص.334

9

-هقثؿ حمؿد حقدر ،افػائض افتلمقـل دم ذـات افتلمغ اإلشالمل ،بحث مؼدم إػ مؾتؼك افتلمغ افتعاوين ،اهلقئة اإلشالمقة

افعادقة فالؿتصاد وافتؿقيؾ دم افػسة مـ  20إػ 2009/01/22م ،افرياض ،ص.17
10

 -ظع حمقل افديـ افؼره داؽل ،افتلمغ اإلشالمل ،مرجع شابؼ ،ص.335

11

 -ظدكان حمؿقد افعساف ،افػائض افتلمقـل أحؽامف ومعاير احتسابف وتقزيعف ،بحث مؼدم إػ مممتر افتلمغ افتعاوين أبعاده

وآؾاؿف ومقؿػ افؼيعة اإلشالمقة مـف ،األردن13-11،أؾريؾ2010م ،ص.35
12

 -أمحد حمؿد افسعد ،تطبقؼات افترصف دم افػائض افتلمقـل ،بحث مؼدم إػ ادؾتؼك افثافث فؾتلمغ افتعاوين ،اهلقئة اإلشالمقة

افعادقة فالؿتصاد وافتؿقيؾ دم افػسة مـ  07إػ 2011/12/08م ،افرياض ،ص.25
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13

 -هقثؿ حمؿد حقدر ،افػائض افتلمقـل ومعاير احتسابف وأحؽامف ،بحث مؼدم إػ مممتر افتلمغ افتعاوين أبعاده وآؾاؿف

ومقؿػ افؼيعة اإلشالمقة مـف ،األردن13-11،أؾريؾ2010م ،ص.24
14

 -ظامر حسـ ظػاكف ،مرجع شابؼ ،ص.48

15

 -هقثؿ حمؿد حقدر ،افػائض افتلمقـل ومعاير احتسابف وأحؽامف ،مرجع شابؼ ،ص.24

16

 -ظع حمل افديـ افؼره داؽل ،افػائض افتلمقـل دم ذـات افتلمغ افتؽاؾع اإلشالمل ،بحث مؼدم إػ مؾتؼك افتلمغ افتعاوين

افثاين ،اهلقئة اإلشالمقة افعادقة فالؿتصاد وافتؿقيؾ دم افػسة مـ  02إػ 2010/10/03م ،افرياض ،ص.13
17

 -ظامر حسـ ظػاكف ،مرجع شابؼ ،ص.48

18

 -هقثؿ حمؿد حقدر ،افػائض افتلمقـل ومعاير احتسابف وأحؽامف ،مرجع شابؼ ،ص.24

19

 -أمحد شامل مؾحؿ ،افتلمغ اإلشالمل ،دار افثؼاؾة فؾـؼ وافتقزيع ،ظامن-األردن ،ط ،2012 ،1ص.52

20

 -ظامر حسـ ظػاكف ،مرجع شابؼ ،ص.48

21

 -كػس ادرجع ،ص.48

22

 -األوػ فؾتلمغ ،مـ كحـ (كظرة ظامة) ،األردن،

http://arabic.firstinsurance.jo/aboutus_overview_arabic.html،16/03/2014
23

-

األوػ

فؾتلمغ،

افسـقي

افتؼرير

،2012

ص،16

األردن،

http://arabic.firstinsurance.jo/Annual%20Report%202012.pdf،16/03/2014
24

 -األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي  ،2012مرجع شابؼ ،ص.67

25

 -األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي  ،2012مرجع شابؼ ،ص.86

26

 -األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي  ،2012مرجع شابؼ ،ص.67

27

 -األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي  ،2012مرجع شابؼ ،ص.67

28

 -األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي  ،2012مرجع شابؼ ،ص.67

29

 -األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي  ،2012مرجع شابؼ ،ص.67

30

 -األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي  ،2012مرجع شابؼ ،ص.66

31

 -األوػ فؾتلمغ ،تصـقػ افؼدرة ادافقة ،مرجع شابؼ.

32

 األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي اخلامس  ،2012مرجع شابؼ ،ص.1333

-

األوػ

فؾتلمغ،

افتؼرير

افسـقي

،2011

افرابع

األردن،

ص،28

http://arabic.firstinsurance.jo/Annual_Report_2011%203.pdf،16/03/2014
34

 -األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي اخلامس  ،2012مرجع شابؼ ،ص.32

35

.

 األوػ فؾتلمغ ،افتؼرير افسـقي اخلامس  ،2012مرجع شابؼ ،ص36

-

األوػ

فؾتلمغ،

افتؼرير

افسـقي

افثاين

،2009

األردن،ص،09

http://arabic.firstinsurance.jo/Annual_Report_2009.pdf،16/03/2014

19

