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 شكر وتقدير

 
 املشرف لباز األمني على النصائح الدكتور لألستاذ والعرفان الشكر جبزيل أتقدم

كانت ليت  اتوجيهاته  و ه باألفكار النرية وآرائه القيمةئ، وإسداالدراسة ههذ القيمة إلمتام واإلرشادات
 .ال ولن أنس صنيعه ما حييتتنبع من أعماق قلبه جعلتين 

إىل  و ونصائحة العميد األستاذ محيدة خمتار على تشجعيه  إىل وامتناين بشكري أتقدم كما
ق طار ،حديدي آدم، راحبي املختار قمان عمر، ةتر االتكوين الدك جلنة أعضاءاألفاضل  األساتذة كل

 مناقشة قبوهلم على املناقشة جلنة أعضاءوكذا  جوال حممد السعيد بن مسعود عطاءهللا، بن خليف،
 .البحث هذا

التأمني  مجيع إطارات مؤسساتكل الدكاترة الذين سامهوا يف حتكيم االستبيان و أيضا   وأشكر
امهوا الذين سمن مدراء عامني ومدراء جهويني ومدراء وكاالت ومدراء مديريات و اجلزائرية املختلفة 

التأمينات يف  يق التأمني التكافلي يف رفع أداء سوقاخلاص بأثر تطبااللكرتوين يف إجناز االستبيان 
بن  :كما أوجه شكري وتقديري إىل السيد الرئيس املدير العام لشركة سالمة للتأمينات السيداجلزائر،  

للزميل قراشة عبدالقادر على  اجلزيل الشكر أقدم أن يفوتين ال كما على تعاونه، عربية حممد
أمحد لدكتور ول ،على مستوى والية األغواط رات االستبيان الورقيةمساعدته يف توزيع جزء من استما
لبعض دراسة يف جانبه التطبيقي اخلاص ب ذا البحثهل هدعمعلى قامسي باململكة العربية السعودية 

 .ببيان جتربة شركات التأمني التكافلي السعودية التجارب الدولية
 

 .العمل هذا إجناز يف بعيد أو قريب من ساعدين من كل أشكر أن أنس ال كما
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 مستخلص باللغة العربية:
 حتديدو  قليديالت التأمني لنظامبديال  كونه  التكافلي التأمني نظام على التعرفهدفت الدراسة إىل 

  ضمان جناح تطبيقه،وكيفية االستفادة منها لوبيان جتارب بعض الدول السباقة يف هذ اجملال اسرتاتيجيات تطويره، 
داء سوق أ زيادةيف  دورسيكون له  التأمني التكافليتطبيق فيما إذا كان  إىل اكتشاف الدراسة تسعكما 

 رفع أداء يف التأمني التكافليأثر أعدت استبانة من أجل بيان  أهداف الدراسةومن أجل حتقيق أم ال، التأمينات 
 رد أمهها:إىل مجلة من النتائج نس، وقد توصل الباحث من خالل الفئة املستهدفة سوق التأمينات يف اجلزائر

التأمينات يف اجلزائر، وال  أداء سوقسيكون له تأثري كبري يف رفع تبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافلي ن إ  
جناح قومات بل جيب االهتمام مب، التأمني التكافلييكف إصدار تنظيم، أو مرسوم حيدد شروط وكيفيات ممارسة 

 حقيقة عرفةماالهتمام باملالية اإلسالمية، إذ أن د اجلزائري و أوهلا دراسة رغبة وسلوك الفر  التأمنيهذا النوع من 
 .ل الدولةأمر جيب نشره والرتويج له من قب ملستخدميه مينحها اليت والفرص ومميزاته اإلسالمي املايل النظام

هذه و من امكانياته، بسبب وجود  التأمني التقليدي فقط،  نسبة قليلة سوق التأمينات يف اجلزائر ال ينتج إال
فع هذا وبلجوء اجلزائريني إىل البديل اإلسالمي سريت ضئيلة جدا،فقط بنسبة الوطين  ول االقتصادالسوق مت

 املعدل.
جملتمع اإن أهم اسرتاتيجية تطوير التأمني التكافلي هي نشر الثقافة التأمينية كما فعلت ماليزيا ألن    

لذا فالتأمني  ،عن التأمني إال ما يكون على سبيل اإللزام ونجمفتجدهم حيلديه اجلانب الشرعي مؤثر،  اجلزائري
القتصاد اسيحرم  هالتأخر يف تطبيق التكافلي جيلب الكثري من املواطنني اىل هذا السوق الواعد، وبالتايل فإن

      .وفورات اقتصادية معتربةحتقيق الوطين من 
نهج الدول اتباع مو  لتصبح يف خدمة االقتصادهتيئة مناخ مناسب للمالية اإلسالمية نا من أجل ذلك وصيوأ

الرائدة يف التأمني التكافلي باالستفادة من خرباهتم والسبل اليت خطوها لكي تكون االنطالقة مثمرة، جتنبا لضياع 
 .وقت كبري وتكلفة باهضة حنن يف غىن عنهما

 ة.، االسرتاتيجيات التأمينيتطوير التكافل، سوق التأميناتلتأمني التكافلي، ا الكلمات الدالة:
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Abstract : 
          The study aimed to identify the Takaful insurance system as an alternative 

to the conventional insurance system, identify strategies for its development, 

and clarify the experiences of some pioneering countries in this field and how 

to benefit from them to ensure the success of its application. The study also 

seeks to discover whether the application of Takaful insurance will have a role 

in increasing the performance of the Takaful market. Insurance or not, and in 

order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was prepared in 

order to show the impact of Takaful insurance in raising the performance of the 

insurance market in Algeria. Through the target group, the researcher reached a 

number of results, the most important of which are: 

The adoption of the state’s financial system for takaful insurance will have a 

significant impact on raising the performance of the insurance market in 

Algeria, and it is not enough to issue a regulation, or a decree specifying the 

conditions and modalities for practicing takaful insurance, but attention must be 

paid to the ingredients for the success of this type of insurance, the first of which 

is to study the desire and behavior of the Algerian individual and pay attention 

to finance Knowing the reality of the Islamic financial system, its advantages 

and the opportunities it provides to its users is something that must be 

disseminated and promoted by the state. 

The insurance market in Algeria produces only a small percentage of its 

potential, due to the presence of conventional insurance only, and this market 

finances the national economy only in a very small percentage, and by the 

Algerians resorting to the Islamic alternative, this rate will increase. 

The most important strategy for developing Takaful insurance is to spread the 

insurance culture as Malaysia did because the Algerian society has an influential 

legal aspect, so you find them reluctance to take out insurance except for what 

is obligatory, so Takaful insurance brings many citizens to this promising 

market, and therefore the delay in its application will deprive The national 

economy is able to achieve significant economic savings. 

We recommended for this to create a suitable climate for Islamic finance to 

serve the economy and to follow the approach of the leading countries in 

Takaful insurance by benefiting from their experiences and the ways they have 

taken so that the start would be fruitful, in order to avoid wasting a great deal 

of time and a high cost that we do not need. 

Keywords: Takaful insurance, insurance market, Takaful development, 

insurance strategies. 



V 
 

Résumé : 

      L'étude visait à identifier le système d'assurance Takaful comme une alternative 

au système d'assurance conventionnel, à identifier des stratégies pour son 

développement, et à montrer les expériences de certains pays pionniers dans ce 

domaine et comment en tirer profit pour assurer le succès de son application. L'étude 

visait également à découvrir si l'application de l'assurance Takaful aurait un rôle dans 

l'augmentation de la performance du marché Takaful. Assurance ou non, et afin 

d'atteindre les objectifs de l'étude, un questionnaire a été préparé afin de montrer 

l'impact de L'assurance Takaful dans l'amélioration de la performance du marché de 

l'assurance en Algérie A travers le groupe cible, le chercheur a atteint un certain 

nombre de résultats dont les plus importants sont : 

 L'adoption du système financier de l'État pour l'assurance takaful aura un impact 

significatif sur l'amélioration des performances du marché de l'assurance en Algérie, 

et il ne suffit pas d'édicter un règlement ou un décret précisant les conditions et 

modalités d'exercice de l'assurance takaful. la réalité du système financier islamique, 

ses avantages et les opportunités qu'il offre à ses utilisateurs est une question qui doit 

être diffusée et promue par l'État. 

    Le marché de l'assurance en Algérie ne produit qu'un faible pourcentage de son 

potentiel, du fait de la présence de l'assurance traditionnelle uniquement, et ce marché 

ne finance l'économie nationale qu'à un très faible pourcentage, et par les Algériens 

recourant à l'alternative islamique, ce taux augmenter. 

   La stratégie la plus importante pour développer l'assurance Takaful est de diffuser 

la culture de l'assurance comme l'a fait la Malaisie car la société algérienne a un aspect 

juridique influent, donc vous les trouvez réticents à souscrire une assurance sauf pour 

ce qui est obligatoire, donc l'assurance Takaful amène de nombreux citoyens à cela 

marché prometteur, et donc le retard dans son application privera L'économie 

nationale est en mesure de réaliser d'importantes économies économiques. 

Pour cela, nous avons recommandé de créer un climat propice pour que la finance 

islamique soit au service de l'économie et de suivre l'approche des pays leaders de 

l'assurance Takaful en bénéficiant de leurs expériences et des voies qu'ils ont 

empruntées pour que le lancement soit fructueux, afin pour éviter de perdre un temps 

considérable et un coût élevé dont nous avons besoin. 

Mots clés : Assurance Takaful, marché de l'assurance, développement du Takaful, 

stratégies d'assurance.  
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ما تطمح إليه الدول واحلكومات هو حتقيق الرفاهية لشعوبـها واستقرارها يف كافة امليادين، وال يتـأتـى  

حتقيق االستقرار يف و   حتقيق النمو االقتصاديولعل أمهها ذلك إال بعد حتقيق أهداف سياساتـها االقتصادية، 
ال شك أن ، و حتقيق التوازن اخلارجيكذا و حتقيق االستخدام الكامل و التحكم يف معدل التضخم  وأ األسعار

سباب سة األدرا على العديد من الدول عمدتزيادة الناتج الوطين يعترب من أهم مؤشرات النمو االقتصادي، وقد 
 .الكفيلة بزيادة هذا الناتج

 اكتشفت أن حىت يف الدول الغربية اليتاملنافسة ال جنحت صناعة التأمني التكافلي يف اقتحام جمولقد 
، وأن ازدهار متنوعة على الصعيد االجتماعيو الناتج احمللي وآثارا حسنة على إجيابية هلذا النوع من التأمني آثارا 

القة وعرتباط كبري اعلى أساس أن هلما وحيسنان مركزها املايل سوف ينعشان اقتصاد البلد التأمني والصريفة صناعة 
 .متينة

 حظالاملالية من حني آلخر، باألسواق  تنتيجة لألزمات املفاجئة اليت عصفومن جهة أخرى فإنه 
حني تساهم أنظمة  ، يفباألنظمة اإلسالمية مل تتأثر كثريا كباقي األسواقاليت تعمل سواق خرباء االقتصاد أن األ

كافلي يف مؤسسات التأمني التأنظمة الصكوك و  وكذامؤسسات التمويل اإلسالمية اليت تعمل بالصيغ الشرعية 
، مما جعل صناعة التمويل اإلسالمي تنمو من سنة ألخرى يف العديد من الدول تطوير وزيادة التمويل اإلسالمي

لتأمني ا دة حولعدراسات  جريتوقد أ، بسبب ظهور البدائل اإلسالمية اليت باتت تنافس اجملاالت التقليدية
 سواء على الصعيد االقتصادي أو االجتماعي.على اجملتمع ه آثار و ه وامكانياتالتكافلي 

املالية اإلسالمية جبهازها املتكامل احملتوي على هذه الدراسة متخضت عن جتارب دول مارست أنظمة 
زيادات معتربة  حتقيق يفثبت جناعته الذي مل ي حل حمل التأمني التقليديتل تاءواليت جالتأمني التكافلي منظومة 

 كما يوفره التأمني التكافلي.يف وفورات وادخارات  
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 اإلشكاليةأوال: 

 للخوض يف هذا اجلانب االقتصادي اهلام الذي ظلت بالدنا بعيدة عنه بالرغم من حتقيقه لنتائج إجيابية 
نطرح   ،عقود من الزمن ذمن وبالرغم من بداية تطبيقهوغري اإلسالمية  منها معتربة يف العديد من الدول حىت الغربية

 اإلشكالية التالية:

اتباع  على أداء سوق التأمينات الجزائرية في حالالتأمين التكافلي ماهي اآلثار المتوقعة من اعتماد       
 ؟دولية الرائدة باالستفادة من بعض التجارب اللتأمين التقليدي واستخدامه كبديل لتطويره  استراتيجيات

 الفرعية األسئلةثانيا : 
 الفرعية التالية: سئلةاأل طرحمعاجلة لإلشكال الرئيس جيدر بنا 

  ؟هي آليات تطبيقهوماباعتباره بديال للتأمني التقليدي  التأمني التكافليماحقيقة 
 نطالقة مثمرة؟لكي تكون اال التأمني التكافلي كيف ميكن االستفادة من جتارب الدول اليت سبقت يف جمال 
  6.61ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "هل توجد عالقة≥αأداءو لتأمني التكافلي " بني تطبيق ا 

 يف اجلزائر.سوق التأمينات 

 الفرضيات ا : لثثا

 لإلجابة على األسئلة السابقة نضع الفرضيات التالية :
  اليت ختلو من  لصريفةاإطار  تكون يف ستثماراته وا، والتكافل على مبدأ التعاوننظام مبين التأمني التكافلي

 .سعر الفائدة واالستثمارات اجلائزة شرعا
  ومقومات جناح عملية  ،السباقة للتكافل التأمني التكافلي على منو اقتصاديات الدول تأثريتتفاوت عمليات

 . اتباع اسرتاتيجيات خمتلفةتكمن يف ه تطبيق
 6.61" ات داللة إحصائية عند مستوى داللةذ عالقةوجد ت≥α" ق أداء سو و لتأمني التكافلي بني تطبيق ا

 يف اجلزائر.التأمينات 
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 الموضوعأهمية رابعا: 

لقد أعطت عدة دول أمهية بالغة هلذا النوع من التأمني ملا فيه من مكاسب وأثر إجيايب على الصعيدين  
مارات، سوريا، األردن، اإلهاته الدول: ماليزيا، السعودية، السودان، مصر، لبنان، من االقتصادي واالجتماعي، و 

 ، إيران، جنوب افريقيا...ة، اندونيسيا ، باكستان ، برونايالبحرين ، سنغافور 
د املستمر هذا التزاي ،بنسب عاليةمبعدل منو سنوي مركب  يزداد من سنة ألخرىحجم سوق التكافل العاملي إن 

من  هيدل على تزايد حجم أصول التأمني التكافلي بسبب اإلقبال الكبري عليه من طرف فئات اجملتمع وانتهاج
 .من سنة ألخرى  التكافل ، وتزايد شركاتن الدول وحىت غري اإلسالمية منهاطرف العديد م

 أسباب اختيار الموضوع: خامسا
I. :اختيار موضوع التأمني التكافلي كونه جديدا على اجملتمع اجلزائري ما دفعين إىل األسباب الشخصية ،

ع املالية اإلسالمية  يف البحث يف مواضي ةرغبكذلك الو ، عدم تفعيل هذا النظام يف اجلزائر بالرغم من أمهيتهوكذلك 
ري باألزمات وعدم تأثره الكب كون كربيات دول العامل بدأت تتجه حنو االقتصاد اإلسالمي الذي برهن جناعته

 .املختلفة اليت عصفت باقتصاديات دول العامل يف العديد من املرات

II. :ر قرتح من طرف جلنة التكوين نظرا ألمهيته وملا له من أثواملهذا املوضوع  اخرتت  األسباب الموضوعية
الدول بعض  من طرف طبيقهوتإجيايب على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي وجناحه يف العديد من الدول، 

ة فيما وإلثراء رصيد املكتبة بالبحوث اليت مل تسبق الكتابة فيها وخاص ،االفريقية وحىت الدول غري اإلسالمية
  .للتأمني التكافلياالقتصادي  انبيتعلق باجل

 لنظامبديال  كونه  التكافلي التأمني نظام على التعرفإن هذه الدراسة هتدف إىل  الدراسة: : أهدافساساد
وكيفية  أمني التكافليالتسباقة يف  بيان جتارب دوالكذلك إىل اسرتاتيجيات تطويره، و  حتديدو  قليديالت التأمني

 أمني التكافليالتالدراسة إىل اكتشاف فيما إذا كان تطبيق  دفاالستفادة منها لضمان جناح تطبيقه، كما هت
 .أم الأداء سوق التأمينات  زيادةيف  أثرسيكون له 
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 لتأمني التكافليااليت تتناول أثر و  هاطبيعة هذه الدارسة وأهدافإن  : وأدوات الدراسةمنهج المتبع ال :ابعسا
الثة ثقد عمدنا يف منهج حبثنا هذا اتباع املنهج الوصفي باستخدام ، يف رفع أداء سوق التأمينات يف اجلزائر

الدراسات املختلفة اليت متكنا من احلصول إذ اطلعنا على  أسلوب دراسة احلالة، : األسلوب األول هوبلياأس
تتبع من خالل  يليألسلوب التحلاالثاين فهو واألسلوب ، التكافليالتأمني عامة، و بصفة التأمني  عليها يف جمال

 نة ستنباط مكامن قوهتا ومواضع ضعفها، أما األسلوب الثالث فهو أسلوب املسح بالعيالدولية وحتليلها واالتجارب 
 املشاكلبيان و  ،أداء سوق التأمينات يف اجلزائرعلى  التأمني التكافليالناجم من تطبيق من أجل استخراج األثر 

 .اجلزائرهذا النوع من التأمني يف يف تطبيق  االيت تقف عائقوالعراقيل 
معرفة و  كأداة للدراسة، وذلك إلسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقياالستبانة  وقد مت استخدام 

ائمة بني تفسري العالقات القومن أجل ، مدخرات التأمني يف السوق اجلزائريةالتأمني اإلسالمي على زيادة أثر 
 .ا إحصائي القد مت حتليل نتائج الدراسة حتليف املتغريات يف جمتمع الدراسة

 

 لدراسةاحدود ا : ثامن
 2626نة فمضمون ونتائج الدراسة امليدانية قد ارتبطتا بسلحدود الزمانية بالنسبة ل :للدراسةالحدود الزمانية 

 وهي سنة إجراء الدراسة
لتكافلي يف إمكانية تطبيق التأمني اتتعلق بلدراسة للحدود املكانية بالنسبة ل :للدراسة الحدود المكانية

 غريمهاماليزيا و  كذلكو خالل عقود من الزمن ختص بعض التجارب الدولية كاململكة العربية السعودية اجلزائر، كما 
 وحماولة إسقاطها على حالة اجلزائر .

ارات وذوي وهي جمموعة إط العينة حمل الدراسة البشرية للدراسة احلدودتضمنت  :البشرية للدراسة الحدود

شركة تأمني  14 فرد ميثلون 164 حيث مست العينةاخلربة املهنية العاملني يف خمتلف شركات الـتامني اجلزائرية 
 خمتلفة.
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 الدراسات السابقةا: تاسع
أطروحة دكتوراه،   ،"تجارب عربية-التكافلي التأمين نظام تنمية متطلبات"بعنوان : فالق صليحة. دراسة 2

 :مصاغة كما يليوكانت اإلشكالية ، 2611كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة الشلف، 
 ، أما فرضياهتا فهي:العربية؟  الدول يف تطويرها واقع وماهو التكافلي، التأمني صناعة تنمية سبل ماهي 

 الربا من تكافلية خالية اقتصادية  مناذج بتقدمي مسح وقد والتكافل، التعاون على مبين نظام هو التكافلي التأمني
 التجاري؛ التأمني بنظام مقارنة

 فيما إالا  التأمني التجارية، شركات عمل آلية عن خيتلف ال عملها وأسس التكافلي التأمني شركات نشاط -
 التأميين؛ للفائض استثمارها عند الربوية املعامالت بتفادي يتعلق
 شركات التأمني لعمل املنظمة التشريعات يف النظر إعادة ضرورة يتطلب التكافلي التأمني صناعة تنمية -

 .الصناعة هذه ينظم قانون وإصدار التكافلي،
 للرقابة جهاز وجود ضرورة يتطلب التكافلي التأمني شركات نشاط أن أمهها  وتوصيات نتائجوقد خرج البحث ب

 وتنمية اإلسالمية الشريعة وأحكام مبادئ مع التأمني شركة نشاط وتطابق توافق ضمان أجل من الشرعية
 أجل من اجلهود بذل يتطلب التكافلي التأمني صناعة وتنمية تطويروأن   ،التكافلي التأمني شركات نشاط

 تقنن لتشريعات الدولة إصدار خالل من ذلك ويتحقق التكافلي، التأمني نظام تواجه اليت الصعوبات مواجهة
 والعمل اخلارجية أو داخلية كانت سواء الشرعية الرقابة دور تنمية إىل إضافة التكافلي، التأمني صناعة وتنظم

 املايل اجلانب تنمية ضرورة عن فضالا  مركزية، عليا شرعية هيئة إنشاء خالل من الشرعية املرجعية توحيد على
 أي ومواجهة عليها تؤمن اليت املخاطر لتغطية الالزمة السيولة توفري أجل من التكافلي التأمني لشركات والفين
 االهتمام إىل إضافة القطاع، يف واستمرارها بقائها وضمان هلم املؤمن ثقة على للحصول للشركة، مايل عجز
 اليت املعلومات تكنولوجيا على واالعتماد احلديث التسويق مفهوم تبين طريق عن التسويقي اجلانب بتنمية
 يساهم مما االلكرتوين، والتأمني االلكرتوين التسويق على كاالعتماد التوزيعية هتاقنوا وتوسيع بتطوير تسمح
 التكافلي التأمني صناعة تنمية يتطلب كما تنافسيتها، ودعم التكافلي التأمني لشركات السوقية احلصة بزيادة

 .التكافلية التأمينية الثقافة بنشر التكافلي التأمني شركات اهتمام
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أطروحة  ،"تين الماليزية والفرنسيةتجربفي ضوء ال ليبادالت التأمين فعالية نظامبعنوان " :بركم زهيردراسة . 0
مصاغة  وكانت اإلشكالية ، 2611، 1سطيفدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة 

 :كما يلي
كيف يتم حتقيق الفعالية يف إطار نظام التأمني التباديل، من حيث تنظيم هينات هذا النوع من التأمني وحوكمتها 

 ، أما فرضياهتا فهي:املاليزية والفرنسية؟ واإلشراف عليها، وذلك يف ضوء التجربتني 
من  يعترب التأمني التباديل أسيق تارخييا يف التغطية من أهم أنواع املخاطر، ونظرا ملا يتمتع به الفرضية األولى:

 خصائص فليس هناك مربرات اقتصادية كافية للتحول عنه حنو أشكال أخرى من احلماية والتأمني. 

متها القيود التنظيمية اليت تعاين منها شركات التأمني التباديل الفرنسية، إال أن طريقة حوك: رغم الثانية الفرضية
 وحسن إدارهتا وهيكلتها يف السوق قد جعلتها أكثر فعالية، خاصة يف مواجهة الظروف املالية الصعبة

فإن جودة إدارة الصناديق  ليدي،: إذا اعتربنا نظام التكافل تطبيقا إسالميا للتأمني التباديل التقالثالثة الفرضية
التكافلية املقرتنة بنجاح البنك املركزي يف التوفيق بني مكونات نظام تأمني مزدوج )تقليدي/ إسالمي( على أساس 

 مقاربة املخاطر، قد سامها يف حتقيق فعالية متزايدة لشركات التكافل.

ذلك فنظام  تعاين من بعض القيود التنظيمية، معقد توصلت الدراسة إىل أن شركات التأمني التباديل الفرنسية و 
النسبة بحوكمتها وحسن إدارهتا وطبيعة متركزها قد جعلتها أكثر فعالية حىت يف ظل األزمات املالية وكذلك األمر 

لشركات التكافل املاليزية، حيث أن جودة اإلدارة املقرتنة بنجاح البنك املركزي يف التوفيق بني مكونات نظام تأمني 
مي( على أساس مقارية املخاطر، قد سامها يف حتقيق فعالية متزايدة لتلك الشركات. المزدوج )تقليدي / إس

 .وانتهت الدراسة إىل أنه ليست هناك مربرات اقتصادية كافية للتخلي عن نظام التأمني التباديل

أطروحة دكتوراه،   "،ئرزاالج في التكافلي التأمين صناعة تطوير متطلباتبعنوان " :براهمي خالد. دراسة 3
 :مصاغة كما يليوكانت اإلشكالية ، 2613، 2البليدةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة 

  ،الصناعة؟ هذه إىل تطوير السبيل اجلزائر وما يف التكافلي التأمني صناعة تطور تعيق اليت التحديات هي أهم ما
 أما فرضياهتا فهي:

 .وميكنه أن يكون بديال شرعيا للتأمني ،التأمني التكافلي ذات أبعاد دينية وأخالقيةيعترب -
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 ناعة؛الص إن تطبيق التأمني التكافلي وجناحه حيتاج فقط إىل وجود اإلطار القانوين املنظم هلذه-
متطلبات  دم توفرع يعترب سوق التأمني التكافلي اجلزائري متواضع الحتوائه على شركة واحدة, وذلك بسبب-

 جناح هذه الصناعة؛
طويره مبا يتناسب وت جل النهوض بصناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر ال بد من االهتمام باإلطار التشريعيأل-

 مع متطلبات جناح هذه الصناعة.
 للتأمني صناعة إرساء متطلبات دىنأ ائريةز اجل السوق يف يوجد ال هان إىلوقد توصلت الدراسة 

 جهة ومن شرعية رقابة هيئة الو  الشركات هذهب خاص قانون الف التنظيمي اجلانبفيما يتعلق ب صةخاي، التكافل
 ارطاإل تطويرعن طريق  ئرااجلز  يف التكافلي التأمني صناعة تنميةوأنه جيب  التأمينية الثقافةى ستو م ينتد ى أخر 

 املناسب املناخ توفري على لعملوا التكافلي التأمني بشركات خاص وذجيمن أساسي انونق إصدارب التشعريي
 .التأمينية الثقافة وتنمية لالستثمار

ة لية لدعم الصناعة الماليآتطوير مؤسسات التأمين التكافلي ك بعنوان " :0202 نوال بيراز. دراسة 4
األمري امعة االقتصاد جبو  شريعةأطروحة دكتوراه، كلية ال "،دراسة حالة سالمة للتأمينات الجزائر  ،اإلسالمية

التأمني كيف يساهم تطوير مؤسسات   :مصاغة كما يليوكانت اإلشكالية ، 2626، بقسنطينةعبدالقادر 
 أما فرضياهتا فهي:،  يف تعزيز الصناعة املالية اإلسالمية؟  التكافلي

 اري.جالتأمني التكافلي هو نظام يقوم على التعاون والتكافل و تنتفي فيه شبهة الربا مقارنة بالتأمني الت -
 تكمن حاجة املؤسسات املالية اإلسالمية إىل مؤسسات التأمني التكافلي يف تأمني ممتلكاهتا وعملها. -
 أهم التحديات اليت تواجه تطوير مؤسسات التأمني التكافلي هي التحديات التشريعية والقانونية. -
تطوير مؤسسات التأمني التكافلي يتطلب ضرورة النظر يف التشريعات املنظمة لعملها، باإلضافة إىل نشر  -

 الثقافة التأمينية التكافلية .
حققت تطبيقات التأمني التكافلي على مستوى شركة سالمة للتأمينات اجلزائر جناحا وتطورا نتيجة زيادة  -

 املؤسسات املالية اإلسالمية اجلزائرية . أقساطها التأمينية، وهي تعمل على دعم
االت دورا تنمويا كبريا يف خمتلف اجملتؤدي شركات التأمني التكافلي أهم نتائج الدراسة كانت أن و 

تاج، وتوظيف مها، فهي تسهم يف زيادة اإلنياالقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل التغطيات التأمينية اليت تق
 متويلها تعمل على دعم التنمية من خالل توفري مصادرو ر، العمالة وتنشيط االستثما
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حيث تؤمن  ،إن اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات التأمني التكافلي لباقي املؤسسات املالية اإلسالمية 
 ئع املصرفية،التأمني على الوداو تأمني السلع املمولة من املصارف اإلسالمية، وكذا ، اللمصارف اإلسالمية ممتلكاهت

ستثمار خدمات لصناديق اال، كما تقدم مني على خماطر التأخري يف السداد والتأمني على الرهن والضمانالتأو 
لسوق  ةاخلدمات املقدمأما  قيداقدمها الصنتالعمليات االستثمارية اليت و من الصكوك، ؤ ت، فهي اإلسالمية 

املدرجة  تأمني الشركاتو  املالية اإلسالميةمن أعمال السمسار يف سوق األوراق ؤ تفهي  األوراق املالية اإلسالمي
 يف سوق األوراق املالية وتأمني املصرف املتعهد بعملية اإلصدار.

 الدراسات السابقة :ن مهذه الدراسة موقع 
أنه مل يتم تطبيق نظام التأمني التكافلي إىل حد اآلن عكس ماجاء يف أحد  بينا يف هذه الدراسة

من استطالع ، كما مل تتضصناعة ناشئة يف اجلزائر صناعة التأمني التكافلي أنالدراسات السابقة اليت ذكرت 
لتأمني وماذا لو اآراء إطارات وذوي اخلربة يف خمتلف شركات التأمني اجلزائرية حول امكانية تطبيق هذا النوع من 

برية من فئات اجملتمع كفئة   طبق هذا التأمني كيف سيكون أثره على أداء سوق التأمينات يف اجلزائر بسبب جلوء 
إىل عدة تأمينات مل يكونوا قد مارسوها من قبل وتكون هلم سببا يف حتسن حالتهم االجتماعية واالقتصادية 
أيضا. كما اختلفت هذه الدراسة عن سابقاهتا كوهنا تطرقت إىل اسرتاتيجيات اتبعتها بعض الدول سباقة يف هذا 

 التكافلي جناحا معتربا وانتشارا واسعا.اجملال كانت حافزا قويا لنجاح التأمني 
وبالتايل فاإلضافة العلمية قد متثلت يف إعطاء رؤية مستقبلية حول التأمني التكافلي يف اجلزائر وبيان 
توقعات املستجوبني حول نتائج تطبيق هذا النوع من التأمني يف بالدنا وما يقدمه من خدمات لصاحل الصريفة 

 مناخا مالئما لنشاطاهتا كما ستعرف تعبئة مدخرات معتربة.اإلسالمية اليت سوف جتد 
عالقة هناك  باالستفسار فيما إذا كانتمن حيث اإلشكالية وبالتايل فهذه الدراسة ختتلف عن سابقاهتا 

تمثلة يف املستعملة املمن حيث أداة الدراسة ختتلف عنها أيضا داللة معني، و ستوى عند م ذات داللة إحصائية
 ختلفت عنها أيضا من حيث النتائج.كما ا   ،"SPSSوالنتائج املستخرجة من الربنامج اإلحصائي "االستبيان 

 الدراسةبات و صع:  عاشرا
اخلاصة  واملراجع  الكتبقلة  أمهها وقد كان  باتو الصع بعض دراسةال هذه إعداد اللخواجهنا 
قلة و  مؤسسات التأمني بعض يف خاصةو  زعةو امل سةاالدر  استبيانات اسرتدادصعوبة ، و بالتأمني التكافلي
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ارب مربجما الذهاب إىل مصر من أجل دراسة جت اليت تتعلق مبوضوع الدراسة، وقد كان افيةالك سابقةال ساترادال
 .حالت دون ذلك شركات التأمني التكافلي لكن أزمة الفريوس املستجد كورونا

 تقسيم البحث:  حادي عشر
والوصول إىل إجابة عن إشكالية الدراسة وأسئلتها مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة من أجل تغطية جوانب املوضوع 

 أجزاء :
 إعادة الـتأمني مث ماهية عقد التأمنيو  اإلطار املفاهيمي للتأمني وتناول األول: مدخل فكري حول التأمين:الجزء 

 وما يتعلق به.
، إعادة التكافللق ب، وما يتعومبادئ التأمني التكافلي مفهومتضمن  وقد التأمين التكافلي:ماهية الثاني: الجزء 

 .دراسات بعض التجارب الدوليةمث تناولنا 
الدراسة نا فيه تناول وقد:  التأمينات في الجزائر تطبيق التأمين التكافلي على أداء سوق أثر الثالث:الجزء 

 نالحل، مث معاجلتها إحصائياو  بيانات االستبيان تفريغو  امليدانية الدراسة ومنهجية مكوناتامليدانية، حيث بينا 
 املختلفة. الفرضيات ناالبيانات واخترب 

 
  



 

 الفصل األول: 
 يفكر مدخل 

 حول التأمين 
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 تمهيد الفصل

مفاهيم ومبادئ لى عقبل اخلوض يف التأمني التكافلي وما حيمله من أحكام ومزايا نبدأ حبثنا يف التعرف 
التأمني بصفة عامة، ولفت نظر القارئ إىل أساسيات التأمني التقليدي أو مبا يسمى بالتأمني التجاري، فبدون 

إن  –معرفة املفاهيم األساسية للتأمني ومايتعلق به كاخلطر وغريه وبيان املصطلحات املستعملة يف لغة التأمني 
 يل اليت سنفصل فيها قدر اإلمكان.ال تتضح أحكام التأمني البد –صح التعبري 

حناول إعطاء صورة عامة هلذا التأمني على وجه بني االختصار والتفصيل واحلرص على الشمولية والداللة، 
 مباحث، ثالثة على ليشتمل األول الفصل هيكلة متت ،ي للتأمني واخلطر وإدارتهدخل الفكر املب اإلحاطة بغيةو 

 :هي
 جانب إىلمفهوم التأمني وإدارة اخلطر،  إىل فيه التطرق ومت ،المفاهيمي للتأميناإلطار  ،األول المبحث

 ؛، مث الشروط واملبادئ األساسية للتأمنيالتقسيمات والتصنيفات املختلفة للتأمني توضيح
 توضيح إىل باإلضافة ،وخصائصه وأركانهمفهوم عقد التأمني  تضمنقد و  ،ماهية عقد التأمين الثاني، المبحث

 ؛ويف األخري تطرقنا إىل انتهاء عقد التأمني ؛آثار عقد التأمني أهم
العناصر األساسية لعمليات  وتوضيح ،مفهوم إعادة الـتأمني على واشتمل ،إعادة الـتأمين الثالث، المبحث

اليب وأسطرق إىل يف خامتة املبحث مث عرجنا ، بيان وظائف وأهداف إعادة التأمني جانب إىل ،إعادة التأمني
 .إعادة التأمني
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 ألول : اإلطار المفاهيمي للتأمينالمبحث ا
التأمني بصفة عامة ذو أمهية بالغة ملا حيمله من فوائد ومزايا وله جمال واسع يف حياة اجملتمع االجتماعية 

حيمل مبادئ عدة و منها واالقتصادية واملالية، فتجده يدخل يف جمال اخلطر وإدارته وتتعدد وظائفه وتتنوع أقسامه 
وله شروط كثرية، فماهو الـتأمني؟ وكيف نشأ؟ وماعالقته باخلطر وإدارته؟ وماهي شروطه وأقسامه ومبادئه 

 ووظائفه؟ سنعرف ذلك يف طيات هذا املبحث.
 المطلب األول : مفهوم التأمين

أن األمن يقابله إذ  مبدءا عظيما وهو األمن من اخلوف،  1تناولت اآلية الكرمية : "وآمنهم من خوف"
 2"ضده وهو اخلوف أو اخلطر، يقول الفريوزأبادي : " األمن واآلمن ضد اخلوف ، أمن أمنا وأمانا بفتحهما

تعددت تعاريف التأمني لكنها تؤدي إىل معىن واحد، حيث أن مبدأ التأمني هو تقسيم اخلسائر اليت قد 
عريفا التعاريف ينبع من أن بعض الباحثني يورد تتصيب فرد على عدة أفراد معرضني خلطر واحد، واختالف 

قانونيا حبتا، وبعضهم يركز على اجلانب الفين وأمشلهم تعريفا من يزوجهما )اجلانب القانوين واجلانب الفين(، 
 وسنورد أهم احملاور والبنود املتضمنة ملفهوم أو تعريف التأمني بعد أن نقدم أهم تعاريف التأمني:

 ها:هناك عدة تعاريف ختتلف باختالف وجهات نظر الكتاب وفيما يلي أمه فات التأمين:الفرع األول: تعري
التأمني عملية مبقتضاها حيصل أحد األطراف وهو املؤمن له نظري دفع قسط على ": التعريف األولأوال: 

عند  امعين اداءأ قتضى ذلك التعهدمبخر وهو املؤمن بأن يدفع املؤمن صاحل الغري من الطرف اآللتعهد لصاحله أو 
حتقيق خطر معني، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة جتميع جمموعة من املخاطر وإجراء املقاصة بينها وفقا 

 3"لقوانني اإلحصاء

وحمددة ميكن  أكيدة قةنفحتملها إىل  شخصخسارة كبرية ال ميكن لل حتويلالتأمني هو : التعريف الثانيثانيا 

 قساط التأمنيأ بلغحتملها، معرباا عنها مب شخصلل
                                                   

 .6سورة قريش، اآلية القرآن الكرمي،  1
 .1174، ص 2661الرسالة، بريوت،  مؤسسة ،3، طالقاموس المحيطجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأبادي،  2
 .36، ص 2611األردن، -دار الراية، عمان ،1، طالتأمين المبادئ واألسس والنظرياتسامل رشدي سيد،  3 
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اين اتفاق يلتزم مبقتضاه الطرف األول املؤمن أن يؤدي إىل الطرف الثالتأمني هو : التعريف الثالثثالثا: 

)املؤمن له( أو إىل )املستفيد( الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا أو أي عوض مايل آخر )مبلغ 
ؤديها وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى ي اخلطر املبني بالعقدقق التأمني( يف حال وقوع احلادث أو حت

 1املؤمن له للمؤمن.

غرية التأمني وسيلة اقتصادية ميكن عن طريقها استبدال خسارة كبرية حمتملة بأخرى ص التعريف الرابع:رابعا: 
 2مؤكدة.

وسيلة أو نظام يهدف إىل محاية األفراد أو املنشآت من اخلسائر املادية   "التأمني التعريف الخامس:خامسا: 
احملتملة الناشئة عن حتقق األخطار املؤمن منها، وذلك عن طريق نقل عبء مثل هذه األخطار إىل املؤمن الذي 

ددة حمسوبة يتعهد بتعويض املؤمن له عن كل أو جزء من اخلسائر املالية اليت يتكبدها وذلك يف مقابل أقساط حم
 3وفقا ملبادئ رياضية وإحصائية معروفة"

أداة لتقليل اخلطر الذي يواجهه الفرد عن   "التأمني االقتصادي(: التعريف السادس )التعريفسادسا: 
طريق جتميع عدد كاف من الوحدات املتعرضة لنفس ذلك اخلطر )كالسيارة واملنزل واملستودع ...اخل( جلعل 
اخلسائر الذي يتعرض هلا كل فرد قابلة للتوقع بصفة مجاعية ومن مث ميكن لكل صاحب وحدة االشرتاك بنصيب 

  4منسوب إىل ذلك اخلطر"

-41من األمر  62عرف املشرع اجلزائري مبوجب املادة القانوني(:  التعريف السابع )التعريفبعا: سا
من القانون املدين، عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه بأن  414إن التأمني، يف مفهوم املادة "  التأمني كما يلي: 67

ايل أخر غا من املال أو ايرادا أو أي أداء ميؤدي اىل املؤمن له أو الغري املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبل
 5" يف حالة حتقق اخلطر املبني يف العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى.

                                                   
 .37، ص 2667األردن، -، دار احلامد، عمان1، طإدارة الخطر والتأمينأسامة عزمي سالم و شقريي نوري موسى،  1 
 .34املرجع نفسه، ص  2 
 .3، ص 2612/2613، )د.ط(، كلية التجارة، االسكندرية، مبادئ التأمينابراهيم علي ابراهيم عبد ربه،  3 
 .11-16 ص ص ،2611 األردن،-عمان أسامة، دار ،(ط.د) ،أنواعه مبادئه، التأمين فالح، عزالدين 4 

 .62، املادة 1441مارس  63، 13، اجلريدة الرمسية، رقم بالتأميناتالمتعلق  20-59ألمر ا اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أمر،  5 
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 بإضافة الفقرة التالية: 26/62/2664الصادر يف  66-64وقد متمت هذه املادة، املادة الثانية من القانون      
 واملركبات« املساعدة»تأمينات  يف تقدمي األداء عينيا املادة، ميكن هذه من األوىل الفقرة أحكام إىل "إضافة    
 1حمرك"  ذات الربية

بالرغم من تعدد تعاريف التأمني إال أننا جندها تتمحور يف العناصر أو احملاور   حوصلة التعاريف:ثامنا: 
 التالية:

 وثيقة اتفاق تسمى عقد. تتم مبوجبالتأمني عملية  .1
 العملية مجلة من املخاطر املتوافقة نوعا وطبيعةختص  .2
 يستخدم املؤمن أو شركة التأمني أداة اإلحصاء حلساب خمتلف املبالغ املستحقة. .3
يدفع طالب التأمني الشخص املهدد باخلطر املؤمن منه )ويسمى مؤمن له( مبلغا ماليا الذي هو )قسط  .6

 التأمني( نتيجة لذلك
التأمني القسط على شكل دفعة أو دفعات يف اآلجال احملددة وحسب شروط تتم عملية الدفع هذه لشركة  .1

 االتفاق.
 توفر الشركة للمستأمن األمان من املخاطر املنصوص عليها. .4
 تدفع الشركة التعويض عن اخلسائر اليت حلقت باملؤمن له من األخطار املؤمن منها. .7

ق تسمى عقد، وثيقة اتفا تتم مبوجبعملية ه : "أن نعطي تعريفا شامال للتأمني بأنهذه العناصر ميكن ومن 
ء حلساب ااملؤمن أو شركة التأمني أداة اإلحصفيها يستخدم ، ختص مجلة من املخاطر املتوافقة نوعا وطبيعةو 

مبلغا ماليا الذي  ، حيث يدفعالشخص املهدد باخلطر املؤمن منهوهو طالب التأمني خمتلف املبالغ املستحقة على 
ة وحسب دتتم عملية دفع القسط على شكل دفعة أو دفعات يف اآلجال احملد، و هو )قسط التأمني( نتيجة لذلك

يض عن اخلسائر التعو  هادفعب توفر الشركة للمستأمن األمان من املخاطر املنصوص عليهاشروط االتفاق، على أن 
 ".اليت حلقت باملؤمن له من األخطار املؤمن منها

                                                   
، املادة 2664مارس  12، 11، اجلريدة الرمسية، رقم المتعلق بالتأمينات 24-20القانون  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون،  1 

62. 
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إذا كان هذا هو مفهوم التأمني فكيف جاءت فكرته واحلاجة اليت دعت إليه ومىت ظهر وكيف نشأ وعلى يد ف
 من؟ هذا ماسنعرفه يف العنصر التايل.

 
 يعود تاريخ نشأة التأمني إىل عصور ما قبل التاريخ حيث مارس الصينيون الفرع الثاني : نشأة التأمين :

 املختلفة السفن بني سلعهم يقسمون التجار البضائع فقد كان فقدان من األوىل للحدوالبابليون صور التأمني 
قبل امليالد،  1716محورايب الذي مت تدوينه سنة  قانون يف املوثقة اخلسارة من احلد طرق أوىل إحدى وقد كانت

اطر البحر  معلوم أن خمبني التجار وكان هذا التبادل عرب البحر، وكما هو التبادل التجاري حيث بعدما ازدهر 
كثرية كغرق السفن والقرصنة، حيث كانت املخاطر تقف يف وجه تطور هذه التجارة فلجأ التجار إىل القرض 
البحري ومفاده أن مالك السفينة يقرتض املال لكي يضمن سالمة السفينة من الشخص الذي مينح القرض 

عدهلا سعر ض مضافا إليه فائدة القرض اليت يفوق مالبحري، فإذا سلمت السفينة حتصل املقرض على مبلغ القر 
الفائدة السائد يف السوق، وإذا مل تسلم فيفقد مبلغ القرض والفائدة، وبالتايل فصاحب السفينة قد حول اخلطر 
منه إىل املقرض، هذا األخري بدوره مينح قروضا عدة فهو بذلك حيقق قانون األعداد الكبرية، وهي صور التأمني 

 احلالية.
إذن فالتأمني يرادفه دائما خطر أو خوف واخلطر وإدارته علم قائم بذاته ألنه يتعلق باملال الذي هو 
عصب احلياة، إذ ال جتد مؤسسة اقتصاية وال بنكا وال شركة تأمني وال سوقا مالية وال مؤسسة استثمار إال وهلا 

 إدارة مالية تعىن بإدارة املخاطر بالدرجة األوىل.
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 الخطر الثاني : إدارةالمطلب 
ومسبباهتا وطرق مواجتها مث  أنواع وتصنيفات األخطار، و مفهوم اخلطر ونشأته سنعرض يف هذا املطلب
 .نعرج على إدارة اخلطر ومراحلها

 .تعريف اخلطر ، وكيف نشأ اخلطر وأصبح علما بذاتهالفرع  اول يف هذاننت :مفهوم الخطرالفرع األول: 
، ومدلوله خيتلف من حالة إىل أخرى، فقد نعين 1اخلطر يف اللغة هو اإلشراف على اهلالك أوال : تعريف الخطر:

به حادثة مادية كاحلريق أو شيء معنوي كخوف الشركة من اإلفالس ويستخدم للتحذير من فريوس معني ككورونا 
 الذي أرعب العامل مثال، أو وصف حيوان مفرتس.

مؤكد احلدوث، بشرط عدم تدخل أحد األطراف يف وقعه  اخلطر عبارة عن حادث يتوقع حدوثه وليس
إذا وقع وخاصة إرادة املؤمن له، كما يعرف على أنه حادث مستقبلي حمتمل الوقوع ال يتوقف على إرادة أي من 

 2الطرفني.
لقد مارس اإلنسان القدمي إدارة اخلطر فقد كان حيتمل ويشك يف أحداث قد حتدث له يف  :الخطرنشأة ثانيا : 

 ملستقبل وحيتاط ملا ختبئه له األيام، يقول الشاعر:ا
ـــــــ  ون "  3"ومي ز يف احلطوط واعرف كيف تنزل * ي قبل السحاب ال يد يك السيلـ

إىل األمان  وكل ما يوصلهما ينفعه وكان يتعامل مع مصاعب احلياة بذكاء فهو منذ خلق يعرف اخلري ويتبع 
 عليه هتديدا أو خطرا، ويتجلى هذا املفهوم يف قول اهللا عز وجل: ويعرف الشر وحياول جتنبه وكل ما يشكل

َساٍت يَا أَيـ َها بِ َوقَاَل اْلَمِلُك ِإيني أََرى َسْبَع بـََقرَاٍت مِسَاٍن يَْأُكُلُهنا َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبَالٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَا "
( 66( َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َوَما حَنُْن بَِتْأِويِل اْألَْحَالِم ِبَعاِلِمنَي )63لِلر ْؤيَا تـَْعبُـُروَن ) اْلَمأَلُ أَفـُْتوين يف ُرْؤيَاَي ِإْن ُكْنُتمْ 

ُهَما َواداَكَر بـَْعَد أُماٍة أَنَا أُنـَبيُئُكْم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلوِن ) يُق أَ 61َوَقاَل الاِذي جَنَا ِمنـْ ْبِع بـََقرَاٍت ْفِتَنا يف سَ ( يُوُسُف أَيـ َها الصيدي
( قَاَل 64ْم يـَْعَلُموَن )هُ مِسَاٍن يَْأُكُلُهنا َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُبَالٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبَساٍت َلَعليي أَْرِجُع ِإىَل النااِس َلَعلا 

                                                   
 .74، ص 1434)د.ط(، مكتبة لبنان، بريوت، ، مختار الصحاححممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،  1 
 .144، ص 2611األردن، -، األكادمييون، عمان1، طالتأمين وإدارة الخطركمال حممود جربا،   2 
"، تاريخ https://www.djazairess.com/elmassa/9267)حمرك حبث إخباري(، متاح عرب اخلط: " جريدة جرايرسقدور بلخضر بيتور،  3 

 .16:61، 36/11/2626اإلطالع 
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( مثُا يَْأيت ِمْن بـَْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد 67َن )ِه ِإالا قَِليالا مماا تَْأُكُلو تـَْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأَباا َفَما َحَصْدمتُْ َفَذُروُه يف ُسْنُبلِ 
ْمُتْم هَلُنا ِإالا َقِليالا مماا حُتِْصُنوَن )  "(64َن )( مثُا يَْأيت ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النااُس َوفِيِه يـَْعِصُرو 63يَْأُكْلَن َما َقدا

قد تطورت إدارة اخلطر لتصبح علما وليس نشاطا يقابل التأمني، حيث استفاد هذا العلم من تراكم و 
جتارب اجلمعيات املهنية واملعرفة العلمية وأتاح مكنونه الفرصة للمجتمع سواء كانوا أفرادا أو شركات كي يتعاملوا 

 ار غري املرغوبة.مع توقعات املستقبل بعقالنية خمافة عدم السالمة والوقوع يف اآلث
 

إن دراسة اخلطر وأنواعه مهم جدا، فالتأمني على اخلطر يلزمنا أن نعرف ذلك  أنواع األخطار:الفرع الثاني: 
لنميز بني األخطار قابلة للتأمني من األخطار غري قابلة للتأمني، واألخطار تتنوع من حيث طبيعتها وأشكاهلا 

يف  أمينها وكذا إمكانية التحكم فيها، وفيما يلي أهم األنواع اليت ذكرتوحدهتا وأسباهبا ودرجة قياسها وقابلية ت
 األخطار: 

وهي األخطار أو األحداث اليت ال تسبب أضرارا مادية بل تلحق باملتضرر خسائر  األخطار المعنوية:أوال: 
حلياة، فطبيعة امعنوية فقط ، فالشخص يتأثر نفسيا باحلدث كاحتمال عدم بقاء صديق أو قريب على قيد 

اإلنسان متغرية من شخص آلخر  حيث يصعب حتديد مقدار األضرار النامجة عن الضرر أو اخلطر، وهذا النوع 
 من األخطار يسميه البعض األخطار غري املالية ألنه ال ميكن قياس نتيجتها ماليا .

ية  هي اليت تسبب أضرارا اقتصاداملادية األخطار املعنوية فإن األخطار على عكس  المادية:األخطار ثانيا: 
كاحلريق أو السرقة أو حوادث املركبات،حيث ينجم عنها خسارة مالية تشكل خطرا يضر بصاحبه، وهي أخطار 

 ميكن قياس نتيجتها ماليا، ومثل هذه األخطار تؤمن عليها شركات التأمني.

ها فإما أن الصانعني وال يدرون نتائج وهي أخطار تتعلق بنشاطات ميارسها التجار أو المضاربة : أخطارثالثا: 
تكون رحبا أو خسارة، فاملنتج الذي يستعمل املواد األولية املشرتاة بسعر منخفض سيحقق رحبا حتما ، أما إذا 
اخنفضت أسعار املواد األولية فإن نتائجه ستكون خسارة ، وكذلك نتائج االستثمار ، هذه األعمال يقوم هبا 

 املنشآت دون علم بنتائجها، هذه األخطار ال تؤمن عليها شركات التأمني. األفراد بأنفسهم وكذلك
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وهي األخطار اليت ينجم عنها إما خسارة مادية أو ال ينتج عنها أي خسارة وال جمال  المحضة: خطاراألرابعا: 
ملرض، ا لتحقيق أي فرص لألرباح كأخطار املضاربة، ومثال ذلك أخطار احلريق، االنفجار، حوادث املركبات،

العجز، البطالة وكل خطر ال يكون لألفراد قدرة على منع حتققها أو جتنب اخلسارة اليت تنتج عنها، وهذا هو 
 1النوع من التأمني اليت تقوم شركات التأمني بتأمينها.

 

وهي األخطار اليت تسبب أضرارا على عدد هائل من األفراد أو فئة كبرية من اجملتمع  :األخطار العامةخامسا: 
رتبط يت تكاألنواع اليت رأيناها من قبل وال  بنتائج األحداث تعىنوال يكون الفرد هو سبب الضرر، وهي أخطار ال 

يعية تقع على الدولة ككل، ومثاهلا الكوارث الطب األخطار العامة، ومسؤولية بشكل أكرب بأسباب األخطار وآثارها
 واألزمات االقتصادية املختلفة، ومثل هذه األخطار تتجنبها عمليات التأمني.

مع  على اجملتثر ؤ تهي اليت ال  ةاصاألخطار اخلفإن  األخطار العامةعلى خالف  :ةخاصاألخطار السادسا: 
منيز به  فرد أو عدد قليل ومن هنا نستنتج املعيار الذيلى يقتصر تأثريها عككل أو على فئة كبرية منه ولكن 

 اخل .، مثال ذلك حادث السيارة، السرقة، احلريق، العجز ..تأثري اخلطراخلطر العام من اخلطر اخلاص وهو معيار 

ألخطار قابلة ابعدما تبني للقارئ التمييز بني خمتلف أنواع األخطار، ميكن اآلن سهولة التمييز بني 
 2للتأمني من األخطار غري قابلة للتأمني، وال يتم ذلك إال بعد معرفة اخلصائص التالية:

.I  :ااخلسارة ماليأي نستطيع أن نقيس مقدار أو أن تكون الخسارة مالية. 

.II  :بالدث مستقكما رأينا يف هذا النوع من األخطار فإننا ال ندر ماذا سيحأن تكون األخطار بحتة ،
 إما خسارة أو ال خسارة. فستقع أم ال  خسارةهل هناك 

.III  :عن سيطرة املؤمن له اخارجو  اعرضيأي أن احلادث الذي وقع له يكون أن تكون الخسارة طارئة. 

                                                   
 .4، ص 2664الدار اجلامعية، االسكندرية،  ، )د.ط(،مبادئ التأمينإبراهيم علي ابراهيم عبد ربه،  1 
 .13، ص 2614، )د.ط(، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، مدخل إلى أساسيات التأميناملعهد املايل،  2 
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مسبب اخلطر هو املصدر الرئيس لوجود اخلطر ومنها  السرقة، املرض  مسببات األخطار:الفرع الثالث: 
ية الظواهر اليت حتيط باإلنسان سواء كانت طبيعية أو شخصية ، فالشخصواحلريق وغريها، وتعرف بأهنا مجيع 

ناجتة عن تصرف الفرد، واملسببات هي ظواهر طبيعية وعامة تؤثر تأثريا مباشرا أو غري مباشر يف نتيجة قرارات 
دوث ح األشخاص، فظاهرة الوفاة تعترب مسببا خلطر الوفاة وهذا قرار ال أحد يعرفه أي عدم التأكد من وققت

 1الوفاة ، ومسببات اخلطر أنواع:
 مسببات خطر شخصية )منها اإلرادية، ومنها الالإرادية( -مسببات خطر طبيعية 

األمور  وهي تلك العوامل اليت ال تنتج عن تدخل العنصر البشري يف جمريات مسببات الخطر الطبيعية:أوال: 
الصيف يزيد من  احلريق، كما أن ارتفاع درجة احلرارة يف فصلالطبيعية، فظاهرة احلريق تعترب مسببا طبيعيا خلطر 

درجة خطر احلريق، وظاهرة عواصف الرياح اليت تسبب يف خطر غرق البواخر فيهلك أشخاص وتضيع سلع 
 وسفن وظاهرة اجملاعة بسبب سوء األحوال االقتصادية...

ر الشخصية إن مسببات اخلطعلى عكس مسببات اخلطر الطبيعية ف  مسببات الخطر الشخصية:ثانيا: 
هي جمموعة العوامل اليت للعنصر البشري دخل فيها والتأثري فيها قد يكون عمديا أو غري عمديا فغري العمدية 

 تدعى مسببات اخلطر الشخصية الالإرادية أما العمدية فتدعى مسببات اخلطر الشخصية اإلرادية.
.I  العوامل اليت تكون األفراد سببا يف حدوثها لكن من غري وهي كل  :الالإراديةمسببات الخطر الشخصية

إرادة بل تسبب فيها بشكل غري مباشر كالسائقني الذين يعانون من ضعف النظر أو األشخاص الذين يتناولون 
أدوية تزيد يف الرغبة على النوم أو حىت املخدرات وبالتايل فهم يسببون يف خطر حوادث السيارات، أو املدخنون 

 ال يأهبون برمي سجائرهم لتساعد يف نشوب احلريق.الذين 

.II  إرادة بوهي كل العوامل اليت تكون األفراد سببا يف حدوثها لكن  :اإلراديةمسببات الخطر الشخصية
وتعمد وهي تزيد من درجة اخلطورة  أو حجم اخلسارة املرتتبة على حتقق اخلطر ، فاالنتحار يعترب من مسببات 

                                                   
 .12، ص 2663األردن، -، دار وائل، عمان1، ط-النظرية والتطبيق - الخطرالتأمين وإدارة حريب حممد عريقات، سعيد مجعة عقل،  1 
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رادية العمدية اليت تزيد من درجة خطورة الوفاة ، وزيادة سرعة سياقة املركبات فوق احلدود اخلطر الشخصية اإل
 املعينة يعترب من مسببات اخلطر الشخصية اإلرادية العمدية اليت تزيد من درجة خطورة حوادث املركبات.

ا أن اليت تتضمن خطوات أمهه (*)نعين مبواجهة اخلطر إدارة اخلطر طرق مواجهة الخطر:الفرع الرابع: 
نتعرف على اخلطر ومنبعه ونقدر مقدار الضرر احملتمل إذا ما حدث اخلطر مث نتبع األداة الالزمة جملاهبته وقد 

يرى أن هناك ثالث طرق وهي الوقاية واملنع، التجزئة  1اختلفت وجهات النظر حول طرق مواجهة اخلطر فبعضهم
 اآلخر يعددها أكثر من ثالث، فيزيد طريقة جتميع اخلطر:والتنويع، حتويل اخلطر، والبعض 

  :وهي سياسة ختفيض اخلطر، فإما حظر اخلطر كلية أو التقليل من اخلسارة إن وقع  الوقاية والمنع: أوال
 اخلطر كاستعمال وسائل الوقاية واستخدام التكنولوجيا ملنح حوادث املركبات...

  :شياء املعرضة للخطر حبيث إذا وقع ال يقع على كل أقسام هذه أي تقسيم األ التجزئة والتنويع:ثانيا
، فعملية التقسيم ميكن أن تتم عن طريق توزيع األشياء جغرافيا أو االستثمار يف جماالت خمتلفة أو األشياء

أماكن خمتلفة أو أزمنة خمتلفة، وغريها مما جيعل اخلطر ينصب على جزء واحد  أو نوع واحد فقط عوض الكل 
  اخلسائر وتتضاخم األضرار، لكن هذا يتم لقاء تكاليف حيسب هلا وتدرس مسبقا.فتكرب

  :اخلسائر  أعباء  عمأي جنأفراد أو مفردات تتحد يف مواجهتها  ةعدعلى ع األخطار مجن تجميع الخطر:ثالثا
 الطريقة أجنح. ههذكانت عدد كلما  ارتفع الوكلما ، لتحميل كل منها جزءا ةأعضاء اجملموععلى 

  :ندفع تكاليف كما أسلفنا للجهة اليت حولنا هلا اخلطر سواء كانت هذه التكاليف  تحويل الخطر:رابعا
ختص النقل أو اإلجيار أو التأمني أو شيء آخر شبيه بذلك ميكن من التقليل من اخلطر حسب احلالة، وأشهر 

قيق قانون حيث ساعدها يف ذلك حت وسيلة لتحويل اخلطر واليت القت رواجا كبريا يف هذا اجملال هي التأمني،
األعداد الكبرية والذي يعين جتميع عدد هائل من األخطار املشاهبة وفرض قسط ثابت حمدد حتديدا مسبقا 

   وتوزيع اخلسائر املادية على املؤمنني على خطر واحد.

                                                   
 القادم. عنصرسيأيت التفصيل يف إدارة اخلطر ومراحلها يف ال(  *)
-62، مرجع سابق، ص ص إدارة الخطر والتأمينلالستزادة أنظر طرق مواجهة اخلطر للمؤلفني: أسامة عزمي سالم، شقريي نوري موسى،  1 

66. 
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الغرض األساسي من إدارة املخاطر هو اختيار السياسات املناسبة  مراحل إدارة الخطر:الفرع الخامس: 
فيذ ذلك على ، وعادة ما يتم تنحدوثها توقعاليت يلتقليل أو القضاء على املخاطر، ومواجهة وتقليل اخلسائر 

 .أساس العالقة بني تكاليف السياسة واملنافع املتوقعة

 :1 التاليةميكن حتقيق أهداف إدارة املخاطر من خالل املراحل 

وع نحيث حنصي ضة و املعر  ألخطارا ةقدر قيمن :تحليل األخطار وإحصاء القيم المعرضة للخطر أوال:
أكثر جيب ألخطار التحليل و  غريمهاأو سرقة حريق أو من  متلكات اليت يعنيها اخلطرثر على املتؤ  يتاخلسارة ال

 :ما يليك  املالية واإلدارية هنواحيو  جماالته وأنشطتهو  عملياته الفنيهو التعرف على طبيعة النشاط 

I.  : خنتار خطة مالئمة قصد التعرف على األخطار وحتليلها ويتم ذلك عن طريق وضع خطة دراسة الخطر
خرباء حسب التخصص حيث بعد استشارهتم ميدون اإلدارة باحتماالت األخطار احملتمل وقوعها على مشروع 

واملشروعات واإلنشاءات اجملاورة سواء تعلقت األضرار على األشخاص أو على والعاملني به واملتعاملني معه 
 املمتلكات أو على املسؤولة املدنية.

II.  :تمل ختتلف طرق ومناهج التعرف على امليادين احملاتباع سبل التعرف على طبيعة ونشا  المشروع
 اع السبل التالية:تعرضها لألضرار باختالف نشاطاهتا، فنتعرف على هذه امليادين باتب

إن مراجعة السندات والسجالت واالطالع على خمتلف احلسابات  فحص السندات والسجالت : .1
وسياسات املؤسسة من خالل العقود التأمينية وعقود اإلجيار والتدابري املتعلقة باألمان والوقاية والوثائق اخلاصة 

أخرى مطابقة أو  قا، وميكن االستفادة من بيانات مؤسساتباملباين والبيانات املتعلقة باخلسائر اليت تكبدهتا ساب
شبه مطابقة للشركة موضوع الدرسة والتحليل أو املشروع حمل البحث مث جنري التحريات األولية لتفهم األخطار، 

 بعد ذلك نقيمها وفقا للبيانات اليت اعتمدنا عليها.

تعينه  جيب على دارس اخلطر أو اخلبري الذي الخدمات: المخططات البيانية لعمليات اإلنتاج والتوزيع أو .2
مؤسسة التأمني أن يكون على دراية تامة ملا يتم عرب مراحل اإلنتاج أو اخلدمات وكذا عمليات التموين اليت تتم 

                                                   
، 1444، دار التأمينات، مصر اجلديدة، 2، طالتأمين؛ عماد االقتصاد القومي  والعالمي واقتصاديات األسرة والمشروعسامي جنيب،   1 

 .27-26ص ص 
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من طرف موردي الشركة مبراجعة خمططات التموين البيانية وكذا عمليات التوزيع اليت تتم بدءا من خمازن الشركة 
 ن مبراجعة خمططات البيع أو التوزيع البيانية.إىل الزبائ

تظل أهم وأصدق الطرق لفهم األخطار جيدا فيعاين املباين وبعدها على األخطار  المعاينة الميدانية : .3
يد احملتمل إصابتها هبا كاحمليط البشري أو الظروف املادية احمليطة هبا فباملشاهدة املباشرة تسهل للخبري التقييم اجل

 اليت قد تواجهها األمالك أو األشياء املطلوب تأمينها.لألخطار 

لتحديد وفهم األنشطة جيري خرباء األخطار لقاءات وخاصة يف العمليات  اللقاءات والحوارات المباشرة: .6
غري الكربى وحوارات مع أشخاص مسؤولني عن امليادين أو اهلياكل املعنية بالتأمني عليها، وتتعلق هذه النقاشات 

والتزامات أنشطة املشاريع وميزانيتها وأمورها اإلدارية ، وظروف هذه األنشطة سابقا وماهي عليه  حول حقوق
 اآلن ووضعيتها الحقا.

نبحث عن مسببات األضرار اليت تعرض هلا املشروع يف املاضي ومقدار  البحث عن مسببات األخطار: ثانيا:
مسؤوليات ومداها، والدراسة هنا يتعني أن تكون إىل األضرار اليت كان ميكن حدوثها وما قد يصاحب ذلك من 

املدى وبالقدر الذي يسمح بطلب اتباع التدابري والوسائل اليت تضمن ختفيض من شدة اخلسارة اليت قد حتدث 
 أو ختفيض احتمال احلدث أو حتديد أوجه املسؤوليات جتاه الغري.

اب تنتهي إىل قياس اخلطر حمل الدراسة ومن مث حس إن العمليات السابقة كلهاتقدير مقدار األضرار: ثالثا: 
مقدار األضرار املتوقعة يف حال وقوع احلادث وتساعدنا يف عملية التقدير أعمال اخلربات اليت أجريت على 
املشروعات املشاهبة وكذا عمليات التحليل التفصيلية لبيانات احلوادث اليت تنشا من النشاط لتفهم مصادر تلك 

 الوقاية أو العالج لتجنب املطالبات بالتعويض الحقا. احلوادث وطرق

هناك مصفوفة تدعى مبصفوفة اختيار الوسيلة األنسب   1اختيار الطريقة المالئمة لمواجهة الخطر:رابعا: 
إلدارة اخلطر تقع على حمورين مها: معدل تكرار اخلطر أو اخلسارة وشدة اخلسارة الناجتة عن حتقق اخلطر، موضحة 

 التايل:بالشكل 

                                                   
 .42-41، ص ص 2664األردن، -، دار اليازوري العلمية، عمانإدارة الخطر والتأمينعيد أمحد أبوبكر، وليد امساعيل السيفو،   1   
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 مصفوفة اختيار الوسيلة األنسب إلدارة الخطر: (2/2:)الشكل رقم

 

 جتنب باخلطر-

 نقل اخلطر-

 

 منع اخلسارة(الوقاية واملنع)-

 االحتفاظ باخلطر-

 نقل اخلطر-

 

 عال

 

 

 

معدل تكرار 
 اخلسارة

 )ختفيض اخلسارة(الوقاية واملنع-

 نقل اخلطر)التأمني(-

 االحتفاظ باخلطر-

 

 

 منخفض

 

   منخفض               عال                                   

    

   شدة اخلسارة 

 .إدارة الخطر والتأمينعيد أمحد أبوبكر، وليد امساعيل السيفو،  المصدر:
 

، وأحيانا ىامل مع كل خطر على حدعالت إن دقة ضبط هذه املصفوفة تتيح ملتخذ القرار األنسب يف
مسبقة للتعامل مع األخطار املختلفة أو معيار يطبق الختيار الوسيلة املناسبة ملواجهة خطر معني. قد توجد خطة 

تملة، احتمال وقوع اخلسارة، حجم اخلسارة املادية احمل نراعي ناوالختاذ قرار اختيار أسلوب معني ملواجهة اخلطر، فإن
اليف إذا حتققت، مث بعد ذلك يتم تقييم املزايا والتكالعوامل املساعدة للخطر، املوارد املتاحة ملواجهة اخلسائر 

 لكل أسلوب من أساليب مواجهة اخلطر .
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 : تقسيمات التأمين المطلب الثالث
ليكون صورة ني تصنيفات التأمقبل اخلوض يف بيان أنواع التأمني وتقسيماته نوضح للقارئ من خالل الشكل اآليت 

 شاملة وواضحة ملختلف هذه األنواع:

 ( يوضح تصنيفات وأنواع التأمين:2/2رقم ) جدول

 

التأمني من 
 الناحية النظرية

التقسيم من حيث 
 اهلدف

 خاص)اختياري(
 حكومي)إجباري(

 تعاوين
التقسيم من حيث 

 إمكانية حتديد اخلسائر
 التأمينات النقدية
 تأمينات اخلسائر

التقسيم من حيث 
  موضوع التأمني

 التغطيةمن حيث جمال 
 بحريالتأمني ال

 ويالتأمني اجل
 ربيالتأمني ال

من حيث الصفة 
 التعويضية

التأمينات من 
 األضرار

 التأمينات على األشياء
 التأمينات على املسؤولية املدنية

التأمينات على 
 األشخاص

 التأمني على احلياة
 حالة الوفاة
 حالة البقاء

 املختلطةاحلالة 
  التأمني على اإلصابات

  التأمني على املرض
التقسيم من حيث 

 عقد التأمني
 اختياري

 إلزامي

 تأمينات خمتلفة أخرى
 تأمني اإلئتمان

 تأمني فساد املخزون
 تأمني توقف األعمال االحتمايل

ة الناحي التأمني من
 العملية

 التأمني العام
 )وتسميه شركات التأمني اإلسالمية أو شركات التكافل بالتأمني العائلي(  احلياةتأمني على 

 باالعتماد على المراجع السابقة االستعمال المصدر: من اعداد الباحث
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اختلف مؤلفو كتب التأمني يف تقسيماهتم للتأمني وتعددت األنواع والتصنيفات، فمنهم من يسردها  
ومنهم من يوجزها يف أربعة أنواع بل وخيتصرها البعض يف تأمني األشخاص، تأمني نوعا نوعا دون تصنيف، 

إملام بكل  دون املمتلكات وتأمني املسؤولية املدنية فقط، وآخرون يدرجون أنواعا حسب تقسيمات معينة
أقسام التأمني، والتأمينات صنفان : صنف من الوجهة النظرية وفيها أصناف وأنواع وصنف آخر يتعلق 
بالناحية العملية أي أنه يف الواقع العملي جتد تأمينا على احلياة والتأمني العام الذي يشمل كل من التأمني 

 ما يلي خمتلف تقسيمات التأمني:على املمتلكات والتأمني على املسؤولية املدنية، وفي
 

يتألف هذا التصنيف من عدة أصناف وغرضه هو حبث  :التأمين من الناحية النظرية الفرع األول:
 حيث هي: منو  التأمني من الناحية الفنية أو الناحية القانونية، واجلانب النظري حيتوي على مخس تقسيمات

 ميناتالتأمني مث تأ عقد حيث التأمني؛ من موضوع حيث اخلسائر؛ من حتديد إمكانية حيث اهلدف؛ من
أخرى ال ترد ضمن التقسيمات املذكورة، ولكل هذه التقسيمات تصنيفات أخرى بيناها يف الشكل  خمتلفة
 وسنفصل كل منها كما يلي: 62رقم 

حيث يكون الغرض من التأمني املصلحة اخلاصة أو الغرض منه   :التقسيم من حيث الهدفأوال: 
أنواع :  ثالثة هناكو  أو تعاون جمموعة معينة لرأب الصدع الذي قد حيدث ألحدهم، اجتماعية عامة، فائدة

 تأمني اختياري؛ تأمني إجباري؛ وتأمني تعاوين:
 
I. يطلق على هذا النوع من التأمني بالتأمني االختياري أو اخلاص أو التأمني  : خاص)اختياري(التأمين ال

االختيار  يقوم التأمني أساسا علىالتجاري بصفته أنه يهدف إىل الربح وهذا من وجهة نظر شركة التأمني، 
من  ربني كل من املؤمن واملؤمن له، وال توجد أية صورة من صور اإلجبار على املؤمن يف قبول تغطية اخلط

عدمه، كما أن للمؤمن له مطلق احلرية واإلرادة الكاملة يف اإلقدام على عملية التأمني، فهو تأمني اختياري 
 1.للمؤمن واملؤمن له على حد سواء

                                                   
 .144، ص 2613األردن، -، دار املناهج، عمان1، طإدارة الخطر والتأمينسلمان زيدان،  1 
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II. ها اليت جندها يف معظم الدول تشرف علي التأمينات االجتماعيةومنها  :)إجباري( حكوميالتأمين ال
تأمني إجباري وليس إلرادة الشخص دخل فيها، وليس برغبته، قبوهلا أو وهي وتتحكم فيها احلكومات، 

دد ، وهي اليت حتدد نوعية وأعداد املؤمن هلم وحتجراءرفضها، وغالبا ما تقوم الدولة بدور املؤمن ولصاحل األ
 شروط ذلك. وال يكون حتقيق الربح هو أساس عقد التأمني هنا، ولكن حتقيق العدالة االجتماعية وهتدف
 التأمينات االجتماعية إىل توزيع الدخول من الغين إىل الفقري، وغايتها دائما هي الصاحل العام واجملتمع ككل

وقسط التأمني يف التأمينات االجتماعية  حسابه ليس كحساب القسط يف التأمني اخلاص أو االختياري،   ، 1
 %21الة اجلزائر( وقسط نسيب قدره )ح من األجر اخلام %4األجري قسط نسيب قدره حيث يدفع العامل 

 املرضالتأمني ضد خطر ( متثالن قسط %36من األجر اخلام يدفعه عنه صاحب العمل، هذين النسبتني )
 (.التأمني الصحي) والعجز )کامل أو جزئي( والشيخوخة والوفاة والبطالة وإصابات العمل

أمينا حوادث السيارات ت ابات الغري منالسيارات محاية من إصكما يعد التأمني اإلجباري على مالكي 
إجباريا ونعين هنا اجلزء األدىن اإلجباري والذي تسميه معظم شركات التأمني "الظامل واملظلوم" وكل ما زاد 
عن التأمني اإلجباري وهو التأمني الذي يرغب يف إضافته املؤمن له كالتأمني ضد كل املخاطر فهو تأمني 

 اختياري وليس إجباري.
III. تعاونيالتأمين ال: 
هذا النوع من التأمني يقوم على أساس تعاوين حبت أي هدفه التعاون وليس الربح، ومن مث ال يكون  

الغرض منه حتقيق الربح، وعادة ما يقوم بالتأمني التعاوين أو التباديل هيئات التأمني التباديل واجلمعيات 
إلشارة فإن التأمني التعاوين ليس هو التأمني التكافلي، ، ول 2التعاونية للتأمني وصناديق التأمني اخلاصة 

فاألول عبارة عن تأمني تعاوين تقليدي يتضمن منفعة متبادلة والتعويضات تدفع من اشرتاكات املؤسسني 
ويوجد حساب واحد فقط والذي هو حساب املشاركني،كما التوجد قيود شرعية تسريه، بينما الثاين وهو 

 ني التكافلي فهو نظام تأمني إسالمي وعقده املستخدم ههو تربع بقصد التعاون وليسما اصطلح عليه بالتأم

                                                   
 .176سلمان زيدان، مرجع سابق، ص  1 
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منفعة متبادلة والتعويضات تدفع من اشرتاكات محلة وثائق التكافل ويتضمن نظامه صندوقني: األول هو 
ءات اصندوق حساب محلة الوثائق والثاين هو حساب املسامهني يف الشركة، أما نظامه فيتبع قوانني وإجر 

تسري وفقا لقيود شرعية وخاصة يف جمال استثمار الفائض التأميين، هذه بعض ما خيتص به التأمني التكافلي 
 ضح شروط ومبادئ التأمني التكافلي يف الفصل القادم.نو عن التأمني التعاوين وس

 

أن هناك تأمينات ب إمكانية حتديد اخلسائرنعين ب:  التقسيم من حيث إمكانية تحديد الخسائرثانيا: 
ال ميكن حتديد اخلسائر الفعلية فيها لطبيعتها، وهناك تأمينات ميكن حتديد اخلسائر الفعلية بسهولة ومنه 
سهولة حتديد مقدار التعويض، وبالتايل وفقا هلذا التقسيم ميكن تقسيم التأمني إىل نوعني فقط من التأمينات 

 ومها تأمينات نقدية وتأمينات اخلسائر:
I. وهي التأمينات اليت ال ميكن حتديد وحساب مقدار اخلسائر الفعلية فيها وذلك   :التأمينات النقدية

بسبب طبيعتها، وتشمل كافة التأمينات اليت يصعب تقدير اخلسارة املادية الناجتة عنها عند حتقق اخلطر 
حتسب  ا : كيف إذن تقدراملؤمن منه، وذلك لوجود عنصر معنوي نتيجة حتقق اخلطر، والسؤال املطروح هن

مقدار تعويض هذا اخلطر وهي أصال ال تستطيع حساب مقدار الضرر الذي حلق باملؤمن له ؟  واجلواب هو 
أنه يتم حتديد مبلغ التعويض املستحق مقدما عند حتقق هذا اخلطر ويتمثل يف مبلغ التأمني، فاخلسارة يتم 

، ويف هذه دية ويتم حتملها بالكامل إذا حتقق اخلطر املؤمن منهتقوميها بالنقد مقدما لذا مسيت بالتأمينات النق
 1احلالة مقدار التعويض ال عالقة له حبجم الضرر احملقق، ومثال ذلك تأمينات احلياة.

II. ة ومنه ، إذ ميكن حتديد اخلسائر الفعلية بسهولالتأمينات النقديةوهي على عكس   :تأمينات الخسائر
سهولة حتديد مقدار التعويض ومثاهلا كل التأمينات اليت نستطيع أن حنسب مقدار الضرر فيها بعد وقوع 
اخلطر وكذلك حساب مقدار التعويض املقابل كتأمينات احلريق واحلوادث والسرقة وتأمينات األشياء األخرى، 

زم ميكن حتديده باستخدام الطرق الرياضية، ويف هذا النوع من التأمينات تسري عليها أي أن مبلغ التأمني الال

                                                   
 .17-14ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص ص  1 
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ثل مبدأ اليت ال تنطبق عليها بعض املبادئ القانونية العامة للتأمني م التأمينات النقديةمبادئ التأمني ليس ك
 1احملققة. باخلسارةالتعويض أو املشاركة أو احللول يف احلقوق باعتبار أن التعويض ال يرتبط أساسا 

هذا التقسيم من أوسع التقسيمات حيث يشمل عدة   :التقسيم من حيث موضوع التأمينثالثا: 
أنواع من التأمينات تتعلق مبوضوع التأمني يف حد ذاته، ويشمل نوعني رئيسني يتفرعان إىل أنواع أخرى 

منهما وفق  نورد كل الصفة التعويضيةمن حيث وثانيهما  جمال التغطيةوهذين النوعني أوالمها من حيث 
 التفصيل التايل:

I. إذا نظرنا للتأمني من زاوية اجملال الذي يغطيه أي اجملال الذي يتحقق   :من حيث مجال التغطية
 2اخلطر املؤمن منه جند بأن هناك ثالثة أنواع من التأمني: تأمني حبري، تأمني جوي، تأمني بري.

بدأنا بالتأمني البحري ألنه أول نوع من التأمينات ظهر للوجود أي أنه أقدم التأمينات   التأمين البحري: .1
على اإلطالق، ونطاقه يتعلق باملخاطر البحرية وهذه املخاطر ختص النقل البحري بصفة عامة باستثناء 

لحق ياألشخاص الركاب على ظهر البواخر حيث ال يعنيهم التأمني البحري ، بل يعين بالضرر  الذي 
 بالبواخر أو بالسلع اليت حتملها هذه البواخر، وما ينطبق على التأمني البحري ينطبق على التأمني النهري. 

إن نطاق التأمني اجلوي يتعلق باملخاطر اجلوية وهذه املخاطر ختص النقل اجلوي بصفة عامة  التأمين الجوي: .2
بالطائرات  اجلوي ، بل يعين بالضرر  الذي يلحقباستثناء األشخاص ركاب الطائرات حيث ال يعنيهم التأمني 

أو بالسلع اليت حتملها هذه الطائرات أي بنفس مبدأ التأمني البحري، غري أن التأمني اجلوي أكثر اهتماما 
من طرف الدول من التأمني البحري ألن النقل اجلوي متسع النطاق وعابر للحدود اجلغرافية للدول لذلك 

ر هي سيدة الفصل يف كل قضايا النزاعات وخاصة تلك اليت تتعلق باحلوادث واألضراحتكمه اتفاقيات دولية 
 والتأمينات.

ذكرنا سابق أن األشخاص الركاب على ظهر البواخر ال يعنيهم التأمني البحري، وأن  التأمين البري: .3
األشخاص ركاب الطائرات ال يعنيهم التأمني اجلوي وإمنا يعنيهم التأمني الربي، وبالتايل فإن التأمني الربي 
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تأمني على ليغطي كل املخاطر اليت مل يغطيها كل من التأمني البحري أو التأمني اجلوي، حيث يشمل ا
 األشخاص الركاب على منت البواخر أو الطائرات، كما يشمل التأمني من األضرار اليت وقعت يف الرب.

II. نظرنا للتأمني من زاوية التعويض فإن هناك تعويضا من األضرار إذا  :من حيث الصفة التعويضية 
وفاة ك تعويضا لألشخاص يف حالة السواء كانت أشياء أو ممتلكات أو تعويضا من املسؤولية املدنية، وكذل

 أو املرض أو احلادث أو غريها.

هذا النوع من التأمني يسمى أيضا بالتأمني العام ويشمل نوعني هامني مها:  :التأمينات من األضرار .1
 التأمني على املسؤولية املدنيةالتأمني على األشياء أو املمتلكات؛ و 

 األشياء أو املمتلكات ويسميه البعض التأمني على األموال، فأموالالتأمني على  :التأمينات على األشياء .أ
 والعواصف، والفيضان والزالزل كاحلريق الطبيعية، األخطار العديد من إىل تتعرض  واملنشآت األفراد

 األخطار جانب إىل والسطو واالحتيال، والسرقة اإلمهال مثل البشر، هبا يقوم يسببها أو اليت واألخطار
 على "التأمني تسمية حتت وتندرج .وغريها والتماس الكهربائي اآلالت وعطب املراجل انفجار مثل الصناعية

ية الرئيسالتأمينات  التأمينات على األشياء، وتشمل 1تغطيها  اليت طبقا لألخطار كثرية، تأمني األموال" وثائق
 التالية:

 من السيارات؛ التأمني اهلندسي؛ التأمني الزراعي؛ التأمنيالتأمني على احلريق؛ التأمني البحري؛ التأمني على 
 السرقة؛ التأمني على أغطية متفرقة، وكل نوع من األنواع له أحكامه وشروطه.

 هذا النوع من التأمني من أوسع أنواع التأمينات انتشارا، فأي أضرار :التأمينات على المسؤولية المدنية ب.
 اإلخالل أو اإلمهال نتيجة اعتباري، أو مادي شخص تصرف بببشخصه بس أو بأمواله الفرد تصيب

يغطي  االطار هذا ضمن .املتضرر إزاء مدنية مسؤولية عنها تنشأ اخلطأ، أو األصول املتبعة أو بالقواعد
 الشخص باملسؤولية إزاء يسمى ما أو .املتضرر الغري جتاه له املؤمن مسؤولية ،"املسؤولية املدنية من التأمني"

 .الثالث
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، فاألضرار الناجتة عن نشاط  1واملتضرر له واملؤمن املؤمن توجد ثالثة أشخاص: هذا النوع من التأمني  إذن يف
اإلنسان واليت تضر غريه يف أنفسهم أو أمواهلم سواء بفعله أو بفعل األشخاص الذي يسأل عنهم أو بفعل 

هذه املطالبة يؤمن  ويصبح مطالبا بالتعويض، ولكي يتجنباألشياء اليت حتت سيطرته يرتتب عنها قيام مسؤوليته 
من املسؤولية املدنية فمىت حتقق اخلطر وطولب بالتعويض يدفع املؤمن تعويضا للشخص الذي حيدده العقد أو 

 2القانون.
يف هذه التأمينات يكون اخلطر املؤمن ضده يتعلق بشخص املؤمن له، حيث  :التأمينات على األشخاص .2

،  3من له بتأمني نفسه من األخطار اليت حتدد حياته ، أوسالمه جسمه أوصحته أوقدرته على العمل يقوم املؤ 
 ويشمل عدة أنواع من التأمينات أكثرها استعماال وممارسة هي:

 احلياة وتتفرع إىل ثالث حاالت )حالة الوفاة؛ حالة البقاء على احلياة؛ احلالة املختلطة(التأمينات على  -
 صابات.ت على اإلالتأمينا -
 رض.التأمينات على امل -
يتكون هذا الفرع من التأمني ليس على التأمني يف حالة البقاء على احلياة فقط بل  الحياة:التأمينات على . أ

 حالة والتأمني يف احلالة املختلطة )أي التأمني يف حالة البقاء على احلياة ويف ويشمل أيضا التأمني يف حالة الوفاة
 كذلك(.الوفاة  
 يدفع املؤمن له طيلة حياته مبالغا مالية متثل أقساط التأمني على خطر الوفاة، التأمين في حالة الوفاة: -

فإذا ماتويف قام املؤمن بدفع مبلغا تعوضيا مرة واحدة أو على شكل دفعات لصاحل املستفيدين احملددين يف 
 ن له.العقد، وغالبا ما يكون هؤالء املستفيدون هم ورثة املؤم

على  يدفع املؤمن له طيلة حياته مبالغا مالية متثل أقساط التأمني التأمين في حالة البقاء على الحياة: -
خطر العجز، فاالتفاق يتعهد فيه املؤمن بدفع تعويض للمؤمن له إذا ما بلغ سنا معينا )عادة مايكون سن 
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األجل املتفق عليه وظل حيا وبلغ هذا سنة( أي إذا مل ميت قبل حلول  41أو  46العجز عن العمل وهو 
 السن فإنه يتقاضى هذا التعويض من املؤمن وفقا للشروط املتفق عليها يف عقد التأمني.

 يكون التعويض هنا من املؤمن للمؤمن له يف كال احلالتني )الوفاة والبقاء على التأمين في الحالة المختلطة: -
موا بقيت حيا عند بلوغي سنا معينا أتقاضى التعويض وإذا ما مت فقداحلياة( أي أنه يربم اتفاقه بقوله: "لو 

 التعويض للمستفيدين الذين أحددهم بالعقد".
يقوم املؤمن له بطلب تأمني نفسه ضد أي حادث قد يصيبه سواء أصابه يف  صابات: التأمينات على اإل ب.

 إعاقة أو موتا.جسمه كاجلروح أو الكسر أو أي أضرار جسدية تسبب له عجزا أو 
يقوم املؤمن له بطلب تأمني نفسه بدفع أقساط ضد خطر املرض فإذا وقع له تدفع  مرض: التأمينات على ال جـ.

 . شركة التأمني مصاريف عالج املرض الذي أصيب به

عن  إما إن عقد التأمني املربم بني املؤمن و املؤمن له يتم بطريقتني :التقسيم من حيث عقد التأمين رابعا:
 طريق االختيار أو عن طريق اإلجبار أو اإللزام:

I. هذا النوع من التأمني يربم بطريقة اختيارية بني شركة التأمني وطالب التأمني أو املؤمن  :ختياريالتأمين اال
له وال سبيل إلجبار املؤمن له بالتأمني أو إلزام الشركة بإجراء أو عقد تأمني معني لصاحل فرد أو هيأة ما أو 

 قبول تأمني معني، فلهما احلرية التامة يف ذلك.

II. جمال لالختيار  يلزم األفراد هبذا التأمني وال يفإن التأمني اإللزام ختياريبعكس التأمني اال  :يالتأمين اإللزام
هنا ويكون ذلك من أجل محاية شرائح معينة من العاملني كحالة التأمينات االجتماعية، أو من أجل تأمني 

 السيارات والعربات املختلفة اليت يعد تأمينها من باب اإلجبار على كل من ميتلك عربة أو آلية.

حيوي هذا التصنيف كل أنواع التأمينات اليت مل تذكر يف التصنيفات  :تأمينات مختلفة أخرىخامسا: 
 .. . تأمني توقف األعمال االحتمايل؛ تأمني فساد املخزون؛ تأمني اإلئتمانالسابقة، ومن أمثلتها: 

I. يواجه التجار بصفة عامة خطر عدم سداد الزبائن للديون يف أجل االستحقاق بسبب   : تأمين اإلئتمان
عدم القدرة على الوفاء بالدين يف املوعد احملدد أو عدم الرغبة أصال يف تسديد ما عليهم  أو بسبب حاالت 

 هذا اخلطر. عاإلفالس فالباعة يؤمنون على خطر عدم السداد، وتتعهد شركة التأمن بدفع هذه الديون إذا وق
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II. و بالسلع واملنتجات املخزنة اليت حلقها تلف أو فساد أ تأمني فساد املخزونيتعلق   :تأمين فساد المخزون
أضرار ناجتة عن تعطل وسائل أو أجهزة حفظ هذه السلع كآالت التربيد مثال، فإذا حدث عطل أو عطب هلذه 
األجهزة فالسلع مصريها إىل الفساد والتلف وبالتايل فإن صاحبها إذا كان قد أمنها فإن شركة التأمني تقوم بتعويض 

 من له هبذه األضرار حتت شروط معينة تتحدد بالعقد.املؤ 
III. إذا حدث وأن توقف زبون عن شراء منتج ما ينتجه صانع وذلك   :تأمين توقف األعمال االحتمالي

كان   أي أن الزبون الذي توقف األعمال االحتمايلبسبب ما كوقوع حريق مثال، فإن املنتج يؤمن ضد خطر 
ض غري قادر على تصريف منتجاته هلذا العميل، وبالتايل شركة التأمني تقوم بتعوييتعامل مع املؤمن له أصبح 

 الصانع املؤمن له بالضرر الناتج واملتمثل يف اخلسارة اليت تكبدها الصانع.

بينما  كل أنواع التأمني السابقة هي من الناحية النظرية فقط :يةعملالتأمين من الناحية الالفرع الثاني: 
 العملي فإننا جند إما تأمينا عاما أو تأمينا على احلياة:يف الواقع 

وهو الذي يشمل كل من تأمني املمتلكات وتأمني املسؤولية املدنية، وقد تطرقنا إىل  :التأمين العام :أوال
 تعريف كل منهما يف تقسيمات التأمني من الناحية النظرية

شركات التأمني اإلسالمية أو شركات التكافل بالتكافل تسميه  تأمني على احلياة :تأمين على الحياة ثانيا:
العائلي ويقصد به بالتأمني العائلي، ويشمل التأمني يف حالة الوفاة، والتأمني يف حالة البقاء على احلياة وكذلك  

 كال احلالتني معا وهي احلالة املختلطة.

 
 والمبادئ األساسية للتأمين المطلب الرابع : الشرو 

أي خطر يواجههم أو يواجه ممتلكاهتم ميكن أن يؤمن عليه بأي حال من  يظن البعض أن
األحول، واحلقيقة غري ذلك فثمة أخطار ال ميكن ألي شركة تأمني قبول تأمينها، ومثة أخطار ميكن 
تأمينها والفرق بني النوعني ذلك أن النوع األخري تتوفر فيه شروط معينة ما مل تتوفر يف األول، وهناك 

طقية وشروط فنية وهناك مبادئ يتصف هبا التأمني متيزه عن غريه سنذكرها بعد ذكر خمتلف شروط من
 الشروط.



ي حول التأمينفكر الفصل األول: مدخل   

 

24 
 

 الواجب توفرها لقبول التأمين على الخطرالشرو   الفرع األول:

وهي من البديهيات أو املسلمات اليت ال ميكن ألي مستأمن أن يغفلها أو يتغافل   الشرو  المنطقية:أوال: 
رغبته يف طلب تأمني أي شيء فهي تعد من أساسيات التأمني أو الشروط القاعدية اليت يبىن عليها عنها عند 

التأمني وإدارته وكذا اخلطر وإدارته، وأهم هذه الشروط: أن يكون اخلطر حمتمل احلدوث، وأن يكون حتقق اخلطر 
 أمرا مستقبال، وأال يقع اخلطر بإرادة املستأمن :

I. أي أال يكون اخلطر مؤكد احلدوث من البداية، فاملؤمن يرفض ذلك   مل الحدوث:أن يكون الخطر محت
ألن اخلسارة اليت سيتحملها ستكون مؤكدة الدفع من جهة و من جهة أخرى تكون اخلسارة اليت سيتحملها 

سط قمساوية ألقصى خسارة مادية وحمتملة )قيمة الشيء موضوع التأمني(، أما املؤمن له فريفضه ألن قيمة ال
الصايف للتأمني يف مثل هذه احلالة ستتعادل مع قيمة الشيء موضوع التأمني أي أن القسط الصايف يساوي قيمة 
الشيء موضوع التأمني ألن احتمال حدوث اخلطر أصبح يساوي الواحد الصحيح واالحتمال مل يعد احتماال 

 قني.بل بات يقينا وبالتايل فالتأمني يتعامل مع االحتمال وليس مع الي

والشرط االحتمايل حلدوث اخلطر، قد ال يعن اخلطر يف حد ذاته وخيص تاريخ حدوثه كخطر الوفاة اليت تعترب 
مؤكدة احلدوث لكن وقت حلوهلا يف تاريخ معني غري مؤكد، وبالتايل فإننا نعترب أن خطر الوفاة قابال للتأمني 

   1الوفاة يف تاريخ معني احتمايل احلدوث.  بالرغم من أن حدوثه مؤكد احلدوث على اعتبار أن وقت حلول

II. :ال ميكن التأمني على خطر قد زال فعال عند طلب التأمني ألن  أن يكون تحقق الخطر أمرا مستقبال
احتمال حدوث اخلطر يساوي الصفر، ومادام اخلطر قد وقع فإن حتققه بات مستحيال، فالعقار الذي أصابه 

ر موجود أصال عند طلب التأمني عليه، ال ميكن لشركة التأمني أن تؤمن عليه ألن اخلطاحلريق كلية منذ فرتة وغري 
 قد وقع يف املاضي.

                                                   
 .61-66، ص ص مرجع سابقابراهيم علي ابراهيم عبد ربه،  1 
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وخالصة القول فإن التأمني إذا كان يتعلق باألشخاص فإنه يشرتط أن يكون الشخص موضوع التأمني معاىف 
ني سليما يكون الشيء موضوع التأم عند عقد التأمني، أما إذا كان التأمني يتعلق باملمتلكات فإنه يشرتط أن

 1عند عقد التأمني لكي يكون احلادث الذي سيقع مستقبليا.

III. : جيب أال يكون حتقق اخلطر املؤمن منه نتيجة لعمل إرادي حمض سواء  أال يقع الخطر بإرادة المستأمن
 أي أنه يشرتط لصحة التأمني هنا أن يكون وقوع اخلطر املؤمن منه ني،من جانب املؤمن له أو املستفيد من التأم

 عرضا، وليس بإرادة املستأمن أو املستفيد من التأمني، أي أن التأمني هنا ال يغطي اخلسارة املتعمدة.

إن تعمد املؤمن له يف ارتكاب اخلطر يصعب على شركات التأمني اكتشافه وخاصة يف املسؤولية املدنية،     
ار املسؤولية املدنية ألصحاب املهن احلرة، فالشركة غالبا ما تدفع التعويض، ألن تعويض الضرر يف املسؤولية كأخط

املدنية ال يدفع للمؤمن له مباشرة بل يدفع لغريه الذي أصابه الضرر الناتج عن خطأ املؤمن له وكذا صعوبة 
  2اكتشاف التعمد من ناحية أخرى.

اك شروط الفنية الواجب توفرها لقبول التأمني على اخلطر هناك من يعددها أربعا وهنال الشرو  الفنية :ثانيا: 
من يعددها مخسا ومنهم من يزيد فوق ذلك، والبعض اآلخر يدمج الشروط مع مبادئ التأمني، لكن حقيقة 

ن اخلطر  ميكن وأ األمر إن الشروط غري املبادئ، فالشروط الفنية أمهها مخسة وهي: توافر قانون األعداد الكبرية،
أن نقيسه كميا وأال يكون مركزا أو عاما وأن تكون اخلسائر الناجتة عن حتقق اخلطر مادية مث أال يكون اخلطر من 

 الصعب إثبات وقوعه، وفيمايلي بيان وتفصيل هذه الشروط الفنية: 

I.  :طر واحد لكي الوحدات املعرضة خلينبغي وفق هذا الشرط توفر عدد كبري من  توافر قانون األعداد الكبيرة
ة يتحقق قانون األعداد الكبرية حىت ميكن تقريب النتائج الفعلية من النتائج املتوقعة، ومن مث نتنبأ باخلسائر املالي

املتوقعة بصفة دقيقة وبالتايل يصبح قسط التأمني الواجب دفعه من طرف املؤمن له  حمسوبا حسابا علميا 
 3ومظبوطا.

                                                   
 .62-61ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص ص   1
 .66-62 ص ص ،نفسهرجع امل   2

 .31 ص ،2664 األردن،-عمان املعرفة، كنوز دار ،(ط.د) ،والمخاطر التأمين إدارة عبوي، منري زيد 3 
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II. إن شركات التأمني تعتمد يف حساب أقساط التأمني الواجب دفعها من طرف  قياس الخطر كميا: إمكانية
املؤمن له على اخلطر احملتمل حدوثه وبالتايل فهي تقوم حبساب احتماالت حدوثه بنظام اإلحصاء واالحتماالت 

ياس الكمي انات ختص القوال يتأتى ذلك إال بتوفر بيانات كمية حول اخلطر موضوع الدراسة ومنه وهذه البي
للخطر أو قياس وحساب احتمال حدوث اخلطر، وختتلف األخطار من حيث إمكانية قياسها كميا، حيث هناك 
من األخطار ميكن قياس احتمال حتققها بدقة، وهناك أخطار ميكن قياس احتمال حتققها بطريقة تقريبية فقط 

ميكن قياس احتمال حتققها إطالقا، وتوافر البيانات  لتعذر قياس احتمال حتققها حسابيا، وهناك أخطار ال
اإلحصائية الدقيقة عن فرتة طويلة نسبيا عن حاالت حتقق اخلطر موضوع القياس حتما سيساعد كثريا على قياس 
هذه االحتماالت على وجه الدقة أو التقريب، والذي يعترب أحد العناصر األساسية لقياس اخلسارة املادية الناجتة 

 1قق اخلطر وبالتايل حساب القسط الكايف والعادل للتأمني عن هذا اخلطر بطريقة دقيقة.عن حت

III. : تشرتط شركات التأمني أن يكون اخلطر موزعا جغرافيا بدرجة كبرية حىت  أال يكون الخطر مركزا أو عاما
كان كبريا   وبالتايل إذا وقع اخلطرا ميكن قبول التأمني عليه، حيث إذا كان اخلطر غري موزعا جغرافيا كان مرکز 

وكانت اخلسارة شديدة وتتكبد من جرائه الشركة أمواال كبرية قد تؤدي إىل إفالسها ما مل تعيد تأمينه لدى شركات 
 إعادة التأمني.

فالرتكيز اجلغرايف يؤدي إىل زيادة  تكرار احلوادث وزيادة حدة اخلسارة للحادث الواحد ويؤيد شرط عدم 
 ر أمران :تركز اخلط

األول: الثابت أن هناك عالقة عكسية بني عدد الوحدات املعرضة للخطر وبني اخلسارة املادية احملتملة )وذلك 
 بفرض ثبات مبالغ التأمني، ومعدل اخلسارة(.

: كلما زادت الوحدات املعرضة للخطر كلما مالت النتائج الفعلية لتحقق اخلطر إىل التعادل مع الفروض الثاين
قعة اليت يبنی عليها احتمال حتقق نفس اخلطر، و مبعىن آخر أنه كلما زادت الوحدات املعرضة للخطر، كلما املتو 

قل الفرق بالزيادة بني اخلسائر الفعلية واخلسائر املتوقعة هلذا اخلطر، استنادا إىل قانون األعداد الكبرية )بشرط 
  2ثبات العناصر األخرى(.

                                                   
 .61، ص مرجع سابقابراهيم علي ابراهيم عبد ربه،  1 
 .67-64ص  ، صمرجع سابقابراهيم علي ابراهيم عبد ربه،  2 
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IV .:تعوض شركة التأمني قيمة الضرر الذي حلق باملؤمن له الذي كان يدفع أقساط  إمكانية تحديد الخسائر
التأمني مقدما، هذا التعويض متمثل يف قيمة الضرراملادي، فإذا كان هذا الضرر ليس قيمة أو ال نستطيع تقييمه  

ون ككأن يكون اخلطر الذي وقع ضرر معنوي فكيف نعوض هذا الضرر، لذا فالضرر أو اخلسارة جيب أن ت
مادية أي من السهل تقديرها ماليا، وأن تكون ممكنة التحديد من حيث الزمان واملكان حىت تكون مسؤولية شركة 
التأمني مسؤولية حمددة وليست شائعة، وبالتايل ال ميكن التأمني على األخطار اليت تنتج خسائر معنوية بسبب 

 1استحالة تقديرها ماليا.

V. توجد حاالت ال ميكن إثبات وقوع اخلطر فيها وحاالت  ثبات وقوعه :أال يكون الخطر من الصعب إ
أخرى ينعدم فيها حتديد كل من زمان ومكان وقوع احلادث، واحلاالت اليت يكون فيها جمال للغش واخلداع أكرب 
وأوسع كالتأمني من احلريق على نقود ورقية موجودة يف بيت صاحبها، أو التأمني على شخص من الصداع أو 

 2ف الذاكرة، كل هذه احلاالت وما شاهبها ال ميكن التأمني عليها لصعوبة إثبات وقوع اخلطر.ضع

 بادئ عامةم إن املبادئ األساسية للتأمني تنقسم إىل قسمني: المبادئ األساسية للتأمين: :ثاني الفرع ال
 .مبادئ خاصةو 

نية؛ مبدأ استثناء وهي: مبدأ منتهی حسن ال ع هلا مجيع أنواع التأمني دونضوهي املبادئ اليت خت مبادئ عامة: 
 .املصلحة التأمينية؛ مبدأ السبب القريب

وهي املبادئ اليت ختص بعض أنواع التأمني فقط وال ختضع جلميع أنواع التأمني وهي: مبدأ  مبادئ خاصة:
 التعويض؛ مبدأ املشاركة يف التأمني؛ مبدأ احللول.

باملبادئ العامة ألهنا تتعلق بكل أنواع التأمني دون استثناء وال ختتص بفئة  مسيت  :للتأمين عامةالمبادئ ال أوال:
 معينة من أنواع التأمني كاملبادئ اخلاصة وفيما يلي عرض ألهم هذه املبادئ:

I. جاء هذا املبدأ يف مقدمة املبادئ ألنه أهم املبادئ اليت يبىن عليها التأمني، فلواله  :مبدأ منتهی حسن النية
العرتى التأمني كل مظاهر الغش والتضليل وما سلم عقد التأمني املريم بني املؤمن واملؤمن له الذين يلتزمان هبذا 

                                                   
 .31 ص ،مرجع سابق عبوي، منري زيد 1 
 .16-64ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص ص  2 
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ذا املبدأ فإنه ؤمن أو شركة التأمني هب، فإذا التزم امللكل طرف من أداء التزامه على أساس سليم يتسىن حىتاملبدأ 
يؤدي واجبه املتمثل يف دفع التعويضات املستحقة الناجتة عن وقوع اخلطر، وكذلك إذا التزم املؤمن له هبذا املبدأ 

بدأ منتهی حسن ، وحىت نقول أن املستأمن قد التزم مبدفع األقساط أو مبلغ التأمنيفإنه يؤدي واجبه املتمثل يف 
لذي يرغب بالتأمني باخلطر ا اإلدالء بكافة املعلومات ومجيع احلقائق واألمور اجلوهرية املتعلقةب عليه فيج النية

ليه بكل ما يطرأ على الشيء املؤمن عها إعالم و  ضده. واإلفصاح بصدق وأمانة وموضوعية عنها لشركة التأمني
مكان درء وقوع اخلطر، ويف حال قدر اإل، كم حياول وأحوال قد تزيد من احتمال حدوث اخلطر من ظروف

املؤمن قد التزم  ، وحىت نقول أنختفيف آثاره املرتتبة عن حدوثه، واحليلولة ما أمكن دون تفاقمها اولحيوقوعه 
افة الظروف املعلومة بكاخلاصة عند إبرام العقد تقدمي املعلومات للمؤمن له فيجب عليه  بدأ منتهی حسن النيةمب

تزويده بشروط الشركة و  وما يقع على عاتقه التقبستها ليتمكن من تقدير ما يرتتب عليه ممعرف لديها واليت يهمه
إعالمه بأسس حساب القسط وطرق السداد وكافة املؤثرات على قيمة و  اليت تقبل يف ظلها إجراء التعاقد معه

قد وإمنا ينبغي العحسن النية مطلوبا ليس فقط عند إبرام ، مع العلم أن تقدميها بشكل واضح وصريحو القسط 
  1استمراره حىت بعد إصدار وثيقة التأمني وأثناء سريان العقد.

II  .املقصود باملصلحة التأمينية هي املصلحة املادية ال املعنوية وال العاطفية سواء يف   :مبدأ المصلحة التأمينية
ليه منفعة يف بقاء الشيء املؤمن ع ياة أو تأمينات املمتلكات . وتتحقق املصلحة التأمينية إذا كاناحلتأمينات 

لتأمني جيب ن الشيء حمل امنه فإو ، تالك جزئی خسارة مادية لههمادية للمؤمن له، أو كان يف فنائه أو تعرضه ال
  2.أن يكون مشروعا ويعود على الشخص املؤمن له بنفع إن مل يقع اخلطر املؤمن ضده عليه

ه أو خيسر بفقده أو ئيستفيد من بقا وجبهاه صلة مبوضوع التأمني مبالتأمني يشرتط ان تكون لدى املؤمن لف     
ملصلحة وبدون توافر مثل هذه املصلحة التأمينية يعترب التأمني منعدما وهكذا تعرف ا ،قع على عاتقه التزاما جتاههي

التامينية بالعالقة اليت مبقتضاها تنشأ عن فقد احلياة أو هالك املمتلكات خسارة مادية ومبعىن آخر فاهنا مصلحة 
ارة ذلك الشي خس مالية يف حياة شخص او بقاء شيئ حبيث تنشأ عن وفاة هذا الشخص أو هالك أو فقد

                                                   
، )د.ط(، دار التواصل العريب ومؤسسة الوراق، دمشق وعمان، 2أساسيات التأمين بمفهومها النظري والتطبيقي ججودت ناصر، حممد    1

 .114-111، ص ص 2667
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ومن هنا نفهم كيف تعترب املصلحة التأمينية من املبادئ االساسيه اليت حتول دون اساءة استغالل التأمني ، مالية
وهكذا كان اشرتاط املصلحة يف التأمني أمرا متليه اعتبارات النظام العام ونصت مجيع التشريعات على وجوب أن 

  1ق احلادث املؤمن منه.تكون لعاقد التأمني مصلحة يف عدم حتق

III  .ي ر املؤمن ضده والذطواملقصود به السبب الذي يؤدي إىل وقوع احلادث أو اخل  :مبدأ السبب القريب
مر الذي يلزم واضحا وهو األا دون يف العقد تدوينأن يوهو مشروط تتحقق عنه اخلسائر املادية واجبة التعويض. 

ي السبب أ ويقصد بالقريب العالقة املباشرة يف حصول اخلطر املؤمن ضده التعويض،املؤمن بأداء ما عليه يف جمال 
، سارةر املؤمن ضده وحتقق اخلطالذي أدى بشكل مباشر إىل سلسلة من احلوادث أدت يف النهاية إىل وقوع اخل

   2قريب.لوبالتايل مىت كانت اخلسارة املالية سببها وقوع اخلطر املؤمن منه قلنا بتحقق مبدأ السبب ا

مسيت باملبادئ اخلاصة للتأمني ألهنا ختتص ببعض أنواع التأمني وليس كل   :للتأمين ةالخاصمبادئ ال :ثانيا
أنواع التأمني كاملبادئ العامة، أي تنطبق بعض هذه املبادئ على نوع من التأمني والتنطبق على نوع آخر، وفيما 

 يلي عرض ألهم هذه املبادئ:

I. بدأ أن املؤمن ذا امله يقرحيث  ،مبدأ التعويض من أهم املباديء القانونية يف التأمنييعترب : مبدأ التعويض
يوافق على دفع مبلغ ال يتعدى املبلغ الفعلي للخسارة، بشكل خمتلف، ال جيب أن حيقق املؤمن له رحبا من 

معظم عقود تأمني املمتلكات واملسؤولية هي عقود تعويض. وإذا حدثت اخلسارة املغطاة ، فال جيب  إن اخلسارة.
أن يدفع املؤمن أكثر من املبلغ الفعلى اخلسارة. مع ذلك، ال يعين عقد التعويض أن يتم دائما سداد كل اخلسائر 

بلغ التعاقدية األخرى ، قد يكون املاملغطاة بالكامل . فبسبب التحمالت، وحدود املبلغ املسدد ، والشروط 
   3املسدد أقل من اخلسارة الفعلية.

يتفق هذا املبدأ مع اهلدف من التأمني کوسيلة ملواجهة أو تعويض اخلسائر املادية الناجتة عن حتقق اخلطر      
م ال جيوز أن ااملؤمن منه ، ومن هنا جيب ان يكون مبلغ التأمني يف حدود قيمة الشي موضوع التأمني وبوجه ع

                                                   
 .216-263 ص ص ،1447 القاهرة، العربية، النهضة دار ،(ط.د) ،والتأمين الخطر جنيب، سامي 1 

 .114 ص سابق، مرجع ناصر، جودت حممد  2
، ص 2664، )د.ط(، دار املريخ، الرياض، مبادئ إدارة الخطر والتأمينجورج رجيدا، تعريب حممد توفيق البلقيين، ابراهيم حممد مهدي،  3 
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دى ذلك أال حقق األخري رحبا من حتقق اخلطر و إيزيد ما يؤديه املؤمن عن مقدار اخلسارة اليت حلقت باملؤمن له و 
 ىل أساءة استغالل التأمني واىل احلاق أضرارا عديدة باجملتمع.إ

الضرر، ومنه  يف  ةالتعويض قيميفوق مبلغ  الوأ ،لك أو الشيء املؤمناملمبلغ مبلغ التأمني ال يزيد عن و 
 بلغ التأمني م ء مناذا هلك جز املبلغ كله وتدفع قسم منه فقط التأمني تدفع شركة  الشيء املؤمن هالك حالة

وامنا تعويض  ال يكون هدفا للتأمنيحتقق ربح من حتقق اخلطر مبقدار نسبة اهلالك وبالتايل إذا راعينا ذلك فإن 
  1لتأمني.اخلساره املالية فقط ومهما كان مبلغ ا

 عادة ما ينص يف عقود تأمينات املمتلكات على كيفية تقدير التعويض على النحو التايل :  
ميثل مبلغ التأمني احلد األقصى للتعويض فال يلتزم املؤمن يف حالة اخلسارة الكلية سوى مببلغ التأمني، واذا  -

 ؤدية املؤمن من تعويض .تعددت احلوادث فيتم ختفيض مبلغ التأمني يف كل مرة مبقدار ما ي
 للمؤمن له احلق يف تعويض كامل اخلسارة ما مل يكن التأمني مساويا لقيمة الشئ موضوع التأمني.ليس  -
عوض شركة تاذا كان مبلغ التأمني اقل من قيمة الشي موضوع التأمني فان التأمني يعترب دون الكفاية وال -

النسبية يف  رطشالتأمني إىل قيمة الشي موضوع التأمني وهو ما يعرف بمبلغ معدل ال يف حدود إاخلسارة التأمني 
  2:نأي أحتديد قيمة التعويض 

ـــــمب      ــــ ـــغ التأــلـ ــــميـــ  نـــ

 -----------   X   قيمة التعويض = الخسارة الفعلية
 نمؤمقيمة الشئ ال     

II. امني كثر من شركة تأمني لدى أذا قام املؤمن له بالتإنه أبدأ املشاركة ونعين مب :مبدأ المشاركة في التأمين
ض املؤمن له عند مني يف تعويأن املؤمن له سيحصل على مبلغ التعويض مرة واحدة و تشرتك مجيع شركات التإف

 .منيأالت حتقق اخلطر كل شركة حسب حصتها يف مبلغ
ــمبلغ التأمني لدى الشركة املعني      ـــ ــ ـــ ــ  ةــ

 ─────────────         X  الفعليةة نصيب الشركة يف التعويض= اخلسار • 

 جمموعة مبالغ لدى مجيع الشركات          
                                                   

 .273 ص سابق، مرجع جنيب، سامي  1
 .276 ص ،نفسهرجع امل  2
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  مث يطبق مبدأ املشاركة.والأالنسبية  مبدأ املشاركة يتداخل مع مبدأ التعويض و شرط النسبية وبالتايل يطبق شرط• 
 1.األشخاصعلى مينات أت على يطبقوال  ت العامةامينأعلى التاملشاركة يطبق مبدأ لإلشارة فإن 

III. لمطالبة ن لستأمحمل امل شركة التأمنيإحالل  أيمبدأ احللول يف احلقوق يطلق عليه أيضا   :مبدأ الحلول
اسرتداد أي  احلق يفشركة بالتعويض من الشخص الثالث عن اخلسارة اليت يغطيها التامني. لذلك يكون لل

يع أن سائقا مهمال مل يستطلو  فمثال مدفوعات خسارة قد مت دفعها للمؤمن له من الطرف الثالث املهمل، 
، لسيارهتا ررضسوف تقوم شرکتها بدفع خسارة الف هلا أضرارا، اسببمالوقوف عند اإلشارة احلمراء واصطدم بسيارة 

الذي  ئمث حتاول الشركة احلصول على املبلغ من السائق املخط، اإذا كان عندها تأمني تصادم علی سيارهتهذا 
السائق  احلصول على مبلغ التعويض مباشرة منالسيارة املصدومة ويشكل بديل ، ميكن أن حتاول   سبب احلادثة

 يف حالة عدم  بسبب التلف الذي حدث لسيارهتا وال يطبق احللول إذا مل يتم سداد اخلسارة، ومع ذلك  املهمل
طرف الثالث من ال ضرراحلقوق القانونية للحصول على مبلغ ال شركة التأمنيعطي املؤمن له يسداد اخلسارة ، 

  2 .املخطئ

 عقد التأمينماهية المبحث الثاني : 
عقد التأمني جزء كبري ال يتجزأ من املنظومة القانونية اليت تنظم سري جماالت عدة ومرجعا لألحكام 

االقتصادية منها أو املالية أو  سواء وال جرم أن التأمني عنصر هام يف جماالت احلياة املختلفة،والنزاعات املختلفة، 
االجتماعية، لذا نال حظا وافرا يف القانون املدين وسنسلط الضوء على وجهة نظر القانون والتنظيمات اليت تنظم 

عقد التأمني  يف هذا املبحث مفهومالتأمني بواسطة اتفاق بني أطراف حتكمهم وثيقة تدعى عقد، حيث سنرى 
وعناصره واخلصائص اليت خيتص هبا عقد التأمني وخمتلف أركان عقد التأمني ويف األخري نعرج على اآلثار اليت 

 خيلفها عقد التأمني :
 

                                                   
، متاح 32، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم العلوم املالية واملصرفية، ص محاضرات في إدارة الخطر والتأمينحسام علي الالمي،  1 

 على اخلط:
https:// coadec.uobaghdad.edu.iq/wp-content/uploads/sites/9/2018/11/ 5التامني-و-اخلطر-ادارة-يف-حماضرات .pdf 

 .23:36-12/61/2621تاريخ اإلطالع: 
 .116 ص سابق، مرجع مهدي، حممد ابراهيم البلقيين، توفيق حممد تعريب رجيدا، جورج  2
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 عقد التأمين مفهومالمطلب األول : 
من أمجل ما وقفت على تعريف دقيق وشامل وواضح ما أدرجه الدكتور  عقد التأمين: تعريف الفرع األول: 

 عقود ،الغرر عقوديف اجلزء اخلاص ب املدين القانون شرح يف الوسيطيف كتابه الضخم: " السنهوري أمحد عبدالرزاق
 "، حيث عرف عقد التأمني أو التأمني كما يلي:التأمني وعقد احلياة مدى واملرتب والرهان املقامرة

التأمني عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له، أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله، "
مبلغا من املال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض ماىل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني بالعقد، وذلك 

 1" .لمؤمنيف نظري قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له ل

 من خالل التعريف نستنتج العناصر أو احملاور التالية:

  التأمني هو عملية حيكمها عقد أو اتفاق بني طرفني على األقل وهذا االتفاق مدون يف وثيقة تعترب مرجعا
 ألي خالف بني املتعاقدين طبقا للقاعدة القانونية اليت تقول: "العقد شريعة املتعاقدين".

  حقوقا ألطراف العقد وواجبات عليهم فاملؤمن الذي هو شركة التأمني يدفع للمؤمن له هذا العقد أوجب
والذي هو املستأمن أو من طلب التأمني أو إىل طرف ثالث وهو املستفيد وهو يف بعض حاالت أو أنواع التأمني 

الذي مت املؤمن منه و مبلغ من املال أو إيرادا وهو مبلغ التعويض وهذا يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر 
 االتفاق عليه مسبقا قبل وقوع الضرر أو احلادث، وهذا التعويض قد يكون مبلغا أو إيرادا أو تعويض آخر.

  كما أوجب واجبات على املؤمن له حىت يستفيد من التعويض حال وقوع احلادث أمهها دفع قسط التأمني
 .مالية أخرى اتأية دفعد يكون قسطا ماليا أو للمؤمن الذي هو شركة التأمني، وهذا املبلغ املدفوع ق

دد العناصر األساسية للتأمني والواجب ذكرها يف عقد التأمني تتع إن عناصر عقد التأمين:الفرع الثاني: 
 يف سبعة عناصر وهي:

خلطر املؤمن ا-الشيء املعرض للخطر-مدة التأمني-مبلغ التأمني-قسط التأمني-املؤمن له-شركة التأمني
 عناصر أخرى-ضده

                                                   
عقود الغرر عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد  0مجلد 0القانون المدني جالوسيط في شرح عبدالرزاق أمحد السنهوري،  1 

 .1636، ص 1446، )د.ط(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، التأمين
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وهي املؤمن الذي يلتزم بتأمني الشيء املعرض للخطر الذي ميلكه املؤمن له لقاء أقساط  شركة التأمين: :أوال
يدفعها هذا األخري للمؤمن وذلك ضد اخلطر املؤمن منه واحملدد بالعقد، ويتحمل مقابل هذا االلتزام تبعة اخلطر 

 احلادث احملتمل.ودفع التعويض عن اخلسارة يف حال حتقق 
وهو الشخص أو اهليئة طالبة التأمني أو املستأمن الذي يتعهد بدفع قسط أو أقساط التأمني  المؤمن له:ثانيا: 

لقاء التزام املؤمن بعملية التأمني عن اخلطر الذي قد يلحق بالشيء املعرض للخطر املؤمن منه، على أن يتحصل 
 على تعويض اخلسارة يف حال حتقق اخلطر.

جيب أن حيدد بالعقد الشيء املؤمن والذي قد يصيبه اخلطر، إذ أن املؤمن له  الشيء المعرض للخطر :الثا: ث
ال يؤمن إال األشياء اليت خياف أن يصيبها أضرار أو حوادث من األخطار احملتملة، فلو كان اخلطر مثال فيضانا، 

عن املبىن  شى أن جير الفيضان السيل منه، وال يؤمنفإنه يؤمن فقط املباين اليت جبانب الوادي أو النهر الذي خي
البعيد عن هذا اخلطر، وبالتايل فعملية التحديد هنا مهمة جدا، ويرتتب عن ذلك إمكانية حتديد قسط التأمني 
 وكذا مبلغ التأمني، حيث يزداد القسط ومبلغ التأمني كلما كثرت األشياء املعرضة للخطر وينخفضا كلما قلت. 

عملية حتديد اخلطر املؤمن منه مهمة للغاية، حيث ال يعقل أن تقبل شركة التأمني   الخطر المؤمن ضده :رابعا: 
أن تؤمن على شيء أو على أشخاص دون ذكر اخلطر الذي خيشى وقوعه ألن األخطار عديدة ودون ذكره 

قوق لكال الطرفني، ات واحلتسهل وتكثر عمليات التحايل والتدليس والغش، فيجب ذكر اخلطر لكي حتدد االلتزام
فالتاجر مثال الذي خيشى أن يصيب سلعه حريقا ويقوم بتأمينها ضد احلريق فقط مث يصيبها تلف فإن شركة 

  التأمني ال تعوض املستأمن ألن اخلطر الذي وقع وهو التلف وليس اخلطر املؤمن منه وهو احلريق.

شركة لاملؤمن له يف عقد التأمني، وهو املبلغ الذي يدفعه ميثل التزام إن قسط التأمني :   قسط التأمينخامسا 
ع لدى شركة ن حصيلة األقساط اليت تتجم، وللتذكري فإبتحمل تبعة اخلطرة  األخري هذه مقابل التزام  التأمني

دد حيالتأمني وفوائد استثمارها تعترب الصندوق الذي تلجأ اليه شركات التأمني ملواجهة التزاماهتا. كما أن القسط 
ايف ن شركات التأمني تلجأ إىل التعرفات اليت تضعها االحتادات لتحديد القسط الصأبطبيعة اخلطر املؤمن ضده، و 

لكل خطر، وتعمل على حتميله بنسب معينة لتغطية مصروفاهتا وضمان هامش للربح، وصوال اىل القسط التجاري 
 الذي تطالب املؤمن له بدفعه لضمان اخلطر.
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ن قسط التأمني املستويف أن يكو ، فالكفاية تعين املنافسةو التناسق والعدالة،  الكفاية،التأمني  ويشرتط يف قسط
ة باإلضافة إىل الشرك فير امصو اخلسارة املتوقع حدوثها عند حتقق اخلطر  كل منعن خطر معني كافيا لتغطية  

يسهم  يتناسب مع اخلطر الذيأن يستوىف من كل مؤمن له القسط الذي  والعدالة، والتناسق هامش ربح مناسب
به، ألن األخطار اليت تضمنها شركة التأمني ال تتساوى، وعليه فان على كل مؤمن له أن يدفع بنصيب لصندوق 

مدى  وهو شرط املنافسة، أما ضمان األخطار مبلغا يتناسب مع اخلطر الذي يطلب من هذا الصندوق ضمانه
1ني الذي تعمل فيه.قدرة هذا القسط على املنافسة يف سوق التأم

عادة ما تقوم شركة التأمني بسداد مبلغ التأمني باألخص إذا ما كان حمدد القيمة ومتفق  :مبلغ التأمين سادسا 
شركة  وبالطبع فإن هذا املبلغ ميثل احلد األقصى اللتزام ،عليه وذلك كما يف تأمني احلياة واحلوادث الشخصية

ويف حاالت أخرى ال يشرتط أن تعترب قيمة التعويض مساوية ملبلغ التأمني مثال ذلك إذا أمن شخص . التأمني
 الفإن مبلغ التعويض  فقط، ناردي 166ـ وحدث حريق جزئي قدرت خسارته ب دينار 3666على بيت مببلغ 

 2فقط ناردي 166أي يشرتط أن يكون هو نفسه مبلغ التأمني بل حيدد بقيمة اخلسارة 

يف  ن التأميناتأمستوى تدفعه شركة التأمني إذا وقع احلادث، و أن  مبلغ التأمني ميثل أقصى من هذا نستنج      
 مبلغ التأمني تنقسم إىل قسمني :

I. له طابع التعويض كحالة التأمينات العامة )املمتلكات واملسؤولية املدنية( ومبلغ التأمني القسم األول  :
عوض املؤمن ي الحيث يكون هذا املبلغ أقصى ما حيصله املستأمن إذا وقع الضرر، إذ يتحدد باتفاق الطرفني 

أن له تأمينات عند الواقع ك هذا الضرر تكون التعويضات املدفوعة له أكرب من الفعلي، وال بلغ ضررهله اال مب
 شركات أخرى على نفس الشيء واخلطر.

II .أمني مسبقا مبلغ التحيدد  على األشخاص وتأمينات ليس له طابع التعويض كحالة  : القسم الثاني
كما أنه ميكنه أن   ،يصيب املؤمن لهالذي  غ ال عالقة له بالضرربلوهذا امل ،شركة التأمني مع املؤمن لهاتفاق ب

 يؤمن لدى أكثر من شركة على عكس القسم األول )التأمينات العامة(

                                                   
 .33-32صدقي عبداهلادي، حممود الزمامريي، مرجع سابق، ص ص   1
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د تكون قفاق بني طريف العقد وحسب نوع التأمني، فختتلف مدة التأمني حسب االت :مدة التأمينسابعا: 
كما يف   ،حسب رغبة طريف التعاقدقابلة للتجديد سنة  ا ما تكونلباغ من سنة، ثرأك أوأقل و مدة العقد سنة أ

 ففي التأمني ختتلف مدة التأمني حسب نوع التأمني، كما تأمني احلوادث وتأمني احلريق والوثيقة البنكية والسيارات
قط على البضائع بل تعترب مدة التأمني مدة الرحلة ف ،البحري والطريان يعترب التأمني سنويا على السفن والطائرات

عقدا أو ى احلياة دة يف التأمني علوتبلغ امل والركاب واملنقوالت واليت قد تقتصر إىل أشهر أو أسابيع أو ساعات.
اية تفوق مدة التأمني السنة يف العادة حيث متتد إىل غاية هن ، ويف مشاريع البناءأو مدى احلياة عقدين أو ثالث

1.املشروع

عناصر أخرى غري اليت ذكرت آنفا فبعضها خيتص ببعض أنواع التأمينات دون  هناك عناصر أخرى: :ثامنا
تفيد و املسعنصر آخر من عناصر التأمني وه الطرف الثالثغريها كالتأمني على املسؤولية املدنية، حيث ميكن أن 

يدون كحالة ، كالورثة الذين يعتربون هم املستفاملسؤولية جتاه الطرف الثالث املنصوص عليه يف العقدخيص 
 واملؤمن له هو املتوىف واخلطر هو الوفاة. احلياةعلى تأمينات ال

ن م كما أن هناك عنصر آخر وهو استثناءات األخطار حيث تذكر شركة التأمني يف العقد أهنا تؤمن الشيء    
أخطار معينة يتم ذكرها، وتشري إىل أنه يستثىن من هذه األخطار أخطار أخرى تعددها بالعقد،وعادة ما تكون 

 تلك األخطار غري قابلة للتأمني.

 
 : خصائص عقد التأمين المطلب الثاني

إن عملية حتليل عقد التأمني التجاري تبني لنا حقيقة هذا التأمني من صفات وخصائص الغرض منها 
الفهم الدقيق واإلدراك الصحيح ملكنون هذا التعامل االقتصادي أو املايل ليكون منهجا أو صورة واضحة لكل 

عض ه الفقهي من خالل بأطراف هذا العقد وخاصة املؤمن له أو املستفيد، فمعرفة كل خصائصه ندرك حكم
 احملرمان شرعا. كالرهان والقماراخلصائص  

 وهي مخس خصائص : خصائص التأمني التجاريوسنتناول يف هذا املطلب أهم 
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 .التأمني التجاري عقد الزم -
 التأمني التجاري عقد معاوضة .  -
 .التأمني التجاري عقد إذعان -
 .التأمني عقد احتمايل -
 .التأمني من عقود االستمرار -

فع التأمني التجاري عقد الزم للطرفني، فيلتزم املؤمن له بد التأمين التجاري عقد الزم :الفرع األول: 
 األقساط املتفق عليها إىل املؤمن يف أوقاهتا احملددة . ويلتزم املؤمن بدفع مبلغ التأمني املتفق عليه إىل املؤمن له، إن

 وقع احلادث املؤمن ضده .

التزام املؤمن له بدفع األقساط يف أوقاهتا احملددة، ال يقبل االحتمال، ال فن، غري متعادال وهذان االلتزامان     
أما التزام  ،أي جيب أن يفي بدفع األقساط احملددة ويف الوقت املتفق عليه مقداره، من حيثوقته وال من حيث 

إذا مل يقع  دفع شيئاوال ي قع احلادث،و اذا  أو بعضه املؤمن فهو احتمايل يف وقته، ويف مقداره معا، فيدفع املبلغ
  1احلادث.

. كل طرف من أطراف عقد التأمني يأخذ مقابالا ملا أعطى :التأمين التجاري عقد معاوضة  :ثانيالفرع ال
فاملؤمن يأخذ مقابالا، هو أقساط التأمني اليت يدفعها املؤمن له. وكذلك املؤمن يأخذ مقابالا ملا يدفعه، هو مبلغ 

إذا وقعت الكارثة .وقد يبدو أن املؤمن له ال يأخذ مقابالا إذا مل تقع الكارثة إذ يكون املؤمن غري ملتم التأمني 
بشيء حنوه ، ولكن الواقع أن املقابل الذي يأخذه املؤمن له يف نظري دفع أقساط التأمني ليس هو مبلغ التأمني 

ر أو ؤمن لتبعة اخلطر املؤمن منه سواء حتقق اخلطبالذات فقد يأخذه وقد ال يأخذه ، ولكن املقابل هو حتمل امل
 حدوث الضرر، احتمال ىقد اشرت ومادام املستأمن   2مل يتحقق، وحتمل املؤمن هلذه التبعة ثابت يف احلالتني،

 وقد ال يأخذ مبالغ وهو تعويض الضرر إن وقع،قد يأخذ مقابال ملا دفعه من التزم بدفع مبالغ نتيجة لذلك فإنه و 
 .الضرر إن مل يقع
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للمستأمن  وزال جيإذ يعترب عقد التأمني من عقود االذعان   :التأمين التجاري عقد إذعان الفرع الثالث:
اليت بيناها سابقا املؤمن  واجباته جتاهب هلزماليت تطلع على بنود العقد يفهم أو مل ي شيئا من بنود العقد أو  هلأن جي

  لشروط املتفق عليها.واالعقد  وكذلك معرفة كافة عناصر

عقود اإلذعان هي اليت يستأثر الطرف القوي من طريف العقد بوضع شروطها، وعلى الطرف اآلخر قبوهلا مجلة و 
ل هو املؤمن يضع شروطا ال تقبو الطرف القوي يتمثل يف أن  ،هنا اإلذعانفأو رفضها مجلة، دون مناقشة. 

، فالشروط دونتها شركة  1 إن عليهم قبوهلا كاملة دون أدىن اعرتاض املساومة، وال املناقشة من قبل املؤمن هلم، بل
 التأمني بالعقد وماعلى املستأمن إال أن خيضع هلا بصفته اجلهة اخلاضعة لشروط اجلهة القوية املتمثلة يف الشركة.

الضرر، أي أنه  حدوث احتمال يشرت لقول بأن املستأمن ياأسلفنا   :التأمين عقد احتماليالفرع الرابع: 
املؤمن  أو املؤمن له حينما يربمان اتفاق التأمني هل سيقع احلادث أم ال ومىت؟  لمال يعغري مؤكد احلدوث، إذ 

 ومادام األمر على غري اليقني فإنه حيمل على االحتمال. ،دفع كل منهماوما سي حصلما سيو 

حش بل إن الغرر يف عقد التأمني يقف على قمة الف لذلك ينظم أصحاب القانون عقود التأمني ضمن عقود الغرر
ادث ل يقع احلهال يدر ا حيث إنه غرر يف حصول العوض أصال، مث هو غرر يف مقداره ، وزمنه ؛ فإن أحد

املؤمن ضده، فيحصل املؤمن له على كامل املبلغ، أو يقع بعضه فيحصل له بقدره، أو ال يقع أصال فال حيصل 
مي مث يقع احلادث، وقد يس اواحد اطسزمن وقوعه إن وقع ، فقد يدفع املؤمن له ق على شيء، وال أحد يدري

  2.ال ركن جوهري يف التأمني التجاريمعمره يف دفع األقساط، دون أن يقع شيء، فاالحت

 يعقد العقد، فالعقود الزمنية أو املستمرة من  عقد التأمني :التأمين من عقود االستمرار الفرع الخامس:
 التأمني الل مدةخ شركة التأمني مز تلت، حيث وقتأداءات مستمرة يف ال الطرفنيكل  من التزامات  و ، معني يف زمن

وريا خالل فرتة  دبدفع أقساط التأمنيويف املقابل يتعهد املستأمن  منه، املؤمن اخلطر بضمان مستمر وبشكل
لزمن واستمرارية أخرى، وبالتايل عملية حتديد االتأمني اليت التزمت هبا الشركة بضمان أداء واجبها وليس يف فرتة 
 االلتزام خالل الفرتة املتفق عليها ضروريان يف عقد اتفاق التأمني.
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 المطلب الثالث : أركان عقد التأمين

القانون يشرتط توافر شروط معينة يف أي عقد من العقود، فالشروط العامة اليت متثل أركانا ألي نوع من 
احملل والسبب ، ونظرية العقد بينت أحكاما عامة ختضع هلا هذه الشروط، ولكل عقد من الرتاضي و  العقود هي

العقود خاصيته وأحكام يتميز هبا عن باقي العقود، فعقد التأمني هو اآلخر له خصوصياته وأحكام يتميز وينفرد 
 هبا عن العقود األخرى، لذلك سنتطرق لتوضيح كل ركن من هذه األركان.

 

 من كل جهات عقد التأمني، فلو وجد ىيشرتط أن يكون الرض الركن األول : التراضي : الفرع األول:
الرضى بني األطراف ومتتعوا باألهلية القانوية وسلموا من قوادح األهلية صح عقد التأمني قانونا، ولكي نعرف 
تفصيل مىت يصح عقد التأمني قانونا نتعرف أوال على أطراف عقد التأمني مث انعقاده قانونا مث يف األخري نعرج 

 يا.على كيفية إبرامه عمل
 : ومها املؤمن و املؤمن لهطرفا عقد التأمين: أوال: 

I.  شركة تأمني مستقلة عن املؤمن هلم ، وقد يكون مجعية تأمني تبادلية ، جيمع أعضاء  : قد يكون املؤمنالمؤمن
ن م اجلمعية فيها األخطار اليت يتعرضون هلا ويلتزمون بتعويض من يتحقق اخلطر بالنسبة إليه منهم يف سنة معينة

االشرتاك الذي يؤديه كل عضو . ومييز مجعيات التأمني التبادلية هذه ، سواء كانت مجعيات تبادلية أو مجعيات 
ذات شكل تباديل ، أهنا ال تعمل للربح كما تعمل شركات التأمني املسامهة ، فليس فيها مسامهون يتقاضون 

من هلم ، بل إن أعضاء مجعيات التأمني التبادلية أرباحاا على أسهمهم ويكونون هم املؤمنون والعمالء هم املؤ 
يؤمن بعضهم بعضاا ، فهم يف وقت واحد مؤمنون ومؤمن هلم، لكن غالبا ما يكون املؤمن من النوع األول أي 
شركة مسامهة مستقلة كل االستقالل عن املؤمن هلم ، وهي اليت تتعاقد معهم ويكون ذلك عادة عن طريق 

 أو مساسرة . ذلك أن الوسيط يصبح أن يكون وكيالا مفوضاا ، أو مندوباا ذا توكيل وسطاء، وكالء أو مندوبني
  1عام ، أو مسسار غري مفوض.
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II. :املؤمن له نعين به املستأمن، وهو الطرف اآلخر املقابل للمؤمن أو شركة التأمني اليت تعهدت  المؤمن له
ف قد يكون شخصني وقد يكون شخصا واحدا بتأمني الشخص أو الشيء ضد اخلطر املؤمن منه وهذا الطر 

وأيضا قد جيمع بني ثالث صفات وهي طالب التأمني، والشخص املهدد باخلطر املؤمن منه )املؤمن له(، مث 
 املستفيد أو املؤمن عليه.

وهو الذي يتعامل مع املؤمن ويلتزم ببنود العقد الذي أمضاه مع املؤمن ويتحمل كل التزاماته  طالب التأمين:. 2
 معه.

يدعى هبذه الصفة مؤمن له وهو الذي يعنيه اخلطر املؤمن منه املنصوص عليه  الشخص المهدد بالخطر:  . 0
 بالعقد.

فق عليه،  التعويض حال وقوع الضرر املتوهو املؤمن عليه وهو الذي يستفيد من شركة التأمني المستفيد : . 3
 ويف بعض حاالت التأمني يكون طالب التأمني هو صاحب حق التعويض وهنا يصبح طالب التأمني هو املستفيد.

 مثال على ذلك: إذا أمنت شركة على خمازهنا من خطر التلف: 
 طالبة التأمينفالشركة اليت تعاقدت مع شركة التأمني هي  -
 .المؤمن لهاالشركة املهددة يف خمازهنا خبطر التلف فهي إذن  يف نفس الوقت هي -
 .دالمستفيوهي اليت تتقاضى من شركة التأمني تعويضا ماليا إذا أتلفت خمازهنا فتكون هي  -
فإذا كانت هذه الصفات الثالث قد اجتمعت لشركة واحدة أوشخص واحد، تكون تسميته باملؤمن له فقط  

 مني. وليس املستفيد أو طالب التأ

 من الناحية القانونية بوجود الرضى الذي يعترب ضروريا النعقاد عقد التأمني ألنه يف فيتم عقد التأمني صحيحا
األصل عقد رضائي فمباشرة بعد اإلجياب والقبول ينعقد العقد دون حاجة ألي إجراء آخر، ألن عقد التأمني 

املتعاقدان شكالا  أو م يتشرتط أي شكل خاص يف انعقاده، واألصل يف العقود الرضائية ، فما مل يشرتط القانون
 خاصاا ، إال أنه يثبت بوثيقة التأمني.

لب طمير إبرام عقد التأمني عمليا على مراحل، فيبدأ املؤمن له بتقدمي و وثائق إبرام عقد التأمين: ثانيا: 
نهائي ، وذلك ل، ويقع كثرياا ، وإن مل يكن ذلك دائماا ، أن يتفق الطرفان اتفاقاا مؤقتاا ، انتظاراا لالتفاق االتأمين
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، وقد يقع بعد ينوثيقة التأم، مث يتم االتفاق النهائي بإمضاء مذكرة تغطية مؤقتةبأن يرسل املؤمن للمؤمن له 
ذلك ، وهو جمرد احتمال قد ال يتحقق ، أن يعمد الطرفان إىل إجراء إضافة أو تعديل يف عقد التأمني األصلي، 

 (. avenant)  ملحق لوثيقة التأمينويثبتان ذلك يف 

( وثيقة  3( مذكرة التغطية املؤقتة )  2( طلب التأمني )  1فهذه مراحل أربع تتواىل على الرتتيب اآليت : ) 
  1( ملحق وثيقة التأمني. 6التأمني ) 

I .:تتضمن وثيقة التأمني الشروط العامة املطبوعة اليت يضعها املؤمن، حبسب منوذج يعده لذلك   وثيقة التأمين
هذه الشروط العامة ، تذكر بيانات معينة، وهذه البيانات هي اليت ختصص وثيقة التأمني باعتبارها  وإىل جانب

 عقداا مربماا مع مؤمن له بالذات. وجيب أن تتضمن وثيقة التأمني ، عالوة على الشروط العامة ، البيانات اآلتية:

 تاريخ توقيعها . .1
 أمساء املتعاقدين وموطن كل منهم .  .2
 األشخاص أو األشياء املؤمن عليها .  .3
 طبيعة املخاطر املؤمن منها . .6
 التاريخ الذي يبدأ منه تأمني هذه املخاطر والتاريخ الذي ينتهي فيه .  .1
القسط أو االشرتاك أو رأس املال الذي يؤديه املؤمن له مقابل تعهدات املؤمن وتاريخ االستحقاق وطريقة  .4

 األداء . 
 زم به املؤمن" .عوض التأمني الذي يلت .7

وليست هذه البيانات على سبيل احلصر ، بل قد تذكر بيانات أخرى غريها يف وثيقة التأمني إذا كانت 
  2داخلة يف شروط العقد، كطريقة اإلدالء بالبيانات وميعاد تسوية مبلغ التأمني وطرق تقدير األضرار.
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II . ( ملحق وثيقة التأمينavenant  :) بني املؤمن واملؤمن له يلحق بالوثيقة األصلية، هو اتفاق  إضايف ما
 ويكون من شأنه أن يعدل فيها.

ر، القسط، التأمني يتألف من عناصر ثالثة: اخلط الركن الثاني : المحل في عقد التأمين: :ثانيالفرع ال
 الشكل التايل:وحىت يتضح معىن احملل نوضح ذلك من خالل مبلغ التأمني، 

 
 لمحل في عقد التأمين( ا2/0الشكل رقم: )   

ـــــني    ــ ــ ـــ ــ ــ  املؤمن له    حمل التزام        قسط التأمــ
      حمل التزام                اخلطر املؤمن منه
ـــني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  املؤمن    حمل التزام        مبلغ التأمــ

 المراجع المستعملةباالعتماد على  المصدر: من اعداد الباحث               
فقسط التأمني يتعهد بدفعه املؤمن له لصاحل املؤمن لقاء تعهد املؤمن بدفع مبلغ التأمني لصاحل  املؤمن له 

 إذا ماوقع احلادث املتعلق باخلطر املؤمن منه.
 فبالنسبة للخطر فقد تناولناه يف املبحث األول وللتذكري فإن الشروط الواجب توافرها يف اخلطر وهي أن

يكون اخلطر غري حمقق الوقوع ، وأن يكون غري متعلق مبحض إرادة أحد طريف العقد، وأن يكون مشروعاا أي غري 
 خمالف للنظام العام أو اآلداب.

 أما بالنسبة لقسط التأمني ومبلغ التأمني فنتناوهلما يف العناصر التالية:

 هل املؤمن هيدفع الذي املال أي أنه للمؤمن، املؤمن له ما يلتزم به قسط التأمني هو   قسط التأمين:أوال: 
 مثن وهف ،ليهع املؤمن اخلطر أعباء لهلتحم املؤمن ليهع يتحصل الذي املقابل أو ،همن املؤمن اخلطر لتغطية
 1لألمان

                                                   
 .14، ص ةلاملسي بوضياف حممد السياسية جامعة وملوالع احلقوق يةلك،  التأمين قانون مقياس في دروسذبيح،  ودلمي 1 
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 ءاإلحصان طريق عالقسط مبلغ يحسب فواخلطر،  التأمني ارتباطا بني قسطمثة  هأنب دركفمن التعريف ن
، املستأمن قسط الواجب دفعه من طرفعن اخلطر ومنها حيسب املؤمن مقدار الؤمن له والبيانات اليت يديل هبا امل

 .ضع لعوامل عدة منها حجم اخلطر ومدة التأمني وغريمهاوالذي خي

ويتألف مبلغ قسط التأمني ويدعى بالقسط التجاري من قسط صايف مقابل للخطر املؤمن منه مضافا إليه 
 أعباء إضافية 

 قسط التأمين )القسط التجاري( = القسط الصافي + أعباء إضافية
األعباء اإلضافية = عموالت الوسطاء+ نفقات تحصيل األقسا +المصروفات اإلدارية+الضرائب 

 1 اح المساهمينوالرسوم+أرب
 

قد بينا سابقا بأن مبلغ التأمني هو حمل التزام املؤمن الواجب دفعه من طرف املؤمن مبلغ التأمين:  ثانيا: 
للمؤمن له أو املستفيد يف حال حتقق اخلطر املؤمن منه، ويعرف مبلغ التأمني بأنه هو املقابل املايل الذي يدفعه 

 عند حتقق اخلطر املؤمن منه  املؤمن للمستفيد مبوجب عقد التأمني،ن
إن هذا املبلغ املايل يعد التزاما ماليا من طرف املؤمن يؤديه للمؤمن له حال حتقق اخلطر املؤمن منه، لكن هل     

 هلذا االلتزام حدودا؟

ألشياء املعرفة نطاق التزام املؤمن بدفع مبلغ التأمني جيب التفرقة بني التأمني على األشخاص والتأمني على     
 أو املسؤولية:

فالتأمني على األشخاص ليس صفة تعويضية حيث يلتزم املؤمن بالوفاء مببلغ التأمني اىل املستفيد أو املؤمن  -
له عند حتقق اخلطر املؤمن منه وفقا ملا مت االتفاق عليه، فإذا كان التأمني على احلياة حلال املوت مثال وتويف 

 للمستفيد، أما إذا كان التأمني ضد اإلصابة أو املرض فإنه يدفع املبلغ للمؤمن له أواملؤمن له دفع املؤمن املبلغ 
 الشخص احملدد بالعقد.

                                                   
 بتصرف. 116-164ص ص  هارون نصر، مرجع سابق،  1
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أما التأمني على األشياء أو املسؤولية، فالتأمني من األضرار يكون حمله أموال املؤمن له وليس شخصه، وله  -
كما يساهم يف حتديده   ،ر الضرر ومبلغ التأمين(يتحدد مبلغ التأمين بأقل القيمتين )مقداصفة تعويضية، وهنا 

 1ثالثة عوامل وهي االتفاق، مبدأ التعويض، وقاعدة النسبية.
I .نقدي مبلغ بدفع اخلطر حدوث حال يف املؤمن يلتزم أن على له واملؤمن املؤمن بني االتفاق يتم   :االتفاق 

 التأمني مبلغ يف قله احل له املؤمن حيث أن التعويضية الصفةتنعدم فيه  التأمني هذا، إن 2 "التأمني مبلغ" يسمى
 .ضررال إثبات إىل احلاجة الذي اتفق فيه مع املؤمن من غري

 ملبلغ املتفق عليه،اتفوق  صابةاإلقيمة  تولو كانالتأمني   من مبلغربأكمبلغ ميكن للمؤمن له أن يطلب دفع وال 
ىت ولو  ح ال ميكن أن يطلب املؤمن له إال مقدار الضرر التأمني( "أقل القيمتني )مقدار الضرر ومبلغملبدأ:  ووفقا 
 وللتوضيح أكثر نورد املثال التايل : ،أقل من املبلغ املتفق عليهكان 

 مثال، هناك ثالث حاالت خمتلفة موضحة باجلدول التايل:  إذا كان اخلطر يتعلق بالتأمني على ممتلكات

 القيمتين )مقدار الضرر ومبلغ التأمين("( توضيح مبدأ:  "أقل 2/0الجدول رقم: )
 مبلغ التعويض مقدار الضرر مبلغ التأمني البيان

 166.666.66 166.666.66 166.666.66 مبلغ التأمني مساو ملقدار الضرر
 166.666.66 126.666.66 166.666.66 مبلغ التأمني أقل من مقدار الضرر
 76.666.66 76.666.66 166.666.66 مبلغ التأمني أكرب من مقدار الضرر

 بالجزء النظري أعاله.ماتم بيانه باالعتماد على  المصدر: من اعداد الباحث
II .املؤمن له ال حيق له أن يطالب بأكثر من مقدار الضرر ويف حدود مبلغ التأمني، أي أن  :مبدأ التعويض

 جيوز ال بأنه التعويض مبدأ يقضيو  الضرر، مبلغ التعويض يتحدد بعتبة مبلغ التأمني غري متجاوز حد مقدار
 املؤمن اخلطر حتقق ما إذا أنه مبعىن فقط، للتعويض وسيلة بل ربح مصدر التأمني عقد من جيعل أن له للمؤمن

                                                   
 .112-111ص ص  نفسه،رجع امل  1

  134ص ،مرجع سابق موسى، نوري شقريي سالم، عزمي أسامة 2 
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 كان مهما فعال حدثت اليت اخلسارة قيمة عن يزيد أال جيب له املؤمن بدفعه يلتزم الذي التعويض فإن منه
 .1ريا كب التأمني مبلغ مقدار

دج، كما طلب تأمينا 16.666.66فلو فرضنا أن مستأمنا قد طلب تأمينا على ممتلكات لدى مؤمن أول مببلغ  
دج ، وقد حدث حادث هلذه املمتلكات سواء سرقة أو 46.666.66على ممتلكات لدى مؤمن ثان مببلغ 

دج، فإنه 166.666.66رار بـ تلف أو حريق أو أي خطر آخر متفق عليه يف العقد، وقدر اخلبري مقدار األض
 ال يطالب مببالغ التأمني إال يف حدود األضرار احلاصلة له، واجلدول التايل يبني ذلك:

 ( توضيح مبدأ التعويض الخاص بمبلغ التأمين 2/3الجدول رقم: )        

 يطالب املؤمن مببلغ التعويض مقدار الضرر مبلغ التأمني املؤمن

 16.666.66 املؤمن األول
166.666.66 

16.666.66 

 16.666.66 46.666.66 املؤمن الثاين

 باالعتماد على ماتم بيانه بالجزء النظري أعاله. المصدر: من اعداد الباحث

هذا يف حالة ما إذا كان مبلغ التأمني أكرب أو مساو ملبلغ امللك أما إذا كان العكس أي أن مبلغ التأمني  
 قاعدة النسبية.أقل من مبلغ امللك فهنا تتدخل 

III .نسبية، فهنا نطبق قاعدة الالتأمني البخص" إذا كان مبلغ التأمني أقل من مبلغ امللك أي " :قاعدة النسبية
دج، وكانت قيمتها حال  66.666.66فعلى سبيل املثال فلو كان امللك عبارة عن مزرعة وأمنها صاحبها مببلغ 

دج، فلو أصاب احلريق نصفها فقط، أي أن مقدار الضرر الذي حلق هبا هو  16.666.66احلريق بـ 
 بالطبع ال يتحصل على كل مقدار الضرر البالغ دج، فهل يعوض املؤمن كل الضرر للمؤمن له؟ 21.666.66

                                                   
 . 75ص ،مرجع سابق عقل، مجعة سعيد عريقات، حممد حريب 1 
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دج، بل يتحصل على نسبة منها فقط ألن مبلغ التأمني أقل من قيمة املزرعة وبالتايل قيمة  21.666.66
  1 التعويض وفقا لقاعدة النسبية كما يلي:

 :( توضيح قاعدة النسبية الخاص بمبلغ التأمين2/4الجدول رقم: ) 

 املبالغ البيان

 16.666.66 امللك أو املزرعة وقت احلريقمبلغ 

 66.666.66 مبلغ التأمني

 X     16  %     = 21.666.66   16.666.66 احرتقت نصف املزرعة ومنه مقدار الضرر =

 =  X 21.666.66 66.666.66 مقدار الضرر    Xمبلغ التأمني  

16.666.66 
26.666.66 

 مبلغ امللك 

 باالعتماد على ماتم بيانه بالجزء النظري أعاله. الباحثالمصدر: من اعداد 

لى يلجأ طالب التأمني أو املستأمن إىل شركة التأمني ليؤمن عالسبب : :  ثالثالركن الالفرع الثالث : 
نفسه أو ممتلكاته، فخوفه من وقوع اخلطر وحاجته للتأمني دفعاه إلبرام العقد ، وكون املؤمن له قد أبرم عقد 

ه أو فهناك مصلحة يف عقد التأمني متمثلة يف أن للمؤمن ل، فهو التزام سببه له وجود مصلحة مشروعة التأمني
 املستفيد هدف ومنفعة يف علم وقوع اخلطر املؤمن منه

وخيتلف السبب عن حمل التأمني يف أن هذا األخري يتمثل يف اخلطر ويكون العقد مربما على خطر حمدد وليس 
وخالصة القول فإن السبب يف القواعد العامة هو ما يبعث ، واليت هي السبب أو الدافععلى مصلحة معينة 
 ويدفع إلبرام العقد.

 

                                                   
 .1436عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سابق، ص ستزادة أنظر : لال 1 
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 هؤ انتهاو  المطلب الرابع : آثار عقد التأمين
ال شك أن إلبرام أي عقد بني طرفني أو أكثر آثارا عدة، فعقد التأمني له آثار كانت نتيجة ألحكام 

و املؤمن له واملؤمن يف التزامات املستأمن أ بنود االتفاق املربم بني خمتلف األطراف، وتتجلى أهم آثار عقد التأمني
ينهى  وقد تنجز وثيقة تعديل على العقد، كما قدأو شركة التأمني، أي أنه ترتتب التزامات على أطراف العقد، 

 عقد التأمني نتيجة لسبب من األسباب. 

من له ، وباملقابل املؤ  واجباتعدة، منها  التزامات ينتج عنه عقد التأمنيإن  آثار عقد التأمين:الفرع األول: 
 .شركة التأمني والذي هواملؤمن واجبات أيضا 
إمضاء عقد التأمني يصبح املؤمن له أو طالب التأمني ملزما جتاه املؤمن أو شركة بعد  التزامات المؤمن له:أوال: 

 التأمني مبا يلي:
I . أن يقرر يف دقة وقت إبرام العقد كل الظروف املعلومة له، واليت يهم املؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير املخاطر

  1وبة.ليت جعلها املؤمن حمل أسئلة حمددة مكتاليت يأخذها على عاتقه، ويعترب مهماا يف هذا الشأن الوقائع ا
II . أن يبلغ املؤمن بكل جديد قد حيدث ويؤدي إىل رفع حدة اخلطر، فقد تكون يزداد مقدار اخلطر أو تزداد

احتماالت حدوث اخلطر ويف هذه احلالة قد تفسخ شركة التأمني العقد أو تبقي عليه بإضافة مبلغ إضايف ملبلغ 
 التأمني، أو تبقي العقد كما هو دون أي زيادة.التأمني وكذا قسط 

III . فع قيمة القسط دفعة واحدة أو على دفعات حسب االتفاق.أن يد 
IV . أن يبلغ حبدوث اخلطر مبجرد وقوعه، حيث على الواجب إبالغ املؤمن بذلك خالل مدة قصرية حسب

خطار كتايب وقد يكون باهلاتف أو ساعة أو يومني كاملني، وذلك عن طريق إ 26القوانني عادة ما تكون 
 الفاكس أو غريمها، وال جيوز تأخري االبالغ مما ينتج عن ذلك احنرافات واحتياالت كثرية.

 

ر أو االلتزام بدفع التعويضات عند حدوث اخلطأو شركة التأمني جيب على املؤمن  المؤمن  :  التزاماتثانيا: 
احلادث، أي أن املؤمن ال يكون ملزما بالدفع إال بعد وقوع احلادث أو اخلطر املؤمن منه، هذا بالنسبة للتأمني 

                                                   
 .16، ص 2616، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 1، طالتأمين اإلسالمي، دراسة فقهية تأصيليةعلي حمي الدين القره داغي،  1 
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على األموال العامة، أما بالنسبة للتأمني على األشخاص فإن دفع مبلغ التأمني يبدأ من وقت وفاة املؤمن له أو 
 .رض حسب االتفاقحدوث امل

 إن من نتائج وآثار عقد التأمني إبرام  اتفاقية إضافية تسمى مبلحق عقد التأمني، حيث قد  الملحق:ثالثا: 
فيضهما أو أو قسط التأمني أو ختمبلغ التأمني كرفع شروط العقد  حيدث أن تظهر الرغبة يف إضافة أو تعديل 

 .ميضى من الطرفنيلحق ذلك مب املستفيد، فيتمتعديل  جديد أوبإضافة خطر  طرتعديل يف اخل
 

افيه من مادام العقد شريعة املتعاقدين فإن طريف العقد ملزمان بتنفيذ م انتهاء عقد التأمين :الفرع الثاني: 
ه فسخوذلك بددة انتهاء املدة احملوينتهي أيضا قبل عقد التأمني ينتهي بانتهاء املدة احملددة يف العقد، بنود، ف
خمتلفة، كالفسخ على أثر اإلخطار مبا يستجد من الظروف اليت تزيد يف اخلطر، أو الفسخ إلخالل  ألسبابنتيجة 

  1املؤمن له بالتزامه من دفع األقساط، واالنفساخ هالك الشيء املؤمن عليه.
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 المبحث الثالث : إعادة الـتأمين
عمليات التأمني أساسا على علم اإلحصاء وحساب االحتماالت، فقبل تقدير مقدار ما جيب  تعتمد

قساط التأمني، تدرس شركة التأمني اخلطر واحتماالت حتققه دراسة معمقة وبأحسن أأن يدفعه املؤمن له من 
تمل يقني فإن اخلطأ حم الطرق العلمية يف هذا اجملال، لكن االحتمال يظل احتماال مهما كان، أي انه مادام غري

الوقوع وهذا اخلطأ مهما كان نوعه جيعل قيمة األضرار اليت تدفعها الشركة أكرب من األقساط املقابلة اليت استلمتها، 
وبالتايل تكون يف وضع صعب وحرج أمام املؤمنني هلم، وهذا نوع من أنواع األخطار، وملواجهة ذلك تلجأ إىل 

 التأمني. عة من الطرق أمهها إعادةجممو 
 .مفهوم إعادة التأمني والعناصر األساسية لعمليات إعادة التأمنيستعرف يف هذا املبحث عنصرين ومها 

 

 طلب األول : مفهوم إعادة التأمينالم
إعادة التأمني باختصار هي أن شركة التأمني وتسمى باملؤمن املباشر تصبح حمل املؤمن له وشركة إعادة إن      

 ولكنه ،درته املاليةيفوق مقرغم أنه كله التأمني على اخلطر   ال يرفضاملؤمن التأمني أو املؤمن، ف التأمني هي شركة
 واليت تسمى معيد التأمني. إعادة التأمني ةلدى شرك جزء من هذا اخلطر يعيد تأمني

ر ومعيد التأمني املباشيعرف عقد إعادة التأمني بأنه: " اتفاق بني املؤمن  إعادة التأمين: الفرع األول: تعريف
مبقتضاه يتعهد معيد التأمني بأن يتحمل جزءا من التزام املؤمن املباشر والذي يتمثل يف التعويض على أن يقوم 

 1تأمني " إعادة ال املؤمن املباشر بدفع جزء من القسط إىل معيد التأمني ويسمى هذا اجلزء من القسط بقسط
خطار اليت قبل د جزءا من األياليت مبوجبها بنقل املؤمن املباشرإىل املؤمن املعالعملية ويعرف أيضا بأنه : "     

و االتفاق أما عقد إعادة التأمني فه ،التأمني عليها بقصد حتقيق أكرب قدر ممكن من التناسق بني هذه األخطار
ابل معني، على يف نظري مقالذي يتم مبوجبه حتويل جزء من املخاطر من املؤمن املباشر إىل املؤمن املعيد ، وذلك 

  2"أن يبقى املؤمن املباشر املدين وحده يف مواجهة املؤمن له
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فمعيد التأمني يتحمل أعباء املخاطر لدى شركات تأمني أخرى خوفا من عجزه عن التعويض هلذه األعباء     
األخرى اليت  الشركاتحيث يدفع قسما من األقساط اليت حتصل أو يتحصل عيها من املؤمنني هلم لصاحل هذه 

 .تعوض قيمة اخلسائر إن وقعت لصاحل معيد التأمني الذي تعهد بتحمل التعويض عن األضرار
فشركة التأمني إذا كانت أمام حالة تأمني ضد خطر يقابل مبلغا كبريا ال تسمح إمكانياهتا املالية حتمله فإهنا     

ة تأمني أخرى ه تؤمنه هي والباقي تطلب تأمينه لدى شركتوافق على تأمينه بتوزيع اخلطر على شركتني، جزء من
 ختتص بإعادة التأمني.

 هذا عن مفهوم ومعىن إعادة التأمني، لكن كيف بدأت فكرة إعادة التأمني؟
 

ابع إعادة التأمني قد بدأت فكرته بعد ظهور التأمني التجاري يف القرن الر إن  نشأة إعادة التأمين:الفرع الثاني: 
م، ومل تكن قائمة على أسس فنية صحيحة، وقد مت منعه يف بريطانيا يف 1376للميالد بالضبط يف سنة عشر 
م بعد ان انتشر التأمني انتشارا واسعا، وكان 14م، واستمر املنع أكثر من قرن ليعود يف بداية القرن 13القرن 

عادة التأمني ، مث ظهرت أول شركة مستقلة إلإعادة التأمني يف الوهلة األوىل متارسه فروعا تابعة لشركات التأمني
، مث انتشرت يف معظم الدول، وبعد ظهور التأمني اإلسالمي بالسودان يف سبعينيات 1313"شركة كولونيا" سنة 

يف البحرين مث  1431القرن املاضي وانتشاره يف دول عديدة ظهرت أول شركة إعادة التأمني اإلسالمي يف سنة 
 1تونس والبهاما.

 

 األساسية لعمليات إعادة التأمين مطلب الثاني: العناصرال
أن املؤمن املباشر يقدر مبلغا حيتفظ به من كل عملية تأمينية يراها أهنا  رأينا يف مفهوم إعادة التأمني 

ن م هامة، وبعد تقدير هذا املبلغ يتبني له املبلغ املعاد تأمينه لدى معيد التأمني الذي يتلقى أقساط إعادة التأمني
املؤمن املباشر، كما تكون هناك عمولة إعادة التأمني للشركة املسندة، ويبني كل ذلك وثيقة تدعى عقد إعادة 
التأمني، فمن هو املؤمن املباشر، ومن هو معيد التأمني، وما هو املبلغ احملتفظ به، وماهو املبلغ املعاد تأمينه وماهو 

 وعقد إعادة التأمني.قسط إعادة التأمني، وعمولة إعادة التأمني 
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املؤمن املباشر وهي شركة التأمني اليت تعاملت مع املؤمن له األصلي وتعهدت   المؤمن المباشر:الفرع األول: 
له بتأمني املبلغ والذي هو كبري بالنسبة لطاقتها، بتحويل جزء منه لشركة تأمني أخرى تدعى شركة إعادة التأمني 

 باملبلغ الباقي وقبلت تأمينه بنفسها.أو معيد التأمني واالحتفاظ 
ول وهي شركة إعادة التأمني، أي الشركة اليت ستقوم بتأمني اجلزء املتنازل هلا أو احمل معيد التأمين:الفرع الثاني: 

هلا من طرف املؤمن املباشر والذي ال تسعه إمكانياته املالية أو طاقته بتأمني كل املبلغ املقدم من طرف املؤمن له 
 صلي.األ

دم من وهو القسم الذي التزمت شركة التأمني بتأمينه من مبلغ التأمني املقالمبلغ المحتفظ به: الفرع الثالث: 
 طرف طالب التأمني األصلي أو املستأمن.

لتأمني وهو اجلزء الذي تنازل به املؤمن املباشر من مبلغ التأمني لصاحل معيد االمبلغ المعاد تأمينه: الفرع الرابع: 
شركة إعادة التأمني قصد إعادة تأمينه، ويساوي مبلغ التأمني الذي طلبه املؤمن له األصلي مطروحا منه املبلغ  أو

 الذي احتفظ به املؤمن املباشر لصاحله
اء شركة إعادة التأمني تتعهد بإعادة تأمني املبلغ املتنازل عليه لصاحلها لق قسط إعادة التأمين:الفرع الخامس: 

قسط تدفعه شركة التأمني األصلية اليت تتقاضى قسط تأمني من املؤمن له األصلي، وكلما كرب مقدار  مبلغ مايل أو
 املبلغ املعاد تأمينه كلما زاد مقدار قسط إعادة التأمني.

شركة التأمني األصلية تتقاضى مبلغ مايل من شركة إعادة التأمني نتيجة  عمولة إعادة التأمين:الفرع السادس: 
من عملية التأمني لصاحلها وهذا املبلغ قد يكون مبلغا جزافيا أو نسبة معينة من مبلغ التأمني يتم  حتويل بعض

 االتفاق عليها يف عقد إعادة التأمني.
د وهو الوثيقة اليت تنظم العالقة بني املؤمن املباشر أو شركة التأمني ومعيعقد إعادة التأمين: الفرع السابع: 

التأمني ويتضمن كل العناصر السابقة ماعدا املبلغ احملتفظ به، وإذا ما وقع اخلطر فإن املؤمن التأمني أو شركة إعادة 
املباشر هو الذي يطالب معيد التأمني بالتعويض عن الضرر الذي حلق باملؤمن له، إذ ليس هلذا األخري احلق 

  شركة التأمني.لذي احملرر بينه وبنيمطالبة معيد التأمني مباشرة بل يطالب املؤمن املباشر مبوجب عقد التأمني ا
 الوظائف هلا نعرج اآلن إىل العناصر األساسية، أي عمليات إعادة التأمنيمم تتكون بعدما تبني للقارئ  

 من خالل املطلب الالحق. عمليات، وإىل ما هتدف هذه العمليات إعادة التأمنياألساسية ل
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 إعادة التأمين وأهداف المطلب الثالث : وظائف
 شك أن لعمليات إعادة التأمني وظائفا وغايات عديدة سنقتصر على األهم منها. ال

 وهي: إلعادة التأمني وظائف أساسيةسبع توجد  وظائف إعادة التأمين:الفرع األول: 
بتشجيع شركات التأمني على زيادة قدرهتم االستيعابية حيث تقبل االكتتاب يف إعادة التأمني تسمح  -1

مهما كانت مسؤولياهتا ألن هذه الشركات تعلم مسبقا أن بإمكاهنا االحتفاظ جبزء من عمليات عمليات كثرية 
 تتالئم مع إمكانياهتا املالية وإعادة تأمني مازاد عن حد إمكانياهتا.

متكن من تفتيت األخطار املركزة حيث تتحول إىل أخطار قابلة للتأمني حفاظا على توازن إعادة التأمني  -2
 لية.حمفظتها املا

متكن من تزويد املؤمنني املباشرين باخلربة الفنية واإلدارية الالزمة لدراسة وفحص العمليات إعادة التأمني  -3
 1اجلديدة املركزة قبل االكتتاب فيها.

محاية شركات التأمني املباشر من التقلبات الشديدة يف نتائج االعمال السنوية، فمن املعروف أن حجم  -6
ا حمافظ التأمني ختتلف من سنة ألخرى بسبب التفاوت يف عدد اخلسائر او احجامها، اخلسائر اليت تتعرض هل

 فإعادة التأمني تعمل على نقل عبء اخلسائر الكبرية اىل شركات إعادة التأمني.
إذا كانت األخطار تتعلق بالكوارث الطبيعية أو احلرائق الكربى كتلك اليت حدثت مؤخرا يف مؤسسات  -1

بوهران" واألخطار املماثلة فإن شركات إعادة التأمني الدولية تشرتك يف حتملها اجلزء الكبري من التكرير بـ "أرزيو 
تكاليف هذه احلوادث وبالتايل فهي تعمل على توزيع عبء اخلسائر اليت يتعرض هلا االقتصاد الوطين لدولة ما 

 اىل خارج حدود الدولة.
زمة باالحتفاظ حبد أدىن للمالءة، حبيث أن صايف تقوم بالدور التمويلي وذلك أن شركات التأمني مل -4

االقساط )خمصومة منها األقساط املسندة إىل معيدي التأمني( جيب أن ال تزيد عن نسبة معينة من قيمة رأس 
املال واالحتياطيات احلرة، ويف هذه احلالة فأن اسناد العمليات ايل معيدي التأمني خيفض من رقم صايف االقساط 

 التأمني من توسيع حمفظتها االمجالية دون احلاجة اىل زيادة رأس املال.وميكن شركة 
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شركات اعادة التأمني الكبرية تقوم بتقدمي العديد من املساعدات الفنية اىل عمالءها مثل تدريب اإلطارات  -7
صح حول اسعار نالفنية أو تقدمي املساعدة يف تسوية املطالبات الكبرية ذات الطبيعة الفنية املعقدة، أو تقدمي ال

  1وشروط التأمني املناسبة لالخطار الكبرية أو اخلاصة.

إن ن يستغين عن عمليات إعادة التأمني، لذا فإن التأمني ال ميكن أ أهداف إعادة التأمين:الفرع الثاني: 
 عالقة مباشرة بالتأمني، وهذه األهداف هي:جل غايات إعادة التأمني هلا 

اشرين وبالتايل لصاحل املؤمنني املب االستشارات الفنية ىف االكتتاب والتسعريشركات إعادة التأمني تقدم  -1
 التأمني. شركات إعادةقدرات و خربات فإطارات شركات التأمني املباشرة تستفيد من 

 .رث الكربىواالكأضرار تعويضات ضخامة من التأمني مي شركات حت -2
 تسمح برفع طاقة شركات التأمني االستيعابية. -3
 سعة اكتتابية أخرى للمؤمنني املباشرين بقبول أخطار أخرى دون اتباع سياسة رفع رأس املال.توفري  -6
 تقلل من تأثري األخطار املركزة. -1
ها، أو حتميها تقلل من خسائر وبالتايل فهي  جزء من خسائر شركات التأمنيي التأمني تحمل معيدتسمح ب -4

 .اإلفالسمن 
 ، وبإعادة التأمني ختفض هذه املبالغ.املكتسبة ألقساط غريشركات التأمني مبالغ لصص خت -7
 لشركات التأمني. ساعد يف حتقيق متطلبات املالءة املاليةت -3

 

 ابع : طرق وأساليب إعادة التأمينالمطلب الر 
بعدما عرفنا إعادة التأمني وكيف نشأ والعناصر األساسية لعمليات إعادة التأمني وأهداف ووظائف 

يث تتخذ اتفاقات إعادة التأمني حإعادة التأمني، نعرج اآلن إىل كيفية إجراء عمليات إعادة التأمني أو كيف 
على إعادة  فق مع معيدي التأمنيتتخذ صورا متعددة ال ختضع كلها لقواعد موحدة، فمن شركات التأمني من تت

تأمني نسبة مئوية من كل عمليات التأمني ملؤمن املباشر، ومنها ما تؤمن فيما جاوز حد الطاقة، ومنها ما تؤمن 
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إعادة فيما جاوز حد معني من الكوارث، ومنها ما تؤمن فيما جاوز حد معني من اخلسارة، هذه أهم صور 
 التأمني.

عيد على تم االتفاق بني املؤمن املباشر واملؤمن املييف هذه الصورة : مين بالمحاصةإعادة التأالفرع األول: 
ان يشرتك الثاين مع األول بنسبة مئوية موحدة يف مجيع عمليات التامني او اخلاصة بفرع من فروع التأمني، وتكون 

مثل يف أن االتفاق صورة يتوعيب هذه ال، د بنفس نسبة توزيع عملبات التأمنيياألقساط املستحقة للمؤمن املع
فمثال تتفق شركة التأمني مع شركة  1،تتسع هلا قتهفيها يلزم املؤمن املباشر بأن حييل جزءا من األخطار رغم أن طا

إعادة التأمني باالشرتاك معا يف كل العمليات التأمينية اليت جتريها أو العمليات التأمينية اخلاصة بتأمني معني، 
دج، فيكون  16.666على سبيل املثال، وأجرت الشركة عملية تأمينية مببلغ مليون دج بقسط  %16بنسبة 

للشركة املعيدة هبذه العملية النصف، حيث يكون نصيبها من مبلغ التأمني مخسمائة ألف تدفعها للشركة إذا 
عيدة يل تكون الشركة املدج  تدفعها هلا الشركة األصلية، وبالتا1.666وقعت الكارثة، وحصتها يف القسط تكون 

 شريكاا للشركة األصلية يف كل العمليات التأمينية اليت جتريها واملتعلقة هبذا النوع من التأمني.

وحيدث هذا برغبة املؤمن، فإذا كان ال ميلك خربة أو كان يف بداية نشاطه وأراد ان يستعني بشركة تأمني     
سائر الكبرية التأمني يف كل عملياته التأمينية جتنبا للوقوع يف اخلأخرى ختتص بإعادة التأمني فإنه يشارك معيد 
 واالستفادة من قدرات وخربات معيد التأمني. 

لكامن يف هذه الصورة يتدارك املؤمن املباشر العيب ا :إعادة التأمين فيما جاوز حد الطاقة :ثانيالفرع ال
خلاصة بشركة التأمني ايف كل عمليات التأمني  إعادة التأمنيشركة مشاركة  تمثل يفوامل، يف إعادة التأمني باحملاصة

الصورة  صر عملية إعادة التأمني على العمليات اليت جتاوز قدرته املالية، ففي ظل هذهتقتبنسبة معينة. فاألصلية 
املالية نياته فوق إمكاتيستقل املؤمن املباشر يف تغطية املخاطر اليت يكون بوسعه تغطيتها ماليا. أما املخاطر اليت 

  2شركات إعادة التأمني.لدى ها د تأمينيفإنه يع
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بالنسبة  لتأمنييعيد ا املؤمن املباشر  :من الكوارث امعين اإعادة التأمين فيما جاوز حد  :ثالثالالفرع 
يسمى هذا احلد و  ، إىل كل وثيقة فيما جياوز حداا معيناا من التعويض الفعلي الذي يدفعه إذا حتققت الكارثة

عيناا لكل ولية، فيضع املؤمن حداا مؤ وأكثر ما يكون ذلك يف التأمني من املسباجلزء الواجب الدفع أوالا، املعني 
غ التعويض الذي ولية املؤمن له ورجع على املؤمن مببلؤ وثيقة، فإذا حتققت الكارثة يف وثيقة معينة، أي حتققت مس

لغ ال جياوز احلد املعني هلذه الوثيقة حتمله املؤمن كله، أما إذا زاد فإن املؤمن ضرر، فإذا كان هذا املبتدفعه للم
ية من وقد يكون احلد املعني الذي يتحمله املؤمن هو نسبة مئو ، يتحمل احلد املعني ويتحمل املؤمن املعيد الزيادة

 = ثال إذا كان مبلغ التأمنيكأن تكون الربع مثال أو النصف أو نسبة أخرى، فعلى سبيل امل   ،1مبلغ التأمني
، فإن كال من املؤمن املباشر ومعيد التأمني يتحمالن حدا %36هو نسبة حد الكارثة املتفق عليه دج، و 1666

 ي:ـكما هو مبني باجلدول اآلت  نسبة الكارثة احملققةمعينا من التعويض حسب 

 ، حيث :حد الكارثةمستوى ، و نسبة الكارثة احملققةأوال حنسب كل من 

 

 مبلغ التأمني /الكارثة احملققة=  نسبة الكارثة احملققة 

  36نسبة حد الكارثة املتفق عليه%  

  1666= حد الكارثة إذن مستوى X  6.36  =6666 

 

 :من الكوارث امعين اإعادة التأمني فيما جاوز حدواجلدول التايل يبني 

 

  

                                                   
 .1127عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سابق، ص   1 
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 من الكوارث امعين اجاوز حد إعادة التأمين فيما( يبين 2/9الجدول رقم )               

مبلغ 
 التأمني

 الكارثة احملققة
نسبة 

الكارثة 
 احملققة

نسبة حد 
 الكارثة املتفق

 %36عليه 

املبلغ الذي 
يتحمله 

 املؤمن

املبلغ الذي 
يتحمله معيد 

 التأمني
5000 3000 60% 4000 3000 0 
5000 4500 90% 4000 4000 500 
5000 5000 100% 4000 4000 1000 
5000 6000 120% 4000 4000 1000 

 باالعتماد على ماتم بيانه بالجزء النظري أعاله. المصدر: من اعداد الباحث         

وقد يقسم املؤمن عملياته إىل جمموعات يعني لكل جمموعة منها حداا معيناا يتحمله، وما يزيد على هذا       
قع من احلريق يقسم املؤمن الوثائق إىل جمموعتني، جمموعة ت احلد يتحمله املؤمن املعيد. مثل ذلك يف التأمني

أمكنها املؤمن عليها يف حي يشتد فيه خطر احلريق ويعني هلا حداا أقصى، وجمموعة أخرى تقع أمكنتها املؤمن 
  1عليها يف حي يكون خطر احلريق فيه خطراا مألوفاا ويعني هلا حداا أقصى آخر، باتباع نفس الطرح السابق.

 

اق على يف هذه الصورة ال يتم االتف من الخسارة: امعين اإعادة التأمين فيما جاوز حد :رابعالالفرع 
ولية ؤ ، إمنا يتم االتفاق على نوع معني من التأمني كالتأمني من املسىإعادة التأمني يف كل وثيقة تأمني على حد

ئوية من جمموع صل على نسبة مفشركة إعادة التأمني حتأو التأمني على احلياة أو التأمني من حوادث احلريق مثال. 
طية اخلسارة اليت جتاوز ع التأمني يف مقابل تغو يف فرع معني من فر  ة املباشر تأمنيالشركة صل عليها حتاألقساط اليت 

جاوز هذا  تزم بتغطية فيمالعيدة تاملالشركة لتزم بالتغطية فيما دون هذا احلد و ت ةاملباشر الشركة عليه. ف امتفق احد
ى، وبذلك لتزم بدفع نسبة معينة من التعويضات اليت جتاوز احلد األقصتعلى أن تتفق  ةاملباشر الشركة ف،   2احلد.

                                                   
 .1123عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سابق، ص   1 
 .42أسامة عبيد، مرجع سابق، ص   2 
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األخطار   اعن دفع املبالغ اليت تزيد على هذا احلد، وهذا يقلل من احتمال قبوهلعيدة املالشركة مع  لةو ؤ كون مست
  1من حماباة املؤمن هلم عند تسوية التعويضات. اكبرية القيمة، ومينعه

  

                                                   
 .42أمحد شرف الدين، مرجع سابق، ص   1 
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 الفصل خالصة
أساسيات،  نم التأمني التقليديما حيمله مفاهيم ومبادئ التأمني بصفة عامة، و رأينا يف هذا الفصل 

نها مالتأمني بصفة عامة ذو أمهية بالغة ملا حيمله من فوائد ومزايا وله جمال واسع يف حياة اجملتمع االجتماعية وأن 
واالقتصادية واملالية، فتجده يدخل يف جمال اخلطر وإدارته وتتعدد وظائفه وتتنوع أقسامه وحيمل مبادئ عدة وله 

دارة اخلطر إمواجهته مث مراحل إدارته، وقد ذكرنا أن وأنواعه ومسبباته وطرق كيف يدار كاخلطر و ،  شروط كثرية
املهنية  يث استفاد هذا العلم من تراكم جتارب اجلمعياتقد تطورت لتصبح علما وليس نشاطا يقابل التأمني، ح

واملعرفة العلمية وأتاح مكنونه الفرصة للمجتمع سواء كانوا أفرادا أو شركات كي يتعاملوا مع توقعات املستقبل 
رق ومسبباهتا وط أنواع وتصنيفات األخطار ناعرض، و بعقالنية خمافة عدم السالمة والوقوع يف اآلثار غري املرغوبة

وأمهها أن التعرف على اخلطر ومنبعه وتقدير الضرر احملتمل إذا ما حدث اخلطر واتباع األداة الالزمة مواجتها 
 .جملاهبته كالوقاية واملنع، التجزئة والتنويع، حتويل اخلطر، مث جتميع اخلطر 

أمينها، ومثة ت فثمة أخطار ال ميكن ألي شركة تأمني قبول، شروط ومبادئ األساسية للتأمنيوقد بينا 
أن يكون اخلطر حمتمل احلدوث، وأن يكون حتقق اخلطر أمرا مستقبال،  نطقيةامل شروطأخطار ميكن تأمينها، فال

ميا وافر قانون األعداد الكبرية، وأن اخلطر  ميكن أن نقيسه كتكالشروط الفنية  و  وأال يقع اخلطر بإرادة املستأمن
سائر الناجتة عن حتقق اخلطر مادية مث أال يكون اخلطر من الصعب إثبات وأال يكون مركزا أو عاما وأن تكون اخل

لرتاضي واحملل اوهي  منها واخلاصة، وتطرقنا أيضا إىل أركان عقد التأمني عامةفقد فصلنا البادئ . أما املوقوعه
مني. ولكي ندرس لتأء عقد ااملتمثلة يف التزامات املؤمن واملؤمن له وانتها آثار عقد التأمني، مث سردنا والسبب

أهدافه ووظائفه و بصة عامة العناصر األساسية لعمليات إعادة التأمني إعادة التكافل جيدا وجب علينا التطرق إىل 
من  امعين ااوز حدفيما جالتأمني و أفيما جاوز حد الطاقة، التأمني و أ، باحملاصةإعادة تأمني وأساليبه املتمثلة يف 

 .من اخلسارة امعين اجاوز حدفيما التأمني و أالكوارث، 
التأمني التقليدي  أن هناك بديال عن نشري إىل بصفة عامة،بالتأمني يف األخري، وبعدما بينا كل ما يتعلق و 

وأجازت مكانه ، مسنبينها يف الفصل القاد، حترمه اللع بني فيهتقرارات اجملمعات الفقهية الذي أصدرت بشأنه 
  أال وهو التأمني التكافلي. الذي خيلو من هذه العلل،البديل 
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 تمهيد الفصل

قدمت د قمن العقود احملرمة، و على أنه التأمني التجاري فتاوى خاصة باجملامع الفقهية لقد أصدرت 
 على وجه من االختصار: خالصتها متثلت يف نصوص وقواعد شرعية، نذكر ،جمموعة من األدلة على حرمته

عقد من عقود الغرر، وعقود الغرر ممنوعة حمرمة شرعاا، وهو من القمار، ويتضمن ربا  التجاري التأمني -
النسيئة والفضل، وذلك يف حالة التعويض، كما أنه من أكل أموال الناس بالباطل، ويف عقود التأمني إلزام مبا ال 

 يلزم شرعاا.
ا واصطلحوا من العلل املذكورة سابقلفقهاء بديال عن التأمني التجاري، حبيث ال يتضوقد قدم العلماء وا

دل على التأمني اجملامع الفقهية واهليئات اإلسالمية ليمت االتفاق عليه من قبل وقد  ،يالتأمني التكافلعليه باسم 
سواء  ثريةكمن طرف عدة دول ملا له من امتيازات   واسعا القى قبوال قدالقائم على مبادئ الشريعة اإلسالمية، و 

 .جتماعي أو االقتصاديعلى الصعيد اال
نواعه األساسية وأ ه)مفهوم ومبادئ التأمني التكافلي وقواعدماهية التأمني التكافلي  توضيح سبيل يف     

 هذا تقسيم مت بعض التجارب الدولية يف هذا النوع من التأمني( ةومايتعلق بإعادة التأمني التكافلي وكذا معرف
 :هي مباحث، ثالثة ليتضمن الفصل

 صندوقا شركة التكافل وصالحيات كل منهما على واشتمل ،مفهوم ومبادئ التأمين التكافلي األول، المبحث
التكافلي، كما تضمن أنواع  أمنيلتجانب القواعد األساسية ل إىل ،تكافلالوخمتلف العالقات بني أطراف شركة 

 ؛التكافلي وماليته أمنيالت
إعادة وصور طلب طرق مث  ،إعادة التكافل مو مفه إىل التعرض وتضمن ،ماهية إعادة التكافل الثاني، المبحث
 ؛ضوابط إعادة التأمني من طرف شركات التكافل لدى شركات إعادة التأمني التقليديةب وانتهاء ،التكافل

جتربة  جانب إىل ،التجربة املاليزية إىل فيه التطرق ومت ،دراسات بعض التجارب الدولية الثالث، المبحث
 .، وجتارب دول اخرىاململكة العربية السعودية
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 ومبادئ التأمين التكافلي مفهومالمبحث األول : 

بيــن ن فاحتة هلذا الفصل املتعلق بالتأمني التكافلي وهو البديل اإلسالمي للتأمني التقليدي أو التجاري
وفيما يلي عرض  مه،يـحتر  تدل على علال قدمت، حيث وآراء اجملمعات الفقهية فيه ذا األخري،احلكم الفقهي هل

 (*) موجز هلذه العلل:
 ؛واجلهالة ررمن عقود الغمعاوضة مالية عقد  التجاري التأمني -
 ؛واملراهنة القمار يتضمن التجاري عقد التأمني -
 ؛النسيئة، وذلك يف حالة التعويضوربا ربا الفضل  ،الربا بنوعيهيتضمن  التجاريالتأمني  -
 ؛الناس بالباطلفيه أكل ألموال  التجاريالتأمني  -
 اإللزام؟ هذا يتم حق فبأي ضده، املؤمان اخلطر حصل ، حيث إذاإلزام مبا ال يلزم شرعايتضمن  التجاريالتأمني  -

 بضمان تلزم كيفف تقصري، أو تعدٍ  أي منها حصل وال حصوله، يف تتسبب ومل اخلطر، حتدث مل التأمني فشركة
 1.شرعا ضمانه يلزمها ال ما

وحيث شرع الشارع يف جواز الزيادة والنقصان يف التربعات حالة الدفع واألخذ؛ كونـها أعمال تعاونية     
 مصداقا لقوله تعاىل: " وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب"

، فال جيوز ذلك يف املعاوضات؛ ألنه "يغتفر من  (من سورة املائدة 2آلية ا الشطر األخري من القرآن الكرمي :)
الغرر يف التربعات غري الرحبية ما ال يغتفر يف املعاوضات، وألن املعاوضات قائمة على املشاحة، خبالف التربعات 

املذكورة سابقا، أال وعلى هذا جاء البديل اإلسالمي الذي خيلو من العلل  .فإهنا قائمة على املساحمة واإلحسان
 .وهو التأمني التكافلي

 

 
                                                   

مرجع سابق، ، يةالتأمين اإلسالمي، دراسة فقهية تأصيلعلي حمي الدين القره داغي، انظر  يف تفصيل علل حترمي التأمني التجاري، لالستزادة (*)

 137ص 
 ص ، ص2616، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، 1، طالتكافلي في ضوء الشريعة اإلسالميةعقد التأمين عال ممدوح ابراهيم عبدالعال،   1 

 .بتصرف 263-211
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 تعريف التأمين التكافلي وتمييزه عن التأمين التجاريالمطلب األول: 
قات و يان أهم الفر ، أي بالتأمني التكافلي ومتييزه عن التأمني التجاريتعريف سنعرض يف هذا املطلب 

 .بني هذين النوعني من التأمني
افلي املختلفة فيما يلي بعض التعاريف اخلاصة بالتأمني التك :التكافليتعريف التأمين األول:  فرعال

 .واليت تكاد جتتمع على تعريف واحد
يعرف التأمني التعاوين الذي أنشئت على أساسه وتعمل مبقتضاه شركات  التعريف األول:أوال: 

لغ معني من املال مبعقد تأمني مجاعي، يلتزم مبقتضاه كل مشرتك بدفع "التأمني اإلسالمية بأنه: 
بقصد التعاون والتضامن مع بقية املشرتكني لتعويض املتضررين منهم على أساس التربع، تتوىل إدارة 

 .1 "العمليات التأمينية فيه شركة متخصصة بالتأمني بصفة وكيل بأجر معلوم
األشخاص يسمون "تعاون جمموعة من : الدكتور حسني حامد حسن وهو تعريف :الثانيالتعريف ثانيا: 

"هيئة املشرتكني" يتعرضون خلطر أو أخطار معينة على سبيل التربع، على تاليف آثار األخطار اليت قد يتعرض هلا 
أحدهم، أو بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معني، 

 التأمني أو "عقد االشرتاك "، و تتوىل شركات التأمني اإلسالمية ه وثيقةديسمى: "القسط"، أو "االشرتاك"، حتد
إدارة عمليات التأمني واستثمار أمواله نيابة عن هيئة املشرتكني يف مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه 

 2، أو مها معا ".الباعتبارها وكي ااألموال باعتبارها مضاربة، أو مبلغا معلوم

لتأمني ا التأمني اإلسالمي يقوم على مبدأ التعاون والتربع، وهو اتفاق بني شركة  :ثالثالالتعريف ثالثا: 
اإلسالمي باعتبارها ممثلة هليأة املشرتكني )حساب التأمني أو صندوق التأمني( وبني الراغبني يف التأمني )نص 

على أن يدفع له  أمنيطبيعي أو قانوين(، حيث يدفع مبلغ معني على سبيل الشرع اإلسالمي لصاحل حساب الت

                                                   
، 1ط ،التأمين اإلسالمي دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارساته العملية في شركات التأمين اإلسالميةأمحد سامل ملحم،  1 

 .13، ص 2612األردن، -دار الثقافة، عمان
 .33، ص 2664، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، طنظام التأمين اإلسالميعبدالقادر جعفر،  2 
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عند وقوع اخلطر وخيتلف التأمني اإلسالمي عن التأمني البسيط واملركب من حيث اهليكلية اإلدارية والفنية، على 
 1أساس الوكالة بدون أجر أو بأجر.

من املعايري  24م باملعيار رقجاء هو ما و  ،أحسن تعريف قرأته هلذا التأمني يعتربالرابع: التعريف رابعا: 
 )هذه املعايري الشرعية تعد األساس الذي تستند إليه املؤسسات املالية –الشرعية للمؤسسات املالية االسالمية 

ا هيئة احملاسبة أصدرهتواليت  -اإلسالمية يف معامالهتا والدليل املنهجي الذي يساعد يف جناح هاته املؤسسات( 
صفحة، من ضمنها معياران خيصان التأمني  1331يف كتاب يضم   2الية اإلسالمية واملراجعة للمؤسسات امل
( يتعلق بـ إعادة التأمني اإلسالمي 61يتعلق بالتأمني اإلسالمي واآلخر )املعيار رقم  24التكافلي ومها املعيار رقم 

ار ينة على تالفي األضر اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معاإلسالمي هو: " بأن التأمني 24وينص املعيار رقم 
الناشئة عن هذه األخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق 
تأمين له حكم الشخصية االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، )صندوق( يتم منه التعويض عن األضرار التي 

ا ها، وذلك طبقا للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذتلحق أحد المشتركين من جراء وقوع األخطار المؤمن من
الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار 

                                                   
 .76، ص 2616األردن، -نبالء، عمان-، دار أسامة1، طالتأمين اإلسالمي والتنمية االقتصادية واالجتماعيةكرمية عيد عمران،  1 

معيارا يف كتاب يضم  13احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تصدر املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية وعددها  هيئة   2
صفحة، هذا الكتاب من أهم ما أنتجه االجتهاد الفقهي املعاصر يف فقه املعامالت املالية، وقد عاجلت حمتوياته تفصيالت جزء كبري من  1331

 ها(.الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجاهتا )مبا تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق املال ومنتجاهتا، ومتويل، وغري  عقود

عي األبرز ر وقد جعل هلذه املعايري القبول، وعم بنفعها حىت بلغت اآلفاق من أقصى الدنيا إىل أدناها؛ بل إنه ميكن القول بأهنا أصبحت املرجع الش
امني واألهم للصناعة املالية اإلسالمية على مستوى العامل من جهات تشريعية ورقابية ومؤسسات مالية، وغريها من اجلهات املهنية الداعمة كاحمل

املالية قد اعتمدهتا  اتواحملاسبني واالستشاريني، باإلضافة إىل اجلامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى، كما إن جمموعة من البنوك املركزية والسلط
يئة احملاسبة واملراجعة هرمسية باعتبارها إلزامية أو إرشادية؛ وعليه فإن معايري أيويف تعد مفخرة من مفاخر الصناعة املالية اإلسالمية وأحد أهم منجزاهتا." )

 (16، صالمعايير الشرعيةللمؤسسات املالية اإلسالمية، 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تأسست مبوجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية 

م يف دولة البحرين بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية معنوية  1441مارس  27، وقد مت تسجيل اهليئة يف الجزائرم يف 1446فيفري  24بتاريخ 
سالمية ري هادفة للربح. وهتدف اهليئة إىل تطوير فكر احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مبا يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلمستقلة غ

املعلومات اليت ب اليت هي التنظيم الشامل جلميع مناحي احلياة، ومبا يالئم البيئة اليت تنشأ فيها تلك املؤسسات، وينمي ثقة مستخدمي القوائم املالية
جع سابق، ر تصدر عنها، وتشجعهم على االستثمار واإليداع لديها واالستفادة من خدماتـها )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، م

 (21ص
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موجودات الصندوق. وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، 
 1."عاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعاوتطبق عليه أحكام الم

ويلتزم فيه أي التأمني التكافلي املشرتكون بدفع أقساطهم بنية التعاون لفائدتـهم، وتعويض من يصيبه ضرر    
ظرية الوكالة سواء كانت لن منهم، وهذه االشرتاكات تكون بصندوق يقوم بإدارته هيئة يعينها محلة الوثائق، تطبيقا

منهم أو من خارجهم، على أساس الوكالة بأجر، وتسثمر هذه اهليئة أصول التأمني إما عن طريق املضاربة أو عن 
 طريق الوكالة باالستثمار.

سنوردها يف  لي والتأمني التقليدي أو التجاري، واليتمن خالل ما سبق تظهر الفروق اجلوهرية بني التأمني التكاف
 لفرع القادم.ا

 عناصر أو أركان ةيشمل مخسالتأمني إن  تمييز التأمين التكافلي عن التأمين التجاري:: ثانيال فرعال
املؤمن له و  ،املؤمن هو شركة التأمنيف. اخلطر املؤمن منهو ، ؤمن له ومبلغ تأمني، وقسط التأمنياملؤمن و وهي: امل

 نيالتعويض، وهو مبعىن أدق هو السقف الذي تلتزم به شركة التأمهو  مبلغ التأمنيو  ،العميل أو املستفيدهو 
اخلطر فهو حتديد  ، أماي يدفعه املؤمنذاالشرتاك الهو  قسط التأمني، و اخلطرأكرب بكثري من مبلغ أحيانا يكون ف

 نه.ماملؤمن بدقة اخلطر 
التأمني أما يف  ،عالقة معاوضة( تفيداملس)واملؤمن له ( الشركة)العالقة بني املؤمن جند أن التأمني التجاري يف  
اربة يف حمفظة أو صندوق التأمني بأجر أو مض ةوكالة يف إداراعالقة ما إ العالقة بني املؤمن واملؤمن لهف تكافليال

 يلها. ولذلك لدعم احملفظة وتشغ انفسه تأمينيةاستثمار تلك احملفظة وهو أمر آخر إضايف على العالقة ال

ط بني املشرتكني ، وهذا االلتزام يكون فقالتزام بالتربع عالقةأما العالقة بني املؤمن له وباقي املشرتكني فهي     
 ة تأمينيةعلى إنشاء حمفظ ونتفقبعيدا عن املسامهني أو من يدير الشركة، حيث أن املشرتكني هم أشخاص ي

، فإذا قام املشرتكني رخطعليه إذا وقع لآلخر تربع الب وتعهد ماعالقة التز هي  والعالقة اليت جتمع كل منهم باآلخر
فتكون  أجرب ةلابه إما وكهم هذه العالقة، فعالق ةر ادبتكليف شخص سواء من أحد املشرتكني أو من غريهم بإ

                                                   
 431اإلسالمية، املعايري الشرعية، ص املالية واملراجعة للمؤسسات هيئة احملاسبة 1 



التأمين التكافليماهية الفصل الثاني:   
 

64 
 

 دث حت دق زيادهتا وتغطية األخطار اليتقصد كان العقد يتضمن أيضا استثمار املبالغ إذا  إجارة وكالة بأجر، أو 
 مال ومضارب. صاحبعندئذ عالقة مضاربة بني  كونتف

املؤمن واملؤمنني  العالقة بنيهذا من الفروق اجلوهرية بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري، إذ أنه إذا كانت      
أمني التجاري يقوم التلمؤمن، ومادام كية للنتقل املتالشرتاكات اهي عالقة معاوضة فهذا يعين أنه مبجرد دفع هلم 

هو رحبي خبالف التأمني التعاوين فال يقوم على ذلك، وإمنا اهلدف من ترميم األخطار والتعاون فعلى املعاوضة 
نقل اخلطر عن املؤمن  تمي التأمني التجاريففي  وبالتايل، على مواجهتها من قبل هؤالء املشرتكني يف الصندوق

يتحمل اآلن، فمهما كان من أمر لو كان ذلك أكثر من  هوأصبح املؤمن فهلم إىل املؤمن كما هو نص النظام، 
هلذا  امالكالشرتاك الذي يكون لدافع ا يفلاكشركة التأمني التل التزم بتغطية اخلطر، خالففي تهأو طاق تهمن قدر 

 .صلاأل

من ت نسبة قيكثرية وبأخطار  مل حتدث أنه يف هناية السنة أي التأمني التجاري إذا اشتمل على فائض فإذن     
لكية مباشرة تبتلع هذا املبلغ ألنه أصال عقد معاوضة يرتتب عليه انتقال املالشركة فإن  املبلغ يف التأمني التجاري

ة التأمني املبلغ ال ميتلك من قبل شركة التأمني، وإمنا يعود إىل حمفظفي كافلمثل هذا القسط، لكن يف التأمني الت
 ستفيدون، أو ترتب على هذا خفض اشرتاكاهتم، أو زدناامللذين هم املؤمن هلم العمالء سواء استلمه املؤمنون ا

سقف التأمني الذي هو مبلغ التأمني سيغطي أخطار أكثر، لكنه يف النهاية يعود على مصلحة عملية التأمني 
 .والتعاون الذي يتحقق به عندئذ املقصود من عقد التأمني

 تايل:جلوهرية بني التأمني التقليدي والتأمني التكافلي من خالل اجلدول الوخالصة ملا سبق نبني الفروق ا
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 ( يبين أهم الفروق بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي:0/2الجدول رقم )
 التأمين التقليدي التأمين التكافلي البيان  

 طبيعة العقد 1
 عقد تربع، حيث يتربع املستأمنون باألقساط إىل حمفظة أو

 صندوق التأمني وهى تتربع إليهم بالتعويضات حسب شروطها.

عقد معاوضة ، بني املستأمنني وشركة التأمني يدفع حامل الوثيقة 
مبوجبه أقساط التأمني للشركة، وتدفع الشركة إليه مبلغ التأمني، عند 

 توافر الشروط من أمواهلا اململوكة هلا.
 حتقيق أقصى ربح ممكن لشركة التأمني. لتوزيع املخاطر.حتقيق التعاون بني املستأمنني  اهلدف 2

طريف التعاقد  3
 )املؤمن واملستأمن(

فيهما الصفتان ومصلحتهما  طرفان متحدان متعاونان جيتمع
 طرفان مستقالن متعاوضان خمتلفان يف املصلحة مشرتكة

حيرص على عدم وقوع احلوادث ألن ذلك يعود عليه من حيث  املستأمن  4
 اسرتجاع الفائض وتوزيعه عليه وغريه من املستأمنني.

ال يهمه وقوع احلوادث أو عدم وقوعها حيث إنه يدفع القسط ولن 
 يرجع إليه شيء سواء صدر منه حادث أم ال .

 يتم حتويلها من املستأمنني لشركة التأمني. يشرتك فيها املستأمنني أو املشرتكني. املخاطر  5

حمفظة )صندوق  6
 التأمني(

مستقلة عن أموال شركة التأمني وليست مملوكة هلا.فهى ملك 
حلساب التأمني أو هيئة املشرتكني وتعود عوائد استثمارها حلساب 

 التأمني بعد استقطاع حصة الشركة كمضارب أو وكيل بأجر.

ليست مستقلة عن أموال شركة التأمني ومجيع ما يدفعه املستأمنون 
 مملوكة للشركة. من أقساط التأمني تكون

 طرف أصيل يف التعاقد فتعقد عقد التأمني لنفسها وبامسها ولصاحلها وكيلة عن محلة الوثائق.  شركة التأمني 7

 احلسابات  8

، (هيئة املشرتكني)حساب التأمني :1متلك حسابني منفصلني: 
: ألموال املسامهني. ومن األسباب الرئيسة لذلك أنه يف حالة 2

اإلمهال فإن الشركة ليست مسؤولة تعاقديا عن  سوء التصرف أو
 أي عجز أو خسارة ناجتة عن صندوق املشرتكني.

 متلك حسابا واحدا. ومن مث الربح هلا واخلسارة عليها. 

االستثمار وإدارة  9
 عمليات التأمني

تلتزم الشركة باملشروعية اإلسالمية يف استثمار األموال وفقا لعقد 
بأجر. كما أهنا وكيلة بأجر يف إدارة عمليات املضاربة أو الوكالة 

 التأمني.

تقوم الشركة بذلك حلساهبا اخلاص باعتبار األموال مملوكة هلا وال تلتزم 
 باملشروعية اإلسالمية.

الفائض  10
 التأميين/الربح

أرباح األقساط ليست مملوكة للشركة، وإمنا مملوكة حملفظة التأمني 
أن األقساط ملك حلساب التأمني أو اململوكة للمستأمنني، حبكم 

 هيئة املشرتكني. ويوزع الفائض كله أو جزء منه على املستأمنني.

الربح ملك لشركة التأمني وحدها حبكم كون األقساط مملوكة هلا ، 
وال حق للمستأمنني يف هذه األرباح، أما ما يستحقونه من مبالغ 

قونه فإمنا يستح التأمني أو التعويضات عند األضرار املؤمن عليها
 حبكم عقد التأمني ال من حيث إهنم مسامهون يف االستثمار.

 ال وجود هلا. من متطلبات عملها.  الرقابة الشرعية 11
 ال يتم االلتزام هبا. يتم االلتزام هبا.  إ.أحكام الشريعة  12

يتم التعامل مع األقساط املدفوعة على أهنا تربعات  األقساط 13
 وادخار)للمضاربة(.

خيلق القسط املدفوع التزاماا مقابل شركة تأمني على عالقة بيع 
 وشراء.

 Journal ofأشرف حممد دوابه، رؤية اسرتاتيجية ملواجهة حتديات التأمني التكافلي اإلسالمي، :  12إىل  1بالنسبة للعناصر من  المصدر:
Islamic Economics and Finance ،2016 114، 111، ص ص 2العدد ، 2، اجمللد. 

 Takaful in Malaysia: Emergence, Growth, and Prospects ,et autres Monther Eldaia  :13بالنسبة للعنصر

University Sains Islam Malaysia, Malaysia, Avril 2020 
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 يتكافلال أمينلتالقواعد األساسية ل: ثانيالمطلب ال
مادام هناك أكثر من صندوق يف شركة التأمني التكافلي، : التكافلصندوقا شركة الفرع األول: 

وأطرافا عدة متمثلة يف مسامهني ومشرتكني بالتايل فإن مثة عالقات تنشأ بني خمتلف هذه األطراف 
من ندوق صتص به كل خيما سواء من جهة الصندوقني أو األشخاص املذكورة، سنبني يف هذ املطلب 

 واألشخاص أو األشخاص فيما بينهم.جهة وخمتلف العالقات سواء بني كل صندوق 

ركة صندوق املسامهني يتعلق باألشخاص املسامهة يف الش :: صالحيات صندوقي شركة التكافلأوال
لة الوثائق التأمينية، وهم محوصندوق املشرتكني يتعلق باألشخاص املؤمنني اليت تدير خمتلف عملياهتا 

 1:طرف تص به كل خيما فيما يلي و 

I . الشركة على أساس الوكالة يف مجيع ما خيص إدارة عمليات التأمني من حيث ختتص  :ينالمساهمصندوق
إعداد بتقوم  فهيالتوقيع عنهم وتسليم األقساط ، ودفع مبالغ التأمني وإعادة التأمني ، وحنو ذلك لقاء أجر، 

التعويضات ، وغريها من األعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها يف العقد الوثاق ومجع األقساط ، ودفع 
وتقوم بصفتها كالة، وتدير الشركة رأمساهلا وعوائدها وأجرة الو  ال هبا مبجرد التوقيع على العقد،بحىت يعترب املشرتك قا

ح لكل من بر سب العقد نسبة المضاريا باستثمار أموال املشرتكني على أساس عقد املضارية اليت حتدد فيها ح
 .ه من املضاريةتالطرفني، وتتحمل الشركة ما يتحمله املضارب من املصروفات املتعلقة باستثمار األموال نظري حص

II .  اشرتاكات ع أو املؤمن هلم والذين يقومون بدفاملشرتكون هم محلة الوثائق التأمينية : المشتركينصندوق
 صندوق املسامهني ويضم هذا الصندوق البنود التالية:توضع يف صندوق مستقل عن 

 محلة الوثائق يف الصندوق بنية التربع.مبالغ االشرتاكات اليت يضعها  -

 .الفائض التأمييناليت تعود للصندوق جراء استثمار االشرتاكات  عوائد -

 .متعلقة بالتأمني وبالفائض التأميين خمصصات -

                                                   
 7،4 ص مبادئ التأمني اإلسالمي، مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، منظمة التعاون اإلسالمي، الدورة العشرون، ص الشيخ عجيل النشمي، 1 

، تاريخ «https://ia903401.us.archive.org/13/items/economy_0006/economy5061-.pdf»متاح على 
 .61/63/2622االطالع 
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 .احتياطيات التأمني والفائض التأميين -

 مجيع املصروفات املباشرة املتعلقة بإدارة عمليات التأمني. -
ماخيتص به كال من الصندوقني، صندوق املسامهني وصندوق املشرتكني، لكن فيما خيص  هذا

 نبينها يف اجلزء الالحق.عالقة كل منهما ببعض 

بني  دعقو  عدةينشأ من خالل هذا النوع من التأمني  :تكافلالالعالقات بين أطراف شركة  :اثاني
 1خمتلف األطراف وهي:

 عالقة اركة،عقد مش، عالقة التزام الصندوق بتغطية الضرر عالقة وكالة، عالقة مضاربة، أو وكالة باالستثمار،
 :التزام بالتربع

I . ثمار عالقة وكالة من حيث االدارة واملضاربة واالستهي  بين الشركة وصندوق حملة الوثائق: األولى العالقة
ات التأمني من يف مجيع إجراء)حساب التأمني( أي أن الشركة تكون وكيلة عن املشرتكني املستأمنني أو املتاجرة. 

ني ودفع مبالغ التأمني والتعويضات واالقرتاض وعمليات إعادة التأمترتيب العقود والوثائق واستالم األقساط 
 ومات والتقاضي وباقي العمليات اإلدارية.واخلص

II .  م . الصندوق الذي هو باقي املؤمنني أو املؤمن هلالصندوق عند االشتراكو العالقة بين حملة الوثائق
فالتربع هنا يقصد  فا.آن كما ذكر  ،من عملية التأمني هي عالقة التزام بالتربعهم العالقة فيما بين، فاملشرتكنيأو 

 عند نزول الكوارث.واالشرتاك يف حتمل املسؤولية به التعاون على تفتيت األخطار 
III . تغطية الضرربيلتزم فيها الصندوق عالقة وهي  : العالقة بين حملة الوثائق والصندوق عند التعويض 

 لمستفيد.ل بتقدمي التعويض حسب بنود االتفاقيات
IV .  : فهي عالقة املشاركة بني املسامهني اليت تتكون هبا الشركة من خالل النظام العالقة بين المساهمين

ء مالك الشركة اليت تدير عملية التأمني، فالعالقة بني هؤالأو األساسي، فاملسامهون هنا املراد هبم هم الشركة 

                                                   
 .261بق، ص ، مرجع ساداغيعلي حمي الدين علي القره  1 
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 ناجتة عن استثمار، فهذه يف احلقيقة يقتسمونعالقة شركة أنشأوا شركة مسامهة ، فما كان من أجور أو أرباح 
 1بينهم كقسم الشركاء فيما بينهم.

 
 :والشكل اآليت يبني العالقة بني الصندوقني، صندوق املسامهني وصندوق املشرتكني

 
 العالقة بين الصندوقين، صندوق المساهمين وصندوق المشتركين: ( 0/2الشكل رقم: )

 
ول كلية الدعوة واص  -نشرة تعريفية بالتأمين اإلسالمي، جامعة القدسحسام الدين عفانة، المصدر: 

 .0، ص 0222الدين، فلسطين،  ،

  

                                                   
 وحىت تكون شركة التكافل حتمل الصبغة الشرعية ينبغي أيضا أن يكون مصدر أحكامها املعايري الشرعية وهذا يف جمال العالقة بني املسامهني  1

 : الشركة املشاركة والشركات احلديثة".12وعالقتهم بالشركة املنشأة "املعيار رقم 
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جبوازه اليت أقرت  إن التأمني التكافلي: التكافلي أمينلتابة خاصالوااللتزامات المبادئ الثاني:  فرعال
 أمنيلتابادئ م ويتكون هذا القسم من، يتحلى هبااليت بادئ وهي املأساسية  اشروطقد سنت له اجملامع الفقهية، 

 .ة املسامهةواجبات الشركأو واجبات املشرتك ، سواء كانت طريف شركة التأمني التكافلي واجباتالتكافلي وكذلك 

ا حاالت خاصة أو ، ومنهمببادئ منها مبادئ عامةالتأمني التكافلي يتحلى  :التكافلي أمينلتمبادئ ا: أوال
 التأمني وحالة انتهاء وثيقة التأمني.استثنائية يف وثائق 

I . حيث لى هبايتحقواعد وهي أساسية  اشروطللتأمني التكافلي   :التكافلي أمينلتاالمبادئ العامة ،
 ، ومن هذا املفهوم أو املنطلق فإنه جيب أن ينص عليها يف النظام األساسي للشركةال يعد تأمينا جائزا بدوهنا
 وهي:

في كل أنشطتها وذلك المية ــريعة اإلســحكام ومبادئ الشعقودها وتصرفاهتا ألعدم خمالفة الشركة يف  .1
أي ال تتضمن شروطا خمالفة لنص من الكتاب والسنة الصحيحة وال تدع أمواهلا يف البنوك الربوية،  ،واستثماراتها

 . 1أو على أغراض محرمة شرعا، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات وال تتصرف تصرفات خمالفة هلا،
ووجود إدارة رقابة وتدقيق  وجود هيئة رقابة شرعية حبيث تكون فتواها تلزم تطبيقهايرتتب على املبدأ السابق  .2

الت جوتكون هلا سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على العمليات واالطالع على كافة الدفاتر والس .شرعي داخلي
 2.والبيانات ومتابعة مدى تطبيق نظام الرقابة الداخلية وكذا حق إجراء املراجعة الداخلية

افل. االلتزام بالتربع كأساس لالشرتاكات خيفف من عنصر الغرر يف التكمبدأ إن استخدام  : االلتزام بالتربع .3
ملشرتكني اآلخرين له مزايا صندوق التكافل؛ ألن ا قويف برنامج التكافل يصبح واضحا أن املشرتك يف التكافل حتق

يف التكافل يقبلون عن طيب خاطر ضمن هدف من املواسات التعاونية أن يعطوه مبلغ تغطيته املشروعة للتخفيف 
كافلي مستنبط من تعريف التأمني التمبدأ يعترب أهم  االلتزام بالتربعإن شرط  3من وطأة اخلسارة اليت تكبدها.

ودع فيه أقساط يأو املشرتكني والذي  على أن املشرتك يتربع باالشرتاك وعوائده حلساب التأمنيحيث ينص 
 ، كما أن املشرتك قد جيب عليه حتمل العجز احملتمل وقوعه. املشرتكني وعوائدها واحتياطياهتا

                                                   
 .271، ص سابقمرجع علي حمي الدين علي القره داغي،  1 

 .727، ص رجع نفسهامل  2 
 متاح على  .7، ص 2664،المبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي 2المعيار رقم "، IFSBاخلدمات املالية اإلسالمية "جملس  3 

https://www.ifsb.org/published.php  14:64، 61/63/2622تاريخ االطالع 

https://www.ifsb.org/published.php%20تاريخ%20الاطلاع%2001/03/2022
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الشركة ب إنشاء حسابني منفصيلني: وهو كما أسلفنا يف املطلب األول أنه جيب تكوين حساب منفصل خاص .6
 .1 نفسها له حقوقه والتزاماته واآلخر خاص بصندوق املشرتكني )محلة الوثائق( له أيضا حقوق والتزامات

 
ــكج الشركة قبل منتدار  التكافل لصندوق التأمينية العمليات .1 ــ  رــجبأ الوكالة أساس على مستقلة هةـ
ـــم ــــقبي ابتداءا  حيدد علومـــ ـــمال سنة كل بداية لــ ــالع يف ويثبت يةــ ــــالوث محلة اشرتاكات من ويدفع قودـــ ــ ــ ، أي 2ائقــ

ما أهنا تعترب ك وليست ركنا يف عقد التأمني وكيلة يف إدارة حساب التأمنيتعترب الشركة املسامهون أو إدارة أن 
 .موجودات التأمنيمبالغ الفوائض و أو وكيلة يف استثمار  امضارب

أن املالك  أي :دات التأمني وعوائد استثماراهتا كما أنه يتحمل إلتزاماهتا خيتص حساب التأمني مبوجو  .4
حساب الشركاء أو  وليس ة حساب التأمني الذي ميثله املستفيدون أواملشرتكونقملوجودات التأمني هو يف احلقي

 .حساب املالك أو املسامهني
عويضات بعد خصم مجيع املصروفات والتالفائض هو ما تبقى من اقساط املشرتكني واالحتياطات وعوائدها  .7

جيوز أن تشتمل اللوائح ، و 3املدفوعة أو اليت ستدفع خالل السنة فهذا الناتج ليس رحبا وإمنا يسمى فائضا.
املعتمدة على التصرف يف الفائض يف املصلحة حسب اللوائح املعتمدة مثل تكوين االحتياطيات أو ختفيض 

من  ئاديرة شيعلى املشرتكني على أال تستحق الشركة امله ريية أو توزيع جزء مناالشرتاكات أو التربع به جلهات خ
أي ال يؤول شيء من الفائض للشركة املديرة ألنه إذا آل على سبيل التعاقد ابتداءا سيرتتب عليه ، ذلك الفائض 

ني م من حققتم لنا مخساألمر عندئذ املعاوضة. أما إذا كان قد آل كحافز من احلوافز فيما إذا قلنا أنظروا أنت
باملائة. لكم إضافة ربح نسبة مئوية قدره كذا فسيؤخذ من الفائض. لكنه ملا كان حافزا كان ذلك مقبوال. الكالم 

  على أنه ال يكون هذا على سبيل التعاقد إبتداءا.
 الشركة مرع هناية يف اخلري وجوه يف هبا التربع سيتم حيث الفنية، االحتياطات الوثائق حساب من تقتطع .3

 عليها ترتبت اليت واحلقوق االلتزامات كافة بتسديد قامت قد الشركة تكون أن بعد عند تصفية الشركة،أي 
 4 التأمينية للعمليات ممارستها نتيجة

                                                   
 442، ص مرجع سابقعلي حمي الدين علي القره داغي،  1 
، مداخلة تدخل ضمن فعاليات ندوة شركات التأمني التقليدي ومؤسسات التأمني التكافلي حقيقة التأمين التكافليموسى مصطفى القضاة،   2 

 ،2611أفريل  21،24، يوميفـــــالنظرية والتجربة التطبيقية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيبني األسس 
 .23 ص
 . 4، ص مرجع سابقالشيخ عجيل النشمي،    3
 .21، ص  مرجع سابقموسى مصطفى القضاة،   4
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خيتار  ، حيثدارة ملمارسة حقهم يف الرقابة ومحاية مصاحلهماإل شارك محلة الوثائق يفل أن يفضمن األ .4
ر أعضاء يف اجلمعية العمومية للشركة، مث خيتار من بينهم واحدا أو أكثاملشرتكون من بينهم عدد حمدود ليكونوا 

 1باالنتخاب أو التعيني عضوا يف جملس إدارة الشركة.
II. ال مانع من اشرتاط شروط خاصة باملدد أو عدم :حاالت خاصة أو استثنائية في وثائق التأمين

التحمل يف حاالت معينة ، مثل ما لو تأخر يف اإلبالغ عن احلادث أو املرض أو غري ذلك. جيوز النص يف 
وثيقة التأمني على حاالت االستثناء من التعويض بشرط مراعاة العدالة يف االستثناءات وحفظ احلقوق ألنه رمبا 

اد عمل يف تأصيل ما يسمى بالشروط التعسفية لشركة التأمني تشتمل على شروط كثرية ال تكمثل هذا املبدأ يست
تتم أوتكاد تتحقق يف أحد املشرتكني. وهناك استثناءات كثرية، لكن بشرط ال يرتتب على هذا ضياع حق 

 . ملشرتك، وأال يرتتب على هذا التعسف استعمال احلق معه، وأال يكون أيضا هذا خمل بالعدالة
حراما  أحل إال شرطا شروطهم عند املسلمون أن العقود يف املشارطات أو اجلعلية الشروط يف فالقاعدة العامة

 .جائز فهو حراما حيلل وال حالال حيرم ال شرط فأي ، حالال شرطا حرم أو
 غري التأمنيفشركة  دينار، مئة من أقل احلادث قيمة كان إذا مثل توضع، أمور عدة عموما التأمني علم ففي

 فاألصل يف هذه الشروط  ساعة، 24 خالل مثال احلادث عن اإلبالغ عدم وشرط تدفع، أن منها مطلوب
 العدالة حتقق هبا عدة مشرتكني، وحق هلا أن تأمينية حمفظة تدير فالشركة بشرط عدم خمالفة الشريعة، اجلواز

 2غري موضوعية. أسس على األشخاص لبعض خصومات كبرية جيوزهلا منح إذ ال  بينهم،
 3ربع التالية:األ ينتهي عقد التأمني من الناحية القانونية يف إحدى احلاالتف انتهاء وثيقة التأمنيأما حالة 

عقد التأمني عقد زمين كما ال خيفى والعقود الزمنية تنتهي بانتهاء مدهتا، ويف التأمني على املمتلكات ميكن  .1
عدم  من تلقاء نفسه شريطة عدم إبالغ املشرتك للشركة بالرغبة يفأن ينص يف اللوائح على جتديد العقد 

 جتديد العقد.
 ينتهي يف حال نص يف اللوائح على حق أي منهما يف االنتهاء بإرادة منفردة، ويكون عندئذ عقدا جائزا ال الزما. .2

                                                   
 .243ص ، مرجع سابق علي حمي الدين علي القره داغي،  1

]على اخلط[،  متاح على  برنامج شرح المعاييرموسى مصطفى القضاة،  2 
<https://drive.google.com/file/d/1lcrn6a4vYwI6Q0URskQvcJ9ZI6Op96cX/view تاريخ ، >

 11( ، ص13:63)66/63/2622االطالع
 .446هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص   3 
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شرتك يف التعويض. ملينتهي هبالك الشيء املؤمن عليه، لكن كليا يف التأمني على األشياء دون اإلخالل حبق ا .3
فلو أن التأمني خيص السيارة والسيارة احرتقت بالكامل، فعقد التأمني ينتهي اآلن لكن تستحق التعويض، 

 إذ ال يعين هذا أن االنتهاء من غري استحقاق للتعويض.
ويف ت وفاة املؤمن عليه يف التأمني على األشخاص دون اإلخالل حبق املستفيد يف مزايا التأمني أيضا إذا  .6

 ينتهي عندئذ عقد التأمني. لكن ال يعين هذا أيضا عدم استحقاق املستفيد ملزايا هذا العقد من تعويض.
 

 لتايل:فنبينها يف اجلزء ا طريف شركة التأمني التكافلي واجباتاإلسالمي، أما التأمني هذا خبصوص املبادئ األساسية اليت يتحلى هبا 
طريف  اجباتو من بني القواعد األساسية للتأمني التكافلي  :التكافليطرفي شركة التأمين  واجبات: اثاني

وتتضمن واجبات  ،مبادئا تبني ضمن اللوائح األساسية لعقود التأمنيتعترب وهي أيضا  شركة التأمني التكافلي
 .الشركة املسامهةاملسامهي أو واجبات املشرتكني أو املستأمنني إىل جانب 

I. م ميلكون صندوق االشرتاك هلم حقوقا كما هلأو محلة الوثائق  املشرتكون : ينواجبات المشترك
 1 بينها يف البنود التالية:واجبات والتزامات ن

ني ما يتعلق جيب على املشرتك طالب التأمني أن يب تقديم البيانات الالزمة والمتعلقة بالخطر المؤمن منه: .1
فصح يكون الذي يقود السيارة غريه، هنا جيب عليه أن ي باخلطر من بيانات، فمثال يف التأمني على السيارات

عن هذا، وال يصح أن يقول أنا الذي كنت أقود السيارة ألنه هو الذي أبرم عقد التأمني، وعقد التأمني يستثين 
 غما إذا كان املباشر لقيادة تلك املركبة غري املؤمن له أو املؤمن له، والذي هو املستأمن أيضا. وأن يقوم بإبال

الشركة مبا استجد من ظروف من شأهنا أن تؤدي لزيادة اخلطر بعد إبرام العقد. فقد تنشأ ظروف معينة سواء  
كانت ظروف صحية أو غريها تستدعي إبالغ الشركة عندئذ باخلطر، كما لو كان تأمني على احلياة واصابه 

نات كاذبة و التغرير أو تقدمي بيامثال مرض وخوف بعدها أو مثل ذلك، فإذا ثبت تعمد املشرتك بالتدليس أ
فيحرم من التعويض الذي يقابل املبلغ  الذي يغطي اخلطر. هذا يرتتب عليه أنه يف حال عدم اإلفصاح عن مثل 

 تلك القيود حيرم من التعويض إما كليا أو جزئيا.
سواء كانت شهرية أو كانت أقل من ذلك باملبلغ  دفع االشتراكات في أوقاتها المحددة المتفق عليها.2

املتفق عليه. إذا ترتب عليه عدم دفع مثل تلك االشرتاكات حيق للشركة إهناء وثيقة التأمني. أو أهنا تتقدم للقضاء 
ال ذ باملطالبة عندئكما يف بعض العقود، وهلا أن تقوم   خأن تفسخ، فهذا شرط فاس من حقهاحبكم أنه دين ف

 .كان العقد ال ميكنها من الفسخإذا   سيما

                                                   
 .446ص  مرجع سابق هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  1 
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الفرتة املتفق  خالل هالتأمين بتحقق الخطر المؤمن من ةإخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حمل .3
لتأمني الصحي ابإخطار الشركة، ويف يتأخر جيل أال حادث لمؤمن له لو وقع ل أي أنهعليها يف وثيقة التأمني. 

إبالغ الشركة حىت استفحل املرض فعندئذ للشركة احلق يف مطالبة املشرتك ، وترك اله مثال مرضللمؤمن  وقع
 كان باإلمكان  ه:ليقال ، فبالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمني من ضرر فعلي بسبب إخالل هبذا االلتزام

 تسببت يفقد  مبا أنكو  ،نسبة كذابيتم تغطية هذا املرض تبلغ الشركة يف حينه ليوم وقع عليك املرض أن 
 ،استفحاله أو التأخر يف اإلبالغ عن مثل هذا املرض، فإن عليك ما نسبته كذا مما يقدر ناجتا عن أثر هذا التأخر

م وعنك وليست طرفا يف عنه ةاملبلغ حملفظة التأمني ألن الشركة يف النهاية وكيلعليه دفع نسبة معينة من  فيكون
 العقد على سبيل املعاوضة.

II. ملشرتكني مع ا تتقاضى أجورا متفقا عليهااملسامهون أو الشركة املسامهة  :اهمةواجبات الشركة المس
 :لقاء التزامات وواجبات تقوم هبا وهي على وجه من االختصار 

، دارة حمفظة التأمنيإالعقد املربم بني الشركة واملشرتك ينص على تقاضي الشركة أجر متفق عليه على أن تقوم ب .1
 . دفع التعويضاتتو  مع االشرتاكاتجتوثائق التأمني و تعد  حيث

فالوكيل ،  لشروطوخمالفة اأالتقصري  وبالتعدي أ الإتصرف إدارة الشركة بتحقيق املصلحة، وال تضمن  يناط  .2
 ال يضمنون إال عند التعدي أو التقصريو مانة، أواملضارب كلهم يد 

 . ار أمواهلاها أو استثمبتأسيسوخاصة تلك املتعلقة  تتحمل مصروفات اخلاصة الشركة .3
اطي القانوين يقتطع االحتيال جيب اقتطاع بعض أموال املشرتكني أو أرباحهم من طرف املسامهني، وميكن أن  .6

للشركة املسامهة من أموال املسامهني ويكون من حقوقهم االحتياطي القانوين هو مقابل مبالغ حمتجزة ألجل تغطية 
 .أي املسامهنيبعض ما قد يرد على الشركة من أخطار، وفيما بعد يؤول إليهم 

أمني . ات أو خمصصات متعلقة بصندوق التجيوز أن يقتطع جزء من أموال محلة الوثائق أو أرباحهم احتياطي .1
 وهذه االحتياطيات واملبالغ حمتجزة تكون لصاحلهم وستؤول إليهم، إذ ال يكون لصاحل الشركة املسامهة. 

ترجع الشركة على املسئول عن احلادث، فإذا غطت شركة التأمني ما يعين هذا أهنا تقول للمسئول املتسبب  .4
انت سيارة واصطدمت باملشرتك يف التأمني، ما تأيت شركة التأمني وتقول أنت الذي هو املتعدي مثال كما لو ك

الذي صدمت بسبب سرعتك فال ترجع له وتطالبه ملصلحة صندوق التأمني، فهي وكيلة عنك يف النهاية، وبالتايل 
 يلزمها أن تقوم مبا هو يف صاحل املشرتك. 

قوم به ملضاربة فتتحمل ما يتحمله املضارب، فتقوم مبا يإذا استثمرت الشركة أموال محلة الوثائق على أساس ا .7
املضارب من البيع والشراء، وكل ما يستلزمه عمل التجارة لكنها ال جيوز هلا أن تقرتض ألنه ال جيوز للمضارب 
الذي هو العامل أن يقرتض إال بإذن رب املال ألنه سيقرتض على ذمته وبالتايل سيلزم هو السداد، فإذا هذا 
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يف احلقيقة أيضا كثريا من تطبيقاته إىل العرف، حبيث أنه يعين مىت قام قامت الشركة. كما يقوم املضارب يرجع 
مبا هو معروف عادة من املضارب يف حق املال املضارب به كان ذلك سائغا، ولذلك الفضالء الذين كانوا 

ل ن أعطوهم إياها. ما أذنوا يف مثيضاربون باألسهم وقد أخذوا عقود متويل من البنوك وأصحاب األموال الذي
 تلك التمويالت حتملوها هم، فال حيق لك تقرتض أو تستدين على مال املضاربة من غري إذن رب املال. 

يضات التعو  أقل من تعويض شركات إعادة التأمنيسواء كانت االشرتاكات أو  موجودات التأمنيإذا كانت  .3
ئة عن على حساب صندوق التأمني، وتغطي االلتزامات الناشالعجز لتغطية  احسن الشركة قرضفتمنح ا ،املطلوبة

 ة. قادمفائض السنوات المن العجز احلادث 
محلة ساب ح ي تديره شركة التأمني الوكيلة ينجم عنه مصاريف وعموالت وهي كلها علىذنشاط التأمني ال .4

 .التأمنيالوثائق أي حساب 
ة أنشطة التأمني خالفات وعدم اتفاق بني الشركة املدير ألنشطحيدث يف الكثري من األحيان حبكم ممارسة  .16

 لو، فقررة شرعاوفق األحكام امل إجراء املصاحلةالتأمني واملتسببني يف الضرر، فمن مصلحة اجلميع فض النزاع و 
م ، قد جينب كل األطراف مصاريف همن تسبب باحلادث وخفضت بعض املبلغمع  اأن الشركة أجرت صلح

ندئذ يكون ذلك عقد يستمر وقتا طويال ، لذلك يف احملكمة  ةطالباملألن ووقت ضائع له تكاليفه،  يف غىن عنها
 1.سائغا

 التكافلي وماليته أمينالتالمطلب الثالث: أنواع 
سية، اوخمتلف عالقات أطرافها ببعضها البعض والقواعد األسمكونات شركة التأمني التكافلي بعدما رأينا 

 .نوضح يف هذا القسم منتجات أو أنواع التأمني التكافلي وكذا ما يتعلق باملالية 
املدخل ا رأينا يف كم  اننوعمن حيث الصفة التعويضية  التأمنيإن  :التكافلي أمينالتالفرع األول: أنواع 

التأمينات  ماثانيهواملسؤولية املدنية و تشمل التأمينات على األشياء و من األضرار تأمينات  أوهلا  ي للتأمنيكر فلا
على أمني التاإلسالمي يفرق بني نوعني هامني مها: التأمني على األشياء، و ، ويف التأمني على األشخاص

 .شخاص يف حاليت العجز أو الوفاةاأل
 

                                                   
 .443، 144ص ص  مرجع سابق هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 1 
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، متلكاتو املالذي يقع على األشياء أ يقوم على تعويض الضرر الفعلي على األشياء: التأمين أوال: 
 1وإىل آخره. والسرقة وخيانة األمانة واملركبات السياراتحوادث ويستوعب التأمني على احلرائق و 

  التجاريملوجودة لدى التأمنيمعظم الصور ا ة بذلكستوعبعديدة م اتزاول الشركات اإلسالمية للتأمني صور و     
أنواع التأمني  أيتفيما يو  اإلسالمي التعاوينعقودها القائمة على األسس واملبادىء اخلاصة بالتأمني لكل منها 

فقط بل تتضمن  على األشياءالتأمني ال حتتو على  هذه القائمة ، وللعلم أناملطبقة لدى شركات التأمني اإلسالمي
 2 تأمينات على األشخاص أيضا:

 التأمني على السيارات الشامل، وضد الغري . -1
 التأمني من أخطار احلريق. -2
 املسؤولية جتاه الغري .تأمني  -3
 التأمني على املنازل واحملالت والعمارات وحنوها . - 6
 التأمني على الطائرات والسفن، ومجيع وسائل النقل األخرى . -1
 التأمني البحري للبضائع جبميع أنواعه . -4
 التأمني من أخطار السرقة .  - 7
 التأمني من خيانة األمانة. - 3
 التأمني من إصابات العمل  - 4

 تأمني احلوادث الشخصية . - 16
 التأمني التكافلي يف حاالت املوت، أو العجز الكلي مع املضاربة. - 11
 التأمني حلماية الدين  - 12
 التأمني حلماية الرهن  - 13
 التأمني من أخطار الرتكيب . - 16
  التأمني من أخطار املقاولني  - 11

                                                   
التأمني على الديون، أنه جيوز التأمني  6-4"الضمانات" وقد جاء بالبند  61وهو املعيار الشرعي رقم  وبشأن الضمانات فإن هلا معيار مستقل 1 

 اإلسالمي على الديون وال جيوز التأمني غري اإلسالمي عليها.
 .334، 331ص  علي حمي الدين علي القره داغي، مرجع سابق، ص  2
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 لصاحل الطرف الثالثالتأمني  - 14
 التأمني الصحي - 17
 التأمني ألصحاب املهن . - 13
 التامني للحاج واملعتمر لفرتة احلج أو العمرة يف حاالت املوت، أو املرض، أو العجز الكلي . - 14
 التأمني على النقود. - 26
 التأمني على اجملوهرات . - 21

سمى أحيانا وي ،بالتكافلويسميه البعض  :الوفاة شخاص في حالتي العجز أوعلى األالتأمين ثانيا: 
ديل عن التأمني بيف التأمني التجاري أو التقليدي احملرم، أي أنه  التأمين على الحياةويقابله  التأمني التكافلي،

 .عن احلياة
لك ن ذوهذا التأمني يكون يف حالة الوفاة أو العجز أو اإلصابة أو املرض سواء كان فرد أو مجاعة، ويكو     

أحيانا يكون الورثة إذا  ، (الوفاةة يف حال) أو املستفيد (لعجزة ايف حال)بصرف مبلغ التأمني لصاحل املشرتك نفسه 
 .مات حسب االتفاق املربم بني الطرفني

 :يتم التأمين في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي
والتفاصيل الخاصة بما ، ه المطلوبة للتأمين عليهــخص وصفاتــتراك يبين فيه جميع أحوال الشــطلب اش أوال:

 .للمشترك وما عليه
 ).اشتراك التأمين(تحديد مقدار االشتراك ثانيا: 
 .تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب االتفاقثالثا: 

ات ــخاص أو جهــة بالتكافل طبقا لما يحدد في الوثائق من أشــالمتعلقتحقات ــفي حالة الوفاة توزع المسو   
أما إن ، ب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعيةــحس، تركــأو أغراض بعد موت المش

 .وجدت أرصدة استثمار فتوزع على الورثة طبقا ألحكام الميراث الشرعية
ة الوفاة أن ينص في وثيقة التأمين على أن المخصص له مبلغ التأمين يشترط في التأمين لحال كما     

 1.فيهيدا قط حقه إذا كانت الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له ــأو الوارث يس، )تفيدــالمس(

                                                   
 .434سالمية، مرجع سابق، ص هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإل 1 
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 بكل إشراك غري املسلمني مع املسلمني يف التأمنيإن مقدار االشرتاك املذكور آنفا بينت املعايري  أنه جيوز     
ألن التعاقد أصال يف املعاوضة جواز البيع والشراء بني املسلم والكافر، بل جواز مشاركة املسلم الكافر   أنواعه

 الفنية حسب املبادئ االكتوارية املبنية على األسس هميكن حتديداالشرتاك وأن بشرط أن يتوىل املسلم الشركة، 
يشرتط ما كتناسب االشرتاك مع اخلطر نفسه ونوعه ومدته،   إلحصاء مع مراعاة كون اخلطر ثابتا أو متغريا ومبدأل

يف اخلطر املؤمن منه أن يكون حمتمل الوقوع ال متعلقا مبحض إرادة املشرتك، وكذلك أال يكون اخلطر املؤمن منه 
 .متعلق مبحرم

هيئة الصادرة عن  الميةاإلسللمؤسسات املالية إن هذه اإلجراءات التفصيلية اليت بينتها هيئة املعايري الشرعية      
إن أرادت  تعد مبثابة الطريق اليت جيب أن تسلكها شركات التكافل احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

   التأمني اإلسالمييف والذي يقابله تأمني على احلياة أخطر أنواع التأمني، فإن الالتأمنييف جمال تبين نظام إسالمي 
 ضوابطه يف التأمني التعاوين أدق من غريه.فإن فلذلك  ،ن في حالتي العجز أو الوفاةالتأميكما قلنا 

وبة للتأمني الصفات املطل طلب االشرتاك يبني مجيع أحوال الشخصجيب تقدمي والوفاة أفي حاالت العجز ف 
لمستفيد لايا اليت تدفع مقدار املز و  حتديد مقدار االشرتاك، و عليه والتفاصيل اخلاصة باملشرتك مبا للمشرتك وما عليه

جاوز الستني يف التأمني عندئذ على األشخاص ليس كما الذي سن املكبري الشخص ، أي أن الحسب االتفاق
بعض الدول يف  لذلك يف ،اخلطر ةلو كان الزال شابا فلذلك يفرق بني تأمني وآخر حىت يف القسط ويف تغطي

ها بني والية وأخرى نظرا ألن بعض الواليات مثال تكون املخاطر في اهأمريكا مثال تتفاوت أقساط التأمني نفس
سب األقساط تنخفض عندئذ. الشركة حتلذا فإن طق أخرى احلوادث فيها تقل افي منفأعلى أو احلوادث أكثر، 

 .القائمة على اخلربة مقدار احلوادث بالنظر إىل أقساط التأمنيهذه املعطيات بناء على 
توزع املستحقات املتعلقة بالتكافل طبقا ملا حيدد يف الوثائق من أشخاص أو جهات بعد موت  الوفاةيف حالة    

ورثة أما وجهة أرصدة االستثمار فتوزع أن ال ، املشرتك حسب ما هو منظم يف اللوائح املعتمدة من هيئة الرقابة
 طبقا ألحكام املرياث الشرعية.
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، لتكافلسنتناول يف هذا اجلزء أهم عنصرين يف مالية شركة ا فلي:التكا أمينالتالفرع الثاني: مالية 
 عليهما املشرتكون. أال ومها الفائض التأميين، وكذا التعويض الذي يتحصل

ض التأميين، يف شركة التكافل هو الفائمايل  أهم مؤشر :هصور توزيعو  الفائض التأمينيمفهوم أوال: 
 .كيفية توزيعهلذا وجب االهتمام به وحتليله وبيان  

I.  دونة م إن حساب التأمني الذي هو ملك حلملة الوثائق أو املشرتكني عبارة عن :يالتأمينالفائض مفهوم
تتمثل يف األقساط ف حساب التأمنيصندوق له إيراداته ومصادره كما له نفقاته والتزاماته، فأما موجودات أو  مالية

فتتمثل  ساب التأمنيحاليت يدفعها املشرتكون مضافا إليها نصيب محلة الوثائق من أرباح االستثمار، وأما مطاليب 
يف املصروفات اإلدارية واالحتياطات الفنية وأقساط إعادة التأمني والتعويض عن األخطار ونصيب الشركة من 

،  أميينفيعرب عن الفائض الت حساب التأمنيومطاليب  ساب التأمنيحاملطالبات. وأما الفرق بني موجودات 
 .وهذا الناتج ليس رحبا وإمنا يسمى الفائض

املتبقي من  ي أنهأهو ما ينشأ بعد التعويض عن األخطار يف شركة التأمني من مبلغ التأمني  الفائض التأميينإن 
 فهذا الفائض إما أن يوزع كامال أو جزء منه على محلة ،سنة مثال أو حنو ذلككمبلغ التأمني خالل املدة الزمنية  

 .وفق طرق حمددةالوثائق 

II. :هناك ثالث طرق لتوزيع الفائض التأميين على املشرتكني: صور توزيع الفائض التأميني 
ى يوزع الفائض التأميين على املشرتكني حبسب نسبة اشرتاكهم يف الصندوق ويطبق هذا عل الطريقة األولى: (1

 مجيع املشرتكني دون استثناء أي مبا يف ذلك الذين استفادوا من التعويض عن األضرار اليت حلقت هبم.
يطبق هذا على و : يوزع الفائض التأميين على املشرتكني حبسب نسبة اشرتاكهم يف الصندوق الثانية الطريقة (2

املشرتكني الذين مل يستفيدوا من التعويض عن األضرار، وهذه الطريقة تشجع املشرتكني بأن يكونوا حرصني أال 
 يقعوا يف احلوادث.

بة : يوزع الفائض التأميين على املشرتكني حبسب نسبة اشرتاكهم يف الصندوق، لكن بالنسالثالثة الطريقة (3
 .األضرار اليت حلقت هبم سوف يقتطع هذا التعويض من حصتهم من الفائضللذين استفادوا من التعويض عن 

 وللهيئة الشرعية يف املؤسسة أن تعمد إىل الصورة اليت تراها مناسبة 



التأمين التكافليماهية الفصل الثاني:   
 

79 
 

  1 ي:، وله أربع قواعد أساسية جيب أن تراعى وهاملبلغ الذي يغطي اخلطرالتعويض يراد به   :التعويض  ثانيا:
I.   التأمني حسبما ينص عليه يف اللوائح، وهذا يتضح يفيعطى للمشترك األقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين 

الصحي، فلو أن الضرر هذا قد ترتب عليه مبلغ ضخم جدا سبعمائة ألف دينار ومبلغ التأمني األقصى الذي 
كما ذكرنا   باألقل منهما. فإذا كان هو السقف الذي ميكن أن تغطى فيه األخطار هو ثالمثائة ألف دينار فيغطى

األقل هو مبلغ التأمني فاملستحق عندئذ للمستأمن ثالمثائة ألف مع أن التكلفة سبعمئة ألف، ويف حال العكس 
لو كانت التكلفة ثالمثئة ألف واملبلغ سبعمئة ألف، فمن باب أوىل سيكون عندئذ املستحق هو األقل، ملاذا؟ 

 ألن مبلغ التأمني قد التزمت بالتربع لصاحل املشرتكني فيما لو عرض لنا خطر ووافقت اجلواب هو أننا نأخذ األقل
أن يكون سقف هذا التربع الذي نتعاون على ترميمه ال يتجاوز هذا املبلغ، فإذا كان اخلطر أعلى فإننا نكون 

كلها، لو افرتضنا   غري ملزمني به، ألن هذا يرتتب عليه أنه ميكن خلطر شخص واحد يقضي على حمفظة التأمني
أنه صار العالج يتطلب ماليني فمحفظة التأمني ال تستوعب هذا فيذهب هذا لشخص واحد، ولذلك وضع 

كس حمفظة التأمني لتغطية أكرب أخطار ممكنة. أما العسقف الذي هو مبلغ التأمني مهم يف عملية التوازن يف 
 2 فواضح فالضرر أقل من مبلغ التأمني يعطى مبلغ الضرر.

II.  ،ا أخذته أنت التعويض إذف عدم الجمع بين التعويض وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب الضرر
طالبته، ألنين إىل صندوق التأمني ملمثال ال حيق له اللجوء فما يف ذمة املتسبب باحلادث الذي صدمك بالسيارة 

ني بطريقة مباشرة من قاضي التعويض مرتمع لك بني التعويض وما يف ذمته ألنه يف النهاية سيرتتب عليه تجيال 
 .املتسبب وبطريقة غري مباشرة من حمفظة التأمني 

III. ،أي أنه لو كان شخص مؤمن  عدم الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه
يف مثل  بشركتني وحدث له حادث سيارة مباشرة فأرسل بريديا للشركتني، فال جيوز له عندئذ أن يأخذ تعويضني

هذه احلالة ألن وثائق التأمني تنص على هذا أنه ال يشمل مبلغ التأمني أو التعويض ما يكون مغطى من شركة 
 التأمني ومن طرف شركة تأمني أخرى .

IV.  ويقتصر التعويض على الخسائر التي تصيب المشترك في التأمين على األشياء حسبما هو منصوص عليه
 ،يلخسائر التبعية التي يمكن تقديرها تقديرا سليما بحسب الضرر الفعلفي اللوائح. ويشمل التعويض ا

يعين ما يسمى بالتعويض املعنوي، هذا ال تكاد تغطيه كثري من وثائق التأمني إال إذا أمكن قياسه بشكل جدي. 
فلو أن شخصا قد أصيب حبادث سيارة وتكسرت أطرافه، فهل له أن يطالب القاضي بتقدير تلك الكسور وأن 

                                                   
 .443مرجع سابق، ص  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 1 

 (.1/2كنت قد ضربت مثاال لقاعدة األقل قيمة من قيمة الضرر ومبلغ التأمني يف اجلدول رقم )  "وهو مبدأ التعويض"  2
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ا ويطالبه جبدول كان فيها مريض  حيكم على املدعى عليه بتعويضه عن فصله عن وظيفته طيلة األشهر اليت
الرواتب، ويطالبه باألضرار النفسية اليت ترتبت عليه من هذه احلالة، فمن جهة الوثائق ال ميكنه أن يطالب بذلك 

يف كل حال، وإمنا يف قيود حمددة ألن تقدير مثل تلك األضرار  فوثائق التأمني نفسها ال تعمد إىل مثل هذا
لوصول إىل نتائج حمددة، وإن كان يف الغرب يف عدد من صور وثائق التأمني، يعتربون املعنوية من الصعب فعال ا

 هذا اجلانب وعادة هذا تكون تعويضاته مبالغ طائلة مما قد تؤدي إىل خسارة شركات التأمني.
 

 بحث الثاني: ماهية إعادة التكافلالم
كافل، بدءا الت يسمى اصطالحا بإعادة يف هذا القسم ما يتعلق بإعادة التأمني اإلسالمي أو ماسنتناول 

، بعد أمنيإعادة التوصور طلب طرق ، مث نبني بتناول فكرة إعادة التكافل أو مفهوم إعادة التأمني اإلسالمي
 .ضوابط إعادة التأمني من طرف شركات التكافل لدى شركات إعادة التأمني التقليديةذلك نعرج على 

 إعادة التكافلمفهوم المطلب األول: 
يف حمل  وشركة إعادة التأمني تكون ،منأإن فكرة إعادة التأمني هي أن تكون شركة التأمني يف حمل املست

 شركة التأمني أو املؤمن. 
ميكن أن يقال عن إعادة التأمني بأنه تأمني التأمني، فمن منظور قانوين فإن عقد إعادة التأمني هو يف 

اد اليت تنطبق على التأمني تنطبق أيضا على إعادة التامني، وباعتماألساس عقد تأمني، ومادامت مجيع املبادئ 
نفس املنطق فيمكن تعريف إعادة التكافل ببساطة على أهنا تكافل التكافل، وعقد إعادة التكافل هو يف األساس 

 1عقد تكافل، ومنه إذا أردت أن تضبط إعادة التكافل جيب عليك اتباع مجيع املبادئ األساسية للتكافل.
املالية  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسساتكافل الذي جاءت به إعادة التتعريف  يف هذا اجلزء ضسنعر  
 مث نبني حكمه أو تكييفه الفقهي. اإلسالمية

 
هو البديل اإلسالمي عن اإلعادة لدى  اإلسالمي إعادة التأمنيكافل: تعريف إعادة الت الفرع األول:

شركات إعادة التأمني التقليدية اليت تقوم فيها عادة على أساس املعاوضة بني األقساط والتعويضات وليس على 
 .أساس االلتزام بالتربع

                                                   
1   Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, Volker Nienhaus ،Takaful Islamic Insurance Concepts and 

Regulatory Issues, John Wiley, Singapore, 2009, Disponible sur: <https://www.noor-book.com/en/ebook-

Takaful-Islamic-Insurance-Concepts-and-Regulatory-Issues-pdf> (consulté le : 09/03/2022-23:00),p 154. 

https://www.noor-book.com/en/ebook-Takaful-Islamic-Insurance-Concepts-and-Regulatory-Issues-pdf
https://www.noor-book.com/en/ebook-Takaful-Islamic-Insurance-Concepts-and-Regulatory-Issues-pdf
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ض ر اتفاق شركات التأمين نيابة عن صناديق التأمين التي تديرها قد تتعيعرف إعادة التأمني اإلسالمي بأنه: "
ألخطار معينة لتالفي جزء من األضرار الناشئة عن هذه األخطار وذلك بدفع حصة من اشتراكات التأمين 
المدفوعة من المستأمنين على أساس االلتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق إعادة التأمين له حكم 

رار التي تلحق عليه من األضالجزء المؤمن  ة عنطيغتال هالشخصية االعتبارية وله ذمة مالية مستقلة يتم من
 1. "شركة التأمين من جراء وقوع األخطار المؤمن منها

مع شركات ت شرتكااليت شركة التأمني فضة و تجاري تقوم على املعاالنفس فكرة التأمني يف شركات التأمني   
شيء من ذلك  كاتلشر ضة بناء على ذلك فال يعود لو بالغ كبرية إذا دفعت أي مبلغ فتمت املعامبالتأمني إعادة 

شركة إعادة التأمني  أو مل تقع بينما يف ،كبرية كانت أو قليلة  الشركة تستدعي تغطيتها من قبل خطارسواء وقعت أ
شركة عندئذ غالبة مث تكون هي النسبة الو سريجع إىل شركة التأمني بنسبة يتفق عليها معينة  فالفائضالتعاوين 

 .على ذلك بتخفيض اشرتاكاهتم أو ترحيلها لسنة أخرى أو حنو ذلكني فتعود نتأماملسالتأمني هي متثل 
ركات بالنسبة إلعادة التأمني لدى ش، أما جيوز إعادة التأمني لدى شركات التأمني اإلسالمية والقاعدة العامة أنه 

 .حيرم إال كإجراء مرحلي على أساس احلاجة العامه اليت تنزل منزلة الضرورةفهذا  التأمني التقليدية
وللتفرقة بني مفهوم إعادة التأمني وإعادة التكافل نورد العالقة بني املشاركني ومشغلو التكافل أو شركة التأمني 

 ومشغلو إعادة التكافل أو شركات إعادة التكافل من خالل الشكل اآليت:
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 ( يبين مفهوم إعادة التكافل: 0/0الشكل رقم )

 
Source: Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the 

Improving the Takaful , 1Organization of Islamic Cooperation (COMCEC)

Sector In Islamic Countries. 
 

أهم مبدأ يف حقل إعادة التأمني هو أال يكون هناك ربط بني العقدين  : كافلالتإعادة الفرع الثاني: حكم 
أي بني العقد الذي تربمه شركة التأمني مع املستأمنني والعقد الذي تربمه شركة التأمني مع شركات إعادة التأمني، 

زي أبرز حمور احيث أن فك االرتباط هذا موجود بأكثر من عقد فمثال يف خدمة االستصناع املوازي أو السلم املو 
عقد صنع رمت معه الصانع الذي أبفربط بني العقدين.  ةقضية االستصناع والسلم املوازي أال يكون مث زجتويفيه 

فأصبح األول  علمستصنلعتذر فقمت ت الصنعتأخر عليك يف فأبرمت مع صانع آخر عقد استصناع موازي قد و 
ي سلم الصانع اآلخر الذي هو يف عقد االستصناع املواز عقد االستصناع عقد ضرر قائم على إمكان التسليم إذا 

 فك االرتباط مهم. إذن عدم التسليم 
 يفكون إعادة التأمني بقدر احلاجة بقدر ما يلزم تأن تكون شركات إعادة التأمني شركات إسالمية أو جيب  

 حالة الضرورة حتت ضوابط معينة.
ال قيام الشركات التأمني وال ازدهار الصناعة التأمني إال برتتيبات إعادة التأمني، وإعادة التأمني تأمني من نوع 
خاص؛ إذ تقوم شركة التأمني بدفع جزء يتفق عليه من أقساط التأمني اليت حتصل عليها من مجهور املستأمنني 

                                                   
1 Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation 

(COMCEC)1, Improving the Takaful Sector In Islamic Countries, disponible sur: 
<https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/Improving-the-Takaful-Sector-In-Islamic-

Countries_2019_October.pdf> (consulté le 04/03/2022-01:28), p20. 
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طر املؤمن وعند وقوع اخل، اخلسائر هذه مقابلة جزء من لشركة إعادة تأمني تضمن هلا نظري أقساط إعادة التأمني
ضده يلجأ املستأمن إىل شركة التأمني املباشر مطالبا جبرد ما حلقه من خسارة فتقوم هذه األخرية بدفع كل اخلسارة 
على أن تطالب شركة إعادة التأمني بعد ذلك بدفع جزء التعويض حسب نصوص اتفاقية إعادة التأمني املربمة 

 1هما.بين
بناء  ةشركات التأمني ختشى أال تقوم بتغطية كامل األخطار الواردإلعادة التأمني أن  الفكرة األساسيةف

 :على أن صندوق أو حمفظة تأمني مبالغها أقل فعندئذ تقوم باالتفاق مع شركة إعادة التأمني بصيغ منها
 التأمني شركة إعادةلدى  ؤمنمن مبلغ التعويض لكل عميل مست %66مثال إن  -
  ىمن التعويض عن األخطار الواقعة على املستثمرين فهي علدينار  266.666أو ما زاد على  -

شركات إعادة التأمني وتقوم بدفع قسط هي والشركات األخرى من شركات التأمني لشركة إعادة التأمني أقساط 
ما هو احلال يف ك   تعاوينال التأمنيعندئذ فإن كانت شركة إعادة  ،طبعا تتناسب مع مثل تلك التعويضات عندها

إذ ال فرق  ،قرر به جواز إعادة التأمني كذلكيشركة التأمني فاألصل اجلواز عندئذ ألن ما قرر به جواز التأمني 
 2.ذئيف مثل تلك الصورة مبا أن االرتباط  مت فكه عند

 

 التكافلإعادة وصور طلب طرق المطلب الثاني: 
 طريقتني لإلعادة، أما صوره فتحتوي على ثالث صور.من ضتإن إعادة التكافل ت   

الطريقة لشركة اخليار ول إلعادة التأمني اإلسالميتني يتوجد طريقتني رئيس :كافلطرق إعادة التالفرع األول: 
عادة التأمني إوخاصة وأن إعادة التكافل تتطلب دراسة وختطيط كبريين، وهذين الطريقتني مها  اليت تناسبها

 3 .إعادة التأمني الشاملة، و االنتقائية
ومبوجبها تقوم شركة التأمني بعرض اخلطر املراد إعادة التأمني على شركة إعادة  :إعادة التأمين االنتقائيةأوال: 

التأمني بصورة منفردة أي أن كل خطر تعيده بصورة منفردة ملخصا أو بتلخيص مجيع املعلومات املتعلقة به 
أو عدمه وتصبح ملزمة مبا قبلت وطبعا سيكون هذا مقابل إعادة مقابلة األقساط  لتمكني واحلكم عليه بالقبول

 .اليت أصال اشرتكت فيها شركة التأمني مع شركة إعادة التأمني

                                                   
 .244، ص 2661، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 1، طبحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرةعلي حمي الدين علي القره داغي،   1
 .6لالستزادة هناك منوذج التفاقية إعادة التأمني صادرة عن شركة التأمني اإلسالمية يف األردن، أنظر امللحق رقم:   2

 .4163هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص   3 
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 تقع وهي اتفاقية إعادة التأمني مبوجبها يلتزم معيد الـتـأمني بقبول مجيع األخطار اليت إعادة التأمين الشاملةثانيا: 
اقية املربمة بني املعيد وشركة التأمني وهذه أوسع كما ال خيفى إذ ال تقوم على النظر يف كل حالة يف نطاق االتف

 .دون أخرى

كة ثالث صور هامة إلعادة التأمني اإلسالمي وللشر توجد  :كافلصور طلب إعادة التالفرع الثاني: 
ادة التأمني فيما إع، باحملاصة التأمنيإعادة  ي:هه صور ، وهذنوع التأمني التكافلي اليت تناسب صورةاخليار ال

 .إعادة التأمني فيما جتاوز حدا معينا من اخلسارة،   جتاوز القدرة
ليه هو ما ميكن أن يقال فيه اقتسام اخلطر املؤمن ع ةواملراد بتأمني احملاص إعادة التأمين بالمحاصة:أوال: 

ذا اخلطر إما بعدم توافر الطاقة االستيعابية الالزمة هلبني شركة التأمني اإلسالمية وبني غريها من شركات التأمني 
أو بسبب إلزامية القانون بتوزيع عمال التأمني اليت تزيد قيمتها عن مبلغ معني على عدد معني من شركات التأمني، 

 صفقد تكون بعض األنظمة متنع أحيانا من تغطية شركات التأمني ألخطار معينة مببالغ أكرب من املبالغ املنصو 
ة عليها يف اللوائح املنظمة للتأمني فيكون التأمني باحملاصة حبيث تقوم شركة التأمني بإعادة التأمني على نسبة مئوي

 لكي تتمكن من تغطية التأمني كامال. مثال( كاخلمس أو الثلثمن الوثائق اليت تصدرها )
ستطيع حتمل حيث حتتفظ شركة التأمني بتأمني مجيع الوثائق اليت ت إعادة التأمين فيما تجاوز القدرة:ثانيا: 

خماطرها دون مشقة وتعيد تأمني الوثائق اليت ال تستطيع حتمل خماطرها، إذا هذه الصورة تقوم على إعادة التأمني 
 لتأمني.ا مرهون بعدم القدرة فما نستطيع أن نغطيه من األخطار نغطيه، وما ال نستطيع حنوله على شركات إعادة

ني ما فتتحمل شركة اإلعادة عن شركة التأم إعادة التأمين فيما تجاوز  حدا معينا من الخسارة: ثالثا: 
يتجاوز حدا معينا من اخلسارة. ويكثر استعمال هذه الصورة يف احلاالت ذات التأمني املرتفع، فتتحمل الشركة 

 1التأمني.مثال أول مخسون ألف وما زاد على ذلك فعلى شركة إعادة 
 

  

                                                   
 .1637، 6341ص،  ، صمرجع سابقهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  1 
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 ضوابط إعادة التأمين من طرف شركات التكافل لدى شركات إعادة التأمينالمطلب الثالث: 
 التقليدية

تقوم شركات التأمني اإلسالمية بإعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني اإلسالمية )إعادة التكافل(،      
ل إال كإجراء مرحلي على أساس احلاجة العامة اليت تنز  حمرم إعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني التقليديةو 

 1 منزلة الضرورة
ضرورة بقيام شركات التكافل بإعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني التقليدية فهناك كانت هناك فإذا       

 وهي: مخسة ضوابط شروط أو
   قبل اللجوء إىل إعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني التقليدية جيب البدأ أوال وبأقصى قدر ممكن

 بشركات إعادة التأمني اإلسالمية.
  ذا  إ عدم االحتفاظ باالحتياطيات النقدية عن األخطار السارية واليت متتلكها شركة إعادة التأمني التقليدية

يدية وز االحتفاظ بنسبة معينة من األقساط املستحقة لشركات إعادة التأمني التقلكانت بفائدة ربوية، غري أنه جي
من طرف شركات التأمني اإلسالمية واستثمارها بصفتها مضاربا أو وكيال باالستثمار مع شركات إعادة التأمني 

مية، وتضاف الالتقليدية صاحب املال، وتضاف حصة معيد التأمني من األرباح إىل حسابه يف الشركات اإلس
إىل حساب املسامهني حصة شركة التأمني اإلسالمية من األرباح لقاء قيامها باالستثمار ألنـها  شخصية مستقلة 

 عن حساب التأمني.
  .أن يكون االتفاق مع شركة إعادة التأمني التقليدية حمدود جدا حبيث يكون حجمه مبا تتطلبه الضرورة 
  ليه لشرعية بإبـرام عقود إعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني التقليديـة مبا متاعتماد وترخيص هيئــة الرقابة ا

 2 احلاجة
  

                                                   
 .1634، ، صمرجع سابقهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  1

 1633، 1637، ص ص املرجع نفسه 2
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 : دراسات بعض التجارب الدوليةثالثالمبحث ال

ستفادة من جتارب الدول السباقة يف التأمني التكافلي، اخرتنا أهم الدول يف هذا اجملال وهي ماليزيا واململكة لال
 وبعض الدول األخرى.، العربية السعودية

 التجربة الماليزيةالمطلب األول: 
التأمني اإلسالمي  ذاوسنرى كيف جنحت يف اختتعترب ماليزيا أهم الدول اليت فيها مالية إسالمية قوية 

 منهجا هلا يف ميدان التأمني.
د أهم ما يساعد على جناح التأمني التكافلي هو وجو  الفرع األول: عوامل نجاح التأمين التكافلي الماليزي:

مالية إسالمية قوية وهو ما اختصت به ماليزيا اليت تعترب من الدول املتصدرة للمالية اإلسالمية سواء تعلق األمر 
حبجم التعامالت املالية اإلسالمية أو بتطوير هذه املنظومة أو حبجم االبتكارات اليت مشلت منتجات املالية 

مليار  344من سوق الصكوك العاملي البالغ حجمها  %11سالمية، ففي جمال الصكوك فقد سيطرت على اإل
 دوالر. 

استطاعت هذه املنظومة على التغلب على الكثري من مشاكل النظام املايل الربوي خاصة ما يتعلق منه 
املستثمرين  اجلشع الذي أصابجبانب "حتديد املخاطر" وغياب اجلانب االجتماعي يف املنظومة الربوية بسبب 

والشركات، فظلت احلكومة تتدخل من خالل مؤسساهتا من أجل تطوير اإلطار التنظيمي والقانوين لسوق املالية 
اإلسالمية، بل تعدى األمر ذلك إىل إنشاء هيآت رقابية و مؤسسات تنظيمية خاصة بالعمل على تسهيل وتطوير 

 أداء سوق املال اإلسالمي.
اجلانب التنظيمي والقانوين واحملاسيب للمالية اإلسالمية مدعوم بربامج حبثية وتعليمية مكثفة إن تطوير 

ونشر الوعي التعليمي من أهم السياسات اليت سامهت يف إجناح جتربة املالية اإلسالمية، من جهة أخرى قد أدى 
لوعي املايل اإلسالمي، كذلك نشر االتالحم بني القطاع احلكومي والقطاع اخلاص إىل إعطاء دفعة قوية للنظام 

العلمي بني الناس حول املالية األسالمية وأمهيتها واالمتيازات اليت متنحها للزبناء واملستثمرين وافتتحت احلكومة 
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عدة مراكز حبث كما قامت بتقدمي مساعدات للجامعات البحثية من أجل مساعدهتا على تقدمي حبوث يف جمال 
 1املالية اإلسالمية 

قد كان التكافل عنصرا بارزا يف هذا التمويل وقد أثبتت ماليزيا تقدمها يف هذا اجملال حيث حققت ول
تقدما يف صناعة التكافل اإلسالمي وقصة جناحها يف جمال التكافل، تكمن يف أن هذه الصناعة قد حظيت بدعم 

، وتظافرت 2661أ منذ عام ال متناهي من طرف احلكومة والبنك املركزي، أين مت رسم خمطط اسرتاتيجي بد
 2معها جهود علماء وأكادمييني ورجال امليدان أرادوا فعال النهوض هبذا االقتصاد

ة لقد اعتمدت ماليزيا يف جمال العالقات بني أطراف شرك :نماذج إدارة التكافل الماليزية: ثانيالفرع ال
 ، سواء كانت عالقةاملعايري الشرعيةبتبنيها  اإلسالمية املالية واملراجعة للمؤسسات هيئة احملاسبةالتكافل منهج 

املشاركة بني املسامهني أو عالقة الوكالة أو عالقة ومضاربة أو وكالة باالستثمار بني الشركة وصندوق محلة الوثائق، 
لضرر بني ا أو عالقة التزام بالتربع عند االشرتاك بني محلة الوثائق وصندوق املشرتكني ، أو عالقة التزام بتغطية

 املستفيد والصندوق، وخبصوص تطبيقات هذه العالقة جند مناذج رئيسية إلدارة العمليات التأمينية وهي:
 : فالعالقات تكون كما يلي إدارة التأمني التكافلي،وهي من أبسط مناذج  نموذج الوكالة الخالصة:: أوال

ـــرع: يدفع  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  محلة الوثائق اشرتاكاهتم لصندوق التكافلعلى أساس التب
 على أساس الوكالة بأجر: تدفع شركة التكافل التعويضات ملن أصاهبم الضرر من املشرتكني.

 على أساس الوكالة باالستثمار: تستثمر شركة التكافل جزءا من مبالغ الصندوق وتأخذ أجرة على ذلك.
 وكالة اخلالصة:إدارة التكافل وفق الوالشكل اآليت يبني منوذج 

  

                                                   
، تاريخ االطالع:  https://islamonline.net/29535، متاح على اخلط  اإلمام حممد حممود، موقع إسالم أون الين   1

16/63/2622. 
 .444، ص 641، عدد 34اجمللد  تكافل حقيقي، جملة االقتصاد اإلسالمي، (،2614) حممدأكرم الل الدين، 2
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 نموذج التأمين التكافلي على أساس الوكالة الخالصة :( يبين 0/3)الشكل رقم 

 
 1تجربة التأمين االتعاوني الماليزية حممد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة : :المصدر

 
 الفائض التأميين إن  يفمع املشرتكني تشرتك الوكالة املعدلة شركة التكافل يف هنا  الوكالة المعدلة:نموذج  :اثاني

 .كان على أساس احلافز أو ما يسمى مبكافأة األداء
 

 والشكل اآليت يبني منوذج إدارة التكافل وفق الوكالة املعدلة:
  

                                                   
اهليئة  -إلسالميرابطة العامل ا الثالث للتأمني التعاوين،، امللتقى تجربة التأمين التعاوني الماليزية، حممد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة  1

 17، ص 3/12/2611-7 اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل،
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 ( يبين نموذج التأمين التكافلي على أساس الوكالة المعدلة :0/4الشكل رقم )

 
 1تجربة التأمين االتعاوني الماليزية حممد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة : :المصدر

منوذج تفق مع ا النموذج يهذمنوذج املضاربة والوكالة معا، النموذج املختلط ونقصد ب :المختلط نموذج ال :الثثا
معها يف  تتفق الأخذ أجرة الوكالة، و  وجهةالوكالة اخلالصة فيما يتعلق بالوكالة على إدارة النشاطات التأمينية من 

اخلسارة  ةحال يفاملضاربة، فهي ال تضمن على تعتمد األوىل الوكالة باالستثمار، وتعتمد هذه أي أهنا  الثاين زءاجل
 ا.حبر هناك  يف قسط املضاربة إن كانال تأخذ أجرا وإمنا تشارك الصندوق و إال عند التعدي أو التقصري، 

 :الوكالة واملضاربة(النموذج املختلط )والشكل اآليت يبني منوذج إدارة التكافل وفق 

                                                   
 13، ص مرجع سابق، حممد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة  1
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 : اربة(والمض الوكالة) المختلطنموذج ال( يبين نموذج التأمين التكافلي على أساس 0/9الشكل رقم )

 

 1تجربة التأمين االتعاوني الماليزية حممد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة : :المصدر
 

إن أبرز مالمح جناح صناعة التكافل املاليزية حتقيقها لنسبة منو عالية، وامتالكها ألكرب سوق تكافلي يف 
عية اهليئات الشر باالعتماد على فقد ساعد التزامها من أصول التكافل العاملي.  %24العامل بنسبة تقدر ب 

ة احملاسبة واملراجعة الفقه اإلسالمي الدويل وهيئجممع للتأمني التكافلي واألخذ بآراء لشركات التكافل يف تطبيقها 
 : إن أهم عوامل جناح التكافل مباليزياو الكائن مقرها بالبحرين  للمؤسسات املالية اإلسالمية

قانوين وانضباطه  وضوح اإلطار الو  وضوح الرؤية واسرتاتيجية العملو دعم البنك املركزي املاليزي لصناعة التكافل  
 2.قوة البنية التحتية، وكذا  ملال البشرياالهتمام برأس او 

 

                                                   
 .14، ص مرجع سابق، حممد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة  1

 .26، ص رجع نفسهامل  2
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تقوم شركة التكافل بإجياد وقف بناء على جواز وقف النقود ويكتسب صندوق الوقف  :الوقفنموذج  :ارابع
صفة الشخص املعنوي املستقل الذي من حقه التملك والتمليك، واالستثمار. مث يقوم بعد ذلك املشرتكون بالتربع 

ويض الصندوق عن ويكون تع، ملكية ما تربعوا به، وكذا ملكيتهم للفائض التأميينـفقداهنم للصندوق الوقف مع 
األضرار من باب األعطية، وليس يف مقابل التربعات. وتعد التربعات ملكا للصندوق جيوز للواقف التصرف فيه 

بوقفه.  وتعد التعويضات من باب انتفاع املتربع مبا تربع به قياسا على حق الواقف يف االنتفاع  لدفع التعويضات
أما الفائض فلصندوق الوقف االحتفاظ به كاالحتياطي ملواجهة ما قد حيصل من عجز يف املستقبل، كما جيوز 

ماليزيا، ولكن  تطبقه ال لتأمني هذا النوع من ا 1.أن يشرتط يف لوائحه توزيعه كله أو جزء منه على املشرتكني
 .كل من جنوب إفريقيا وباكستانتطبقه  

لى أن ع قرض حسن للصندوق لتغطية العجز ركةشال تقدميف حالة وجود عجز يف صندوق الوقف، للعلم أنه 
 2لصندوقللقرض من الفوائض املستقبلية ذا اهيتم سداد 

 :منوذج الوقفوفيما يلي يبني منوذج التأمني التكافلي على أساس 
 

  

                                                   
، اجمللد 2613تجديد، ال جملة الفائض التأميين: رؤية فقهية نقدية، يونس، غالية بوهدة، إشكاالت مناذج التأمني التكافلي وأثرها يفصواحلي   1

 متوفر على اخلط ،36، العدد 17
<https://www.researchgate.net/publication/291056556_ashkalat_nmadhj_altamyn_altkafly_wathrha_fy_alfay

d_altamyny_rwyt_fqhyt_nqdyt>  ، 16ص. 
2  Asutay Mehmet, Tolefat Abdulrahman Khalil, Takaful Investment portfolios, Wiley, Singapore, 2013,                      

: <https://ar.b-ok.africa/book/2655862/0174d5> (consulté le: 19/03/2022-23:25), P 44 

https://www.researchgate.net/publication/291056556_ashkalat_nmadhj_altamyn_altkafly_wathrha_fy_alfayd_altamyny_rwyt_fqhyt_nqdyt
https://www.researchgate.net/publication/291056556_ashkalat_nmadhj_altamyn_altkafly_wathrha_fy_alfayd_altamyny_rwyt_fqhyt_nqdyt
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 : الوقفنموذج ( يبين نموذج التأمين التكافلي على أساس 0/0الشكل رقم )                 

 
Source : Amiera Zulkifli, The Islamic Alternative; Takaful and Waqf as the Model Forward 1   

 

 ملكة العربية السعوديةتجربة الم: ثانيالمطلب ال

والذي  ،31/67/2663 مت إقرار نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين مبوجب املرسوم امللكي بتاريخ
هام كما أسندت مؤسسة النقد العريب السعودي م،  مهد الطريق لصياغة اإلطار القانوين و الرقايب لقطاع التأمني

االشراف و الرقابة على قطاع التأمني يف اململكة. الحقا لذلك مت إصدار الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
 لتنظيم أعمال التأمني يف اململكة العربية السعودية. 26/66/2666التأمني التعاوين بقرار وزاري بتاريخ شركات

 الالئحة التنفيذية:أبرز مسات نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين و وقد كانت 
يسمح مبمارسة أنشطة التأمني يف اململكة العربية السعودية للشركات القائمة و املسج لة يف اململكة و اليت تعمل 

على وجيب  ،لشريعة االسالمية و الفقه الشريفحسب نظام التأمني التعاوين )التكافلي( مبا يتفق مع مبادئ ا
                                                   

1  Amiera Zulkifli, The Islamic Alternative; Takaful and Waqf as the Model Forward, Durham 

University, UK, disponible sur: 

<https://www.researchgate.net/publication/280831856_The_Islamic_Alternative_Takaful_and_Waqf_as_the_

Model_Forward> (consulté le: 19/03/2022-23:45) 
 

https://www.researchgate.net/profile/Amiera-Zulkifli
https://www.researchgate.net/profile/Amiera-Zulkifli
https://www.researchgate.net/profile/Amiera-Zulkifli
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مال من أعكون شركة مسامهة عامة وأن يكون الغرض األساس هلا مزاولة أي شركة التأمني أو إعادة التأمني أن ت
كما ال   ،عوديس ريـالجيب أال  يقل رأس املال املدفوع لشركة التأمني عن مائة مليون ، كما التأمني وإعادة التأمني

 سعودي. ريـاليقل رأس املال املدفوع لشركة إعادة التأمني عن مائيت مليون 
على الشركة و  ،تزيد اكتتابات الشركة عن عشرة أضعاف جمموع رأمساهلا املدفوع واحتياطياتهال جيوز أن و 

ثالثني باملئة من جمموع مبالغ االشرتاكات و االلتزام بإعادة تأمني ما نسبته  % 36االحتفاظ مبا ال يقل عن 
 .لتأمنيثالثني باملئة من جمموع االشرتاكات على األقل داخل اململكة عند إعادة ا 36%

عشرة باملئة للمؤم ن هلم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة  % 16يتم توزيع الفائض الصايف إما بتوزيع نسبة 
 .تسعون باملئة إىل قائمة دخل املسامهني % 46التالية، وترحيل ما نسبته 

خلسارة لتقويم االكتتاب ومعدالت امتطلبات املالءة : جيب على شركة التأمني و إعادة التأمني أن تستخدم معايري 
 بغرض محاية محلة الوثائق. وهذا، أصوهلا ما لزم ذلك

مت وضع توجيهات ارشادية خبصوص سياسة االستثمار لضمان أن يكون املركز املايل ملوجودات الشركة يف وضع 
 سليم و مطابق ملعايري السوق.

يقفوا ني مدققي حسابات داخليني واكتوارين لينها تعكما مت إدراج متطلبات تضمن ممارسات عملية آمنة من ضم
 1على سالمة أنشطة الشركة.

 2شركة تأمني تعمل كلها بنظام التأمني التعاوين 33وتنشط يف اململكة العربية السعودية 
تعمل مؤسسة النقد العريب السعودي على كل ما يسهم يف منو قطاع التأمني وازدهاره، وحتقيق أهداف  -    

نشر الوعي والثقافة التأمينية فيما يتعلق بأهمية التأمين في شتى ، وذلك من خالل 2636رؤية اململكة 
 ا بشكل مستمرمات وتطويرهتحديث األنظمة واللوائح والتعلي، إضافة إىل النواحي االجتماعية واالقتصادية

مبا يتناسب مع تغريات القطاع بشكل خاص واالقتصاد بشكل عام. ويف هذا السياق أصدرت املؤسسة قواعدا 
نيها للعديد من يف اململكة باإلضافة إىل تب والرقابة الفروع شركات التأمين وإعادة التأمين األجنبيةللرتخيص 

ستفيدين من اخلدمات التأمينية ومنها على سبيل املثال: خصم عدم وجود املبادرات اليت من شأهنا زيادة رضا امل
، وإلزام الشركات بإنشاء إدارة مستقلة ختتص بالعناية بالعمالء  وحث الشركات على التحول الرقميمطالبات 

دلة. س فنية عالتكون مبنية على أس ، للمركبات خصوصاكذلك تقوم املؤسسة مبراقبة آلية االكتتاب والتسعري 
                                                   

>ar/saudi-market-https://saudire.net/index.php/ar/reinsurance- متاح على اخلط: ،الشركة السعودية إلعادة التأمنيموقع  1 

>2-market 

 (62)امللحق رقم:  أنظر  2

https://saudire.net/index.php/ar/reinsurance-market-ar/saudi-market-2
https://saudire.net/index.php/ar/reinsurance-market-ar/saudi-market-2
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من  عتطوير الكوادر البشرية السعودية العاملة في القطا وتبنت املؤسسة العديد من املبادرات اليت من شأهنا 
خالل عقد الدورات التدريبية والتدريب على رأس العمل، واحلصول على الشهادات املهنية باإلضافة إىل املشاركة 

اإلجيابية  يسهم يف حتسني جودة صناعة التأمني، ويزيد املنافسةيف العديد من ورش العمل اإلقليمية والعاملية، مما س
ة املطاف . وخيدم يف هنايوتفادي مخاطره المحتملةبني الشركات العاملة، ويعزز من منو القطاع واستقراره 

 :م2614املستفيدين من خدمات هذه الصناعة يف اململكة ومن أبرز ما حتقق من تطورات خالل عام 
  م :2614التنظيمية املتعلقة بالنشاط اإلشرايف على قطاع التأمني الصادرة يف عام أوال: اللوائح 

، حيث تقوم املؤسسة مبتابعة 17التحول للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم إصدار خطة التطبيق السليم خلطة  -
 .خطة حتول شركات التأمني وإعادة التأمني العاملة يف اململكة هلذا املعيار 

امة بالتعاون مع شركة جنم خلدمات التأمني واإلدارة الع المؤسسة الحملة التوعوية للسالمة المرورية أطلقت -
 .حنو حتسني جودة احلياة والوصول إىل جمتمع حيوي وطرق آمنة 2636للمرور، متاشيا مع رؤية اململكة 

سر السعودية، االختياري لألحثت املؤسسة شركات التأمني الصحي على تقدمي وتطوير منح التأمني الصحي  -
 .وتقوم املؤسسة بعقد ورش عمل الشركات التأمني الصحي للتعريف هبذه املبادرة

رنامج بوجملس الضمان الصحي، نظمت وزارة احلج والعمرة  بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العريب السعودي -
 حية وخدمات تأمين أخرىالتأمين على المعتمرين من خارج المملكة والذي هدف إلى تقديم خدمات ص

 .وهلم وحىت مغادرهتمصن منذ حلظة و للمعتمري وتسخري مجيع اإلمكانيات واجلهود
التدريب يف إطار جهود املؤسسة يف تنظيم قطاع التأمني وحث الشركات وموظفيها على االلتزام باملهنية  -

ن املؤسسة، ح والتعليمات الصادرة عوممارسة نشاط التأمني على أسس علمية ومنهجية رصينة وفق األنظمة واللوائ
( ليصبح متطلبا إلزاميا ملوظفي الشركات IFCEأعدت املؤسسة اختبار الشهادة العامة يف أساسيات التأمني )

 وابط العمل واملبادئ األساسية لألنظمة واللوائح اخلاصةضالتأمني وشركات املهن احلرة. ويغطي هذا االختيار 
تأكيد أهلية موظفي قطاع التأمني من خالل استيعاب احلد األدىن من املعرفة بنشاط التأمني، ويساهم يف 

 واملهارات املطلوبة للعمل يف هذا القطاع 
ر واملعيار بأعمال اإلطار اإلشرايف املبين على تقييم املخاط إقامة العديد من ورش العمل التطويرية اليت تتعلق -

 (.IFRS 17الدويل للتقارير املالية )
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 :م 2614سوق التأمني يف اململكة خالل عام  -
م ارتفاعا يف إمجايل األقساط 2614 شهدت سوق التأمني يف اململكة خالل عام : أداء السوق بشكل عام

وهذا املبلغ  1، م2613عام بمقارنة  ريـالمليار  37.4 يف املئة ليصل إىل حوايل 3.2املكتتب هبا بنسبة 
مليار  1.13ريـال تأمني صحي و مليار  22.67ريـال تأمني عام و مليار  16.23ضخم جدا، منه مبلغ 

/   (، وفيما يأيت مؤشرات التأمني للملكة العربية 2ريـال ميثل تأمني احلماية واالدخار )أنظر اجلدول رقم: 
قساط األصايف  و إمجايل األقساط املكتتب هبا، حيتوي على 2614، 2613، 2617السعودية للسنوات 

 حيث : املكتتب هبا
 حصة إعادة التأمني – إمجايل األقساط املكتتب هبا= األقساط املكتتب هبا صايف 

يت حساهبا  وال األقساط املكتتب هبامن إمجايل األقساط املكتتب هبا كما يتضمن اجلدول نسبة صايف 
 كمايلي:

  هبا األقساط املكتتبإمجايل / األقساط املكتتب هبا = صايف األقساط املكتتب هبا نسبة صايف 
نات واليت لكل نوع من التأمي إمجايل األقساط املكتتب هباوتضمن اجلدول أيضا النصيب املئوي اخلاص ب

 حتسب كما يلي: 
 املكتتب هبا إمجايل األقساطلكل نوع من التأمينات=  إمجايل األقساط املكتتب هباالنصيب املئوي اخلاص ب

  األقساط املكتتب هباإمجايل لكل نوع من التأمينات / 
 :2614، 2613، 2617واجلدول اآليت يبني مؤشرات التأمني للملكة العربية السعودية للسنوات 

 
  

                                                   
 .بتصرف 34، 33ص ص ، 2626، 90التقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودي،  1 
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 :0225، 0222، 0220يبين مؤشرات التأمين للملكة العربية السعودية للسنوات (0/0رقم:) الجدول 

 

 .52، ص 90النقد العربي السعودي، التقرير السنوي  مؤسسة  لمصدر:                     
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 خرى في إدارة العمليات التأمينيةدول أرب اتج: ثالثالمطلب ال
عمليات دارة اليف إ وجنوب افريقيا وباكستانالسودان وقطر واألردن سنتناول يف هذا اجلزء جتارب كل من 

 1:التأمينيةالتأمينية أي صيغ ومناذج إدارة شركة التكافل للعمليات 
إدارة العمليات التأمينية ، واستثمار أقساط التأمني على أساس عقد املضاربة .  الصيغة األولى :الفرع األول: 

ويف هذه احلالة تقوم الشركة بدور املضارب بينما يقوم املستأمنون بدور صاحب املال ويقتسم الطرفان األرباح 
ن عمليات التأمني حسب النسبة احملددة بينهما . ومتارس هذه املتحققة من االستثمارات والفائض الناتج ع

 الصيغة يف شركة التكافل املاليزية ، والشركة الوطنية للتكافل مباليزيا .
 إدارة العمليات التأمينية ، واستثمار أقساط التأمني على أساس عقد الوكالة . الصيغة الثانية :الفرع الثاني:

عن املستأمنني يف إدارة عمليات التأمني ، واستثمار األقساط مقابل أجر معلوم   حيث تقوم الشركة بدور الوكيل
 ومتارس هذه الصيغة من قبل شركة اإلخالص مباليزيا وشركة التكافل التابعة لبنك اجلزيرة يف السعودية .

أجر معلوم ، واستثمار بإدارة العمليات التأمينية من قبل الشركة على أساس الوكالة  الصيغة الثالثة:الفرع الثالث:
املتوفر من أقساط التأمني على أساس عقد املضاربة. تقوم الشركة بإدارة العمليات التأمينية نيابة عن املشرتكني 
مقابل نسبة مئوية من األقساط املكتبة يتم حتديدها قبيل بداية كل سنة مالية . وتقوم الشركة بإستثمار املتوفر من 

ة من أرباح تلك اإلستثمارات يتم حتديدها بصورة نسبة مئوية قبيل بداية كل سنة قساط مقابل حصة شائعاأل
 ردنة يف األللمشرتكني . وتطبق هذه الصيغة يف شركة التأمني االسالمي امالية . ويعترب الفائض التأميين حقا خالص

ألموال على أساس أجر واستثمار ا إدارة العمليات التأمينية على أساس الوكالة بغري الصيغة الرابعة:الفرع الرابع: 
املضاربة. حيث تتوىل الشركة إدارة العمليات التأمينية نيابة عن املشرتكني وال حتصل على مقابل مايل إلدارة أعمال 
التأمني وال تستحق شيئا من الفائض التأميين الذي يعاد كله للمستأمنني ، وتقوم الشركة باستثمار أموال املسامهني، 

 السودان  متارس يفو  من أقساط املستأمنني على أساس املضاربة مقابل نسبة مئوية من األرباح املتحققة .واملتوفر 
إدارة العمليات التأمينية على أساس الوكالة بغري أجر ، واستثمار أموال  الصيغة الخامسة :الفرع الخامس: 

قات  من حساب محلة الوثائق لدفع نفمحلة الوثائق على أساس املضاربة، وقيام الشركة باستقطاع جزء معني

                                                   
< ، تاريخ https://iefpedia.com/arab/?p=4211أمحد حممد الصباغ، موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي،  متاح على > 1 

 (63:26) 23/63/2622  االطالع
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أعمال التأمني والرسوم والضرائب اخلاصة هبا )أي املصاريف العمومية ( وتطبق هذه الصيغة يف الشركة القطرية 
 .اإلسالمية للتأمني
 حيث تكون الشركة مملوكة للمستأمنني وتدار العمليات التأمينية من قبلهم،الصيغة السادسة : الفرع السادس: 

قوم املستأمنون أيضا بدور املضارب بأموال غريهم من أصحاب صكوك املقارضة اليت تصدرها املؤسسة التعاونية وي
 . ويف هذه الصيغة يستأثر املستأمنون بأرباح استثمار االقساط و بالفائض التأميين ، بعد دفع املطالبات واملصاريف

تسمى هذه الصيغة و تأمني اإلسالمية يف مجهورية السودان وجيري العمل هبذه الصيغة يف مجيع شركات ال ،العمومية
 ة"التعاونية البحت"ب
بعد هذه املناقشة لصيغ التأمني يف شركات التأمني اإلسالمية فالذي يبدو أن أكثرها مالئمة لصناعة التأمني -

ر الوكالة اليت ن أجاإلسالمي هي الصيغة الثالثة ألن هذه الصيغة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية أل
تدار على أساسها العمليات التأمينية يكون معلومة ابتداء قبيل بداية كل سنة مالية ، وحيدد جملس اإلدارة يف 
اجللسة نفسها حصة الشركة من أرباح استثمار املتوفر من األقساط على أساس املضاربة بصورة نسبة مئوية . ألن 

لتعاوين اليت ا ئق منذ اللحظة األوىل عند التعاقد ، من خالل فقرة التأمنيهذه الصيغة تكون معلومة حلملة الوثا
ابني . ألهنا حتقق العدالة بني املسامهني واملستأمنني من خالل الفصل التام بني احلسو تشتمل عليها وثائق التأمني 

رتكة لكل من مصاحل مشألن تطبيق هذه الصيغة يؤدي إىل تقدم وازدهار صناعة التأمني االسالمي فهي حتقق و 
 املسامهني واملستأمنني.

 خالصة هلذه الصيغ املختلفة:وفيما يلي 
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 ( نماذج إدارة عمليات التكافل0/3الجدول رقم: )

 الصيغة
 استثمار أقسا  التأمين إدارة التأمين بوكالة

على أساس  بدون أجر بأجر الدولة املطبقة
 على أساس عقد املضاربة  عقد الوكالة

يقتسم الطرفان األرباح المتحققة من    √ √ 1
 ماليزيا االستثمارات ومن الفائض

 ماليزيا والسعودية   √   √ 2

 االردن االستثمار مقابل نسبة مئوية √   √ 3

 السودان االستثمار مقابل نسبة مئوية   √   4

 قطر √   √   5
 السودان واستثمار األموال )التعاونية البحتة(المستأمنون هم من يديرون العمليات التأمينية  6

 جنوب افريقيا وباكستان تأخذ الشركة نسبة وصندوق الوقف نسبة     √ الوقف

 باالعتماد على بيانات المطلب األخير المصدر: من اعداد الباحث                  
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 الفصل  خالصة
ته هو البديل اإلسالمي عن التأمني التقليدي الذي أقرت بتحرمية اجملامع الفقهية بصفالتأمني التكافلي 

كون بدفع أقساطهم بنية يلتزم املشرت عقد معاوضة وفيه علل عدة، وخيتلف التأمني التكافلي عنه كثريا، حيث فيه 
دارته هيئة يعينها وم بإالتعاون لفائدتـهم، وتعويض من يصيبه ضرر منهم، وهذه االشرتاكات تكون بصندوق يق

محلة الوثائق، تطبيقا لنظرية الوكالة سواء كانت منهم أو من خارجهم، على أساس الوكالة بأجر، وتسثمر هذه 
بادئ جيب ، ويتضمن هذا التأمني مباهليئة أصول التأمني إما عن طريق املضاربة أو عن طريق الوكالة باالستثمار

أن تتحلى هبا شركات التكافل أمهها أن تكون كل أنشطتها واستثماراهتا موافقة للشريعة والتزام املشرتكني مببدأ 
، عي على العملياتوتكون هلا سلطة الرقابة والتدقيق الشر  ةلزمموجود هيئة رقابة شرعية حبيث تكون فتواها و التربع، 
خاص بالشركة نفسها له حقوقه والتزاماته واآلخر خاص بصندوق املشرتكني أحدمها  منفصيلنيحسابني ووجود 

 ،خيتص حساب التأمني مبوجودات التأمني وعوائد استثماراهتا كما أنه يتحمل إلتزاماهتا، له أيضا حقوق والتزامات
عد خصم الحتياطات وعوائدها بما تبقى من اقساط املشرتكني وا الذي ميثلالفائض وأهم ما يف هذ احلساب هو 

 أمنيالت، وأنواع ةواجبات الشركة املسامهوالتعويضات املدفوعة، وقد بينا أهم واجبات املشرتكني و ع املصروفات مجي
 .شخاص يف حاليت العجز أو الوفاةعلى األالتأمني التكافلي املتمثلة يف التأمينات على األشياء و 

يض الذي يتحصل ، وكذا التعو املختلفة هصور توزيعالتأميين و  بيان مفهوم الفائضولقد تضمن الفصل 
إعادة صور طلب و طرق إعادة التكافل و ماهية جيب أن تراعى، مث بيان اليت ساسية األقواعد الو عليه املشرتكون 

 .ضوابط إعادة التأمني من طرف شركات التكافل لدى شركات إعادة التأمني التقليديةو ، التأمني
ويف اجلزء األخري من الفصل تناولنا دراسات بعض التجارب الدولية كماليزيا واململكة العربية السعودية، 

وجود  أهم ما ساعد على جناح التأمني التكافلي هوحيث كان من  عوامل جناح التأمني التكافلي املاليزيمربزين 
البتكارات اإلسالمية أو بتطوير هذه املنظومة أو حبجم اسواء تعلق األمر حبجم التعامالت املالية مالية إسالمية قوية 

استطاعت هذه املنظومة على التغلب على الكثري من مشاكل النظام املايل الربوي، فظلت احلكومة تتدخل من و 
خالل مؤسساهتا من أجل تطوير اإلطار التنظيمي والقانوين لسوق املالية اإلسالمية، بل تعدى األمر ذلك إىل 

كما   ،وتطوير أداء سوق املال اإلسالمي آت رقابية و مؤسسات تنظيمية خاصة بالعمل على تسهيلإنشاء هي
اجلانب التنظيمي والقانوين واحملاسيب للمالية اإلسالمية مدعوم بربامج حبثية وتعليمية مكثفة ونشر الوعي  تطور 
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ال حيث حققت يزيا تقدمها يف هذا اجملولقد كان التكافل عنصرا بارزا يف هذا التمويل وقد أثبتت مال، التعليمي
تقدما يف صناعة التكافل اإلسالمي وقصة جناحها يف جمال التكافل، تكمن يف أن هذه الصناعة قد حظيت بدعم 

 .ال متناهي من طرف احلكومة والبنك املركزي
مت د ق، و التعاوين شركة تأمني تعمل كلها بنظام التأمني 33فتنشط فيها  اململكة العربية السعوديةأما خبصوص 

كما  ،إقرار نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والذي مهد الطريق لصياغة اإلطار القانوين والرقايب لقطاع التأمني
إصدار الالئحة  ، مثابة على قطاع التأمني يف اململكةأسندت مؤسسة النقد العريب السعودي مهام االشراف و الرق

 التأمني التعاوين لتنظيم أعمال التأمني يف اململكة العربية السعودية. تالتنفيذية لنظام مراقبة شركا
رسة أنشطة التأمني يسمح مبما، أنه يذيةأبرز مسات نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين و الالئحة التنفوقد كانت 

ام التأمني التعاوين نظ يف اململكة العربية السعودية للشركات القائمة و املسج لة يف اململكة و اليت تعمل حسب
ركة على شركة التأمني أو إعادة التأمني أن تكون ش، وجيب )التكافلي( مبا يتفق مع مبادئ الشريعة االسالمية

ال جيوز أن تزيد ، و مسامهة عامة وأن يكون الغرض األساس هلا مزاولة أي من أعمال التأمني وإعادة التأمني
ا ال يقل عن على الشركة االحتفاظ مب، و رأمساهلا املدفوع واحتياطياته اكتتابات الشركة عن عشرة أضعاف جمموع

ثالثني باملئة من جمموع  %36من جمموع مبالغ االشرتاكات و االلتزام بإعادة تأمني ما نسبته  الثلث تقريبا
أمني و إعادة التمتطلبات املالءة : جيب على شركة أما  .االشرتاكات على األقل داخل اململكة عند إعادة التأمني

اية محلة بغرض مح وهذا، التأمني أن تستخدم معايري االكتتاب ومعدالت اخلسارة لتقويم أصوهلا ما لزم ذلك
مت وضع توجيهات ارشادية خبصوص سياسة االستثمار لضمان أن يكون املركز املايل ملوجودات ، وقد الوثائق

 الشركة يف وضع سليم و مطابق ملعايري السوق.
لي بعض التجارب الدولية اليت خاضت يف جمال التأمني التكافعن التأمني التكافلي بصفة عامة و هذا  

اليت تعمل كلها  ةيومكانتها يف هذه السوق، قمنا بدراسة ميدانية مشلت شركات التأمني اجلزائر اجلزائر  خبصوصو 
 الالحق.أدرجناها يف الفصل بنظام التأمني التقليدي، متخضت عن آراء ونتائج 

  



 :لثالفصل الثا
التأمين  تطبيق أثر

أداء  علىالتكافلي 
التأمينات في  سوق

 الجزائر
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 الفصل تمهيد

 
وق التأمينات أداء سعلى  التكافليالتأمني  ثرألاجلوانب التطبيقية  نستعرض من خالل هذا الفصل   

يف اجلزائر، وذلك من خالل التطرق ملنهجية الدراسة بتحديد طبيعة اجملتمع وعينة الدراسة، باإلضافة إىل معايري 
القياس وأسلوب مجع البيانات واألساليب اإلحصائية املستخدمة، ومن مث حتليل فقرات االستبيان، واختبار 

 ائجها.فرضيات الدراسة وتفسري نت
 

 ،إىل ثالثة مباحث الدراسة امليدانية:اجلزء اخلاص بتقسيم هذا  متفقد ومنه          
تمع بني جمنمنهجية الدراسة امليدانية و وضح فيه ن "الميدانية الدراسة ومنهجية مكونات" ولالمبحث األيف  

 وعينة الدراسة وأيضا خصائص عينة الدراسة،
لدراسة والتأكد أداة اعلى فيه سنتعرف ف "معالجتها إحصائياو  بيانات االستبيان تفريغ" المبحث الثاني أما يف 

 من صدق أداة الدراسة وكذلك ثبات أداة الدراسة،
 حتليل فقرات الدراسةى علفقد انطوى على الوقوف  "تحليل البيانات واختبار الفرضياتلث "المبحث الثاويف  
 زائر.يف اجلعلى أداء سوق التأمينات التأمني التكافلي تطبيق أثر اخلاصة با اختبار فرضياهتو 
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 :الميدانية الدراسة ومنهجية مكونات: ولالمبحث األ
الثانوية األولية و  أنواع البياناتاملتضمنة من خالل هذا املبحث تناول كل من منهجية الدراسة سيتم 

غريات الدراسة من متضالذي يتمنوذج الدراسة و احملتوية على خمتلف األدوات املستخدمة،  املعاجلات اإلحصائيةو 
 ها املختلفةخصائصو  جمتمع وعينة الدراسة)املتغري املستقل واملتغري التابع( وكذا توصيف منوذج الدراسة مث نبني 

 كما يلي:
 منهجية الدراسة: األولالمطلب 

االستبانة كأداة جلمع املعلومات األولية، وهو عبارة عن جمموعة استخدام  مت   الدراسة أهداف حتقيق أجل من    
على  التعرف وذلك من أجل، املعدة مسبقا واملوجهة للمستجوبني من أجل احلصول على إجاباهتم من األسئلة

 .إسرتاتيجيات تطوير التأمني التكافلي كبديل للتأمني التقليدي وأثره يف رفع أداء سوق التأمينات يف اجلزائر
 :البيانات من أساسيني نوعني االعتماد علىمت   ::أنواع البياناتالفرع األول

الالزمة  املعلومات جتميع الدراسة، لغرض جمتمع على وتوزيعها الدراسة ستبانةا إعداد مت األولية: البياناتأوال:
ختبارات اال ستخداماو   Spss ئيربنامج اإلحصاال ستخداماب وحتليلها تفريغها مث ومن البحث حول موضوع

 .الدراسة موضوع ومؤشرات تدعم قيمة، ذات لدالالت الوصول هبدف املناسبة حصائيةاإل
 والدراسات واألحباث تينرتناإل ستخداماو  والدوريات الكتب مراجعة خالل من وتتمالثانوية:  البياناتثانيا:

 .الدراسة هذه إثراء يف السابقة اليت تساهم
اإلحصائي ومت  استخدام  Spss: مت تفريغ وحتليل اإلستبيان من خالل برنامج المعالجات اإلحصائيةثالثا: 

 األدوات اإلحصائية التالية:
I.النسب املئوية والتكرارات؛ 

II.ستبيان؛ختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االا 
III. ؛بريسون رتباطامعامل 
IV. معامل ارتباط سبريمان؛ 
.VاختبارT (One Sample T Test) ملتوسط عينة واحدة؛ 
VI. معامل التحديد؛ 

VIIثابت معادلة اإلحندار؛. 
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VIII .معامل اإلحندار. 
 من خالهلا اليت بين يتم حتديد منوذج الدراسة من خالل عرض املتغريات: : نموذج الدراسةالفرع الثاني

 النموذج من جهة، ومن جهة أخرى توصيف هلذا النموذج كما يلي:
 كما يلي:  عمنوذج الدراسة املالئم لطبيعة املوضو ميكن عرض املتغريات اليت بين عليها متغيرات الدراسة: أوال: 

I .التأمين التكافلي( المتغير المستقل(: 
 مت تقسيم املتغري املستقل املتمثل يف التأمني التكافلي اىل ثالثة أبعاد كالتايل:   

 ومنه مت تقسيم املتغري املستقل إىل أبعاد  كما يوضحه الشكل املوايل:
 ل: التأمين التكافليالمستق ( المتغير3/2الشكل رقم: )

 

 
 

 الباحث عدادإمن  المصدر:
  

التأمين 
التكافلي في 

الجزائر

خصائص 
التأمين 
التكافلي

تبني النظام  
المالي للدولة 

للتأمين 
التكافلي 

المنتجات 
التكافلية 
وتسويقها
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II.كمتغري تابع.  سوف نعتمد يف هذه الدراسة على أداء سوق التأمينات يف اجلزائر :المتغير التابع 
من خالل املتغريات اليت مت عرضها سابقا، وبعد التعرض للدراسات السابقة  توصيف نموذج الدراسة:ثانيا: 

 ميكن اقرتاح النموذج التايل للدراسة كما هو موضح يف الشكل التايل:
 

 ( نموذج الدراسة3/0الشكل رقم: )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث عدادإ من المصدر:
 

  

المستقل  المتغير  

 

خصائص التأمين 
 التكافلي

 تبني النظام المالي للدولة
 للتأمين التكافلي

المنتجات التكافلية 
 وتسويقها

 المتغير التابع

 

 أداء سوق التأمينات
 في الجزائر

 التأمين التكافلي
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 المطلب الثاني:مجتمع وعينة الدراسة
 مت تناول كل من جمتمع الدراسة وعينة الدراسة كما يلي:

تم يعترب جمتمع الدراسة اجملموعة الكلية لألفراد املالئمني ملوضوع الدراسة، واليت هت ول:مجتمع الدراسة:الفرع األ
 اجلزائرية إطارات وذوي اخلربة من مؤسسات التأمني هبا الدراسة وتسعى لتعميم النتائج عليها، والذي يتمثل يف

بالنسبة للعينة اليت مجعها عن طريق اإلستبيان د فر  16 تكونت عينة الدراسة من ثاني:عينة الدراسة:الفرع ال
بح جمموع العينة ليص بالنسبة للعينة اليت مجعها عن طريق اإلستبيان االلكرتوين،فرد  11إىل  الورقي، باإلضافة

 ، حبيث مت توزيع االستبيان الورقي كما يلي:  فرد 164
 (: توزيع اإلستبيان الورقي3/2الجدول رقم )

 التأمينمؤسسة  الرقم
 )وبعض دكاترة الجامعة(

 ستبياناتاال
 الموزعة

 ستبياناتاال
 المسترجعة

 ستبياناتاال
 المستبعدة

 ستبياناتاال
الخاضعة 
 للدراسة

 63 66 63 63 سالمة.الجلفة 10
10 CAAT 66 61 61 64 .الجلفة 
10 ALLIANCE61 61 62 62 .الجلفة 
 63 66 63 13 .الجلفةSAA الشركة الجزائرية للتأمين 10
05 CNMA07 00 07 15 .الجلفة 
10 CAAT. 24 66 24 24 األوغوا 
 62 66 62 62 دكاترة الجامعة في مجال التأمين 10
 60 10 60 07 المجموع 

 إعداد الباحثمن  المصدر:
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 ،تأمنيستة مؤسسات قي  على ستبيان ور ا 87ع املالحظ من اجلدول أعاله أنه مت توزياإلستبيان الورقي:أوال: 
 من خالل العديد من الفروع كالتايل:

  اجللفة .للتأمينات سالمةمؤسسة 
 CAAT اجللفة. 
 ALLIANCEاجللفة. 
 الشركة الجزائرية للتأمين SAA اجللفة. 
 CNMAاجللفة. 
 CAAT.األغواط 
 دكاترة اجلامعة يف جمال التأمني 

 
 زيع االستبيان اإللكرتوين  تو متالعينة حمل الدراسة، و مت توزيع االستبيان اإللكرتوين على االلكتروني: اإلستبيان ثانيا:

 كما يلي:
 

 ستبيان اإللكترونيتوزيع اال :(3/0الجدول رقم )
 
 الرقم

 
 البيان

 ستبياناتاال
 المرسلة

 ستبياناتاال
المجاب 

 عنها

 ستبياناتاال
الخاضعة 
 للدراسة

22  
عرب وسيلة االتصال املهنية مت إرسال االستبيانات 

"LinkedIn"  شركات التأمني إطارات إىل خمتلف
 اجلزائرية

 

 

 

 

 
162 
 

  

 
11 

 
11 

 99 99 240 المجموع
 عداد الباحثامن  المصدر:
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 خصائص عينة الدراسةالمطلب الثالث:
سيتم تناول يف هذا املطلب كل من املستوى العلمي، املسمى الوظيفي، التخصص العلمي، املؤهل العلمي، 

 الدراسة. لعينة املستخدمة،سنوات اخلربة، املؤسسة 
 :اجلدول املوايل يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى العلمي كمايلي :ول:المستوى العلميالفرع األ

 ع عينة الدراسة حسب متغير المستوى العلميتوزي (:3/3الجدول رقم )
 %النسبة  التكرار المستوى العلمي

  %11.4 13 ثانوي
 % 61.3 61 جامعي

 % 33.4 37 دراسات عليا
  %12.3  16 "تأمينات" دراسات متخصصة
  %222 225 المجموع

 spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي من إعداد الباحث باال المصدر:

 ( أعاله جند:3/1من خالل اجلدول رقم )
مستواهم العلمي من عينة الدراسة  %61.3، ومستواهم العلمي ثانويمن عينة الدراسة  % 11.4أن نسبة
من عينة %12.3متثل نسبة قدرها  فيما، ملون شهادات دراسية عليامن عينة الدراسة حي %33.4، وجامعي

 ."تأمينات" من حيملون شهادات دراسات متخصصةالدراسة 
ساهم يف دقة لذي يويبني اجلدول السابق أن نسبة كبرية من أفراد العينة لديهم مؤهل علمي عايل، وهو األمر ا

 اإلجابات وسالمتها.
 والتمثيل البياين التايل يوضح النتائج السابقة كما يلي:
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 ة الدراسة حسب متغير المستوى العلميالتمثيل البياني توزيع عين (:3/3الشكل رقم )

 
 spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي من إعداد الباحث باال المصدر:

ا اجلدول املوايل يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغري املسمى الوظيفي كم: المسمى الوظيفيثاني: الفرع ال
 يلي:

 
 عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي (: توزيع3/4الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار المسمى الوظيفي
 % 13.3 11 عون تنفيذ
 % 62.3 63 عون تحكم

 % 33.1  41 إطار
 % 100  225 المجموع
 .spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي من إعداد الباحث باال المصدر:

 
 ( أعاله جند:3/6من خالل اجلدول رقم )

وظيفتهم عون من عينة الدراسة  % 62.3، وعون تنفيذي وظيفتهممن عينة الدراسة  % 13.3أن نسبة -
 .إطارات % 33.1، وما نسبتهحتكم

 ، مما يؤدي إىل الدقة يف اإلجابات.هم إطاراتس هبا من أفراد العينة أن نسبة ال بأ واملالحظ   
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 والتمثيل البياين التايل يوضح النتائج السابقة كما يلي:
 عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفيالتمثيل البياني توزيع  (:3/4الشكل رقم )

 

 spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي من إعداد الباحث باال المصدر:       

العلمي كما  لاملؤهاجلدول املوايل يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغري : العلمي المؤهل:ثالثالفرع ال
 يلي:

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي9/ 3الجدول رقم )
 %النسبة  التكرار المؤهل العلمي

 % 31.2 36 ليسانس
 % 32.1 31 ماستر

 % 16.7  14 ماجستير
 % 67.3  63 دكتوراه
 % 16.7  14 آخر

 % 100  225 المجموع
 .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي المصدر: 

 ( أعاله جند:3/1من خالل اجلدول رقم )
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مؤهلهم العلمي من عينة الدراسة  % 32.1 ، ومؤهلهم العلمي ليسانسمن عينة الدراسة  % 31.2أن نسبة -
ملن مؤهلهم  %67.3من أفراد العينة مؤهلهم العلمي ماجستري، يف حني نسبة  % 16.7 ، وما نسبتهماسرت

 .%16.7العلمي دكتوراه، بينما من ميلكون مؤهالت أخرى متثل مانسبته 
 مما يؤدي إىل الدقة يف اإلجابات.، ينة مؤهلهم العلمي مرتفعمن أفراد الع جيدة أن نسبة واملالحظ   

 والتمثيل البياين التايل يوضح النتائج السابقة كما يلي:
عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلميالتمثيل البياني توزيع  (:3/9الشكل رقم )

 

 spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي من إعداد الباحث باال المصدر:
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ما ك اجلدول املوايل يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغري اخلربة الوظيفية :الوظيفيةع:الخبرة رابالفرع ال
 يلي:

 عينة الدراسة حسب متغير الخبرة الوظيفية (: توزيع3/0الجدول رقم )
 %النسبة  التكرار الخبرة الوظيفية

 % 16.7 14 سنوات 29أقل من 
 % 31.2 34 22سنوات و 20بين 

 % 27.1 36 29سنة و 22بين 
 % 16.1 11 02سنة و20بين 

 % 14.1 18 سنة 02أكثر من 
 % 100 225 المجموع
 .spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي باال من إعداد الباحث المصدر:

 ( أعاله جند:3/4من خالل اجلدول رقم )
عينة الدراسة  من % 31.2سنوات، و 61من عينة الدراسة خربهتم الوظيفية أقل من  % 16.7أن نسبة -

، وما 11سنة و 11بني عينة الدراسة خربهتم الوظيفية من % 27.1، و16سنوات و 64 بنيخربهتم الوظيفية 
بالنسبة ألفراد  %14.1، بينما مانسبته 26سنة و14.بنية خربهتم الوظيفية من عينة الدراس % 16.1نسبته

 سنة. 26العينة الذين خربهتم الوظيفية أكثر من 
سنوات، مما يؤدي إىل الدقة 16أن نسبة ال بأس هبا من أفراد العينة لديهم خربة وظيفية أكثر من  واملالحظ   

 يف اإلجابات.
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سة حسب متغري املؤس اجلدول املوايل يوضح توزيع عينة الدراسة ::المؤسسة المستخدمةخامسالفرع ال
 كما يلي:  املستخدمة

 عينة الدراسة حسب متغير المؤسسة المستخدمة (: توزيع0/ 3الجدول رقم )
 %النسبة  التكرار المؤسسة المستخدمة

  2A 62 61.3 % 
AGLIC 61 6.4 % 

ALLIANCE 63 62.3 % 
Autre 61 6.4 % 
AXA 61 6.4 % 

BEST ASSURANCE 61 6.4 % 
CAAR 62 61.3 % 

CAARAMA 62 61.3 % 
CAAT 36 31.2 % 

CARDIF 61 6.4 % 
CASH 66 63.7 % 
CIAR 62 61.3 % 

CNMA 16 64.2 % 
GAM 67 64.6 % 

GAM ASURANCE 61 6.4 % 
MAATEC ASSUR 61 6.4 % 

SAA 21 14.3 % 
SALAMA 16 64.2 % 

TRUST 62 61.3 % 
Universite 63 62.3 % 

 % 100 225 المجموع
 .spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي من إعداد الباحث باال المصدر:

 ( أعاله جند:3/7من خالل اجلدول رقم )
 يف حدها األقصى. % 31.2، ويف حدها األدىنمن عينة الدراسة  % 6.4 النسب ترتاوح بنين أ-
هناك تعدد املؤسسات املستخدمة ألفراد العينة وبنسب متقاربة يف الغالب وتوجد فقط مؤسستني أن  واملالحظ   

 .16 %بنسة فاقت 
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 معالجتها إحصائياو بيانات االستبيان  المبحث الثاني: تفريغ

أداة ثبات فقرات إختبار صدق و تفريغ بيانات االستبيان من خالل التعريف بأداة الدراسة، و حث يتضمن هذا املب
 الدراسة، كما يلي:
 اسةالتعريف بأداة الدر  :المطلب األول

لقد مت  تصميم االستبيان، من خالل استخدام مقياس ليكرت اخلماسي إلجابات املستقصني    
بالدرجات، ويتم حتديد احلدود الدنيا والعليا أي طول اخللية على مقياس ليكرت اخلماسي، وذلك من خالل 

لية على طول اخل (، مث قسمة نتيجة املدى على عدد خاليا املقياس للحصول6=1-1حساب املدى املتمثل يف )
(، وذلك لتحديد احلد األعلى 1(، وبعدها يتم زيادة طول اخللية إىل أصغر قيمة يف املقياس أي )6.3=6/1)

هلذه اخللية، وباتباع نفس الطريقة يتم احلصول على احلدود الدنيا والعليا لكل خلية، كما هو موضح يف اجلدول 
 التايل:

 
 الفقرات على اإلجابة مقياس :(3/2الجدول رقم )  

 وغير موافق بشدة وغير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 6 1 الدرجة

المتوسط 
 المرجح

6.2-1 3.6-6.2 2.4-3.6 ]1.3-2.4 1-1.3] 

 ولقد مت إعداد االستبيان حسب املراحل التالية:
 لومات؛عواملستخدامها يف مجع البيانات استبيان املبدئية لكي يتم إعداد مسودة اال.2
 ختبار مدى مالءمتها جلمع البيانات؛استبيان على املشرف ليتم عرض مسودة اال.0
 ستبيان بصورة مبدئية حسب توجيهات املشرف؛تعديل مسودة اال.3
وجيهات هلم تقدمي العديد من التستبيان املعدلة على جمموعة من احملكمني، والذي مت من خالعرض مسودة اال.4
 ستبيان؛تعانة هبا من أجل تعديل مسودة االسمت اال النصائح، واليتو 

ى جراء التعديالت الضرورية للحصول علإستبيان املعدل، من أجل ختبارية ميدانية أولية لالاجراء دراسة إ.9
 ستبيان النهائي؛اال
  .ستبيان على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسةتوزيع اال.0
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دراسة ثالثة جمموعات، حبيث متثل اجملموعة األوىل البيانات الشخصية لعينة الستبيان إىل التقسيم ا ولقد مت     
تناول فقرات، واجملموعة الثانية تتناول املتغري املستقل املتمثل يف التأمني التكافلي واجملموعة الثالثة ت 63وتتكون من 

اد، والفقرات واجلدول املوايل يوضح اجملموعات، األبعاملتغري التابع املتمثل يف أداء سوق التأمينات يف اجلزائر، 
 املتعلقة بكل بعد كما يلي: 

 ستبيان الدراسةاأبعاد  (:3/5الجدول رقم )
 عدد الفقرات المحتوى األبعاد المجموعات
 فقرة 12 خصائص التأمني التكافلي البعد األول اجملموعة الثانية

 فقرة 16 يالنظام املايل للدولة للتأمني التكافلتبين  البعد الثاين "التأمني التكافلي"
 فقرة 17 املنتجات التكافلية البعد الثالث 

 اجملموعة الثالثة
 "أداء سوق التأمينات يف اجلزائر"

 فقرة 11 "أداء سوق التأمينات يف اجلزائر" البعد الرابع

 من إعداد الباحثالمصدر: 
 

 صدق أداة الدراسة: الثاني المطلب
 ختبار صدق وثبات فقرات أداة الدراسة.ايف هذا املطلب يتم تناول    
 .بطريقتني االستبيان فقرات صدق من التأكد مت

 يف متخصصني من أساتذة تألفت احملكمني من جمموعة على االستبيان عرض مت: األداة صدقالفرع األول: 
 ضوء يف وتعديل حذف ما يلزم من بإجراء وقام احملكمني السادة آلراء الباحث استجاب وقد، تأميناتال

 .مقرتحاهتم
 االستبيان لفقرات الداخلي االتساق حساب مت االستبانة: لفقرات الداخلي االتساق صدقالفرع الثاني: 

 يلي: كما له التابعة والبعد فقرة كل بني االرتباط معامالت حبساب االستطالعية، وذلك الدراسة عينة على
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ستقلة املختلفة ات املالصدق الداخلي للمتغري من خالل هذا اجلزء  سنعرض ر المستقل:يالداخلي للمتغالصدق أوال: 
 اخلاصة باألبعاد

I . األولالصدق الداخلي لفقرات البعد: 
 ولاأل بعدالصدق الداخلي لفقرات ال: (3/22)الجدول رقم

معامل  الفقرة رقم الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 6.666 6.364 التكافلي ال يؤمن على احملرمات، أو على أغراض حمرمة شرعاا التأمني  61
التأمني التقليدي عقد معاوضة مالية من التأمني نفسه، تطبق عليه  62

 أحكام املعاوضات املالية اليت يؤثر فيها الغرر
6.131 6.666 

نتظره يالتأمني التكافلي خال من الربا والغرر وامليسر وهو البديل الذي  63
 املستأمن اجلزائري

6.714 6.666 

يقوم التأمني التكافلي على أساس االلتزام بالتربع من املشرتكني  66
 ملصلحتهم، ومحاية جمموعهم

6.423 6.666 

 6.666 6.467 العمل حتت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 61
 6.666 6.146 ني.املسامهمن مزايا التكافلي الفصل بني أموال املؤمنني وأموال  64
از  توزيع الفائض التأميين يف نـهاية السنة املالية على املشرتكني مما ميت 67

 به التأمني التكافلي عن التأمني التقليدي
6.441 6.666 

استثمار جزء من الفائض التأميين يف صيغ التمويل اجلائزة  شرعا أمر  63
 خيتص به التأمني اإلسالمي.

6.167 6.247 

64 
 

هناك عدة مناذج للتأمني التكافلي والزبون حر يف اختيار النموذج 
-لطاملخت-املضاربة-الذي يناسبه لذا فهو مطلوب أكثر)الوكالة

 الوقف(

6.116 6.666 

يأخذ املشرتك نسبة مئوية من عوائد أرباح احملفظة االستثمارية وهذا  16
 من خصائص التأميني التكافلي.

6.116 6.666 

حددت املعايري الشرعية كل ضوابط التأمني التكافلي مما يرفع الثقة  11
 بني املشاركني واملسامهني

6.262 6.611 

التأمني التكافلي أكثر أمهية بالنسبة للمؤمن ألنه حينما ال تتحقق  12
 املخاطر فاألموال تؤول إليه أو تستثمر لصاحله

6.412 6.666 

 . spssباالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي باحث: من إعداد الالمصدر
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لفقراته،  الكلي واملعدلول، األ بعدال فقرات من فقرة كل بني االرتباط معامالت يبني(3/16) رقم جدول
 لكل الداللة مستوى أن ، حيث(0.05) ةدالل مستوى عند دالة االرتباط املبينة معامالت أن يبني والذي

 فقرات تعترب ، وبذلك6.134 تساوي واليت اجلدوليةr قيمة  من أكرب احملسوبة rوقيمة  0.05 من أقل فقرة
 .لقياسه وضعت ملا صادقة  األول بعدال

II. الثانيالصدق الداخلي لفقرات البعد : 
 ثاينال بعدالصدق الداخلي لفقرات ال: (3/22)الجدول رقم

رقم 
 الفقرة

معامل  الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 6.666 6.643  امليدان واإلطار القانوينيفمل تنجح حماولة شركة "سالمة" انتهاج التأمني التكافلي  لغياب الشروط املالئمة لتطبيقه  61
 6.666 6.171 يساعد إنشاء احلكومة ملراكز حبث للمالية اإلسالمية على تشجيعها 62
لمالية تطوير اجلانب التنظيمي والقانوين واحملاسيب لأساس جناح  التأمني والصكوك  والصريفة اإلسالمية هو  63

 اإلسالمية.
6.442 6.666 

 6.666 6.422 الدولة تـهتم بالتأمني التكافلي  بدعمه بربامج حبثية وتعليمية مكثفة وتطويرها 66
 6.666 6.644 يساعد إنشاء احلكومة ملراكز حبث للمالية اإلسالمية على تشجيعها 61
مساعدات للجامعات لدعم االبتكارات وإجياد حلول للمشاكل والعراقيل، يرقي هذه منظومة املالية تقدمي  64

 اإلسالمية لتصبح يف خدمة االقتصاد
6.137 6.666 

فتح معاهد متخصصة لتكوين إطارات املاليةاإلسالمية لتشغيلهم يف املؤسسات املالية اإلسالمية حيل مشكل  67
 التأطري

6.136 6.666 

معرفة حقيقة النظام املايل اإلسالمي ومميزاته والفرص اليت مينحها ملستخدميه أمر جيب نشره والرتويج له من  63
 قبل الدولة.

6.746 6.666 

نشر الوعي التعليمي بواسطة املؤمترات، الندوات، النقاشات اجلامعية، والربامج التلفزيونية واإلذاعية أمر  64
 التكافليضروري لنجاح التأمني 

6.443 6.666 

 6.666 6.437 الدعم احلكومي للمالية اإلسالمية مينح دفعا قويا وصالبة يف مواجهة التحديات 16
إنشاء هيآت رقابية تعمل على تسهيل وتطوير أداء كل من مؤسسات التكافل أو الصريفة اإلسالمية تـحل   11

 كل مشاكل الرقابة
6.424 6.666 

مؤسسات خمتصة تسعى على حتديث األطر القانونية والتنظيمية ملؤسسات التأمني التكافلي تنشأ الدولة  12
 بشكل مستمر وفقا ملستلزمات التطوراملايل املتسارع

6.471 6.666 

 6.666 6.161 حيتاج التسريع يف تطبيق التأمني التكافلي يف اجلزائر أن يكون القرار سياسيا وسياديا. 13
 6.666 6.363 التحتية لالقتصاد اإلسالمي كاجلانب القانوين والتشريعي والرقايب من مهمات احلكومة.بناء البىن  16

 . spssباالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي باحث: من إعداد الالمصدر
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 لفقراته، الكلي واملعدل ثاين،ال بعدال فقرات من فقرة كل بني االرتباط معامالت يبني(3/11) رقم جدول
 لكل الداللة مستوى أن ، حيث(0.05) ةدالل مستوى عند دالة االرتباط املبينة معامالت أن يبني والذي

 فقرات تعترب ، وبذلك6.134تساوي واليت اجلدوليةr قيمة  من أكرب احملسوبة rوقيمة  0.05 من أقل فقرة
 .لقياسه وضعت ملا صادقة  األول بعدال
III. الثالثالصدق الداخلي لفقرات البعد : 

 ثالثال بعدالصدق الداخلي لفقرات ال: (3/20)الجدول رقم
رقم 
 الفقرة

معامل  الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.477 يلجأ الزبائن اىل عدة منتجات للتأمني  عندما يدركون بأن هذا التأمني حالل 61

 0.000 0.552 أمني التكافليإىل التوجود الكثري من املنتجات التأمينية التكافلية يدفع الزبائن  62

 0.000 0.773 قوة ثقافة التكافل والتوعية الدينية به سيعمالن على الرتويج هلذا النوع من التأمني 63

التأمني يف حالة الوفاة، أو العجز أو اإلصابة، أو املرض هو البديل عن التأمني عن  66
 احلياة يف التأمني التقليدي

0.562 0.000 

سريفع التأمني التكافلي على األشخاص نسبته من السوق اجلزائري اإلمجايل ، حيث  61
 -فقط %16متثل نسبة التأمني التقليدي  على األشخاص  

0.377 0.000 

يقوم التأمني التكافلي على تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب التأمني من احلريق،  64
د مانة، وغريها ومنه سيلجأ زبائن جدوالسيارات، والطائرات، واملسؤولية، وخيانة األ

 خاصة بـهذه املنتجات

0.505 0.000 

 0.000 0.629 -إتاحة املعلومات عن أنشطة سوق التأمني التكافلي وشركاته يستقطب املستهلكني 67

 0.000 0.594 التعريف الدقيق للمنتجات التأمينية التكافلية يزيد املستهلكني اطمئنانا 63

 0.000 0.597 لضرورة وفوائد التأمني اإلسالمي مهم لكل األطرافالرتويج  64

 0.000 0.633 التوعية بأمهية التكافل االقتصادية واالجتماعية تؤثر على سلوك املستهلكني 16

 0.000 0.510 إن صناعة التكافل جيب أن تركز أكثر على ابتكار املنتجات لكي تنمو 11
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 0.001 0.327 للغاية ألن الصكوك هي من بني األسرع منوا يف العاملتكافل ملخاطر الصكوك مرحبة  12

 0.002 0.299 نروج ونقدم املنتوجات التكافلية بإظهار الفرق بينها وبني املنتوجات التقليدية 13

وجود شركات متعددة للتأمني التكافلي سيخلق روح املنافسة عن طريق املنتجات  16
 املبتكرة واألسعار التنافسية

0.548 0.000 

نظام الوكالة يفضله معظم مشغلي التكافل اليوم لقدرتـها التنافسية يف جلب املزيد  11
 من وكالء العمالء هلا

0.528 0.000 

غياب الوعي التعليمي والتثقيفي باملالية اإلسالمية يؤدي  إىل عزوف املتعاملني عن  14
 التعامل معها

0.434 0.000 

بأمهية التأمني التكافلي كجزء من النظام املايل اإلسالمي جيعل إقناع املستثمرين  17
 -مسار املالية اإلسالمية يف تطور مستمر

0.620 0.000 

 . spssباالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي باحث: من إعداد الالمصدر
 

لفقراته،  الكلي واملعدل لثالث،ا بعدال فقرات من فقرة كل بني االرتباط معامالت يبني(3/12) رقم جدول
 لكل الداللة مستوى أن ، حيث(0.05) ةدالل مستوى عند دالة االرتباط املبينة معامالت أن يبني والذي

 فقرات تعترب ، وبذلك6.134 تساوي واليت اجلدوليةr قيمة  من أكرب احملسوبة rوقيمة  0.05 من أقل فقرة
 .لقياسه وضعت ملا صادقة  األول بعدال

IV. التابع  متغيرالداخلي للالصدق: 
  رابعال بعدالصدق الداخلي لفقرات ال: (3/23)الجدول رقم

رقم 
 الفقرة

معامل  الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

من امكانياته، بسبب وجود  التأمني التقليدي   %21سوق التأمينات يف اجلزائر ال ينتج إال  61
 فقط.

6.111 6.666 

بينما  -بسبب ترك اجلزائريني للتأمني التقليدي  -%3االقتصاد فقط بنسبة سوق التأمينات ميول  62
 %16يصل يف بعض الدول إىل 

6.162 6.666 

نسبة رقم األعمال لسوق التأمينات احلايل من الدخل الوطين اإلمجايل ضئيلة جدا لعدم وجود البديل  63
 اإلسالمي.

6.162 6.666 

 اإلسالمية مها من أجنح احللول الستقطاب الكتلة املالية املتداولة خارجالتأمني التكافلي والصريفة  66
 الدائرة الرمسية

6.171 6.666 
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 6.666 6.276 السماح للشركات األجنبية اليت تتقن التأمني التكافلي باالستثمار يف اجلزائر ينعش سوق التأمينات 61

 6.666 6.141  هذه السوقشركات التأمني وكل الفاعلني يفجناح تطبيق التأمني التكافلي يقتضي االستشارة مع  64

التأمني التكافلي خيدم الصريفة اإلسالمية اليت بدورها تعترب ضرورية خلدمة مصاحل التأمني التكافلي  67
 فهما متكاملني.

6.442 6.666 

 6.666 6.631 وجود شركة إعادة التأمني التكافلي سيعزز نشاط شركات التأمني التكافلي 63

 6.666 6.136 وجود التأمني اإلسالمي جيعل اجلزائريني يلجؤون إىل تأمينات أخرى غري اإلجبارية 64

 6.666 6.764 وجود البديل اإلسالمي للتأمني سيشجع التقافة التأمينية وبالتايل انتشار التكافل االجتماعي 16

 6.666 6.146 التأمني التكافلي أداة متويل للمشاريع االستثمارية 11

شركات التأمني التقليدية تتلقى دائما دعوات من زبائنها حول تطبيق التأمني التكافلي وهو البديل  12
 الذي ينتظره الكثري

6.213 6.663 

اجملتمع اجلزائري جد متمسك بدينه لذا فالتأمني التكافلي جيلب الكثري من املواطنني اىل هذا  13
 .السوق الواعد

6.334 6.666 

إن التأخر يف تطبيق التأمني التكافلي سيحرم االقتصاد الوطين من حتقيق وفورات اقتصادية  - 16
 معتربة

6.341 6.666 

 6.666 6.331 رغبة شركات التأمني التقليدية اجلزائرية للولوج يف ميدان التأمني التكافلي يساعد يف انتشاره - 11

 . spssباالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي باحث: من إعداد الالمصدر
 

 لفقراته، والذي الكلي واملعدل لرابع،ا بعدال فقرات من فقرة كل بني االرتباط معامالت يبني(13) رقم جدول
 أقل فقرة لكل الداللة مستوى أن ، حيث(0.05) ةدالل مستوى عند دالة االرتباط املبينة معامالت أن يبني
 بعدال فقرات تعترب ، وبذلك6.134 تساوي واليت اجلدوليةr قيمة  من أكرب احملسوبة rوقيمة  0.05 من

 .لقياسه وضعت ملا صادقة  األول
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 .االستبانة لفقرات الكلي دلاملع معأبعاد الدراسة ارتباط ب وهو يتعلق: ي لألبعاد صدق االتساق البنائ: لثالفرع الثا
 االستبانة. لفقرات الكلي املعدل مع الدراسة أبعاد من بعد كل معدل بني االرتباط معامل (:3/24رقم) جدول

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعاد الرقم

 6.666 6.773 خصائص التأمني التكافلي   1

 6.666 6.341 تبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافلي 2

 6.666 6.336 املنتجات التكافلية وتسويقها 3

 6.666 6.346 أداء سوق التأمينات يف اجلزائر 6

 spss.باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  باحثال : من إعدادالمصدر
 لفقرات الكلي مع املعدل الدراسة بعد من بعد كل معدل بني االرتباط معامالت يبني(3/14)رقم جدول

 الداللة مستوى إن حيث 6.61 داللة مستوى عند دالة املبينة االرتباط معامالت أن يبني والذي االستبانة
 .6.132 تساوي واليت اجلدولية  r قيمة من أكرب احملسوبة r وقيمة 0.05 من أقل فقرة لكل

 
 

 ثبات أداة الدراسةالمطلب الثالث: 
بإجراء اختبار مدى االتساق  نا، إذ قم(Cronbach Alpha) مت التحقق من الثبات بطريقة معامل الثبات

( ألنه Cronbach Alpha تقييم متاسك املقياس حبساب معامل الثبات )متالداخلي لفقرات املقياس، حيث 
يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة ألخرى، وهو يشري إىل قوة االرتباط والتماسك بني فقرات املقياس، إضافة 

 Cronbachلتحقق من ثبات أداة الدراسة هبذه الطريقة طبقت معادلة )لذلك فإنه يزود بتقدير جيد للثبات ول

Alpha( على درجات أفراد الثبات وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية خبصوص القيم املناسبة )Alpha )
وهي نسبة ممتازة. وفيما  %91.90، أي 0.919لكن من الناحية التطبيقية يعد معامل الثبات لدراسة ككل 

 عامل الثبات لكل بعديلي  م
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 (: معامالت الثبات )بطريقة ألفا كرونباخ(3/29الجدول رقم )

معامل ألفا   عدد الفقرات البعد الرقم
باخنكرو   

 املالحظة

فقرة 12 خصائص التأمني التكافلي األول  معامل جيد 0.689 
فقرة 16 تبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافلي الثاين  معامل ممتاز 0.837 
فقرة 17 املنتجات التكافلية و تسويقها الثالث  معامل جيد 0.810 
فقرة 11 أداء سوق التأمينات يف اجلزائر الرابع  معامل جيد 0.735 

فقرة 13 االستبانة ككل  معامل ممتاز 6.414 
 spss. باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي باحثمن إعداد ال المصدر:

يف حدها   6.434من اجلدول أعاله أن قيم معامل ألفا كرونباخ لألبعاد األربعة مرتاوحة بني قيمة واملالحظ 
 القيمة املقبولة.وهي  6.46يف حدها األقصى، وبالتايل مجيع القيم ممتازة لكوهنا أكرب من  6.337األدىن، وقيمة 

خصائص عد ب تقييم متاسك متيث ، حاألول بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس ناقم
 حبساب معامل الثبات )ألفا كرونباخ( ألنه يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة ألخرى، التأمني التكافلي

صائص خبعد  وهو يشري إىل قوة االرتباط والتماسك بني فقرات وهو معامل جيد  %43.4ووجدناه مساو لـ: 
 خصائص التأمني التكافليفقرة تصلح لقياس  12وبالتايل فإن أسئلة هذا املقياس البالغ عددها  التأمني التكافلي

 أو أن األسئلة صادقة لقياس هذا البعد.
تبين بعد اسك  تقييم متمت، حيث الثاين بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس ناقمكما 

رد من حبساب معامل الثبات )ألفا كرونباخ( ألنه يعتمد على اتساق أداء الف النظام املايل للدولة للتأمني التكافلي
 وهو يشري إىل قوة االرتباط والتماسك بني فقرات وهو معامل ممتاز  %33.7ووجدناه مساو لـ:  فقرة ألخرى،

فقرة تصلح لقياس  16 اوبالتايل فإن أسئلة هذا املقياس البالغ عدده تبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافليبعد 
 أو أن األسئلة صادقة لقياس هذا البعد. تبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافلي

املنتجات بعد   تقييم متاسكمت، حيث الثالث بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس ناقم
 حبساب معامل الثبات )ألفا كرونباخ( ألنه يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة ألخرى، التكافلية و تسويقها
تجات املنبعد  وهو يشري إىل قوة االرتباط والتماسك بني فقرات وهو معامل جيد  %31ووجدناه مساو لـ: 
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املنتجات التكافلية و اس فقرة تصلح لقي 17وبالتايل فإن أسئلة هذا املقياس البالغ عددها  التكافلية و تسويقها
 أو أن األسئلة صادقة لقياس هذا البعد. تسويقها

 تقييم متحيث  ،الرابع واخلاص باملتغري التابع بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس ناقم
تساق أداء احبساب معامل الثبات )ألفا كرونباخ( ألنه يعتمد على  أداء سوق التأمينات يف اجلزائربعد متاسك 

وهو يشري إىل قوة االرتباط والتماسك بني  وهو معامل جيد  %73.1ووجدناه مساو لـ:  الفرد من فقرة ألخرى،
فقرة تصلح لقياس  11وبالتايل فإن أسئلة هذا املقياس البالغ عددها  أداء سوق التأمينات يف اجلزائربعد  فقرات

 صادقة لقياس هذا البعد.أو أن األسئلة  أداء سوق التأمينات يف اجلزائر
أكرب ومادامت  وهي نسبة ممتازة %91.90، أي 0.919يعد معامل الثبات لدراسة ككل  وإمجاال،

 فهي قيمة مقبولة وصاحلة للحكم على ثبات الدراسة وأن كل فقرات األبعاد صاحلة لقياس أبعادها. 6.46من 
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 تحليل البيانات واختبار الفرضيات: لثالمبحث الثا

 كالتايل:   الدراسة رضياتواختبار ف، حث دراسة وحتليل البيانات اخلاصةيتضمن هذا املب    

 : تحليل فقرات الدراسةولالمطلب األ
 تغري التابع.املو  ،بأبعاده الثالثة تغري املستقلملحتليل فقرات الدراسة لكل من ا اجلزءسيتم من خالل هذا    
للعينة  T االعتماد على اختبار وقد مت   ،احلسابية واالحنرافات املعياريةحساب املتوسطات  مت  ومن أجل ذلك     

فراد العينة أ جيابية مبعىن أن  إ وتكون الفقرة .ستبياناالفقرات  لتحليل ( One Semple T Test T)الواحدة 
الوزن و  ،اجلزائرية مؤسسات التأمنيبالنسبة لعينة  6.61قل من أيوافقون على حمتواها إذا كانت مستوى املعنوية 

ستوى املعنوية م ال يوافقون على حمتواها إذا كان أفراد العينة وتكون الفقرة سلبية مبعىن أن   .%46كرب من أالنسيب 
مستوى الداللة هلا  انكذا ما إن أراء العينة يف الفقرة حمايدة (.وتكو %46قل من أوالوزن النسيب 6.61 قل منأ
 ، كما يلي:6.61كرب من أ

تغريات املستقلة،  سيتم حتليل فقرات الدراسة للم : المستقل يرتحليل فقرات الدراسة للمتغ ول:األالفرع 
 كما يلي:

راسة وف يتم من خالل هذا العنصر حتليل فقرات الدس :لمتغير المستقللتحليل فقرات البعد األول أوال: 
 كما يلي:،  املتمثل يف خصائص التأمني التكافلي ملتغري املستقلللبعد األول ا

 لمتغير المستقلتحليل فقرات البعد األول ا :(3/20:) مالجدول رق

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

الوزن 
 النسبي

T 
مستوى 
 الداللة

61 
التأمني التكافلي ال يؤمن على احملرمات، أو على 

 6.666 68.23 41.66 6.647 4.57 أغراض حمرمة شرعاا 

62 
التقليدي عقد معاوضة مالية من التأمني التأمني 

نفسه، تطبق عليه أحكام املعاوضات املالية اليت 
 يؤثر فيها الغرر

4.11 0.084 82.20 49.04 0.000 

63 
التأمني التكافلي خال من الربا والغرر وامليسر 

 0.000 43.28 83.40 0.096 4.17 وهو البديل الذي ينتظره املستأمن اجلزائري

ع التأمني التكافلي على أساس االلتزام بالترب يقوم  66
 .من املشرتكني ملصلحتهم، ومحاية جمموعهم

4.38 0.073 87.60 59.55 0.000 

 0.000 53.94 87.80 0.081 4.39 العمل حتت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 61
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64 
من مزايا التكافلي الفصل بني أموال املؤمنني 

 وأموال املسامهني.
4.34 0.077 86.80 56.09 0.000 

67 
لى توزيع الفائض التأميين يف نـهاية السنة املالية ع

املشرتكني مما ميتاز  به التأمني التكافلي عن 
 التأمني التقليدي

4.36 0.073 87.20 59.55 0.000 

63 
استثمار جزء من الفائض التأميين يف صيغ 
 التمويل اجلائزة  شرعا أمر خيتص به التأمني

 اإلسالمي.
3.44 0.134 68.80 25.71 0.000 

64 
هناك عدة مناذج للتأمني التكافلي والزبون حر يف 
اختيار النموذج الذي يناسبه لذا فهو مطلوب 

 الوقف(-املختلط-املضاربة-أكثر)الوكالة
4.18 0.077 83.60 54.12 0.000 

16 
يأخذ املشرتك نسبة مئوية من عوائد أرباح احملفظة 
االستثمارية وهذا من خصائص التأميني 

 التكافلي.
3.81 0.073 76.20 52.06 0.000 

حددت املعايري الشرعية كل ضوابط التأمني  11
 التكافلي مما يرفع الثقة بني املشاركني واملسامهني

3.60 0.098 72.00 36.51 0.000 

12 
 التأمني التكافلي أكثر أمهية بالنسبة للمؤمن ألنه

تتحقق املخاطر فاألموال تؤول إليه أو حينما ال 
 .تستثمر لصاحله

3.93 0.069 78.60 56.23 0.000 

 جميع فقرات البعد األول
 "خصائص التأمين التكافلي"

4.11 0.042 82.20 100.77 0.000 

 .spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي باال من إعداد الباحث المصدر:

 
وهذا ما يعكسه  ،عد األولمجيع فقرات البغالبية أفراد العينة توافق بشدة على  أن  يتبني من اجلدول أعاله،    

 T(، وبلغ اختبار 6.662واالحنراف املعياري ) (،4.11املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ )
 .(32.26، والوزن النسيب ) 0.05من وهي أقل "0.000"الداللة ومستوى ،  100.77العام

 ولدينا كذلك:
 T، وبلغت (6.647 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف6.17احلسايب) ( بلغ املتوسط61رقم) الفقرة يفأ.

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (68.26احملسوبة )
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 يدل هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما نإذ(. 41.66والوزن النسيب )  0.05من
 .التأمين التكافلي ال يؤمن على المحرمات، أو على أوغراض محرمة شرعا   على أن  

 T، وبلغت (6.636) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.11) احلسايب ( بلغ املتوسط62) رقم الفقرة يفب.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (04.64) احملسوبة

 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 32.26والوزن النسيب )  0.05من
التأمين التقليدي عقد معاوضة مالية من التأمين نفسه، تطبق عليه أحكام المعاوضات المالية  على أن  

 .التي يؤثر فيها الغرر
 T، وبلغت (6.644) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.17) احلسايب ( بلغ املتوسط63) رقم الفقرة يفج.

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (43.28) احملسوبة
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 33.66والوزن النسيب )  0.05من

 .التأمين التكافلي خال من الربا والغرر والميسر وهو البديل الذي ينتظره المستأمن الجزائري على أن  
 T، وبلغت (6.673) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.33) احلسايب ( بلغ املتوسط66) رقم الفقرة يفد.

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (59.55) احملسوبة
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 37.36والوزن النسيب )  0.05من

على أساس االلتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم، وحماية يقوم التأمين التكافلي  على أن  
 مجموعهم

 T، وبلغت (6.631) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.34) احلسايب ( بلغ املتوسط61) رقم الفقرة يفه.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (86.80) احملسوبة

 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 46.36والوزن النسيب )  0.05من
 .تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يتم العمل على أن  

 T (، وبلغت6.677(، واالحنراف املعياري الذي بلغ ) 6.36بلغ املتوسط احلسايب) (06).يف الفقرة رقمو
  6.61" وهي أقل من6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من56.09احملسوبة )

ن م هيدل على أن  (. إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما 37.26والوزن النسيب )
 مزايا التكافلي الفصل بين أموال المؤمنين وأموال المساهمين.

 T (، وبلغت6.673(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.34بلغ املتوسط احلسايب ) (07) .يف الفقرة رقمز
  6.61" وهي أقل من6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من59.55احملسوبة )
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وزيع ت إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل على أن  (. 43.36الوزن النسيب )و 
الفائض التأميني في نـهاية السنة المالية على المشتركين مما يمتاز  به التأمين التكافلي عن التأمين 

 .التقليدي
 T (، وبلغت6.136املعياري الذي بلغ )(، واالحنراف 3.66بلغ املتوسط احلسايب ) (08) .يف الفقرة رقمح

  6.61" وهي أقل من6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من25.71احملسوبة )
(. إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل على أن  استثمار 33.46والوزن النسيب )

 جائزة  شرعا أمر يختص به التأمين اإلسالمي.جزء من الفائض التأميني في صيغ التمويل ال
 T (، وبلغت6.677(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.13بلغ املتوسط احلسايب ) (09) .يف الفقرة رقمط

  6.61" وهي أقل من6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من54.12احملسوبة )
فقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل على أن  هناك إذا هذه ال(. 74.26والوزن النسيب )

عدة نماذج للتأمين التكافلي والزبون حر في اختيار النموذج الذي يناسبه لذا فهو مطلوب 
 .الوقف(-المختلط-المضاربة-أكثر)الوكالة

 T(، وبلغت 6.673)(، واالحنراف املعياري الذي بلغ 3.81( بلغ املتوسط احلسايب )10.يف الفقرة رقم )ي
  6.61" وهي أقل من6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T( وهي أكرب من 52.06احملسوبة )

مشترك الإذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل على أن  (. 72.66والوزن النسيب )
 .خصائص التأميين التكافلي يأخذ نسبة مئوية من عوائد أرباح المحفظة االستثمارية وهذا من

 T، وبلغت (6.643 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف3.14احلسايب) ( بلغ املتوسط11رقم) الفقرة يف.ك
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (36.51احملسوبة )

 يدل من طرف أفراد العينة مما(. إذا هذه الفقرة موافق عليها 73.46والوزن النسيب )  0.05من
كل ضوابط التأمين التكافلي مما يرفع الثقة بين المشاركين حددت  قد المعايير الشرعية  على أن  

 والمساهمين
 T، وبلغت (6.644) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.93) احلسايب ( بلغ املتوسط12) رقم الفقرة يف.ل

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (56.23) احملسوبة
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 32.26والوزن النسيب )  0.05من

التأمين التكافلي أكثر أهمية بالنسبة للمؤمن ألنه حينما ال تتحقق المخاطر فاألموال تؤول  على أن  
 .إليه أو تستثمر لصالحه
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ات الدراسة سوف يتم من خالل هذا العنصر حتليل فقر  :متغير المستقلللتحليل فقرات البعد الثاني ثانيا: 
 كما يلي:  ،تبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافلي املتمثل يف  املتغري املستقلللبعد الثاين 

  المتغير المستقل  تحليل فقرات البعد الثاني (:3/20)الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

الوزن 
 النسبي

T  مستوى
 الداللة

61 
مل تنجح حماولة شركة "سالمة" انتهاج التأمني 
 التكافلي  لغياب الشروط املالئمة لتطبيقه يف

 امليدان واإلطار القانوين
6.16 6.641 82.00 63.234 6.666 

62 
ة للمالي يساعد إنشاء احلكومة ملراكز حبث

 6.666 42.646 84.20 6.643 6.21 اإلسالمية على تشجيعها

63 
أساس جناح  التأمني والصكوك  والصريفة 
اإلسالمية هو تطوير اجلانب التنظيمي 

 والقانوين واحملاسيب للمالية اإلسالمية.
6.14 6.646 83.80 41.614 6.666 

66 
 الدولة تـهتم بالتأمني التكافلي  بدعمه بربامج

 حبثية وتعليمية مكثفة وتطويرها
3.34 6.674 77.80 11.363 6.666 

يساعد إنشاء احلكومة ملراكز حبث للمالية  61
 .اإلسالمية على تشجيعها

3.44 6.676 73.80 64.713 6.666 

64 
تقدمي مساعدات للجامعات لدعم االبتكارات وإجياد 
حلول للمشاكل والعراقيل، يرقي هذه منظومة املالية 

 .اإلسالمية لتصبح يف خدمة االقتصاد
6.11 6.644 83.00 42.463 6.666 

67 
فتح معاهد متخصصة لتكوين إطارات 
املاليةاإلسالمية لتشغيلهم يف املؤسسات املالية 

 اإلسالمية حيل مشكل التأطري
6.34 6.676 87.80 14.133 6.666 

63 
معرفة حقيقة النظام املايل اإلسالمي ومميزاته 

اليت مينحها ملستخدميه أمر جيب نشره  والفرص
 والرتويج له من قبل الدولة.

6.64 6.642 89.80 72.116 6.666 

64 

نشر الوعي التعليمي بواسطة املؤمترات، 
الندوات، النقاشات اجلامعية، والربامج 
التلفزيونية واإلذاعية أمر ضروري لنجاح التأمني 

 التكافلي

6.37 6.631 87.40 13.336 6.666 
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16 
الدعم احلكومي للمالية اإلسالمية مينح دفعا 

 قويا وصالبة يف مواجهة التحديات
6.64 6.644 81.20 13.447 6.666 

11 
ت رقابية تعمل على تسهيل وتطوير ئاإنشاء هي

أداء كل من مؤسسات التكافل أو الصريفة 
 اإلسالمية تـحل كل مشاكل الرقابة

6.26 6.634 84.00 67.132 6.666 

12 

تنشأ الدولة مؤسسات خمتصة تسعى على حتديث 
األطر القانونية والتنظيمية ملؤسسات التأمني 
 التكافلي بشكل مستمر وفقا ملستلزمات التطور

 املايل املتسارع

6.26 6.677 84.80 11.661 6.666 

اجلزائر  حيتاج التسريع يف تطبيق التأمني التكافلي يف 13
 6.666 67.663 84.40 6.646 6.22 أن يكون القرار سياسيا وسياديا.

بناء البىن التحتية لالقتصاد اإلسالمي كاجلانب  16
 6.666 32.714 73.40 6.112 3.47 القانوين والتشريعي والرقايب من مهمات احلكومة.

 ثانيجميع فقرات البعد ال
 "تبني النظام المالي للدولة للتأمين التكافلي "

4.14 0.045 82.80 91.75 2.222 

 .spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي باال من إعداد الباحث المصدر:
وهذا ما يعكسه ثاين، د العمجيع فقرات البغالبية أفراد العينة توافق بشدة على  يتبني من اجلدول أعاله، أن          

 T(، وبلغ اختبار6.661واالحنراف املعياري ) (،6.16املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ )
 .(32.36، والوزن النسيب ) 0.05من وهي أقل "0.000"الداللة ومستوى ،41.71العام 

 ولدينا كذلك:        
 T، وبلغت (6.641 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف6.11احلسايب) ( بلغ املتوسط61رقم) الفقرة يفأ.

 وهي أقل "0.000" الداللة ومستوى ،(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (63.234احملسوبة )
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 32.66والوزن النسيب )  0.05من

لم تنجح محاولة شركة "سالمة" انتهاج التأمين التكافلي  لغياب الشرو  المالئمة لتطبيقه  هعلى أن  
 .في الميدان واإلطار القانوني

 T، وبلغت (6.643) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.21) احلسايب ( بلغ املتوسط62) رقم الفقرة يفب.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (42.646) احملسوبة

 يدل (. إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما36.26والوزن النسيب )  0.05من
 .يساعد إنشاء الحكومة لمراكز بحث للمالية اإلسالمية على تشجيعها هعلى أن  
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 T، وبلغت (6.646) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.14) احلسايب ( بلغ املتوسط63) رقم الفقرة يفج.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (41.14) احملسوبة

 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 33.36والوزن النسيب )  0.05من
أساس نجاح  التأمين والصكوك  والصيرفة اإلسالمية هو تطوير الجانب التنظيمي والقانوني  على أن  

 والمحاسبي للمالية اإلسالمية.
 T، وبلغت (6.674) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.34) احلسايب ( بلغ املتوسط66) رقم الفقرة يفد.

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (11.363) احملسوبة
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 77.36والوزن النسيب )  0.05من

 .الدولة تـهتم بالتأمين التكافلي  بدعمه ببرامج بحثية وتعليمية مكثفة وتطويرها على أن  
 T، وبلغت (6.676) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.44) احلسايب ( بلغ املتوسط61) رقم الفقرة يفه.

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (64.713) احملسوبة
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 73.36والوزن النسيب )  0.05من

 .على تشجيعهايساعد إنشاء الحكومة لمراكز بحث للمالية اإلسالمية  على أن  
 T (، وبلغت6.644(، واالحنراف املعياري الذي بلغ ) 6.11بلغ املتوسط احلسايب) (06).يف الفقرة رقمو

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من42.463)احملسوبة 
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 33.66والوزن النسيب )  6.61من

على أن  تقديم مساعدات للجامعات لدعم االبتكارات وإيجاد حلول للمشاكل والعراقيل، يرقي 
 .ية اإلسالمية لتصبح في خدمة االقتصادهذه منظومة المال

 T (، وبلغت6.676(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.34بلغ املتوسط احلسايب ) (07) .يف الفقرة رقمز
" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من14.133احملسوبة )

موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل  (. إذا هذه الفقرة37.33والوزن النسيب )  6.61من
فتح معاهد متخصصة لتكوين إطارات الماليةاإلسالمية لتشغيلهم في المؤسسات المالية  على أن  

 .اإلسالمية يحل مشكل التأطير
 T (، وبلغت6.642(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.64بلغ املتوسط احلسايب ) (08) .يف الفقرة رقمح

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من72.116) احملسوبة
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 34.36والوزن النسيب )  6.61من
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على أن  معرفة حقيقة النظام المالي اإلسالمي ومميزاته والفرص التي يمنحها لمستخدميه أمر يجب 
 رويج له من قبل الدولة.نشره والت

 T (، وبلغت6.631(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.37بلغ املتوسط احلسايب ) (09) .يف الفقرة رقمط
" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من13.336احملسوبة )

من طرف أفراد العينة مما يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها (. 37.66والوزن النسيب )  6.61من
على أن  نشر الوعي التعليمي بواسطة المؤتمرات، الندوات، النقاشات الجامعية، والبرامج التلفزيونية 

 واإلذاعية أمر ضروري لنجاح التأمين التكافلي
 T (، وبلغت6.644(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.64( بلغ املتوسط احلسايب )10.يف الفقرة رقم )ي

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T( وهي أكرب من 13.447احملسوبة )
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 31.26والوزن النسيب )  6.61من

 .على أن  الدعم الحكومي للمالية اإلسالمية يمنح دفعا قويا وصالبة في مواجهة التحديات
 T، وبلغت (6.634 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف6.26احلسايب) ( بلغ املتوسط11رقم) الفقرة يف.ك

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (67.132احملسوبة )
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 36.66والوزن النسيب )  0.05من

إنشاء هيآت رقابية تعمل على تسهيل وتطوير أداء كل من مؤسسات التكافل أو الصيرفة  على أن  
 .اإلسالمية تـحل كل مشاكل الرقابة

 T، وبلغت (6.677) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.26) احلسايب ( بلغ املتوسط12) رقم الفقرة يف.ل
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (11.661) احملسوبة

 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 36.36والوزن النسيب )  0.05من
تنشأ مؤسسات مختصة تسعى على تحديث األطر القانونية والتنظيمية لمؤسسات الدولة  على أن  

 .التطورالمالي المتسارعالتأمين التكافلي بشكل مستمر وفقا لمستلزمات 
 T، وبلغت (6.646 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف6.22احلسايب) ( بلغ املتوسط13رقم) الفقرة يف.م

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (67.636احملسوبة )
 يدل طرف أفراد العينة مما إذا هذه الفقرة موافق عليها من(. 36.66والوزن النسيب )  0.05من

 يحتاج التسريع في تطبيق التأمين التكافلي في الجزائر أن يكون القرار سياسيا وسياديا. هعلى أن  
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 T، وبلغت (6.112) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.47) احلسايب ( بلغ املتوسط16) رقم الفقرة يف.ن
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (32.714) احملسوبة

 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 73.66والوزن النسيب )  0.05من
بناء البنى التحتية لالقتصاد اإلسالمي كالجانب القانوني والتشريعي والرقابي من مهمات  على أن  

 الحكومة.
قرات الدراسة وف يتم من خالل هذا العنصر حتليل فس :لمتغير المستقللتحليل فقرات البعد الثالث ثالثا: 

 كما يلي:،  املنتجات التكافلية وتسويقها ل املتمثل يف لمتغري املستقلللبعد الثالث 
  لمتغير المستقل ل لثتحليل فقرات البعد الثا (:3/22)الجدول رقم 

 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

الوزن 
 النسبي

T  مستوى
 الداللة

61 
يلجأ الزبائن اىل عدة منتجات للتأمني  عندما 

 يدركون بأن هذا التأمني حالل
6.67 6.672 31.66 14.344 6.666 

وجود الكثري من املنتجات التأمينية التكافلية  62
 يدفع الزبائن إىل التأمني التكافلي

3.44 6.676 74.36 13.711 6.666 

63 
الن ثقافة التكافل والتوعية الدينية به سيعمقوة 

 على الرتويج هلذا النوع من التأمني
6.64 6.676 31.26 17.434 6.666 

66 
التأمني يف حالة الوفاة، أو العجز أو اإلصابة، 
أو املرض هو البديل عن التأمني عن احلياة يف 

 التأمني التقليدي
3.16 6.161 76.36 31.212 6.666 

61 

ته التأمني التكافلي على األشخاص نسبسريفع 
من السوق اجلزائري اإلمجايل ، حيث متثل 

نسبة التأمني التقليدي  على األشخاص  
 -فقط 16%

3.62 6.131 46.66 22.333 6.666 

64 

يقوم التأمني التكافلي على تعويض الضرر 
الفعلي، ويستوعب التأمني من احلريق، 

واملسؤولية، وخيانة والسيارات، والطائرات، 
األمانة، وغريها ومنه سيلجأ زبائن جدد خاصة 

 بـهذه املنتجات

3.34 6.644 47.26 33.471 6.666 
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67 
إتاحة املعلومات عن أنشطة سوق التأمني 

 -التكافلي وشركاته يستقطب املستهلكني
6.64 6.644 31.26 41.267 6.666 

63 
لتكافلية االتعريف الدقيق للمنتجات التأمينية 

 6.666 74.644 46.66 6.614 6.16 يزيد املستهلكني اطمئنانا

64 
الرتويج لضرورة وفوائد التأمني اإلسالمي مهم 

 لكل األطراف
6.66 6.646 33.33 43.422 6.666 

 التوعية بأمهية التكافل االقتصادية واالجتماعية 16
 .تؤثر على سلوك املستهلكني

6.31 6.644 34.26 41.713 6.666 

11 
إن صناعة التكافل جيب أن تركز أكثر على 

 ابتكار املنتجات لكي تنمو
6.66 6.43 36.66 14.614 6.666 

تكافل ملخاطر الصكوك مرحبة للغاية ألن  12
 الصكوك هي من بني األسرع منوا يف العامل

3.44 6.633 74.36 48.114 6.666 

13 
لفرق انروج ونقدم املنتوجات التكافلية بإظهار 

 6.666 35.956 72.66 6.161 3.42 بينها وبني املنتوجات التقليدية

16 
وجود شركات متعددة للتأمني التكافلي 
سيخلق روح املنافسة عن طريق املنتجات 

 املبتكرة واألسعار التنافسية
6.24 6.634 31.36 

50.058 
6.666 

11 
نظام الوكالة يفضله معظم مشغلي التكافل 

 التنافسية يف جلب املزيد من اليوم لقدرتـها
 وكالء العمالء هلا

3.31 6.641 77.66 43.277 6.666 

14 
غياب الوعي التعليمي والتثقيفي باملالية 
اإلسالمية يؤدي  إىل عزوف املتعاملني عن 

 التعامل معها
6.34 6.673 37.36 46.131 6.666 

17 
ء إقناع املستثمرين بأمهية التأمني التكافلي كجز 

النظام املايل اإلسالمي جيعل مسار املالية من 
 -اإلسالمية يف تطور مستمر

6.33 6.643 34.46 43.371 6.666 

 ثالثجميع فقرات البعد ال
 "المنتجات التكافلية وتسويقها "

3.55 2.242 05.22 52.292 2.222 

 spssعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي باال من إعداد الباحث المصدر:

 



 تطبيق التأمين التكافلي على أداء سوق التأمينات في الجزائر الفصل الثالث: أثر

 

135 
 

وهذا ما يعكسه  الث،لثعد امجيع فقرات البغالبية أفراد العينة توافق بشدة على  يتبني من اجلدول أعاله، أن     
العام  T(، وبلغ اختبار 6.661واالحنراف املعياري ) (،3.44املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ )

 .(74.36والوزن النسيب )،  0.05من وهي أقل "0.000"الداللة ومستوى ،43.111
 ولدينا كذلك:

 T، وبلغت (6.672 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف6.67احلسايب) ( بلغ املتوسط61رقم) الفقرة يفأ.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (14.342احملسوبة )

 موافق عليها من طرف أفراد العينة مماإذا هذه الفقرة (. 31.66والوزن النسيب )  0.05من
 .يلجأ الزبائن الى عدة منتجات للتأمين  عندما يدركون بأن هذا التأمين حالل هعلى أن   يدل

 T، وبلغت (6.676) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.44) احلسايب ( بلغ املتوسط62) رقم الفقرة يفب.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (13.711) احملسوبة

 إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 74.36والوزن النسيب )  0.05من
 .وجود الكثير من المنتجات التأمينية التكافلية يدفع الزبائن إلى التأمين التكافلي على أن   يدل

 T، وبلغت (6.676) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.64) احلسايب ( بلغ املتوسط63) رقم الفقرة يفج.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (17.434) احملسوبة

 إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 31.26والوزن النسيب )  0.05من
 .قوة ثقافة التكافل والتوعية الدينية به سيعمالن على الترويج لهذا النوع من التأمين على أن   يدل

 T، وبلغت (6.161) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.16) احلسايب ( بلغ املتوسط66) رقم الفقرة يفد.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (31.212) احملسوبة

 إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 76.36والوزن النسيب )  0.05من
التأمين في حالة الوفاة، أو العجز أو اإلصابة، أو المرض هو البديل عن التأمين  على أن   يدل

 .عن الحياة في التأمين التقليدي
 T، وبلغت (6.131) بلغ الذي املعياري واالحنراف، (3.62) احلسايب ( بلغ املتوسط61) رقم الفقرة يفه.

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (22.333) احملسوبة
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 إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 46.66والوزن النسيب )  0.05من
سيرفع التأمين التكافلي على األشخاص نسبته من السوق الجزائري اإلجمالي ،  هعلى أن   يدل

 -فقط %22حيث تمثل نسبة التأمين التقليدي  على األشخاص  
 T (، وبلغت6.644(، واالحنراف املعياري الذي بلغ ) 3.34بلغ املتوسط احلسايب) (06).يف الفقرة رقمو

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من33.471احملسوبة )
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 33.33والوزن النسيب )  6.61من

التأمين التكافلي يقوم على تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب التأمين من الحريق،  على أن  
األمانة، ووغيرها ومنه سيلجأ زبائن جدد خاصة والسيارات، والطائرات، والمسؤولية، وخيانة 

 بـهذه المنتجات
 T (، وبلغت6.644(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.64بلغ املتوسط احلسايب ) (07) .يف الفقرة رقمز

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من41.267احملسوبة )
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 31.26والوزن النسيب )  6.61من

 -إتاحة المعلومات عن أنشطة سوق التأمين التكافلي وشركاته يستقطب المستهلكين على أن  
 T (، وبلغت6.614(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.16بلغ املتوسط احلسايب ) (08) .يف الفقرة رقمح

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ي أكرب من( وه74.644احملسوبة )
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 46.66والوزن النسيب )  6.61من

 .على أن  التعريف الدقيق للمنتجات التأمينية التكافلية يزيد المستهلكين اطمئنانا
 T (، وبلغت6.646(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.66احلسايب ) بلغ املتوسط (09) .يف الفقرة رقمط

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من43.422احملسوبة )
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 33.33والوزن النسيب )  6.61من

 .وفوائد التأمين اإلسالمي مهم لكل األطرافعلى أن  الترويج لضرورة 
 T(، وبلغت 6.644(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.31( بلغ املتوسط احلسايب )10.يف الفقرة رقم )ي

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T( وهي أكرب من 41.713احملسوبة )



 تطبيق التأمين التكافلي على أداء سوق التأمينات في الجزائر الفصل الثالث: أثر

 

137 
 

فقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل إذا هذه ال(. 34.26والوزن النسيب )  6.61من
 .على أن  التوعية بأهمية التكافل االقتصادية واالجتماعية تؤثر على سلوك المستهلكين

 T، وبلغت (6.643 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف6.66احلسايب) ( بلغ املتوسط11رقم) الفقرة يف.ك
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (14.614احملسوبة )

 إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 36.66والوزن النسيب )  0.05من
 .صناعة التكافل يجب أن تركز أكثر على ابتكار المنتجات لكي تنمو على أن   يدل

 T، وبلغت (6.633) بلغ الذي املعياري واالحنراف، (3.44) احلسايب ( بلغ املتوسط12) رقم الفقرة يف.ل
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (63.116) احملسوبة

 (. إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما74.36والوزن النسيب )  0.05من
تكافل لمخاطر الصكوك مربحة للغاية ألن الصكوك هي من بين األسرع نموا في  على أن   يدل

 العالم
 T (، وبلغت6.161(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )3.42بلغ املتوسط احلسايب ) (13) .يف الفقرة رقمم

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من31.414احملسوبة )
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 72.66والوزن النسيب )  6.61من

 نروج ونقدم المنتوجات التكافلية بإظهار الفرق بينها وبين المنتوجات التقليدية ناعلى أن  
 T(، وبلغت 6.634(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.24( بلغ املتوسط احلسايب )14.يف الفقرة رقم )ن

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T( وهي أكرب من 16.613احملسوبة )
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 31.36والوزن النسيب )  6.61من

على أن  وجود شركات متعددة للتأمين التكافلي سيخلق روح المنافسة عن طريق المنتجات 
 .المبتكرة واألسعار التنافسية

 T، وبلغت (6.641 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف3.31احلسايب) ( بلغ املتوسط15رقم) الفقرة يف.س
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (43.277احملسوبة )

 عليها من طرف أفراد العينة مما(. إذا هذه الفقرة موافق 77.66والوزن النسيب )  0.05من
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نظام الوكالة يفضله معظم مشغلي التكافل اليوم لقدرتـها التنافسية في جلب المزيد  على أن   يدل
 .من وكالء العمالء لها

 احملسوبة T، وبلغت (6.673) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.34) احلسايب ( بلغ املتوسط16) رقم الفقرة يف.ع
والوزن   0.05من وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (46.131)

وغياب الوعي  على أن   يدل (. إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما37.36النسيب )
 .التعليمي والتثقيفي بالمالية اإلسالمية يؤدي  إلى عزوف المتعاملين عن التعامل معها

 احملسوبة T، وبلغت (6.643) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.33) احلسايب ( بلغ املتوسط17) رقم الفقرة يف.
والوزن   0.05من وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (43.371)

إقناع ّ   على أن يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 34.46النسيب )
المستثمرين بأهمية التأمين التكافلي كجزء من النظام المالي اإلسالمي يجعل مسار المالية اإلسالمية 

 -في تطور مستمر
ليل فقرات حتسوف يتم من خالل هذا العنصر  :تحليل فقرات الدراسة للمتغير التابعالفرع الثاني:

 :، كما يليأداء سوق التأمينات يف اجلزائرمتغري التابع أي البعد الرابع املتمثل يف الدراسة لل
 "أداء سوق التأمينات في الجزائر: "الدراسة للمتغير التابعتحليل فقرات  (:3/25)الجدول رقم

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

الوزن 
 النسبي

T 
مستوى 
 الداللة

من   %21التأمينات يف اجلزائر ال ينتج إال سوق  61
 6.666 31.344 73.36 6.114 3.44 امكانياته، بسبب وجود  التأمني التقليدي فقط.

62 
سوق التأمينات ميول االقتصاد فقط بنسبة 

دي بسبب ترك اجلزائريني للتأمني التقلي -3%
 %16بينما يصل يف بعض الدول إىل  -

3.31 6.116 77.66 36.331 6.666 

63 
نسبة رقم األعمال لسوق التأمينات احلايل من الدخل 
الوطين اإلمجايل ضئيلة جدا لعدم وجود البديل 

 اإلسالمي.
3.17 6.114 71.66 36.736 6.666 



 تطبيق التأمين التكافلي على أداء سوق التأمينات في الجزائر الفصل الثالث: أثر

 

139 
 

66 
التأمني التكافلي والصريفة اإلسالمية مها من 
أجنح احللول الستقطاب الكتلة املالية املتداولة 

 خارج الدائرة الرمسية
6.61 6.647 36.26 61.234 6.666 

61 
السماح للشركات األجنبية اليت تتقن التأمني 
التكافلي باالستثمار يف اجلزائر ينعش سوق 

 التأمينات
3.33 6.112 77.46 36.471 6.666 

جناح تطبيق التأمني التكافلي يقتضي االستشارة مع  64
 6.666 14.371 31.66 6.644 6.67 شركات التأمني وكل الفاعلني يف هذه السوق

67 
 التأمني التكافلي خيدم الصريفة اإلسالمية اليت

بدورها تعترب ضرورية خلدمة مصاحل التأمني 
 التكافلي فهما متكاملني.

6.61 6.644 36.26 46.414 6.666 

63 
وجود شركة إعادة التأمني التكافلي سيعزز 

 6.666 16.264 36.66 6.676 6.66 نشاط شركات التأمني التكافلي

64 
وجود التأمني اإلسالمي جيعل اجلزائريني 

 يلجؤون إىل تأمينات أخرى غري اإلجبارية
3.31 6.36 77.66 63.644 6.666 

وجود البديل اإلسالمي للتأمني سيشجع التقافة  16
 6.666 13.467 73.36 6.647 3.46 التأمينية وبالتايل انتشار التكافل االجتماعي

 6.666 14.763 74.46 6.676 3.43 التكافلي أداة متويل للمشاريع االستثماريةالتأمني  11

12 
شركات التأمني التقليدية تتلقى دائما دعوات 
من زبائنها حول تطبيق التأمني التكافلي وهو 

 البديل الذي ينتظره الكثري
2.34 6.114 17.26 26.637 6.666 

13 
اجملتمع اجلزائري جد متمسك بدينه لذا 
فالتأمني التكافلي جيلب الكثري من املواطنني 

 اىل هذا السوق الواعد.
3.34 6.166 47.26 32.322 6.666 

إن التأخر يف تطبيق التأمني التكافلي سيحرم   16
 6.666 32.636 44.36 6.163 3.36 االقتصاد الوطين من حتقيق وفورات اقتصادية معتربة

ج رغبة شركات التأمني التقليدية اجلزائرية للولو   11
 يف ميدان التأمني التكافلي يساعد يف انتشاره

3.67 6.163 44.66 33.376 6.666 

 لرابعجميع فقرات البعد ا
 2.222 24.350 04.42 2.244 3.00 "أداء سوق التأمينات في الجزائر"

 spssباإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي  من إعداد الباحث المصدر:  
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ذا ما يعكسه املتوسط وه لرابععد امجيع فقرات البعلى  غالبية أفراد العينة توافق يتبني من اجلدول أعاله، أن     

العام  T(، وبلغ اختبار 6.666واالحنراف املعياري ) (،3.72احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ )
 .(76.66، والوزن النسيب ) 0.05من وهي أقل "0.000"الداللة ومستوى ،36.342

 ولدينا كذلك:
 T، وبلغت (6.114 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف3.44احلسايب) ( بلغ املتوسط61رقم) الفقرة يفأ.

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (31.344احملسوبة )
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 73.36والوزن النسيب )  0.05من

من امكانياته، بسبب وجود  التأمين   %09سوق التأمينات في الجزائر ال ينتج إال  على أن  
   التقليدي فقط.

 T، وبلغت (6.116) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.31) احلسايب ( بلغ املتوسط62) رقم الفقرة يفب.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (36.331) احملسوبة

 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 77.66والوزن النسيب )  0.05من
بسبب ترك الجزائريين للتأمين التقليدي  -%3سوق التأمينات يمول االقتصاد فقط بنسبة  على أن  

 .%92بينما يصل في بعض الدول إلى  -
 T، وبلغت (6.114) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.17) احلسايب ( بلغ املتوسط63) رقم الفقرة يفج.

 وهي أقل "0.000" الداللة ومستوى ،(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (36.736) احملسوبة
 يدل (. إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما71.66والوزن النسيب )  0.05من

نسبة رقم األعمال لسوق التأمينات الحالي من الدخل الوطني اإلجمالي ضئيلة جدا لعدم  على أن  
 وجود البديل اإلسالمي.

 T، وبلغت (6.647) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(6.61) احلسايب املتوسط( بلغ 66) رقم الفقرة يفد.
 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (61.234) احملسوبة

 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 36.26والوزن النسيب )  0.05من
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التأمين التكافلي والصيرفة اإلسالمية هما من أنجح الحلول الستقطاب الكتلة المالية  على أن  
 .الرسمية الدائرة المتداولة خارج

 T، وبلغت (6.112) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.33) احلسايب ( بلغ املتوسط61) رقم الفقرة يفه.
 وهي أقل "0.000" الداللة ومستوى، (1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (36.471) احملسوبة

 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 77.46والوزن النسيب )  0.05من
السماح للشركات األجنبية التي تتقن التأمين التكافلي باالستثمار في الجزائر ينعش سوق  على أن  

 .التأمينات
 T (، وبلغت6.644(، واالحنراف املعياري الذي بلغ ) 6.67احلسايب)بلغ املتوسط  (06).يف الفقرة رقمو

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من14.371احملسوبة )
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 31.66والوزن النسيب )  6.61من

هذه  تكافلي يقتضي االستشارة مع شركات التأمين وكل الفاعلين فيعلى أن  نجاح تطبيق التأمين ال
 .السوق

 T (، وبلغت6.644(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )6.61بلغ املتوسط احلسايب ) (07) .يف الفقرة رقمز
" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من46.414احملسوبة )

إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 36.26النسيب )والوزن   6.61من
التأمين التكافلي يخدم الصيرفة اإلسالمية التي بدورها تعتبر ضرورية لخدمة مصالح التأمين  على أن  

 التكافلي فهما متكاملين.
 T (، وبلغت6.676الذي بلغ )(، واالحنراف املعياري 6.66بلغ املتوسط احلسايب ) (08) .يف الفقرة رقمح

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من16.264احملسوبة )
إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 36.66والوزن النسيب )  6.61من

 .التأمين التكافليوجود شركة إعادة التأمين التكافلي سيعزز نشا  شركات  على أن  
 T (، وبلغت6.636(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )3.31بلغ املتوسط احلسايب ) (09) .يف الفقرة رقمط

" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T ( وهي أكرب من63.644احملسوبة )
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أفراد العينة مما يدل  إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف(. 77.66والوزن النسيب )  6.61من
 .على أن  وجود التأمين اإلسالمي يجعل الجزائريين يلجؤون إلى تأمينات أخرى وغير اإلجبارية

 T(، وبلغت 6.647(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )3.46( بلغ املتوسط احلسايب )10.يف الفقرة رقم )ي
" وهي أقل 6.666الداللة " (، ومستوى1.43اجملدولة ) T( وهي أكرب من 13.467احملسوبة )

إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 73.36والوزن النسيب )  6.61من
على أن  وجود البديل اإلسالمي للتأمين سيشجع التقافة التأمينية وبالتالي انتشار التكافل 

 .االجتماعي
 T، وبلغت (6.676 ) بلغ الذي املعياري واالحنراف(، 3.43احلسايب) ( بلغ املتوسط11رقم) الفقرة يف.ك

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (14.763احملسوبة )
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 74.46والوزن النسيب )  0.05من

 .التأمين التكافلي أداة تمويل للمشاريع االستثمارية على أن  
 T، وبلغت (6.114) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(2.34) احلسايب ( بلغ املتوسط12) رقم الفقرة يف.ل

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (26.637) احملسوبة
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 17.26والوزن النسيب )  0.05من

شركات التأمين التقليدية تتلقى دائما دعوات من زبائنها حول تطبيق التأمين التكافلي وهو  على أن  
 .البديل الذي ينتظره الكثير

 T(، وبلغت 6.166(، واالحنراف املعياري الذي بلغ )3.34( بلغ املتوسط احلسايب )13.يف الفقرة رقم )م
" وهي أقل 6.666(، ومستوى الداللة "1.43اجملدولة ) T( وهي أكرب من 32.322احملسوبة )

إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما يدل (. 47.26والوزن النسيب )  6.61من
لمواطنين ا على أن  المجتمع الجزائري جد متمسك بدينه لذا فالتأمين التكافلي يجلب الكثير من

 الى هذا السوق الواعد.
 T، وبلغت (6.163 ) بلغ الذي املعياري (، واالحنراف3.36احلسايب) ( بلغ املتوسط16رقم) الفقرة يف.ن

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43) اجملدولة Tوهي أكرب من  (32.636احملسوبة )
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 يدل موافق عليها من طرف أفراد العينة مماإذا هذه الفقرة (. 44.36والوزن النسيب )  0.05من
التأخر في تطبيق التأمين التكافلي سيحرم االقتصاد الوطني من تحقيق وفورات اقتصادية   على أن  

 .معتبرة
 T، وبلغت (6.163) بلغ الذي املعياري ، واالحنراف(3.67) احلسايب ( بلغ املتوسط11) رقم الفقرة يف.س

 وهي أقل "0.000" الداللة ، ومستوى(1.43)اجملدولة  Tوهي أكرب من  (33.376) احملسوبة
 يدل إذا هذه الفقرة موافق عليها من طرف أفراد العينة مما(. 44.66والوزن النسيب )  0.05من

روغبة شركات التأمين التقليدية الجزائرية للولوج في ميدان التأمين التكافلي يساعد في   على أن  
 .انتشاره

 

 الثاني:اختبار فرضيات الدراسةالمطلب 
 انطالقا من منوذج الدراسة مت تقسيم فرضيات الدراسة اىل ثالث فرضيات كالتايل:

 سوف يتم اختبار الفرضية األوىل اليت نصها: اختبار الفرضية األولى: الفرع األول:
H0 2.29: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى المعنوي≥ α   التأمين خصائص بين

 أداء سوق التأمينات في الجزائر.و  التكافلي

 :الختبار هذه الفرضية مت استخدام
 لتأمني التكافلي صائص امعامل االرتباط بريسون واختبار حتليل االحندار البسيط للتحقق من وجود أثر خل

 على أداء سوق التأمينات يف اجلزائر.
 ( معامل االرتباط بريسونPearson Corrélation بني عنصر )أداء سوق و  خصائص التأمني التكافلي

 التأمينات يف اجلزائر.
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 واجلدول املوايل يوضح أهم املؤشرات كما يلي: 
 (: نتائج اختبار الفرضية األولى3/02الجدول رقم )

معامالت  
 اإلنحدار

إختبار 
T 

مستوى 
 المعنوية

 التفسير

α معنوي 6.666 4.050 1.525 ثابت معادلة االنحدار 
β2 معنوي 6.666 5.902 0.537 معامل االنحدار 

  R 6.644معامل اإلرتبا 
  R2 6.264معامل التحديد 

 إختبار
ANOVA  

F النموذج معنوي 36.337 المحسوبة 
 6.666 المعنوية مستوى

 
 Spss: من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر

 

بلغ يث ح، أداء سوق التأمينات يف اجلزائرو  خصائص التأمني التكافليبني  ارتباطيبني اجلدول السابق وجود 
أداء سوق من   %  26.46أي أن ما قيمته  6.264 بلغ R² ومبعامل حتديد R=0.496 معامل االرتباط

وهي دالة إحصائيا  36.337احملسوبة   F قيمة أنكما   ، خصائص التأمني التكافليققها حت التأمينات يف اجلزائر
وبالتايل    (α≤0.05) أقل من قيمة (Sig) ، ومبا أن قيمة املستوى املعنوي(α≤0.05) عند مستوى الداللة

 وصالح للدراسة معنوي فالنموذج 

 سوف يتم اختبار الفرضية الثانية اليت نصها:الفرع الثاني:اختبار الفرضية الثانية: 
H0 2.29ذات داللة إحصائية عند المستوى المعنوي : ال توجد عالقة≥ α  تبني النظام بين

 أداء سوق التأمينات في الجزائر.و  المالي للدولة للتأمين التكافلي
 :الختبار هذه الفرضية مت استخدام

  لنظام املايل للدولة تبين امعامل االرتباط بريسون واختبار حتليل االحندار البسيط للتحقق من وجود أثر
 على أداء سوق التأمينات يف اجلزائر. للتأمني التكافلي
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 ( معامل االرتباط بريسونPearson CorrélaT ion بني عنصر )يتبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافل  
 أداء سوق التأمينات يف اجلزائر.و 

 واجلدول املوايل يوضح أهم املؤشرات كما يلي: 
 ثانيةاختبار الفرضية ال(: نتائج 3/02الجدول رقم )

معامالت  
 اإلنحدار

إختبار 
T 

مستوى 
 المعنوية

 رالتفسي

α معنوي 6.661 3.161 1.636 ثابت معادلة االنحدار 
β2 معنوي 6.666 4.221 6.412 معامل االنحدار 

  R 6.444معامل اإلرتبا 
  R2 6.663معامل التحديد 

 معنويالنموذج  31.161 المحسوبة ANOVA Fإختبار
 6.666 لمعنويةامستوى 

 
 Spss: من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر

أداء سوق التأمينات و  تبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافليارتباط بني وجود يبني اجلدول السابق 
 %66.36أي أن ما قيمته  6.663 بلغ R² ومبعامل حتديد R=0.666 ، إذ بلغ معامل االرتباطيف اجلزائر

احملسوبة   F قيمة أنما ك  ، تبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافليققها حي أداء سوق التأمينات يف اجلزائرمن  
 وصالح للدراسة.معنوي بالتايل فالنموذج  ،α≤0.05) وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 31.161

 
 سوف يتم اختبار الفرضية الثالثة اليت نصها:الفرع الثالث:اختبار الفرضية الثالثة: 

H0 2.29: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى المعنوي≥ α  المنتجات بين
 أداء سوق التأمينات في الجزائر.و  التكافلية وتسويقها

 :الختبار هذه الفرضية مت استخدام
  ت التكافلية املنتجامعامل االرتباط بريسون واختبار حتليل االحندار البسيط للتحقق من وجود أثر

 على أداء سوق التأمينات يف اجلزائر.وتسويقها 
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 ( معامل االرتباط بريسونPearson Correlation بني عنصر )سوق  أداءو  املنتجات التكافلية وتسويقها
 التأمينات يف اجلزائر.

 
 املوايل يوضح أهم املؤشرات كما يلي: واجلدول 

 ثالثة(: نتائج اختبار الفرضية ال3/00الجدول رقم )
معامالت  

 اإلنحدار
مستوى  Tإختبار 

 المعنوية
 رالتفسي

α غري معنوي 6.611 1.433 6.117 ثابت معادلة االنحدار 
β2 معنوي 6.666 11.642 6.746 معامل االنحدار 

  R 6.731معامل اإلرتبا 
  R2 6.131معامل التحديد 

 النموذج معنوي 123.621 المحسوبة ANOVA Fإختبار
  مستوى المعنوية

 
 Spss: من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر

 ، إذنات يف اجلزائرأداء سوق التأميو  املنتجات التكافلية وتسويقها ارتباط بنيوجود يبني اجلدول السابق 
أي أن  6.131 بلغ R² ومبعامل حتديدوهو معدل قوي،  %73.1، أي  R=0.731 بلغ معامل االرتباط

 قيمة أنكما  ،املنتجات التكافلية وتسويقهاققها حت أداء سوق التأمينات يف اجلزائرمن   %  13.16ما قيمته 
F   وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 123.621احملسوبة (α≤0.05)،  النموذج مما يدل على أن

 معنوي وصالح للدراسة.
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 فرضيات الدراسة تحليل: لثالمطلب الثا
  اجلزئية واليت هي:فرضيات الدراسة  سنقوم يف هذا اجلزء بتحليل

 أداء سوق التأمينات يف اجلزائرعلى  خلصائص التأمني التكافليأثر الفرضية األوىل: يوجد 
 أمينات يف اجلزائرأداء سوق التعلى   النظام املايل للدولة للتأمني التكافلي تبينلأثر الفرضية الثانية : يوجد 
 أداء سوق التأمينات يف اجلزائرعلى   املنتجات التكافلية وتسويقهاأثر الفرضية الثالثة : يوجد 

ص التأمني خلصائأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر : الفرع األول:تحليل الفرضية األولى
 بلغ R² ومبعامل حتديد R=0.496 ، إذ بلغ معامل االرتباطأداء سوق التأمينات يف اجلزائرعلى  التكافلي
 لي.خصائص التأمني التكافققها حت أداء سوق التأمينات يف اجلزائرمن   %  26.46أي أن ما قيمته  6.264

، ومبا أن قيمة (α≤0.05) لةوهي دالة إحصائيا عند مستوى الدال 36.337احملسوبة   F كما بلغت قيمة  
القائلة:   وبالتايل نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة  (α≤0.05) أقل من قيمة (Sig) املستوى املعنوي

 خصائص التأمين التكافليبين   (α≤0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى المعنوي
 أداء سوق التأمينات في الجزائرو 

بين النظام املايل للدولة تأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر الفرع الثاني:تحليل الفرضية الثانية: 
 R² ومبعامل حتديد R=0.666 ، إذ بلغ معامل االرتباطأداء سوق التأمينات يف اجلزائرعلى  للتأمني التكافلي

دولة تبين النظام املايل للققها حي اجلزائر أداء سوق التأمينات يفمن   %66.36أي أن ما قيمته  6.663 بلغ
 .للتأمني التكافلي

، ومبا أن قيمة (α≤0.05) وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 31.161احملسوبة   F كما بلغت قيمة  
وبالتايل نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة:   (α≤0.05) أقل من قيمة (Sig) املستوى املعنوي

تبني النظام المالي للدولة بين    (α≤0.05) د عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى المعنويتوج
 أداء سوق التأمينات في الجزائر.و  للتأمين التكافلي

 
 



 تطبيق التأمين التكافلي على أداء سوق التأمينات في الجزائر الفصل الثالث: أثر

 

148 
 

ملنتجات التكافلية اأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر   الفرع الثالث:تحليل الفرضية الثالثة:
 بلغ R² ومبعامل حتديد R=0.731 ، إذ بلغ معامل االرتباطالتأمينات يف اجلزائرأداء سوق على  وتسويقها
 .سويقهااملنتجات التكافلية وتققها حت أداء سوق التأمينات يف اجلزائرمن   %  13.16أي أن ما قيمته  6.131

ا أن قيمة ، ومب(α≤0.05) وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 123.621احملسوبة   F كما بلغت قيمة  
وبالتايل نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة:   (α≤0.05) أقل من قيمة (Sig) املستوى املعنوي

 المنتجات التكافلية وتسويقهابين    (α≤0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى المعنوي
 أداء سوق التأمينات في الجزائر.و 
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 الفصل خالصة

ت على عينة اليت أجريمن خالل اختبار فرضيات الدراسة بعد ما مت عرض أرقام نتائج الدراسة امليدانية 
وزيعه على هذه العينة وتالعاملني يف قطاع التأمني اجلزائري، حيث مت استخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات من 

هبدف تأمني، اخلربة يف جمال ال ين إطارات وذو واليت مشلت تسعة عشر من خمتلف مؤسسات التأمني اجلزائرية، م
 .عة من النتائج، وقد توصلنا إىل جممو أداء سوق التأمينات يف اجلزائرعلى  التأمني التكافلي تطبيقأثر معرفة 

تأمينات يف أداء سوق العلى  خلصائص التأمني التكافليأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر 
 خصائص التأمني التكافلي.ققها حت أداء سوق التأمينات يف اجلزائرمن   نسبة أن و ، اجلزائر

خصائص بني القائلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية   نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلةوبالتايل 
 أداء سوق التأمينات يف اجلزائر. و  التأمني التكافلي

أداء على  يالنظام املايل للدولة للتأمني التكافل تبينوجود أثر  أيضا أظهرت نتائج التحليل اإلحصائيو 
ملايل للدولة للتأمني تبين النظام اققها حي أداء سوق التأمينات يف اجلزائرمن   نسبةأن و  ،سوق التأمينات يف اجلزائر

تبين ني  بنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية ، ومنه التكافلي
 أداء سوق التأمينات يف اجلزائرو  النظام املايل للدولة للتأمني التكافلي

داء سوق التأمينات أعلى  املنتجات التكافلية وتسويقهاأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر كما 
نرفض فرضية ومنه  ،املنتجات التكافلية وتسويقهاققها حت أداء سوق التأمينات يف اجلزائرمن   نسبةأن و ، يف اجلزائر

أداء و  ة وتسويقهااملنتجات التكافليبني القائلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية العدم ونقبل الفرضية البديلة 
 سوق التأمينات يف اجلزائر.

أداء سوق على جيايب إ  أثرله  التأمني التكافلي تطبيق ذه النتائج الثالث فإننا ميكن القول أنوخالصة هل
 .يف اجلزائرالتأمينات 
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 خاتمة:
يف وأمهيته  ليالتأمني التكافاإلسالمي والذي اصطلح عليه بالتأمني كل ما يتعلق بهذه الدراسة بينت     

ادئه األساسية وتقسيماته ومب، فبعدما تطرقت الدراسة إىل املدخل املفاهيمي حول التأمني االقتصاد واجملتمع
احلكم الفقهي  توخصائص وأركان عقد التأمني وإبراز مفهوم إعادة الـتأمني وأهدافه ووظائفه وطرق وأساليبه، بين

رم، وأنه عقد ار )امليسر( والرهان احملللتأمني التقليدي بأنه عقد من عقود الغرر أي عدم اليقني وأنه عقد من القم
غري لتأمني التقليدي يلزم مبا يلزم شرعا وأخذ مال الاعقد  أنتضمن ربا النسيئة وربا الفضل حال التعويض و 

ق اجلوهرية بينه ، والفرو مفهوم ومبادئ التأمني التكافلي، وقد تطرقنا إىل لذلك جاء البديل اإلسالميبالباطل، 
مث عرجنا  نتجاتم، وما مينحه هذا النوع من التأمني من مناذج إدارة صناديق التكافلبيان و تقليدي، وبني التأمني ال

عض التجارب دراسة لب ناوقد خض .التقليديإعادة التأمني عن  والذي يعترب بديال إعادة التكافل وشروطه إىل
أما من الناحية  ،بعض الدول األخرى، وجتربة اململكة العربية السعودية مث ماليزياجتارب كل من مربزين  الدولية

ن وجهة نظر إطارات م يف رفع أداء سوق التأمينات يف اجلزائر التأمني التكافليتطبيق  أثرالتطبيقية فقد مت دراسة 
 .املختلفة اخلربة العاملني يف مؤسسات التأمني اجلزائرية يوذو 

صيات، وهذه تو مت وضع عدة عن جمموعة من النتائج اليت على ضوئها قد متخضت هذه الدراسة  نتائج:ال
 النتائج هي:

  النظري: الجزء
  لفقهية بصفته عقد اجملامع ا ههو البديل اإلسالمي عن التأمني التقليدي الذي أقرت بتحرميالتأمني التكافلي

 .معاوضة وفيه علل عدة
 ضرر منهم،  املشرتكون بدفع أقساطهم بنية التعاون لفائدتـهم، وتعويض من يصيبهيلتزم فيه  التأمني التكافلي

وهذه االشرتاكات تكون بصندوق يقوم بإدارته هيئة يعينها محلة الوثائق، تطبيقا لنظرية الوكالة سواء كانت منهم 
عن طريق  املضاربة أو أو من خارجهم، على أساس الوكالة بأجر، وتسثمر هذه اهليئة أصول التأمني إما عن طريق

 .الوكالة باالستثمار
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 ا يتضمن مبادئ جيب أن تتحلى هبا شركات التكافل أمهها أن تكون كل أنشطتها واستثماراهت التأمني التكافلي
وتكون هلا سلطة  ةلزمموجود هيئة رقابة شرعية حبيث تكون فتواها و موافقة للشريعة والتزام املشرتكني مببدأ التربع، 

 .والتدقيق الشرعي على العملياتالرقابة 
 تزاماته خاص بالشركة نفسها له حقوقه والأحدمها  حسابني منفصيلنيوجود  التأمني التكافلي ومن مبادئ

 .خاص بصندوق املشرتكني له أيضا حقوق والتزامات واآلخر
 هم ما يف هذا أ، و خيتص حساب التأمني مبوجودات التأمني وعوائد استثماراهتا كما أنه يتحمل إلتزاماهتا

فات قساط املشرتكني واالحتياطات وعوائدها بعد خصم مجيع املصرو أهو الفائض الذي ميثل ما تبقى من  احلساب
 .والتعويضات املدفوعة

  إعادة صور طلب و طرق له يعترب البديل عن إعادة التأمني لدى مؤسسات التأمني التقليدية إعادة التكافل
 حال يف التأمني من طرف شركات التكافل لدى شركات إعادة التأمني التقليديةضوابط إعادة هناك ، و التأمني

 .الضرورة
  هذه املنظومة استطاعت  بتطويرو وجود مالية إسالمية قوية هي التأمني التكافلي  يف ةاليزيامل ةالتجربعوامل جناح

أجل  خالل مؤسساهتا منالتغلب على الكثري من مشاكل النظام املايل الربوي، فظلت احلكومة تتدخل من 
تطوير اإلطار التنظيمي والقانوين لسوق املالية اإلسالمية، بل تعدى األمر ذلك إىل إنشاء هيآت رقابية ومؤسسات 

والقانوين  اجلانب التنظيمي تطور ، كما تنظيمية خاصة بالعمل على تسهيل وتطوير أداء سوق املال اإلسالمي
 .بربامج حبثية وتعليمية مكثفة ونشر الوعي التعليميواحملاسيب للمالية اإلسالمية مدعوم 

  لقد كان التكافل عنصرا بارزا يف هذا التمويل وقد أثبتت ماليزيا تقدمها يف هذا اجملال حيث حققت تقدما
يف صناعة التكافل اإلسالمي وقصة جناحها يف جمال التكافل، تكمن يف أن هذه الصناعة قد حظيت بدعم ال 

 .كومة والبنك املركزيمتناهي من طرف احل
  غة مت إقرار نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والذي مهد الطريق لصيا ،اململكة العربية السعوديةخبصوص

كما أسندت مؤسسة النقد العريب السعودي مهام االشراف و الرقابة على ،  اإلطار القانوين والرقايب لقطاع التأمني
يم أعمال التأمني التأمني التعاوين لتنظ إصدار الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركاتو ، قطاع التأمني يف اململكة

 يف اململكة العربية السعودية.
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  يسمح مبمارسة ه ، أنبالسعودية أبرز مسات نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين و الالئحة التنفيذيةكانت
نظام  ت القائمة و املسج لة يف اململكة و اليت تعمل حسبأنشطة التأمني يف اململكة العربية السعودية للشركا

 .التأمني التعاوين )التكافلي( مبا يتفق مع مبادئ الشريعة االسالمية
  مت وضع توجيهات ارشادية خبصوص سياسة االستثمار لضمان أن يكون املركز املايل ملوجودات الشركة يف

 وضع سليم و مطابق ملعايري السوق.

ستبانة ت الدراسة امليدانية على نتائج عدة متثلت يف املوافقة بشدة على جل فقرات االأسفر  :التطبيقي الجزء
 وقد كان أمهها:

  التكافلي الفصل بني أموال املؤمنني وأموال املسامهني و أنه يقوم على أساس االلتزام بالتربع التأمني من مزايا
كون قبلة يإشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فإنه سمن املشرتكني ملصلحتهم، ومحاية جمموعهم ويعمل حتت 

 .لفئة كبرية من اجملتمع
  إن استثمار جزء من الفائض التأميين يف صيغ التمويل اجلائزة  شرعا أمر خيتص به التأمني اإلسالمي، ويأخذ

 . كبرياحتما سيلقى قبوال وبالتايل فإنهاملشرتك نسبة مئوية من عوائد أرباح احملفظة االستثمارية،
  علىأثري باإلجياب ستؤدي إىل الت وبياهنا خصائص التأمني التكافليلقد أكدت مجيع الفئات املستهدفة بأن 

 أداء سوق التأمينات يف اجلزائر
  وق التأمينات يف اجلزائر، أداء سسيكون له تأثري كبري يف رفع تبين النظام املايل للدولة للتأمني التكافلي  إن

ية اإلسالمية ، فاالهتمام باملالتنظيم، أو مرسوم حيدد شروط وكيفيات ممارسة التأمني التكافليوال يكف إصدار 
 اإلسالمي املايل النظام حقيقة معرفةسيساعد على جناح التأمني اإلسالمي، إذ أن بصفة عامة من قبل الدولة 

يعزز أكثر انتشار صيغة   حىت الدولة أمر جيب نشره والرتويج له من قبل ملستخدميه مينحها اليت والفرص ومميزاته
 .التأمني التكافلي

  لماليةل واحملاسيب والقانوين التنظيمي اجلانب تطويرأساس جناح  التأمني والصكوك  والصريفة اإلسالمية هو إن 
ؤسسات التأمني مل والتنظيمية القانونية ألطرا حتديث على خمتصة تسعىوإذا مل تنشأ الدولة مؤسسات ، اإلسالمية
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جناحه بشكل  ذلك عائقا يف وجهسوف يكون  املتسارع املايل التطور ملستلزمات وفقا مستمر بشكلالتكافلي 
 تام.
  تكرة سيخلق روح املنافسة عن طريق املنتجات املب يف اجلزائر وجود شركات متعددة للتأمني التكافليإن

 .ةواألسعار التنافسي
  وق التأمينات يف اجلزائر.أداء سسرتفع من وتسويقها اليت يقوم التأمني التكافلي بتقدميها املنتجات التكافلية 
  ورية خلدمة الصريفة اإلسالمية اليت بدورها تعترب ضر و إن التأمني التكافلي خيدم مؤسسات التمويل اإلسالمية

 .مصاحل التأمني التكافلي فهما متكامالن
  وبالتايل  ،من امكانياته، بسبب وجود  التأمني التقليدي فقطالقليل إال سوق التأمينات يف اجلزائر ال ينتج

 .حتما سيؤدي إىل رفع هذه النسبةفوجود التأمني التكافلي 
 إعادة  تاوجود شركمؤسسات التأمني التقليدية، فإن  ودعم مادامت شركات إعادة التأمني ضرورية لبقاء

 .التأمني التكافلي سيعزز نشاط شركات التأمني التكافلي
  واملراجعة حملاسبةا هيئةالصادرة عن االلتزام بضوابط املعايري الشرعية إن جناح التأمني التكافلي يقتضي 

كوهنا ذات قبول واسع من طرف شركات التكافل وكذا املؤسسات  «AAOIFI» اإلسالمية املالية للمؤسسات
ال سيما املبادئ   «IFSB» جملس اخلدمات اإلسالمية  االلتزام بضوابط، وكذا اإلسالمية األخرى املالية

 .   (IFSB8) اإلرشادية لضوابط التأمني التكافلي
 ذا السوق لذا فالتأمني التكافلي جيلب الكثري من املواطنني اىل ه لديه اجلانب الشرعي مؤثر اجملتمع اجلزائري

وفورات اقتصادية قيق حتالقتصاد الوطين من االتأخر يف تطبيق التأمني التكافلي سيحرم  ، وبالتايل فإنالواعد
      .معتربة

انطالقا من مجلة هذه النتائج العديدة سواء تلك املتعلقة باجلانب النظري أو املتعلقة باجلانب  التوصيات:   
 التطبيقي، نورد التوصيات التالية:
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  باالستفادة من  مهاغري يف التأمني التكافلي كماليزيا واململكة العربية السعودية و اتباع منهج الدول الرائدة
يف غىن  مثمرة، جتنبا لضياع وقت كبري وتكلفة باهضة حننخرباهتم والسبل اليت خطوها لكي تكون االنطالقة 

 عنهما.
 افل، سوق األوراق ركات التكاتباع سياسة املؤسسات املتكاملة اليت انتهجتها ماليزيا )املصرفية اإلسالمية، ش

 الذي جعلها تنمو بوترية متسارعة. املالية اإلسالمية، صناديق االستثمار...( األمر
 .جتنب فتح نوافذ أوشبابيك التأمني التكافلي بشركات التأمني التقليدية 
  ونجمتجدهم حيف ،كما فعلت ماليزيا  أهم اسرتاتيجية تطوير التأمني التكافلي هي نشر الثقافة التأمينيةإن 

 .إال ما يكون على سبيل اإللزامالتقليدي عن التأمني 
   حبث مراكزاء إنشالعمل على تعترب السند القوي لنجاح التأمني التكافلي فإن مادامت املالية اإلسالمية  

 .التأمنيهذا النوع من وجناح يساعد على تشجيعها سللمالية اإلسالمية 
 من أجل  سالمية اإل املالية املؤسساتلتشغيلهم يف  اإلسالمية املاليةلتكوين إطارات  متخصصة معاهد إنشاء

 هذه املؤسسات.يف  حل مشكل التأطري
 للجامعات تمساعدا تقدمي على الدولة من أجل ترقية منظومة املالية اإلسالمية لتصبح يف خدمة االقتصاد 

  يت قد تواجه اجلوانب العملية هلذه املنظومة.ال والعراقيل للمشاكل حلول إجيادو  االبتكارات دعمل
 التكافلي باالستثمار يف اجلزائر السماح للشركات األجنبية اليت تتقن التأمني. 
 لمالية اإلسالمية لضمان جناح تطبيق التأمني التكافلي.هتيئة مناخ مناسب ل 
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 آفاق الدراسة:

 ليس باألمر اهلني، فقد حاولنا اإلملام مبا يتعلق بالتأمني التكافلي إال أناخلوض يف غمار املالية اإلسالمية إن 
 ال سيما األحباث املستقبلية التالية:أن جترى يف هذا الباب أخرى ميكن دراسات مهمة 

  إنعاش الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر.أثر تطبيق التأمني التكافلي على 
  الناتج الوطين.أثر تطبيق التأمني التكافلي على زيادة 
 املالية. قعلى مؤشرات السو  التأمني التكافلي دور 
 .دور التأمني التكافلي يف احلياة اإلجتماعية 
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 ستبيان الخاص بالدراسة الميدانيةاال (22: )الملحق رقم
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 ةشركات التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودي (20: )الملحق رقم
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 تعريف بمصطلحات التأمين التكافليال (23: )الملحق رقم
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التأمين التكافلي( التعريف بمصطلحات 23: )الملحق رقم
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 تعريف بمصطلحات التأمين التكافلي( ال23: )الملحق رقم
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 نموذج التفاقية إعادة التأمين صادرة عن شركة التأمين اإلسالمية في األردن( 4)الملحق رقم: 
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 نموذج التفاقية إعادة التأمين صادرة عن شركة التأمين اإلسالمية في األردن( 4)الملحق رقم:
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 ليوترشد عمليات الـتأمين التكاف ( المعايير التي تنظم9الملحق رقم:)
 
ة هيئة المحاسبة والمراجعالصادرة عن  للمؤسسات المالية اإلسالمية. المعايير الشرعية 2

 : «AAOIFI» للمؤسسات المالية اإلسالمية
 : التأمين اإلسالمي.  00*. المعيار رقم 
 التأمين اإلسالمي .: إعادة  42*. المعيار رقم 

 
 : «IFSB» المالية اإلسالمية الصادرة عن مجلس الخدمات . المعايير0

 المبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي.:  2*. المعيار رقم 
 معيار متطلبات المالءة للتأمين التكافلي.:  22*. المعيار رقم 
 التكافل )التأمين اإلسالمي(.معيار إدارة المخاطر لشركات :  24*. المعيار رقم 
 .المبادئ اإلرشادية إلعادة التكافل )إعادة التأمين اإلسالمي(:  22*. المعيار رقم 
اإلرشادات المتعلقة باالعتراف بالتصنيفات الصادرة عن مؤسسات تقييم :  03*. المعيار رقم 

 ائتماني خارجية لشركات التكافل وإعادة التكافل.
العناصر األساسية في عملية المراجعة اإلشرافية لشركات التكافل وإعادة  : 02*. المعيار رقم 

 .التكافل ]قطاع التأمين اإلسالمي[
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 : البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة06الملحق 
 

 المجيب جنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 11.9 11.9 11.9 13 أنثى

 100.0 88.1 88.1 96 ذكر

Total 109 100.0 100.0  

 

 المجيب العلمي المستوى

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 11.9 11.9 11.9 13 ثانوي

 53.2 41.3 41.3 45 جامعي

 87.2 33.9 33.9 37 عليا دراسات

 100.0 12.8 12.8 14 متخصصة دراسات

Total 109 100.0 100.0  

 الوظيفي المسمى

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 13.8 13.8 13.8 15 تنفيذ عون

 16.5 2.8 2.8 3 تحكم عون

 100.0 83.5 83.5 91 إطار

Total 109 100.0 100.0  

 

 العلمي التخصص

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 17.4 17.4 17.4 19 محاسبة

 42.2 24.8 24.8 27 وبنوك مالية

 54.1 11.9 11.9 13 األعمال إدارة

 67.9 13.8 13.8 15 اقتصاد

 100.0 32.1 32.1 35 آخر تخصص

Total 109 100.0 100.0  
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 المجيب خبرة سنوات

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 14.7 14.7 14.7 16 سنوات 5  من أقل

 45.9 31.2 31.2 34 سنوات 10-6 بين

 73.4 27.5 27.5 30 سنوات 15-11 بين

 83.5 10.1 10.1 11 سنة 20-16 بين

 100.0 16.5 16.5 18 سنة 20 من أكثر

Total 109 100.0 100.0  

 المستخدمة المؤسسة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

2A 2 1.8 1.8 1.8 

AGLIC 1 .9 .9 2.8 

ALLIANCE 3 2.8 2.8 5.5 

Autre 1 .9 .9 6.4 

AXA 1 .9 .9 7.3 

BEST ASSURAN 1 .9 .9 8.3 

CAAR 2 1.8 1.8 10.1 

CAARAMA 2 1.8 1.8 11.9 

CAAT 34 31.2 31.2 43.1 

CARDIF 1 .9 .9 44.0 

CASH 4 3.7 3.7 47.7 

CIAR 2 1.8 1.8 49.5 

CNMA 10 9.2 9.2 58.7 

GAM 7 6.4 6.4 65.1 

GAM ASURANCE 1 .9 .9 66.1 

MAATEC ASSUR 1 .9 .9 67.0 

SAA 21 19.3 19.3 86.2 

SALAMA 10 9.2 9.2 95.4 

TRUST 2 1.8 1.8 97.2 

Universite 3 2.8 2.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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 2السن

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 11.9 11.9 11.9 13 سنة 30 يساوي او  اقل

 58.7 46.8 46.8 51 سنة 40 الى 30 من

 85.3 26.6 26.6 29 سنة 50 الى سنة 40 من

 100.0 14.7 14.7 16 سنة 50  من اكبر

Total 109 100.0 100.0  

 العلمي المؤهل

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 31.2 31.2 31.2 34 ليسانس

 63.3 32.1 32.1 35 ماستر

 78.0 14.7 14.7 16 ماجيستير

 85.3 7.3 7.3 8 دكتوراه

 100.0 14.7 14.7 16 آخر

Total 109 100.0 100.0  

 

 صدق االتساق الداخلي 07الملحق 

 

 

Corrélations 

 1   البعد 

خصائص

_التأمين_

 التكافلي

_1س 10_1س 9_1س 8_1س 7_1س 6_1س 5_1س 4_1س 3_1س 2_1س 1_1س

11 

_1س

12 

 1   البعد

خصائص

_التأمين_

 التكافلي

Corrélation 

de Pearson 
1 **.346 **.535 **.716 **.623 **.607 **.590 **.691 .107 **.510 **.550 

.24

*2 

.61

**2 

Sig. 

(bilatérale) 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .267 .000 .000 

.01

1 

.00

0 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 1_1س
Corrélation 

de Pearson 

**.346 1 **.275 *.234 **.357 **.361 *.196 **.257 *.202- .174 -.036 

-

.27

**0 

.13

7 
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Sig. 

(bilatérale) 
.000 

 
.004 .014 .000 .000 .041 .007 .035 .070 .713 

.00

4 

.15

5 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 2_1س

Corrélation 

de Pearson 

**.535 **.275 1 **.516 **.476 **.304 **.300 **.425 **.267- **.351 **.268 

-

.26

**9 

.15

8 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .004 

 
.000 .000 .001 .002 .000 .005 .000 .005 

.00

5 

.10

1 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 3_1س

Corrélation 

de Pearson 

**.716 *.234 **.516 1 **.747 **.392 **.432 **.477 **.296- **.522 **.307 

-

.08

7 

.35

**8 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .014 .000 

 
.000 .000 .000 .000 .002 .000 .001 

.36

7 

.00

0 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 4_1س

Corrélation 

de Pearson 

**.623 **.357 **.476 **.747 1 **.259 **.330 **.432 **.277- **.456 .156 

-

.19

*3 

.38

**1 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .000 .000 .000 

 
.007 .000 .000 .004 .000 .104 

.04

4 

.00

0 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 5_1س

Corrélation 

de Pearson 

**.607 **.361 **.304 **.392 **.259 1 **.510 **.585 *.191- **.301 **.287 

-

.08

5 

.24

*1 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .000 .001 .000 .007 

 
.000 .000 .046 .001 .002 

.37

8 

.01

2 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 6_1س

Corrélation 

de Pearson 

**.590 *.196 **.300 **.432 **.330 **.510 1 **.537 **.306- **.486 .182 

-

.02

3 

.26

**3 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .041 .002 .000 .000 .000 

 
.000 .001 .000 .058 

.81

2 

.00

6 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 
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 7_1س

Corrélation 

de Pearson 

**.691 **.257 **.425 **.477 **.432 **.585 **.537 1 *.210- **.373 **.341 

-

.16

8 

.51

**3 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 

 
.029 .000 .000 

.08

1 

.00

0 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 8_1س

Corrélation 

de Pearson 
.107 

-

*.202 

**.267- **.296- **.277- *.191- **.306- *.210- 1 **.352- .098 
.73

**0 

.08

7 

Sig. 

(bilatérale) 
.267 .035 .005 .002 .004 .046 .001 .029 

 
.000 .313 

.00

0 

.37

1 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 9_1س

Corrélation 

de Pearson 

**.510 .174 **.351 **.522 **.456 **.301 **.486 **.373 **.352- 1 *.238 

-

.20

*0 

.10

2 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .070 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 

 
.013 

.03

7 

.29

2 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 10_1س

Corrélation 

de Pearson 

**.550 -.036 **.268 **.307 .156 **.287 .182 **.341 .098 *.238 1 
.12

4 

.40

**7 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .713 .005 .001 .104 .002 .058 .000 .313 .013 

 .19

9 

.00

0 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 11_1س

Corrélation 

de Pearson 

*.242 
-

**.270 

**.269- -.087 *.193- -.085 -.023 -.168 **.730 *.200- .124 1 
.18

2 

Sig. 

(bilatérale) 
.011 .004 .005 .367 .044 .378 .812 .081 .000 .037 .199 

 .05

8 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

 12_1س

Corrélation 

de Pearson 

**.612 .137 .158 **.358 **.381 *.241 **.263 **.513 .087 .102 **.407 
.18

2 
1 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .155 .101 .000 .000 .012 .006 .000 .371 .292 .000 

.05

8 

 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
10

9 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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Corrélations 

للدو_المالي_النظام_تبني_2_البعد

 التكافلي_للتأمين_لة

 26_2س 25_2س 24_2س 23_2س 22_2س 21_2س 20_2س 19_2س 18_2س 17_2س 16_2س 15_2س 14_2س 13_2س 

 

Corrélation 

de Pearson 
1 **.463 **.571 **.662 **.622 **.466 **.587 **.584 **.760 **.698 **.687 **.626 **.671 **.501 **.343 

Sig. 

(bilatérale) 

 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 13_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.463 1 **.260 .068 .084 -.141 .073 **.397 **.542 **.375 *.201 **.279 **.435 **.435 **.266- 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 

 

.006 .484 .386 .145 .452 .000 .000 .000 .037 .003 .000 .000 .005 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 14_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.571 **.260 1 **.613 **.302 **.370 **.333 .152 **.315 *.194 **.505 .117 .057 .181 **.386 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .006 

 

.000 .001 .000 .000 .116 .001 .043 .000 .224 .555 .060 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 15_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.662 .068 **.613 1 **.418 **.574 **.416 *.227 **.353 **.330 **.572 *.233 .188 .094 **.492 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .484 .000 

 

.000 .000 .000 .018 .000 .000 .000 .015 .050 .333 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 16_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.622 .084 **.302 **.418 1 **.251 **.264 .126 **.423 **.622 **.303 **.517 **.401 .130 **.263 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .386 .001 .000 

 

.008 .006 .190 .000 .000 .001 .000 .000 .178 .006 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 17_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.466 -.141 **.370 **.574 **.251 1 **.515 *.202 .099 .044 **.479 -.056 -.002 -.060 **.633 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .145 .000 .000 .008 

 

.000 .035 .308 .651 .000 .566 .984 .533 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 18_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.587 .073 **.333 **.416 **.264 **.515 1 **.412 **.374 .176 **.375 *.227 **.386 .121 **.312 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .452 .000 .000 .006 .000 

 

.000 .000 .067 .000 .018 .000 .209 .001 
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N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 19_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.584 **.397 .152 *.227 .126 *.202 **.412 1 **.607 **.415 **.279 **.353 **.565 **.366 -.162 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .000 .116 .018 .190 .035 .000 

 

.000 .000 .003 .000 .000 .000 .092 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 20_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.760 **.542 **.315 **.353 **.423 .099 **.374 **.607 1 **.595 **.459 **.509 **.678 **.475 -.063 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .000 .001 .000 .000 .308 .000 .000 

 

.000 .000 .000 .000 .000 .515 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 21_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.698 **.375 *.194 **.330 **.622 .044 .176 **.415 **.595 1 **.332 **.693 **.605 **.271 .039 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .000 .043 .000 .000 .651 .067 .000 .000 

 

.000 .000 .000 .004 .685 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 22_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.687 *.201 **.505 **.572 **.303 **.479 **.375 **.279 **.459 **.332 1 **.274 **.298 **.312 **.352 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .037 .000 .000 .001 .000 .000 .003 .000 .000 

 

.004 .002 .001 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 23_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.626 **.279 .117 *.233 **.517 -.056 *.227 **.353 **.509 **.693 **.274 1 **.690 **.342 -.091 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .003 .224 .015 .000 .566 .018 .000 .000 .000 .004 

 

.000 .000 .346 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 24_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.671 **.435 .057 .188 **.401 -.002 **.386 **.565 **.678 **.605 **.298 **.690 1 **.409 -.161 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .000 .555 .050 .000 .984 .000 .000 .000 .000 .002 .000 

 

.000 .094 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 25_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.501 **.435 .181 .094 .130 -.060 .121 **.366 **.475 **.271 **.312 **.342 **.409 1 -.077 

Sig. 

(bilatérale) 
.000 .000 .060 .333 .178 .533 .209 .000 .000 .004 .001 .000 .000 

 

.429 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 26_2س

Corrélation 

de Pearson 

**.343 **.266- **.386 **.492 **.263 **.633 **.312 -.162 -.063 .039 **.352 -.091 -.161 -.077 1 

Sig. (bilatérale) .000 .005 .000 .000 .006 .000 .001 .092 .515 .685 .000 .346 .094 .429 
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N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

Corrélations 

المن_3_البعد

التكافلي_تجات

 وتسويقها_ة

_3س 27_3س

28 

_3س 29_3س

30 

س

3

_

3

1 

س

3

_

3

2 

3س

_33 

3س

_34 

3س

_35 

_3س

36 

_3س

37 

 43_3س 42_3س 41_3س 40_3س 39_3س 38_3س

 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

1 
.477

** 

**.552 
.77

**3 

.5

6

*2

* 

.

3

7

7

** 

.50

**5 

.62

**9 

.59

**4 

.59

**7 

.633

** 

**.510 **.327 **.299 **.548 **.528 **.434 **.620 

Sig. 

(bilatér

ale) 

 

.00

0 
.000 

.00

0 

.0

0

0 

.

0

0

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 
.000 .001 .002 .000 .000 .000 .000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_2

7 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.477 1 **.587 
.44

**6 

.1

4

8 

.

3

1

3

** 

.32

**0 

.24

*1 

.29

**7 

.13

6 

.24

*4 
-.017 .001 .128 .119 .139 -.051 .110 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 

 

.000 
.00

0 

.1

2

4 

.

0

0

1 

.00

1 

.01

2 

.00

2 

.15

7 

.01

0 
.858 .991 .183 .219 .151 .597 .254 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_2

8 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.552 
.58

**7 
1 

.57

**3 

.3

2

*4

* 

.

3

3

1

** 

.30

**2 

.31

**2 

.31

**9 

.11

4 

.20

*2 
-.051 .027 .064 *.204 **.298 -.010 *.242 
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Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.00

0 

 

.00

0 

.0

0

1 

.

0

0

0 

.00

1 

.00

1 

.00

1 

.23

7 

.03

6 
.601 .777 .510 .033 .002 .922 .011 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_2

9 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.773 
.44

**6 

**.573 1 

.4

4

*4

* 

.

3

5

9

** 

.38

**8 

.41

**5 

.41

**0 

.40

**2 

.38

**5 

**.394 .030 *.220 **.258 **.436 **.295 **.466 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.00

0 
.000 

 
.0

0

0 

.

0

0

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 
.000 .756 .022 .007 .000 .002 .000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_3

0 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.562 
.14

8 

**.324 
.44

**4 
1 

.

0

6

8 

.09

2 

.41

**8 

.34

**6 

.32

**8 

.29

**8 

*.212 *.189 -.065 **.371 .162 **.288 **.405 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.12

4 
.001 

.00

0 

 .

4

8

0 

.34

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 

.00

2 
.027 .049 .499 .000 .093 .002 .000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_3

1 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.377 
.31

**3 

**.331 
.35

**9 

.0

6

8 

1 
.74

**1 

.37

**0 

-

.19

*2 

-

.24

*3 

-

.20

*4 

*.214 **.425- **.574 -.166 .065 **.319- *.211- 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.00

1 
.000 

.00

0 

.4

8

0 

 
.00

0 

.00

0 

.04

6 

.01

1 

.03

3 
.025 .000 .000 .085 .501 .001 .028 
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N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_3

2 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.505 
.32

**0 

**.302 
.38

**8 

.0

9

2 

.

7

4

1

** 

1 
.42

**2 

-

.09

6 

-

.06

8 

-

.05

1 

*.201 *.212- **.648 -.064 .178 -.134 -.061 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.00

1 
.001 

.00

0 

.3

4

0 

.

0

0

0 

 

.00

0 

.32

0 

.48

0 

.60

0 
.036 .027 .000 .508 .064 .166 .526 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_3

3 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.629 
.24

*1 

**.312 
.41

**5 

.4

1

*8

* 

.

3

7

0

** 

.42

**2 
1 

.28

**1 

.26

**6 

.33

**3 

**.379 -.015 .130 **.452 .145 .099 *.227 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.01

2 
.001 

.00

0 

.0

0

0 

.

0

0

0 

.00

0 

 

.00

3 

.00

5 

.00

0 
.000 .880 .176 .000 .133 .303 .017 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_3

4 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.594 
.29

**7 

**.319 
.41

**0 

.3

4

*6

* 

-

.

1

9

2

* 

-

.09

6 

.28

**1 
1 

.68

**6 

.59

**3 
.127 **.389 -.118 **.499 **.355 **.520 **.632 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.00

2 
.001 

.00

0 

.0

0

0 

.

0

4

6 

.32

0 

.00

3 

 

.00

0 

.00

0 
.188 .000 .220 .000 .000 .000 .000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 
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3س

_3

5 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.597 
.13

6 
.114 

.40

**2 

.3

2

*8

* 

-

.

2

4

3

* 

-

.06

8 

.26

**6 

.68

**6 
1 

.73

**7 

**.409 **.452 -.117 **.506 **.261 **.564 **.664 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.15

7 
.237 

.00

0 

.0

0

0 

.

0

1

1 

.48

0 

.00

5 

.00

0 

 

.00

0 
.000 .000 .226 .000 .006 .000 .000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_3

6 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.633 
.24

*4 

*.202 
.38

**5 

.2

9

*8

* 

-

.

2

0

4

* 

-

.05

1 

.33

**3 

.59

**3 

.73

**7 
1 **.341 **.533 -.184 **.667 **.339 **.479 **.660 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.01

0 
.036 

.00

0 

.0

0

2 

.

0

3

3 

.60

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 

 

.000 .000 .056 .000 .000 .000 .000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_3

7 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.510 

-

.01

7 

-.051 
.39

**4 

.2

1

*2 

.

2

1

4

* 

.20

*1 

.37

**9 

.12

7 

.40

**9 

.34

**1 
1 *.227 .137 **.322 **.247 *.225 **.259 
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Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.85

8 
.601 

.00

0 

.0

2

7 

.

0

2

5 

.03

6 

.00

0 

.18

8 

.00

0 

.00

0 

 

.018 .156 .001 .010 .019 .007 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_3

8 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.327 
.00

1 
.027 

.03

0 

.1

8

*9 

-

.

4

2

5

** 

-

.21

*2 

-

.01

5 

.38

**9 

.45

**2 

.53

**3 

*.227 1 
-

**.288 

**.398 **.351 **.443 **.534 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.001 
.99

1 
.777 

.75

6 

.0

4

9 

.

0

0

0 

.02

7 

.88

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 
.018 

 

.002 .000 .000 .000 .000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_3

9 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.299 
.12

8 
.064 

.22

*0 

-

.0

6

5 

.

5

7

4

** 

.64

**8 

.13

0 

-

.11

8 

-

.11

7 

-

.18

4 

.137 **.288- 1 -.167 .152 -.149 -.142 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.002 
.18

3 
.510 

.02

2 

.4

9

9 

.

0

0

0 

.00

0 

.17

6 

.22

0 

.22

6 

.05

6 
.156 .002 

 

.083 .115 .122 .140 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_4

0 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.548 
.11

9 

*.204 
.25

**8 

.3

7

*1

* 

-

.

1

6

6 

-

.06

4 

.45

**2 

.49

**9 

.50

**6 

.66

**7 

**.322 **.398 -.167 1 *.223 **.333 **.415 
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Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.21

9 
.033 

.00

7 

.0

0

0 

.

0

8

5 

.50

8 

.00

0 

.00

0 

.00

0 

.00

0 
.001 .000 .083 

 

.020 .000 .000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_4

1 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.528 
.13

9 

**.298 
.43

**6 

.1

6

2 

.

0

6

5 

.17

8 

.14

5 

.35

**5 

.26

**1 

.33

**9 

**.247 **.351 .152 *.223 1 **.313 **.356 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.15

1 
.002 

.00

0 

.0

9

3 

.

5

0

1 

.06

4 

.13

3 

.00

0 

.00

6 

.00

0 
.010 .000 .115 .020 

 

.001 .000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_4

2 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.434 

-

.05

1 

-.010 
.29

**5 

.2

8

*8

* 

-

.

3

1

9

** 

-

.13

4 

.09

9 

.52

**0 

.56

**4 

.47

**9 

*.225 **.443 -.149 **.333 **.313 1 **.687 

Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.59

7 
.922 

.00

2 

.0

0

2 

.

0

0

1 

.16

6 

.30

3 

.00

0 

.00

0 

.00

0 
.019 .000 .122 .000 .001 

 

.000 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

3س

_4

3 

Corrél

ation 

de 

Pears

on 

**.620 
.11

0 

*.242 
.46

**6 

.4

0

*5

* 

-

.

2

1

1

* 

-

.06

1 

.22

*7 

.63

**2 

.66

**4 

.66

**0 

**.259 **.534 -.142 **.415 **.356 **.687 1 
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Sig. 

(bilatér

ale) 

.000 
.25

4 
.011 

.00

0 

.0

0

0 

.

0

2

8 

.52

6 

.01

7 

.00

0 

.00

0 

.00

0 
.007 .000 .140 .000 .000 .000 

 

N 109 109 109 
10

9 

1

0

9 

1

0

9 

10

9 

10

9 

10

9 

10

9 
109 109 109 109 109 109 109 109 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 تحليل فقرات الدراسة 08الملحق 
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

 06693. 69877. 4.5688 109 شرعا   محرمة أغراض على أو المحرمات، على يؤمن ال التكافلي التأمين

 يؤثر التي المالية المعاوضات أحكام عليه تطبق نفسه، التأمين من مالية معاوضة عقد التقليدي التأمين

 الغرر فيها
109 4.1101 .87495 .08381 

 09624. 1.00475 4.1651 109 الجزائري المستأمن ينتظره الذي البديل وهو والميسر والغرر الربا من خال التكافلي التأمين

 07349. 76726. 4.3761 109 مجموعهم وحماية لمصلحتهم، المشتركين من بالتبرع االلتزام أساس على التكافلي التأمين يقوم

 08130. 84884. 4.3853 109 الشرعية والرقابة الفتوى هيئة إشراف تحت العمل

 07735. 80760. 4.3394 109 .المساهمين وأموال المؤمنين أموال بين الفصل التكافلي التأمين مزايا من

 عن التكافلي التأمين به  يمتاز مما المشتركين على المالية السنة نـهاية في التأميني الفائض توزيع

 التقليدي التأمين
109 4.3578 .76404 .07318 

 13384. 1.39729 3.4404 109 .اإلسالمي التأمين به يختص أمر شرعا  الجائزة التمويل صيغ في التأميني الفائض من جزء استثمار

 مطلوب فهو لذا يناسبه الذي النموذج اختيار في حر والزبون التكافلي للتأمين نماذج عدة هناك

 (الوقف-المختلط-المضاربة-الوكالة)أكثر
109 4.1835 .80697 .07729 

 07313. 76348. 3.8073 109 .التكافلي التأميين خصائص من وهذا االستثمارية المحفظة أرباح عوائد من مئوية نسبة المشترك يأخذ

 09851. 1.02848 3.5963 109 والمساهمين المشاركين بين الثقة يرفع مما التكافلي التأمين ضوابط كل الشرعية المعايير حددت

 تستثمر أو إليه تؤول فاألموال المخاطر تتحقق ال حينما ألنه للمؤمن بالنسبة أهمية أكثر التكافلي التأمين

 لصالحه
109 3.9266 .72911 .06984 

 04073. 42528. 4.1047 109 التكافلي_التأمين_خصائص 1   البعد
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Corrélations 

رف_التابع_المتغير_بعد

التأمينات_سوق_أداء_ع

 الجزائر_في_

4_ت_س 

4 

4_ت_س

5 

ت_س

_46 

4_ت_س

7 

4_ت_س

8 

ت_س

_49 

ت_س

_50 

ت_س

_51 

ت_س

_52 

ت_س

_53 

5_ت_س

4 

5_ت_س

5 

5_ت_س

6 

ت_س

_57 

5_ت_س

8 

 

Corrélation 

de Pearson 

1 **.515 **.502 

*.502

* 

**.571 **.274 

*.595

* 

*.692

* 

*.485

* 

*.584

* 

*.749

* 

**.590 **.253 **.339 

*.391

* 

**.353 

Sig. 

(bilatérale) 

 
.000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 .000 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

4_ت_س

4 

Corrélation 

de Pearson 

**.515 1 **.698 

*.787

* 

**.623 **.433 *.198 

*.249

* 

*.219 

*.275

* 

*.372

* 
.171 **.374- **.345- 

-

*.325

* 

**.418- 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 

 
.000 .000 .000 .000 .039 .009 .022 .004 .000 .075 .000 .000 .001 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

4_ت_س

5 

Corrélation 

de Pearson 

**.502 **.698 1 

*.723

* 

**.627 **.275 

*.372

* 

*.387

* 
.125 *.198 

*.310

* 

*.238 **.337- **.365- 

-

*.296

* 

**.381- 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .000 

 
.000 .000 .004 .000 .000 .195 .039 .001 .013 .000 .000 .002 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

4_ت_س

6 

Corrélation 

de Pearson 

**.502 **.787 **.723 1 **.727 **.382 

*.261

* 

*.327

* 
.079 

*.293

* 

*.361

* 

*.189 **.414- **.346- 

-

*.406

* 

**.451- 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .000 .000 

 
.000 .000 .006 .001 .412 .002 .000 .049 .000 .000 .000 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

4_ت_س

7 

Corrélation 

de Pearson 

**.571 **.623 **.627 

*.727

* 
1 **.423 

*.318

* 

*.439

* 
.178 

*.340

* 

*.433

* 

**.275 **.337- **.256- 

-

*.292

* 

**.332- 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .000 .000 .000 

 
.000 .001 .000 .064 .000 .000 .004 .000 .007 .002 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

4_ت_س

8 

Corrélation 

de Pearson 

**.274 **.433 **.275 

*.382

* 

**.423 1 .099 .151 *.226 .086 .093 .052 **.407- **.353- 
-

*.204 

**.386- 

Sig. 

(bilatérale) 

.004 .000 .004 .000 .000 

 
.305 .116 .018 .373 .337 .595 .000 .000 .034 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

4_ت_س

9 

Corrélation 

de Pearson 

**.595 *.198 **.372 

*.261

* 

**.318 .099 1 

*.845

* 
.151 

*.296

* 

*.343

* 

**.285 .043 .014 .172 **.301 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .039 .000 .006 .001 .305 

 
.000 .117 .002 .000 .003 .660 .889 .074 .001 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
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5_ت_س

0 

Corrélation 

de Pearson 

**.692 **.249 **.387 

*.327

* 

**.439 .151 

*.845

* 
1 *.228 

*.357

* 

*.446

* 

**.313 .088 .095 *.209 **.255 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .009 .000 .001 .000 .116 .000 

 
.017 .000 .000 .001 .362 .326 .029 .007 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

5_ت_س

1 

Corrélation 

de Pearson 

**.485 *.219 .125 .079 .178 *.226 .151 *.228 1 

*.359

* 

*.379

* 

*.230 .039 *.189 .157 *.200 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .022 .195 .412 .064 .018 .117 .017 

 
.000 .000 .016 .690 .050 .103 .037 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

5_ت_س

2 

Corrélation 

de Pearson 

**.584 **.275 *.198 

*.293

* 

**.340 .086 

*.296

* 

*.357

* 

*.359

* 
1 

*.571

* 

**.434 -.002 .130 .108 .127 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .004 .039 .002 .000 .373 .002 .000 .000 

 
.000 .000 .985 .179 .266 .187 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

5_ت_س

3 

Corrélation 

de Pearson 

**.749 **.372 **.310 

*.361

* 

**.433 .093 

*.343

* 

*.446

* 

*.379

* 

*.571

* 
1 **.451 .118 **.312 

*.289

* 

*.224 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .000 .001 .000 .000 .337 .000 .000 .000 .000 

 
.000 .222 .001 .002 .019 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

5_ت_س

4 

Corrélation 

de Pearson 

**.590 .171 *.238 *.189 **.275 .052 

*.285

* 

*.313

* 

*.230 

*.434

* 

*.451

* 
1 *.190 .171 

*.255

* 

**.302 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .075 .013 .049 .004 .595 .003 .001 .016 .000 .000 

 
.047 .075 .007 .001 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

5_ت_س

5 

Corrélation 

de Pearson 

**.253 **.374- **.337- 

-

*.414

* 

**.337- **.407- .043 .088 .039 -.002 .118 *.190 1 **.710 

*.694

* 

**.748 

Sig. 

(bilatérale) 

.008 .000 .000 .000 .000 .000 .660 .362 .690 .985 .222 .047 

 
.000 .000 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

5_ت_س

6 

Corrélation 

de Pearson 

**.339 **.345- **.365- 

-

*.346

* 

**.256- **.353- .014 .095 *.189 .130 

*.312

* 
.171 **.710 1 

*.746

* 

**.769 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .000 .000 .000 .007 .000 .889 .326 .050 .179 .001 .075 .000 

 
.000 .000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
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Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. 

(bilat

érale

) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférie

ure 

Supéri

eure 

 4.7015 4.4361 4.56881 000. 108 68.263 شرعا   محرمة أغراض على أو المحرمات، على يؤمن ال التكافلي التأمين

 أحكام عليه تطبق نفسه، التأمين من مالية معاوضة عقد التقليدي التأمين

 الغرر فيها يؤثر التي المالية المعاوضات
49.043 108 .000 4.11009 3.9440 4.2762 

 ينتظره الذي البديل وهو والميسر والغرر الربا من خال التكافلي التأمين

 الجزائري المستأمن
43.280 108 .000 4.16514 3.9744 4.3559 

 المشتركين من بالتبرع االلتزام أساس على التكافلي التأمين يقوم

 مجموعهم وحماية لمصلحتهم،
59.548 108 .000 4.37615 4.2305 4.5218 

 4.5465 4.2242 4.38532 000. 108 53.937 الشرعية والرقابة الفتوى هيئة إشراف تحت العمل

 4.4928 4.1861 4.33945 000. 108 56.098 .المساهمين وأموال المؤمنين أموال بين الفصل التكافلي التأمين مزايا من

  يمتاز مما المشتركين على المالية السنة نـهاية في التأميني الفائض توزيع

 التقليدي التأمين عن التكافلي التأمين به
59.548 108 .000 4.35780 4.2127 4.5029 

 أمر شرعا  الجائزة التمويل صيغ في التأميني الفائض من جزء استثمار

 .اإلسالمي التأمين به يختص
25.706 108 .000 3.44037 3.1751 3.7057 

 الذي النموذج اختيار في حر والزبون التكافلي للتأمين نماذج عدة هناك

 (الوقف-المختلط-المضاربة-الوكالة)أكثر مطلوب فهو لذا يناسبه
54.124 108 .000 4.18349 4.0303 4.3367 

5_ت_س

7 

Corrélation 

de Pearson 

**.391 **.325- **.296- 

-

*.406

* 

**.292- *.204- .172 *.209 .157 .108 

*.289

* 

**.255 **.694 **.746 1 **.785 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .001 .002 .000 .002 .034 .074 .029 .103 .266 .002 .007 .000 .000 

 
.000 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

5_ت_س

8 

Corrélation 

de Pearson 

**.353 **.418- **.381- 
-

**.451 

**.332- **.386- **.301 **.255 *.200 .127 *.224 **.302 **.748 **.769 **.785 1 

Sig. 

(bilatérale) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .007 .037 .187 .019 .001 .000 .000 .000 

 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 



 المــــالحـــــــــق
 

193 
 

 من وهذا االستثمارية المحفظة أرباح عوائد من مئوية نسبة المشترك يأخذ

 .التكافلي التأميين خصائص
52.064 108 .000 3.80734 3.6624 3.9523 

 بين الثقة يرفع مما التكافلي التأمين ضوابط كل الشرعية المعايير حددت

 والمساهمين المشاركين
36.507 108 .000 3.59633 3.4011 3.7916 

 المخاطر تتحقق ال حينما ألنه للمؤمن بالنسبة أهمية أكثر التكافلي التأمين

 لصالحه تستثمر أو إليه تؤول فاألموال
56.226 108 .000 3.92661 3.7882 4.0650 

 4.1855 4.0240 4.10474 000. 108 100.768 التكافلي_التأمين_خصائص 1   البعد

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyen

ne 

Ecart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

 الميدان في لتطبيقه المالئمة الشروط لغياب  التكافلي التأمين انتهاج "سالمة" شركة محاولة تنجح لم

 القانوني واإلطار
109 4.1009 .99018 .09484 

 06782. 70807. 4.2110 109 التكافلي التأمين صيغة انتشار أكثر سيعزز اإلسالمية المالية بالمنتجات الدولة اهتمام

 والقانوني التنظيمي الجانب تطوير هو اإلسالمية والصيرفة  والصكوك التأمين  نجاح أساس

 .اإلسالمية للمالية والمحاسبي
109 4.1927 .67326 .06449 

 07594. 79285. 3.8991 109 التدريس وبرامج المكثف البحث وتطوير دعم خالل من به تهتم فإنها التكافلي التأمين الدولة تبنت إذا

 07431. 77585. 3.6972 109 تشجيعها على اإلسالمية للمالية بحث لمراكز الحكومة إنشاء يساعد

 منظومة هذه يرقي والعراقيل، للمشاكل حلول وإيجاد االبتكارات لدعم للجامعات مساعدات تقديم

 االقتصاد خدمة في لتصبح اإلسالمية المالية
109 4.1468 .69156 .06624 

 يحل اإلسالمية المالية المؤسسات في لتشغيلهم الماليةاإلسالمية إطارات لتكوين متخصصة معاهد فتح

 التأطير مشكل
109 4.3945 .77002 .07375 

 نشره يجب أمر لمستخدميه يمنحها التي والفرص ومميزاته اإلسالمي المالي النظام حقيقة معرفة

 .الدولة قبل من له والترويج
109 4.4954 .64727 .06200 

 واإلذاعية التلفزيونية والبرامج الجامعية، النقاشات الندوات، المؤتمرات، بواسطة التعليمي نشرالوعي

 التكافلي التأمين لنجاح ضروري أمر
109 4.3670 .84613 .08104 

 06877. 71796. 4.0550 109 التحديات مواجهة في وصالبة قويا دفعا يمنح اإلسالمية للمالية الحكومي الدعم

 اإلسالمية الصيرفة أو التكافل مؤسسات من كل أداء وتطوير تسهيل على تعمل رقابية هيآت إنشاء

 الرقابة مشاكل كل تـحل
109 4.2018 .93075 .08915 

 التأمين لمؤسسات والتنظيمية القانونية األطر تحديث على تسعى مختصة مؤسسات الدولة تنشأ

 .المتسارع التطورالمالي لمستلزمات وفقا مستمر بشكل التكافلي
109 4.2385 .80391 .07700 

 08970. 93648. 4.2202 109 .وسياديا سياسيا القرار يكون أن الجزائر في التكافلي التأمين تطبيق في التسريع يحتاج

 3.6697 109 .الحكومة مهمات من والرقابي والتشريعي القانوني كالجانب اإلسالمي لالقتصاد التحتية البنى بناء
1.1710

6 
.11217 

 04507. 47054. 4.1350 109 التكافلي_للتأمين_للدولة_المالي_النظام_تبني_2_البعد
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Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. 

(bilatér

ale) 

Différenc

e 

moyenn

e 

Intervalle de 

confiance 95% de 

la différence 

Inférie

ure 

Supérieur

e 

 لغياب  التكافلي التأمين انتهاج "سالمة" شركة محاولة تنجح لم

 القانوني واإلطار الميدان في لتطبيقه المالئمة الشروط
43.239 108 .000 4.10092 3.9129 4.2889 

 صيغة انتشار أكثر سيعزز اإلسالمية المالية بالمنتجات الدولة اهتمام

 التكافلي التأمين
62.090 108 .000 4.21101 4.0766 4.3454 

 تطوير هو اإلسالمية والصيرفة  والصكوك التأمين  نجاح أساس

 .اإلسالمية للمالية والمحاسبي والقانوني التنظيمي الجانب
65.016 108 .000 4.19266 4.0648 4.3205 

 وتطوير دعم خالل من به تهتم فإنها التكافلي التأمين الدولة تبنت إذا

 التدريس وبرامج المكثف البحث
51.343 108 .000 3.89908 3.7486 4.0496 

 3.8445 3.5499 3.69725 000. 108 49.753 تشجيعها على اإلسالمية للمالية بحث لمراكز الحكومة إنشاء يساعد

 للمشاكل حلول وإيجاد االبتكارات لدعم للجامعات مساعدات تقديم

 خدمة في لتصبح اإلسالمية المالية منظومة هذه يرقي والعراقيل،

 االقتصاد

62.603 108 .000 4.14679 4.0155 4.2781 

 في لتشغيلهم الماليةاإلسالمية إطارات لتكوين متخصصة معاهد فتح

 التأطير مشكل يحل اإلسالمية المالية المؤسسات
59.583 108 .000 4.39450 4.2483 4.5407 

 يمنحها التي والفرص ومميزاته اإلسالمي المالي النظام حقيقة معرفة

 .الدولة قبل من له والترويج نشره يجب أمر لمستخدميه
72.510 108 .000 4.49541 4.3725 4.6183 

 الجامعية، النقاشات الندوات، المؤتمرات، بواسطة التعليمي نشرالوعي

 التكافلي التأمين لنجاح ضروري أمر واإلذاعية التلفزيونية والبرامج
53.884 108 .000 4.36697 4.2063 4.5276 

 مواجهة في وصالبة قويا دفعا يمنح اإلسالمية للمالية الحكومي الدعم

 التحديات
58.967 108 .000 4.05505 3.9187 4.1914 

 مؤسسات من كل أداء وتطوير تسهيل على تعمل رقابية هيآت إنشاء

 الرقابة مشاكل كل تـحل اإلسالمية الصيرفة أو التكافل
47.132 108 .000 4.20183 4.0251 4.3785 

 القانونية األطر تحديث على تسعى مختصة مؤسسات الدولة تنشأ

 لمستلزمات وفقا مستمر بشكل التكافلي التأمين لمؤسسات والتنظيمية

 .المتسارع التطورالمالي

55.045 108 .000 4.23853 4.0859 4.3912 

 القرار يكون أن الجزائر في التكافلي التأمين تطبيق في التسريع يحتاج

 .وسياديا سياسيا
47.048 108 .000 4.22018 4.0424 4.3980 

 والتشريعي القانوني كالجانب اإلسالمي لالقتصاد التحتية البنى بناء

 .الحكومة مهمات من والرقابي
32.716 108 .000 3.66972 3.4474 3.8921 

 4.2243 4.0457 4.13499 000. 108 91.748 التكافلي_للتأمين_للدولة_المالي_النظام_تبني_2_البعد
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Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

 07223. 75408. 4.0734 109 حالل التأمين هذا بأن يدركون عندما  للتأمين منتجات عدة الى الزبائن يلجأ

 07430. 77574. 3.9908 109 التكافلي التأمين إلى الزبائن يدفع التكافلية التأمينية المنتجات من الكثير وجود

 06999. 73074. 4.0550 109 التأمين من النوع لهذا الترويج على سيعمالن به الدينية والتوعية التكافل ثقافة قوة

 التأمين في الحياة عن التأمين عن البديل هو المرض أو اإلصابة، أو العجز أو الوفاة، حالة في التأمين

 *التقليدي
109 3.5413 1.04997 .10057 

 التأمين نسبة تمثل حيث ، اإلجمالي الجزائري السوق من نسبته األشخاص على التكافلي التأمين سيرفع

 فقط %10  األشخاص على  التقليدي
109 3.0183 1.40753 .13482 

 والسيارات، الحريق، من التأمين ويستوعب الفعلي، الضرر تعويض على التكافلي التأمين يقوم

 المنتجات بـهذه خاصة جدد زبائن سيلجأ ومنه وغيرها األمانة، وخيانة والمسؤولية، والطائرات،
109 3.3578 1.04104 .09971 

 06625. 69168. 4.0550 109 المستهلكين يستقطب وشركاته التكافلي التأمين سوق أنشطة عن المعلومات إتاحة

 05919. 61800. 4.5046 109 اطمئنانا المستهلكين يزيد التكافلية التأمينية للمنتجات الدقيق التعريف

 06443. 67263. 4.4404 109 األطراف لكل مهم اإلسالمي التأمين وفوائد لضرورة الترويج

 06982. 72899. 4.3119 109 المستهلكين سلوك على تؤثر واالجتماعية االقتصادية التكافل بأهمية التوعية

 06773. 70711. 4.0000 109 تنمو لكي المنتجات ابتكار على أكثر تركز أن يجب التكافل صناعة إن

 08295. 86598. 3.9908 109 العالم في نموا األسرع بين من هي الصكوك ألن للغاية مربحة الصكوك لمخاطر تكافل

 10079. 1.05224 3.6239 109 التقليدية المنتوجات وبين بينها الفرق بإظهار التكافلية المنتوجات ونقدم نروج

 واألسعار المبتكرة المنتجات طريق عن المنافسة روح سيخلق التكافلي للتأمين متعددة شركات وجود

 التنافسية
109 4.2936 .89549 .08577 

 06089. 63575. 3.8532 109 لها العمالء وكالء من المزيد جلب في التنافسية لقدرتـها اليوم التكافل مشغلي معظم يفضله الوكالة نظام

 07259. 75790. 4.3945 109 معها التعامل عن المتعاملين عزوف إلى  يؤدي اإلسالمية بالمالية والتثقيفي التعليمي الوعي غياب

 اإلسالمية مسارالمالية يجعل اإلسالمي المالي النظام من كجزء التكافلي التأمين بأهمية المستثمرين إقناع

 مستمر تطور في
109 4.3303 .70783 .06780 

 04065. 42445. 3.9903 109 وتسويقها_التكافلية_المنتجات_3_البعد

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. 

(bilatérale

) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

  للتأمين منتجات عدة الى الزبائن يلجأ

 حالل التأمين هذا بأن يدركون عندما
56.396 108 .000 4.07339 3.9302 4.2166 
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 التأمينية المنتجات من الكثير وجود

 التكافلي التأمين إلى الزبائن يدفع التكافلية
53.711 108 .000 3.99083 3.8435 4.1381 

 به الدينية والتوعية التكافل ثقافة قوة

 من النوع لهذا الترويج على سيعمالن

 التأمين

57.936 108 .000 4.05505 3.9163 4.1938 

 أو العجز أو الوفاة، حالة في التأمين

 عن البديل هو المرض أو اإلصابة،

 *التقليدي التأمين في الحياة عن التأمين

35.212 108 .000 3.54128 3.3419 3.7406 

 األشخاص على التكافلي التأمين سيرفع

 ، اإلجمالي الجزائري السوق من نسبته

 على  التقليدي التأمين نسبة تمثل حيث

 فقط %10  األشخاص

22.388 108 .000 3.01835 2.7511 3.2856 

 تعويض على التكافلي التأمين يقوم

 من التأمين ويستوعب الفعلي، الضرر

 والطائرات، والسيارات، الحريق،

 وغيرها األمانة، وخيانة والمسؤولية،

 بـهذه خاصة جدد زبائن سيلجأ ومنه

 المنتجات

33.675 108 .000 3.35780 3.1601 3.5554 

 التأمين سوق أنشطة عن المعلومات إتاحة

 المستهلكين يستقطب وشركاته التكافلي
61.207 108 .000 4.05505 3.9237 4.1864 

 التأمينية للمنتجات الدقيق التعريف

 اطمئنانا المستهلكين يزيد التكافلية
76.099 108 .000 4.50459 4.3873 4.6219 

 التأمين وفوائد لضرورة الترويج

 األطراف لكل مهم اإلسالمي
68.922 108 .000 4.44037 4.3127 4.5681 

 االقتصادية التكافل بأهمية التوعية

 المستهلكين سلوك على تؤثر واالجتماعية
61.753 108 .000 4.31193 4.1735 4.4503 

 أكثر تركز أن يجب التكافل صناعة إن

 تنمو لكي المنتجات ابتكار على
59.059 108 .000 4.00000 3.8658 4.1342 

 ألن للغاية مربحة الصكوك لمخاطر تكافل

 في نموا األسرع بين من هي الصكوك

 العالم

48.114 108 .000 3.99083 3.8264 4.1552 

 بإظهار التكافلية المنتوجات ونقدم نروج

 التقليدية المنتوجات وبين بينها الفرق
35.956 108 .000 3.62385 3.4241 3.8236 

 التكافلي للتأمين متعددة شركات وجود

 طريق عن المنافسة روح سيخلق

 التنافسية واألسعار المبتكرة المنتجات

50.058 108 .000 4.29358 4.1236 4.4636 

 التكافل مشغلي معظم يفضله الوكالة نظام

 المزيد جلب في التنافسية لقدرتـها اليوم

 لها العمالء وكالء من

63.277 108 .000 3.85321 3.7325 3.9739 
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 بالمالية والتثقيفي التعليمي الوعي غياب

 المتعاملين عزوف إلى  يؤدي اإلسالمية

 معها التعامل عن

60.535 108 .000 4.39450 4.2506 4.5384 

 التكافلي التأمين بأهمية المستثمرين إقناع

 يجعل اإلسالمي المالي النظام من كجزء

 مستمر تطور في اإلسالمية مسارالمالية

63.871 108 .000 4.33028 4.1959 4.4647 

 4.0709 3.9097 3.99029 000. 108 98.151 وتسويقها_التكافلية_المنتجات_3_البعد

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 إال ينتج ال الجزائر في التأمينات سوق

  وجود بسبب امكانياته، من  25%

 %25 .فقط التقليدي التأمين

109 3.6881 1.20721 .11563 

 فقط االقتصاد يمول التأمينات سوق

 الجزائريين ترك بسبب -%3 بنسبة

 بعض في يصل بينما - التقليدي للتأمين

 %50 إلى الدول

109 3.8532 1.15330 .11047 

 التأمينات لسوق األعمال رقم نسبة

 اإلجمالي الوطني الدخل من الحالي

 .اإلسالمي البديل وجود لعدم جدا ضئيلة

109 3.5688 1.21234 .11612 

 اإلسالمية والصيرفة التكافلي التأمين

 الكتلة الستقطاب الحلول أنجح من هما

 الرسمية الدائرة خارج المتداولة المالية

109 4.0092 1.01375 .09710 

 تتقن التي األجنبية للشركات السماح

 الجزائر في باالستثمار التكافلي التأمين

 التأمينات سوق ينعش

109 3.8807 1.16845 .11192 

 يقتضي التكافلي التأمين تطبيق نجاح

 وكل التأمين شركات مع االستشارة

 السوق هذه في الفاعلين

109 4.0734 .71630 .06861 

 الصيرفة يخدم التكافلي التأمين

 ضرورية تعتبر بدورها التي اإلسالمية

 فهما التكافلي التأمين مصالح لخدمة

 .متكاملين

109 4.0092 .68712 .06581 

 التكافلي التأمين إعادة شركة وجود

 التكافلي التأمين شركات نشاط سيعزز
109 4.0000 .76980 .07373 

 يجعل اإلسالمي التأمين وجود

 أخرى تأمينات إلى يلجأون الجزائريين

 اإلجبارية غير

109 3.8532 .83694 .08016 
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 سيشجع للتأمين اإلسالمي البديل وجود

 التكافل انتشار وبالتالي التأمينية التقافة

 االجتماعي

109 3.9358 .69755 .06681 

 للمشاريع تمويل أداة التكافلي التأمين

 االستثمارية
109 3.9817 .73260 .07017 

 دائما تتلقى التقليدية التأمين شركات

 التأمين تطبيق حول زبائنها من دعوات

 الكثير ينتظره الذي البديل وهو التكافلي

109 2.8624 1.24326 .11908 

 لذا بدينه متمسك جد الجزائري المجتمع

 من الكثير يجلب التكافلي فالتأمين

 الواعد السوق هذا الى المواطنين

109 3.3578 1.08460 .10389 

 التكافلي التأمين تطبيق في التأخر إن

 تحقيق من الوطني االقتصاد سيحرم

 معتبرة اقتصادية وفورات

109 3.3394 1.07342 .10281 

 الجزائرية التقليدية التأمين شركات رغبة

 يساعد التكافلي التأمين ميدان في للولوج

 انتشاره في

109 3.4679 1.08499 .10392 

ال_سوق_أداء_رفع_التابع_المتغير_بعد

 الجزائر_في_تأمينات
109 3.7254 .46087 .04414 

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

 إال ينتج ال الجزائر في التأمينات سوق

  وجود بسبب امكانياته، من  25%

 %25 .فقط التقليدي التأمين

31.896 108 .000 3.68807 3.4589 3.9173 

 بنسبة فقط االقتصاد يمول التأمينات سوق

 للتأمين الجزائريين ترك بسبب -3%

 إلى الدول بعض في يصل بينما - التقليدي

50% 

34.881 108 .000 3.85321 3.6342 4.0722 

 الحالي التأمينات لسوق األعمال رقم نسبة

 جدا ضئيلة اإلجمالي الوطني الدخل من

 .اإلسالمي البديل وجود لعدم

30.734 108 .000 3.56881 3.3386 3.7990 

 هما اإلسالمية والصيرفة التكافلي التأمين

 المالية الكتلة الستقطاب الحلول أنجح من

 الرسمية الدائرة خارج المتداولة

41.289 108 .000 4.00917 3.8167 4.2016 



 المــــالحـــــــــق
 

199 
 

 تتقن التي األجنبية للشركات السماح

 الجزائر في باالستثمار التكافلي التأمين

 التأمينات سوق ينعش

34.675 108 .000 3.88073 3.6589 4.1026 

 يقتضي التكافلي التأمين تطبيق نجاح

 وكل التأمين شركات مع االستشارة

 السوق هذه في الفاعلين

59.371 108 .000 4.07339 3.9374 4.2094 

 اإلسالمية الصيرفة يخدم التكافلي التأمين

 لخدمة ضرورية تعتبر بدورها التي

 .متكاملين فهما التكافلي التأمين مصالح

60.916 108 .000 4.00917 3.8787 4.1396 

 التكافلي التأمين إعادة شركة وجود

 التكافلي التأمين شركات نشاط سيعزز
54.249 108 .000 4.00000 3.8538 4.1462 

 الجزائريين يجعل اإلسالمي التأمين وجود

 اإلجبارية غير أخرى تأمينات إلى يلجأون
48.066 108 .000 3.85321 3.6943 4.0121 

 سيشجع للتأمين اإلسالمي البديل وجود

 التكافل انتشار وبالتالي التأمينية التقافة

 االجتماعي

58.907 108 .000 3.93578 3.8033 4.0682 

 للمشاريع تمويل أداة التكافلي التأمين

 االستثمارية
56.743 108 .000 3.98165 3.8426 4.1207 

 دائما تتلقى التقليدية التأمين شركات

 التأمين تطبيق حول زبائنها من دعوات

 الكثير ينتظره الذي البديل وهو التكافلي

24.037 108 .000 2.86239 2.6263 3.0984 

 لذا بدينه متمسك جد الجزائري المجتمع

 من الكثير يجلب التكافلي فالتأمين

 الواعد السوق هذا الى المواطنين

32.322 108 .000 3.35780 3.1519 3.5637 

 التكافلي التأمين تطبيق في التأخر إن

 تحقيق من الوطني االقتصاد سيحرم

 معتبرة اقتصادية وفورات

32.480 108 .000 3.33945 3.1357 3.5432 

 الجزائرية التقليدية التأمين شركات رغبة

 يساعد التكافلي التأمين ميدان في للولوج

 انتشاره في

33.370 108 .000 3.46789 3.2619 3.6739 

التأم_سوق_أداء_رفع_التابع_المتغير_بعد

 الجزائر_في_ينات
84.392 108 .000 3.72538 3.6379 3.8129 
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 الثبات:09الملحق 

Statistiques de fiabilité 

lpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.689 12 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.837 14 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.810 17 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.735 15 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.919 58 
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 : فرضيات الدراسة :10الملحق

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation de 

F 

ddl1 ddl2 Sig. 

Variation de 

F 

1 a.496 .246 .239 .40216 .246 34.837 1 107 .000 

a. Valeurs prédites : (constantes), التكافلي_التأمين_خصائص 1   البعد 

 
aANOVA 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 5.634 1 5.634 34.837 b.000 

Résidu 17.306 107 .162   

Total 22.940 108    

a. Variable dépendante : الجزائر_في_التأمينات_سوق_أداء_رفع_التابع_المتغير_بعد 

b. Valeurs prédites : (constantes), التكافلي_التأمين_خصائص 1   البعد 

 

aCoefficients 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1.521 .375  4.050 .000 

 000. 5.902 496. 091. 537. التكافلي_التأمين_خصائص 1   البعد

a. Variable dépendante : الجزائر_في_التأمينات_سوق_أداء_رفع_التابع_المتغير_بعد 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation 

de R-deux 

Variation 

de F 

ddl1 ddl2 Sig. 

Variation de 

F 

1 a.666 .443 .438 .34556 .443 85.101 1 107 .000 

a. Valeurs prédites : (constantes), التكافلي_للتأمين_للدولة_المالي_النظام_تبني_2_البعد 

 
aANOVA 
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Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 10.162 1 10.162 85.101 b.000 

Résidu 12.777 107 .119   

Total 22.940 108    

a. Variable dépendante : الجزائر_في_التأمينات_سوق_أداء_رفع_التابع_المتغير_بعد 

b. Valeurs prédites : (constantes), التكافلي_للتأمين_للدولة_المالي_النظام_تبني_2_البعد 

 
aCoefficients 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 1.030 .294  3.501 .001 

للتأ_للدولة_المالي_النظام_تبني_2_البعد

 التكافلي_مين
.652 .071 .666 9.225 .000 

a. Variable dépendante : الجزائر_في_التأمينات_سوق_أداء_رفع_التابع_المتغير_بعد 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-

deux 

ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de R-

deux 

Variation 

de F 

ddl1 ddl2 Sig. Variation 

de F 

1 a.731 .535 .530 .31580 .535 123.025 1 107 .000 

a. Valeurs prédites : (constantes), وتسويقها_التكافلية_المنتجات_3_البعد 

 

aANOVA 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 12.269 1 12.269 123.025 b.000 

Résidu 10.671 107 .100   

Total 22.940 108    

a. Variable dépendante : الجزائر_في_التأمينات_سوق_أداء_رفع_التابع_المتغير_بعد 

b. Valeurs prédites : (constantes), وتسويقها_التكافلية_المنتجات_3_البعد 
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aCoefficients 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) .557 .287  1.938 .055 

 000. 11.092 731. 072. 794. وتسويقها_التكافلية_المنتجات_3_البعد

a. Variable dépendante : الجزائر_في_التأمينات_سوق_أداء_رفع_التابع_المتغير_بعد 

 


