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عن المجلة
جملة علمية دولية حمكمة تعنى بن�شر البحوث يف جماالت االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية،
وت�صدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.
تهدف املجلة �إىل �إتاحة الفر�صة للباحثني واملتخ�ص�صني لتحكيم ون�شر نتاجهم العلمي(عربي
اجنليزي) من بحوث ودرا�سات يف جمال االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية ،كما تهدف �إىل ن�شر
الوعي املعريف من خالل �إتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�شر الورقية
وااللكرتونية.

الرؤية
�أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�شر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ـ �إتاحة الفر�صة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والن�شر يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
ـ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�صالة
والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
ـ حتقيق عاملية ال�صريفة الإ�سالمية وفق الر�ؤية الع�صرية ب�ضوابطها ال�شرعية و�أخالقياتها
املهنية.
ً
ً
ـ ت�أ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجال وثائقيا للبحوث
والدرا�سات يف جمال ال�صناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com
http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئي�س التحرير
د .خالد بن �إبراهيم ال�سليطي

نائب رئي�س التحرير
د� .أ�سامة قي�س الدريعي

مدير التحرير
د .ف�ؤاد حميد الدليمي

فريق التحرير
حممد م�صلح الدين م�صعب(ماج�ستري)
حممد نفيل حمبوب(ماج�ستري)

الهيئة االستشارية
• د .خالد �إبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي
الثقايف(كتارا)(قطر).
• �أ.د .عائ�شة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة(قطر).
• �أ.د .يو�سف حممود ال�صديقي عميد كلية ال�شريعة
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر(قطر).
• �أ.د .عيا�ض بن نامي ال�سلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية(ال�سعودية).
• د .العيا�شي ال�صادق فداد باحث بق�سم االقت�صاد
الإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�صادي باملعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي
للتنمية جـدة(اجلزائر).
• �أ.د .علي حممد ال�صوا ع�ضو هيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية ببنك الأردن دبي الإ�سالمي(االردن).
• �أ.د .نظام حممد هندي عميد كلية الإدارة
واالقت�صاد ،جامعة قطر(قطر).
• د .خالد �شم�س عبدالقادر ـ �أ�ستاذ يف ق�سم املالية
واالقت�صاد بجامعة قطر(قطر).
• �أ.د� .صالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة
قطر(قطر).
• د .ع�صام خلف العنزي ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة الكويت(الكويت).

• د .ال�سيد عبد اللطيف ال�صيفي �أ�ستاذ م�شارك كلية
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر(م�صر).
• د .مراد بو�ضاية مدر�س منتدب بجامعة الكويت
بكليتي ال�شريعة واحلقوق(اجلزائر).
• د� .أ�سامة قي�س الدريعي الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي �شركة بيت امل�شورة(قطر).
• �أ.د .حممد ن�صران بن حممد عميد كلية الدرا�سات
الإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية(ماليزيا).
• �أ.د .عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�شارك يف ق�سم
الفقه و�أ�صوله يف كلية ال�شريعة والقانون جامعة ال�سلطان
ال�شريف علي الإ�سالمية ب ــرون ــاي(بروناي).
• د .ف�ؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت امل�شورة لال �ست�شارات املالية(العراق).
• د� .أحمد بن عبد العزيز ال�شرثي ا�ستاذ م�ساعد يف
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �إدارة الأعمال جامعة �سلمان بن
عبد العزيز ال�سعودية(ال�سعودية).
• د .وائل م�صطفى ح�سن حما�ضر جامعي(م�صر).
• د� .إبراهيم ح�سن حممد جمّال حما�ضر يف اجلامعة
الوطنية(اليمن).
• د .ب�شر حممد موفق لطفي كلية �إدارة الأعمال
جامعة اململكة(البحرين).

أحكام وشروط النشر
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مواصفات النشر
أوال :شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بن�شر املواد املتعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي باللغتني :العربية والإجنليزية� ،سواء �أكانت
بحوث �أ�صيلة� ،أم تقارير عن م�ؤمترات وندوات وور�ش عمل� ،أم عرو�ض لأطاريح علمية مما له �صلة مبجال
التخ�ص�ص.
ّ
ّ
2ـ تعنى املجلة بن�شر البحوث التي مل ي�سبق ن�شرها ،ب�أيّ و�سيلة من و�سائل الن�شر ،وال قدّمت للن�شر يف جملة
�أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف �آخر �صفحة بالبحث عند �إر�ساله للمجلة.
3ـ �أ�صول البحث التي ت�صل �إىل املجلة ال تر َد �سواء ن�شرت �أم مل تن�شر.
4ـ ال يجوز ن�شر البحث يف مكان �آخر بعد �إقرار ن�شره يف املجلة �إال بعد احل�صول على �إذن خطي بذلك من
رئي�س التحرير.
5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�شورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعرب عن ر�أي املجلة.
ثانيا :شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
1ـ ال تزيد عدد �صفحات البحث عن(� )30صفحة من القطع العادي( )A4مبا يف ذلك امللخ�صني :العربي
واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:
�أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)16(:وخط الهام�ش ،)12(:ونوع اخلطTraditional(:
.)Arabic

ب �أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)14(:والهام�ش ،)10(:ونوع اخلطTimes(:
.)New Roman

3ـ يرفق البحث مبلخ�صني باللغتني :العربية والإجنليزية ،على �أن ال يتجاوز كل واحد منهما( )300كلمة
بلغة ر�صينة ،ويت�ضمن كال امللخ�صني :تو�ضيح فكرة البحث واجلديد الذي �أتى به البحث يف بداية امللخ�ص.
4ـ يُق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظ ًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�شورة يف
املجلة ،على النحو الآتي:
�أ املقدمة وت�شمل :مو�ضوع البحث و�أهميته ،وم�شكلته ،وحدوده ،و�أهدافه ،ومنهجه ،والدرا�سات ال�سابقة(�إن
وجدت) ،وهيكلة البحث التف�صيلية.
ً
ب منت البحث ،وينبغي �أن يكون مق�سما �إىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.
ج احلر�ص على عر�ض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنب ًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة ،وتكون ملخ�صة و�شاملة للبحث مت�ضمنة لأهم(النتائج) و(التو�صيات).
هـ قائمة امل�صادر واملراجع واملالحق.
� 5ضرور التقيد بالقيم املو�ضوعية والأخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
16
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�أ �إت�سام البحث بالأ�صالة واجلدية و�سالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا.
ب البُعد عن التجريح للأ�شخا�ص والهيئات �أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج معاجلة البحث الق�ضايا املُعا�صرة والأقرب �إىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د مالزمة املو�ضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات ال�شخ�صية.
 6ح�سن ال�صياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
�أ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.
ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�صو�ص وال�شواهد(فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية :عنوان الكتاب،امل�ؤلف،
اجلزء وال�صفحة...الخ) ح�سب �أ�صول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�صلة� ،أما �إذا خال
املرجع من بيانات ،فتذكر االخت�صارات املتعارف عليه على النحو الآتي:
بدون مكان الن�شر(:د .م) .بدون ا�سـم النـا�شر(:د .ن).
بدون رقــم الطبـعة(:د .ط) .بدون تاريخ الن�شر(:د .ت).
د تو�ضع هوام�ش كل �صفحة �أ�سفلها ويكون ترقيم هوام�ش البحث مت�سل�س ًال من بداية البحث �إىل �آخره.
هـ تثبت م�صادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق ب�آخر البحث.
و �أما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:
ـ تدرج الر�سوم البيانية والأ�شكال التو�ضيحية يف الن�ص ،وتكون الر�سوم والأ�شكال باللونني الأبي�ض
والأ�سود وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال ،وتكتب �أ�سما�ؤها واملالحظات التو�ضيحية يف �أ�سفلها.
ـ تدرج اجلداول يف ال ّن�ص وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال وتكتب �أ�سما�ؤها يف �أعالها� ،أما املالحظات التو�ضيحية
فتكتب �أ�سفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ تر�سل الأبحاث �إلكرتوني ًا �إىل العناوين اخلا�صة مبوقع املجلة(.)info@mashurajournal.com

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�ص الأويل للبحث ،ومن ثم تقرر �أهليته للتحكيم� ،أو رف�ضه.
ـ ُت َّكم البحوث والدرا�سات املقدمة للن�شر يف املجلة من قِبل اثنني من املحكمني على الأقل.
ـ ُتعاد البحوث �إىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�ض التعديل �إن لزم.
ـ �إذ مت قبول البحث للن�شر ،ف� ّإن كافة حقوق الن�شر ت�ؤول للمجلة ،وال يجوز ن�شره ب�أيّ و�سيلة من و�سائل
الن�شر الورقية �أو الإلكرتونية� ،إ ّال ب�إذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.
ـ تن�شر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال �إجازتها من قبل املح ّكمني وتعترب بحوث ًا من�شورة من
حينه وحتال �إىل الدور بانتظار الطبع.
ـ �إذا مت ن�شر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�شر بحثه فيها.
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مقدمة العدد
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تقديم
ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد �صلى الله
عليه و�آله و�صحبه و�سلـم� ،أما بعد:
فبعد توفيق الله تعاىل بتمام �إ�صدار العددين الأول والثاين من جملة بيت امل�شورة يف
ن�سختيها الإلكرتونية والورقية ،فها نحن نطل عليكم جمدد ًا من هذه الزاوية لن�ضع
بني �أيديكم العدد الثالث من جملتكم والذي حر�صنا جاهدين على متيزه من ناحية
املو�ضوعات التي مت اختيارها لتالم�س واقع االقت�صاد واملالية الإ�سالمية ،ف�إن هذا العدد
جاء متنوع البحوث يف جمال الفكر االقت�صادي الإ�سالمي ،وفيما يخ�ص م�ؤ�س�سات
خمتلفة من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ك�شركات الت�أمني التعاوين والأ�سواق املالية
وم�ؤ�س�سة الزكاة.
�إن جملة بيت امل�شورة كانت وال تزال منذ ت�أ�سي�سها جملة غري ربحية داعمة لل�صناعة
املالية الإ�سالمية ،فهي اجل�سر بني الباحثني و الواقع املعريف واملهني ،و�إننا ن�سعى من
خاللها لتحقيق الريادة باجلمع بني �سال�سة �إجراءاتنا مع ال�سادة الباحثني ،والتزامنا
باملعايري املهنية يف التحكيم واملراجعة� ،آملني بذلك حتقيق �أهدافنا يف التعاون مع
الباحثني لن�شر وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية حملي ًا ،و�إقليمي ًا ،وعاملي ًا.
ن�شكر الهيئة اال�ست�شارية للمجلة وال�سادة املحكمني على تعاونهم وتفاعلهم امل�ستمر مع
�أ�سرة حترير املجلة ،كما ن�شكر ال�سادة الباحثني ك ّتاب مو�ضوعات هذه املجلة على �إقبالهم
واهتمامهم الذي يعك�س ثقتهم بها ،وننتهزها فر�صة لدعوة الباحثني واملهتمني للم�ساهمة
يف جملتهم من خالل طرح البحوث والأفكار التي مت�س الواقع املعا�صر وتت�ضمن احللول
الناجعة واالبتكارات املمكنة ،مرحبني بتوا�صلهم واقرتاحاتهم� ،سائلني املوىل القدير �أن
يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ضاه.

هيئة حترير املجلة
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الدراسات والبحوث
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التأمين التعاوني ودوره التنموي
بالمملكة العربية السعودية

�أ�ستاذ م�شارك ،كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية ـ جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ـ اململكة العربية ال�سعودية
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2015 /5 / 7م ،واعتمد للن�شر يف 2015 / 6/8م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص
يُعد قطاع الت�أمني من القطاعات احليوية يف االقت�صادات املتقدمة والنامية على حد �سواء ،وذلك
من خالل الدور الرئي�س الذي تقوم به �شركات الت�أمني يف املنظومة االقت�صادية من ت�شجيع
اال�ستثمارات ،وحتفيز النمو االقت�صادي ب�صورة عامة ،ثم م�ساهمتها املبا�شرة ﻲﻓ تقليل خماطر
الأعمال والتجارة ،وتعوي�ض املت�ضررين مبا ي�ؤدي �إىل تطور وا�ستقرار الن�شاطني العام
واخلا�ص .كما ي�ساعد قطاع الت�أمني على توفري الأمان لرجال الأعمال وال�صناعة عرب تخفي�ض
الأخطار املحتملة يف القطاعات التجارية واال�ستثمارية ،وتقليل االعتماد ﻋﻠﻰ الأ�سواق املالية
املحلية والدولية يف توفري التمويل الالزم للم�شروعات اال�ستثمارية ،وتخفيف ال�ضغوط
على امل�ؤ�س�سات املالية املختلفة كالبنوك و�شركات التمويل واالئتمان ،ويزيد من الثقة لدى
القطاعات الإنتاجية واملالية يف االقت�صاد القومي وتوفري التمويالت اال�ستثمارية،ويُ�سهم
يف توفري املوارد املالية وتعبئة املدخرات وتوظيفها خلدمة الأهداف التنموية .يهدف هذا
البحث �إىل حتليل دور الت�أمني التعاوين باململكة العربية ال�سعودية،وما يُ�سهم به يف التنمية
االقت�صادية ،وتوفري املوارد التمويلية لالقت�صاد الوطني .كما يناق�ش البحث العالقة بني �أق�ساط
الت�أمني التعاوين وبع�ض املتغريات االقت�صادية كحجم اال�ستثمارات والناجت املحلي الإجمايل
للمملكة خالل الفرتة 2013-2005م .لقد �أو�ضحت نتائج التحليل الإح�صائي �أن هناك عالقة
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د .عبد الله بن حممد الرزين

 م٢٠١٥  هـ ـ١٤٣٦ ) ـ دولة قطر١( ) العدد2( املجلد

ارتباطية قوية بني �إجمايل �أق�ساط الت�أمني وبني حجم اال�ستثمارات يف هذا القطاع والناجت
 و�أن الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ت�ؤثر ب�صورة �إيجابية على كل من،املحلي الإجمايل
 يو�صي البحث بتطوير قطاع الت�أمني التعاوين.حجم اال�ستثمارات والناجت املحلي الإجمايل
 �إ�ضافة، و�إحكام الت�شريعات اخلا�صة بتنظيم ن�شاطاته وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية،باململكة
 بالقدر الذي، وتو�سيع نطاق خدماته وجودتها،�إىل زيادة دوره التنموي وم�ساهمته االقت�صادية
يُحقق �إ�سرتاتيجية تنويع امل�صادر التمويلية للم�شروعات التنموية اجلديدة بحيث ال تكون عبئ ًا
.على القطاع احلكومي وحده
، النمو االقت�صادي، التمويل الإ�سالمي، الت�أمني التكافلي، الت�أمني التعاوين:الكلمات املفتاحية
.االقت�صاد ال�سعودي
Abstract
The insurance service has become an important sector in both the developed and
developingcountries.A well-developed insurance sector supports economic growth
by encouraging industrial activities through risk-taking. It also provides security
for business and trade sectors by reducing the potential hazards in the commercial
activities, and decreases dependence on both domestic and international financial
markets funding needed for investment projects as well as reducing the pressure on
financial institutions such as banks and other financial institutions. This paper aims
at examining the role of cooperative insurance in the Saudi economy and what it
would contribute to economic development and growth of the national economy. This
paper reviews the importance of the cooperative insurance industry in achieving the
national development goals. It also investigates the relationship between insurance
development and some economic variables for the period 2013-2005. The results show
that there is a strong correlation between total insurance premium, investment and
GDP. It is interesting to note that the increase in gross premium positively influence
both investment and GDP. The present paper is highly recommended an urgent action
to develop the insurance sector, and tighter legislation governing its activities and
expand the scope of its services and the quality of productsin line with Shari’ah
principles. This paper confirms that the cooperative insurance industry as a financial
service is most important segment in an economy for both growth and development.
Keywords: cooperative insurance, takaful industry, Islamic finance, economicgrowth,
Saudi economy.
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املقــــدمـة:
� ّإن �أهمية �صناعة الت�أمني تنطلق من كونها ركيزة �أ�سا�سية لقطاع اخلدمات املالية ،ويُ�ساهم الت�أمني
ب�شكل عام يف توفري �آليات حتويل املخاطر ،وت�شجيع املدخرات لآجال طويلة ،وتوظيفها يف دعم
امل�شروعات التنموية .و�أكدت بع�ض الدرا�سات التطبيقية العالقة الوثيقة التي تربط الت�أمني
بالنمو االقت�صادي((( ،وهو ما ي�ساعد على توظيف عوائد الت�أمني لدعم التنمية االقت�صادية
من خالل متويل امل�شروعات الإنتاجية ،وتوجيه املدخرات للأغرا�ض التنموية ،وزيادة حجم
اال�ستثمارات ،وزيادة الإنتاجية الكلية لالقت�صاد الوطني(((.

((( راجع على �سبيل التمثيل ال احل�صر الدرا�سات العربية التالية :بيالل مالخ�سو( ،)2012جمدي م�صطفي و�آخ��رون( ،)2013حممد
�شريف وحممد �صابر(.)2014وباللغة الإجنليزية الدرا�سات التالية:

Ward, D. &Zurbruegg, R.(2000), Beck, T. & Webb, I.(2002), Savvides, S.(2006), Haiss, P. &Sümegi,
K.(2006). Redzuan, H. & Rahman, Z.(2009), Han, L. et al.(2010), Yazid, A. S.&Ariffin, J.(2012), Akinlo,
T. &Apanisile, O. T.(2014).
(2) Richard, E. & Victor, O.(2013) Analysis of insurance practices and economic growth in Nigeria: using
co-integration test and error correction model. Journal of Management and Business Studies. 2(1), 63-70.

((( انظر نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيث ن�صت املادة الأوىل منه على :يكون
الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية عن طريق �شركات ت�أمني م�سجلة ،تعمل ب�أ�سلوب الت�أمني التعاوين على غرار الأحكام الواردة يف النظام
الأ�سا�سي لل�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين ،ال�صادر يف �ش�أنها املر�سوم امللكي رقم(م )5/وتاريخ 1405/4/17هـ ،ومبا ال يتعار�ض مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وللمزيد راجع :البيان اخلتامي للندوة العلمية مل�شروع الأحكام وال�ضوابط ال�شرعية لأ�س�س الت�أمني التعاوين،
التي عقدت مبدينة جدة حتت رعاية جممع الفقه الإ�سالمي الدويل يف � 30أبريل 1-مايو 2013م ،و�صادق على تو�صياتها يف م�شروع قرار
يف دورتها احلادية والع�شرين التي عقدت بالريا�ض يف العام 2014م.

(4) Ernst & Young(2014). Global Takaful insights: Market updates. UK.
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يُطلق على الت�أمني املتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية عدة مُ�سميات منها :الت�أمني الإ�سالمي،
والت�أمني التعاوين ،والتكافل �أو الت�أمني التكافلي ،وهي م�سميات مبعنى واحد �إذا ُق�صد بها
البديل عن الت�أمني التجاري �أو التقليدي القائم على الربا وعنا�صر �أخرى ال جتيزها ال�شريعة
الإ�سالمية .و�شاع مُ�سمى الت�أمني التعاوين لدى املجامع الفقهية الإ�سالمية وهيئة كبار العلماء
باململكة العربية ال�سعودية ،وي�ستخدم لو�صف نوع الت�أمني املطبق يف اململكة وفق ًا ملا ن�صت عليه
الأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودية-البنك املركزي،(((-
بينما ي�ستخدم مُ�سمى الت�أمني الإ�سالمي يف الكثري من الدول العربية والإ�سالمية� ،أما مُ�سمى
التكافل �أو الت�أمني التكافلي فيكرث ا�ستخدامه يف دول جنوب �شرق �آ�سيا وبع�ض الهيئات
والوكاالت الر�سمية والدولية((( .وعليه ف� ّإن هذا البحث ي�ستخدم مُ�سمى الت�أمني التعاوين كما
هو �سائد باململكة ،وهو مياثل الت�أمني الإ�سالمي والت�أمني التكافلي يف خارجها مع اختالف يف
النماذج العملية التي تعتمد على �صيغتي امل�ضاربة والوكالة �أو �صيغة ثالثة جتمع بينهما ،وال
يعني الت�شابه بني الت�أمني املتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وبني الت�أمني التقليدي يف
بع�ض املمار�سات الفنية �أو وجود تطبيقات خاطئة ال تلتزم بال�شروط ال�شرعية �أنهما متطابقان
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�أو �شيئ ًا واحد ًا ،فالبناء النظري والهيكلة الإدارية والتكييف الفقهي بينهما خمتلف متام ًا(((.
�صح الكالم عن الت�أمني التعاوين باململكة والت�أمني الإ�سالمي والت�أمني
وبنا ًء على ما تقدم َ
التكافلي يف الدول الإ�سالمية ويف �أنحاء �أخرى من العامل لكونهما �صناعة واحدة.
يُنظم قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ت�شريعات و�أنظمة من�أهمها:نظام مراقبة �شركات
الت�أمني التعاوين ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/6/2هـ،والالئحة
التنفيذية للت�أمني التعاوين التي �صدرت بقرار وزير املالية رقم  596/1بتاريخ 1425/3/1هـ(((.
ونظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يحدد الإطار العام ملمار�سة الت�أمني يف اململكة على
�أ�سا�س الت�أمني التعاوين كبديل �إ�سالمي للت�أمني التجاري التقليدي .ويف العام 2005م �صدر
قرار �إداري مبنح �شركات الت�أمني العاملة حينئذ فرتة انتقالية مدتها ثالث �سنوات لتعديل
�أو�ضاعها ملزاولة ن�شاط الت�أمني التعاوين ،و�أدى ذلك �إىل تقدم �شركات جديدة للح�صول على
الرتخي�ص وفق ًا لنظام الت�أمني التعاوين((( .وتقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بو�صفها
�سلطة النقد املركزية بالإ�شراف على تطبيق الأنظمة والت�شريعات يف �صناعة الت�أمني ،ومراقبة
�شركات الت�أمني .وتوجد يف �سوق الت�أمني التعاوين باململكة بنهاية عام 2014م حوايل � 35شركة
مرخ�ص لها مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين و�إعادة الت�أمني((( .ويُلزم املر�سوم امللكي باالحتكام
�إىل ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع الأنظمة واملمار�سات اخلا�صة بالت�أمني التعاوين داخل اململكة.
�أهداف البحث و�أهميته:يهدف البحث �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1.1التعرف على دور قطاع الت�أمني يف التنمية االقت�صادية باململكة.
2.2حتليل العالقة بني �أق�ساط الت�أمني وبني ا�ستثمارات قطاع الت�أمني باململكة.
3.3حتليل العالقة بني �أق�ساط الت�أمني وبني الناجت املحلى الإجماليللمملكة.
4.4و�ضع تو�صيات عامة ي�ستفاد منها يف و�ضع ال�سيا�سة العامة لدعم قطاع الت�أمني
التعاوين.

((( للمزيد عن الفروق بني الت�أمني الإ�سالمي �أو التكافلي وبني الت�أمني التقليدي راجع� :أحمد �سامل ملحم( .)2012الت�أمني الإ�سالمي.
دار الثقافة للن�شر والتوزيع :عمان ،الأردن� .ص �ص  .42.8-40حممد �سعد واجل��رف( .)2011تقومي �أنظمة ووثائق الت�أمني التعاوين
يف اململكة العربية ال�سعودية .بحث مقدم �إىل ندوة حول :م�ؤ�س�سات الت�أمني التكافلي والتقليدي بني الأ�س�س النظرية والتجربة التطبيقية،
� 26-25أبريل .2011اجلزائر�.ص �ص .19-17
((( م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .راجع الرابط التايل(متت زيارته بتاريخ  15مايو 2015م):
http://www.sama.gov.sa/Insurance/Pages/AboutISD.aspx

(((ع��ب��د اللطيف بن �صالح ال��ن��ع��ي��م(� .)2015إط��ار مقرتح لدعم ثقافة الت�أمني التعاوين ل��دى ط�لاب اجلامعة ال�سعودية :كلية ال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية بالأح�ساء منوذج ًا .ر�ؤى �إ�سرتتيجية .يناير � .2015ص.54
(((للمزيد راجع موقع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على الرابط(متت زيارته بتاريخ  25يونيو 2015م)http://www.sama.gov.sa :
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تنبع �أهمية مو�ضوع البحث من حاجة اململكة لتحديث هذا القطاع الت�أمني التعاوين ،وزيادة
دوره يف التنمية االقت�صادية ،و�إزالة العوائق �أمامه ملزيد من الفعالية والكفاءة االقت�صادية
من خالل م�ساهمته يف الناجت املحلي االجمايل وزيادة املدخرات الوطنية وتوظيفها يف النمو
االقت�صادي.

م�شكلة البحث ومنهجيته:

فر�ضيات البحث:
يحاول البحث �أن يخترب الفر�ضيتني الآتيتني:
الفر�ضية الأوىل :وجود ت�أثري �إيجابي لأق�ساط الت�أمني على حجم ا�ستثمارات قطاع الت�أمني
باململكة.
الفر�ضية الثانية :وجود ت�أثري �إيجابي لأق�ساط الت�أمني ب�شكل �إيجابي على الناجت املحلي
الإجمايل للمملكة.

�أق�سام البحث:
يبد�أ البحث مبقدمة تبني �أهدافه و�أهميته ،وم�شكلة البحث ومنهجيته ،ثم يُق�سم البحث �إىل ثالثة
مباحث :املبحث الأول ،يتناول �أداء �سوق الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أما
املبحث الثاين في�شرح دور قطاع الت�أمني يف االقت�صاد الوطني ،ويتناول املبحث الثالث حتليل
العالقة بني �إجمايل �أق�ساط الت�أمني التعاوين وبني حجم ا�ستثمارات القطاع والناجت املحلي
الإجمايل للمملكة ،ثم يُختم البحث بخال�صة وتو�صيات عامة.
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يطرح البحث م�شكلة �أ�سا�سية تدور حول الدور الذي يلعبه قطاع الت�أمني التعاوين باململكة
يف التنمية االقت�صاديةمن خالل بحث العالقة بني �إجمايل �أق�ساط الت�أمني وبني كل من حجم
اال�ستثمارات يف هذا القطاع ،والناجت املحلي الإجمايل للملكة خالل الفرتة 2013-2005م.
ويعتمد البحث على املنهجني الو�صفي والتحليلي ،وذلك با�ستخدام البيانات الإح�صائيةاملن�شورة
من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليل امل�ؤ�شرات الدالة علىمنو قطاع الت�أمني التعاوين
باململكة ودوره يف التنمية .وي�ستخدم البحث معادلة االنحدار اخلطي الب�سيط لتحديد ت�أثري
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني على كل من حجم ا�ستثمارات قطاع الت�أمني والناجت املحلي الإجمايل
للمملكة.
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املبحث الأول� :أداء �سوق الت�أمني فياململكة العربية ال�سعودية
�شهد قطاع الت�أمني الإ�سالمي �أو التكافل العاملي ن�سبة منو تبلغ  %16يف عام 2012م ،لي�سجل
نحو  11مليار دوالر وهو ما يُعدمنو ًا معتد ًال ب�صورة ن�سبية عن معدل النمو ال�سنوي املتو�سط
والبالغ  %22للفرتة من 2011– 2007م((( ،علم ًا ب� ّأن قطاع الت�أمني التكافلي يف معظم الأ�سواق
اليزال يف خطواته الأوىل ،وال تزال قدرته على �أن يكون بدي ًال للت�أمني التقليدي غري م�ستغلة �إىل
حد كبري يف الأ�سواق الرائدة يف التمويل الإ�سالمي.وتقود اململكة العربية ال�سعودية والإمارات
العربية املتحدة وماليزيا حالي ًا �أ�سواق الت�أمني الإ�سالمي العاملي من خالل قطاعاتها املالية
الإ�سالمية املتطورة ن�سبي ًا ،مبا يف ذلك �أ�سواق ال�صكوك الإ�سالمية ،و�شبكات الو�صول �إىل
العمالء ،والأ�سعار التناف�سية ،كما ي�شكل دور ال�سلطات الإ�شرافية يف تب�سيط الأطر التنظيمية
الدولية وت�شجيع عمليات االندماج عام ًال مهم ًا يف منو القطاع وات�ساعه.
يُ�سهم الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية بن�سبة  %51.80من �إجمايل �إ�سهامات
الت�أمني التكافلي العاملي ،والذي بلغت قيمته  8.30مليار دوالر �أمريكي يف عام 2010م بح�سب
تقرير الت�أمني التكافلي العاملي الذي �أعدته �أرن�ست ويونغ(2012م)( .((1ويعد قطاع الت�أمني
ب�أنواع املختلفة من ت�أمني �صحي ،وت�أمني ال�سيارات ،والت�أمني العام وغريها من �أكرث قطاعات
الت�أمني منو ًا .وقد بلغ منو �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع الت�أمني باململكة  %21.53خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضية كما يف عام 2011م .وتقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي منذ عام
2003م تنظيم قطاع الت�أمني يف اململكة يف ظل قانون مراقبة �شركات التامني التعاوين .وينق�سم
قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل ت�سع �شرائح .وتعد �شريحة الت�أمني ال�صحي �أكرب
�شريحة حيث ت�سهم بن�سبة  %52.46من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة كما يف عام 2011م.
كما تعد �شريحة احلماية واملدخرات �أ�سرع �شرائح الت�أمني منو ًا  %35.13خالل ال�سنوات الأربع
املا�ضية ،وبالإ�ضافة �إىل الت�أمني ال�صحي� ،شملت املجاالت الإلزامية الأخرى ت�أمني ال�سيارات
�ضد الغري ،والت�أمني املهني لبع�ض املهن وت�أمني تعوي�ض العمال .وميثل الت�أمني ال�صحي وت�أمني
ال�سيارات منتجات رئي�سية لقطاع الت�أمني يف اململكة .وتهيمن علىقطاع الت�أمني ثالث �شركات
كربى هي :ال�شركة التعاونية و�شركة ميدغلف و�شركة بوبا العربية .وت�ستحوذ هذه ال�شركات
الثالثة على ن�صف �إجمايل احل�صة ال�سوقية  %49.91من حيث �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
كما يف 2011م( .((1ويتميز قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية بارتفاع املناف�سة على
(((تقرير �أرن�ست ويونغ عن التكافل العاملي للعام 2013م:2013 Global Takaful Insights .)2013(Ernst & Young :
Finding growth markets. [Online] Available: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
pdf. [Accessed:.2013-FILE/EY-global-takaful-insights$/2013_ET_Global_Takaful_Insights
]2014 ,10 .Dec

(((1نف�س املرجع ال�سابق
( ((1م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي( )2012تقرير �سوق الت�أمني :الريا�ض.
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وقد �أو�ضحت بيانات الت�أمني التعاوين باململكة ارتفاع معدل االحتفاظ من %62.4عام � 2006إىل
 %75,8عام 2012م( ،((1و�شهد �إجمايل الأق�ساط زيادة كبرية يف الفرتة 2012-2005م .ويالحظ
�أن الت�أمني ال�صحي ي�ستحوذ على الن�سبة الأكرب من هذه الزيادة ،ويليه الت�أمني العام ثم ت�أمني
احلماية واالدخارالذي له م�ساهمة متدنية .ولعل مرجع الزيادة يف الت�أمني ال�صحي تعود �إىل
�إلزاميته ودخول معظم املن�ش�آت والقطاعات االقت�صادية فيه(انظر اجلدول رقم  .)1كما يالحظ
تركيز ن�شاط الت�أمني باململكة على ن�شاطني فقط هما :الت�أمني ال�صحي والت�أمني على املركبات،
حيث مثلت �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف القطاع ال�صحي نحو  %53عام 2012م من �إجمايل
الأق�ساط املكتتب بها يف القطاع ،ومثلت �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها يف ن�شاط ت�أمني املركبات
نحو  %22.1من �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها يف العام 2012م .هذا الرتكز يف الت�أمني ال�صحي
والت�أمني على املركبات ،قلل ب�شكل كبري من حجم الت�أمني يف الن�شاطات الت�أمينية الأخرى التي
ال تقل �أهمية عن ن�شاط الت�أمني ال�صحي والت�أمني على املركبات ،حيث بلغت �إجمايل الأق�ساط
املكتتب بها يف ن�شاط الت�أمني على املمتلكات نحو  %6,4من �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها يف
عام 2012م ،ومثلت �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها يف ن�شاط الت�أمني على احلماية واالدخار نحو
 ،%4.2وبلغت �إجمايل �أق�ساط الت�أمني على احلوادث والت�أمينات الأخرى نحو  %3.3من �إجمايل
الأق�ساط املكتتب بها لعام 2012م(.((1
(((1نف�س املرجع ال�سابق.
( ((1نف�س املرجع ال�سابق.
(((1نف�س املرجع ال�سابق.
77

التأمين التعاوني ودوره التنموي
بالمملكة العربية السعودية

احل�صة ال�سوقية بني ال�شركات ال�صغرية .وقد د�أبت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على
الإ�شراف على الأ�سعار وتقدمي امل�شورة ب�ش�أنها ،الأمر الذي قد ي�ساعد على زيادة ربحية القطاع
واملحافظة على النمو امل�ستمر وزيادة م�ساهمته يف االقت�صاد الوطني ،فهو قطاع مهم وواعد يف
املدى الطويل.
وحقق �سوق الت�أمني ال�سعودي منو ًا ملحوظ ًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية و�صل �إىل معدل
�سنوي يف حدود  %24ليكون بذلك �أحد �أ�سرع الأ�سواق منو ًا يف العامل .بلغ �إجمايل الأق�ساط
املكتتب بها يف العام 2012م حوايل  21.2مليار ريال �سعودي ،بلغت ن�سبة االرتفاع  %14.4مقابل
 %12.8يف العام 2011م ،ومقارنة بقيمة �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف العام 2010م والبالغة
ما قيمته  16.387مليار ريال �سعودي ،وكذلك مقارنة مببلغ  6.937مليار يف العام 2006م.،
وبلغت م�ساهمة �أق�ساط الت�أمني ال�صحي  %53من �إجمايل �سوق الت�أمني يف العام2012م بن�سبة
زيادة  %16.2لي�صل �إىل  %11.3مليار ريال �سعودي مقابل  9.7مليار ريال يف عام 2011م،
ويعزى هذا االرتفاع الذي بد�أ من عام 2006م �إىل تطبيق برنامج الت�أمني ال�صحي االجباري� .أما
�إجمايل �أق�ساط ت�أمني احلماية واالدخار ف�إنه انخف�ض بن�سبة  %1.8لي�صل �إىل  889مليون ريال
يف عام 2012م مقارنة بجملة �أق�ساط العام 2011م والبالغة  905مليون ريال(.((1
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اجلدول( )1توزيع �إجمايل الأق�ساط ح�سب نوع الن�شاط الت�أميني 2012-2005م()%
ال�سنوات

الت�أمينات العامة

الت�أمني ال�صحي

ت�أمينات احلماية واالدخار

2005

69.7

26.6

3.7

2006

64.8

32.0

3.1

2007

60.5

35.7

3.8

2008

50.6

44.0

5.4

2009

43.2

49.9

6.9

2010

41.0

53.0

5.9

2011

42.6

52.5

4.9

2012

42.5

53.3

4.2

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي(2013م).

وعلى الرغم من النمو يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة على م�ستوى �إجمايل ال�سوق ال�سعودي� ،إال
�أن عمق ال�سوق(ن�سبة �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها �إىل �إجمايل الناجت املحلي) ال يزال
دون امل�ستوى امل�أمول ،حيث �شهد عمق الت�أمني خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية انخفا�ض ًا يف
معدل النمو ال�سنوي بلغت ن�سبته  .%9و�شهد عمق �سوق الت�أمني انخفا�ض ًا بلغ  %0,78يف عام
2012م مقابل  %0,85يف عام 2011م( .((1ويرجع �سبب االنخفا�ض يف عمق الت�أمني �إىل النمو
الكبري يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وما ي�ؤكده �أن �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتب بها كن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل(غري النفطي) بلغ  %2,02يف عام
2011م( .((1ويو�ضح اجلدول(� )2أن �إجمايل �أق�ساط الت�أمني �إىل الناجت املحلي الإجمايل يف
اململكة يف زيادة مطردة خالل الفرتة 2012-2005م ،ولكن عند مقارنته بدول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ف� ّإن هذه املعدالت ُتعد قليلة يف مقابل دولة الإمارات �أو البحرين على �سبيل املثال،
الأمر الذي يدعو لبذل املزيد من جهود الرتويج والتوعية ب�أهمية الت�أمني التعاوين.

(((1نف�س املرجع ال�سابق.
(((1نف�س املرجع ال�سابق.
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اجلدول(� )2إجمايل الأق�ساط �إىل الناجت املحلي االجمايل()%
2005

0.6

2006

0.8

2007

1.0

2008

1.1

2009

1.5

2010

1.5

2011

1.6

2012

1.7
امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013م.

تطور الإ�شراف والرقابة على �صناعة الت�أمني التعاوين

مت �إ�صدار الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين بقرار وزاري رقم 596/1
بتاريخ  1425-3-1هجري(2004-4-20م) لتنظيم �أعمال الت�أمني يف اململكة العربية
ال�سعودية.وميكن تلخي�ص �أبرز �سمات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والالئحة
التنفيذية يف النقاط التالية(:((1
وامل�سجلة يف
ـ ي�سمح مبمار�سة �أن�شطة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية لل�شركات القائمة
ّ
اململكة ،والتي تعمل وفق ًا لنظام الت�أمني التعاوين مبا يتفق مع مبادئ ال�شريعة اال�سالمية.
ـ يجب على �شركة الت�أمني و�إعادة الت�أمني �أن تكون �شركة م�ساهمة عامة ،و�أن يكون الغر�ض
الأ�سا�س لها مزاولة �أي من �أعمال الت�أمني و�إعادة الت�أمني .كما يجب �أ ّال يقل ر�أ�س املال املدفوع
ل�شركة الت�أمني عن مائة مليون ريال �سعودي ،كما ال يقل ر�أ�س املال املدفوع ل�شركة �إعادة الت�أمني
عن مائتي مليون ريال �سعودي .وال يجوز �أن تزيد اكتتابات ال�شركة عن ع�شرة �أ�ضعاف جمموع
ر�أ�سمالها املدفوع واحتياطاته.
ـ يجب على ال�شركة االحتفاظ مبا ال يقل عن  %٣٠من جمموع مبالغ اال�شرتاكات وااللتزام ب�إعادة
ت�أمني ما ن�سبته  %٣٠من جمموع اال�شرتاكات على الأقل داخل اململكة عند �إعادة الت�أمني يتم
(((1راجع موقع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي -نظام الت�أمني التعاوين(متت زيارته بتاريخ  15مايو 2015م):

http://www.sama.gov.sa/Insurance
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ال�سنوات

�إجمايل الأق�ساط /الناجت املحلي الإجمايل
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توزيع الفائ�ض ال�صايف �إما بتوزيع ن�سبة  %١٠للم�ؤ ّمن لهم مبا�شرة� ،أو بتخفي�ض �أق�ساطهم
لل�سنة التالية ،وترحيل ما ن�سبته  %٩٠ت�سعون باملائة �إىل قائمة دخل امل�ساهمني.
ـ وفيما يخ�ص متطلبات املالءة ،ف�إنه يتعني على �شركة الت�أمني و�إعادة الت�أمني �أن ت�ستخدم
معايري االكتتاب ومعدالت اخل�سارة لتقوِّ م �أ�صولها ما لزم ذلك هذا بغر�ض حماية حملة الوثائق.
وو�ضعت توجيهات �إر�شادية بخ�صو�ص �سيا�سة اال�ستثمار ل�ضمان �أن يكون املركز املايل
ملوجودات ال�شركة يف و�ضع �سليم ومطابق ملعايري ال�سوق .كما �أدرجت متطلبات �أخرى ل�ضمان
ممار�سات عملية �آمنة من بينها :تعيني مدققينللح�سابات الداخلية واخت�صا�صني يف الت�أمني-
مهن �إكتوارية-للتحقق من �سالمة �أن�شطة �شركة الت�أمني(.((1
لقد حدثت تغريات جوهرية يف البيئة التنظيمية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية يف قطاع الت�أمني
باململكة .وت�شرتط م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أن تعمل ال�شركات وفق ًا لنموذج التعاوين
املحلي .ووفق ًا لنموذج الت�أمني التعاوين ال�سعودي ،ف�إنه يحق حلملة الوثائق الت�أمينية احل�صول
على  %10من �صايف الفائ�ض ،و�إذا مُنيت ال�شركة بخ�سارة ف�إن تلك اخل�سارة ال تنقل حلملة
الوثائق .وقد طلبت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من كافة ال�شركات العاملة يف جمال الت�أمني
التعاوين �أن تتحول بالكامل �إىل تطبيق النموذج التعاوين ال�سعودي وذلك اعتبار ًا من الأول
من يناير 2012م .وي�شري ذلك �إىل �أن كافة �شركات الت�أمني املرخ�صة للعمل يف اململكة العربية
ال�سعودية يجب �أن تتبع النموذج التعاوين الذي يختلف قلي ًال عن منوذج الت�أمني التكافلي �أو
الإ�سالمي املطبق يف البلدان الأخرى ،وفيما يلي �أهم ما مييز النموذج ال�سعودي من فروق(:((1
ـ ال ي�شرتط منوذج الت�أمني التعاوين ف�صل �أموال حاملي الوثائق عن �أموال امل�ساهمني.
ـ ال ي�شرتط �أن تكون ا�ستثمارات ال�شركات متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ـ ال ي�شرتط النموذج ال�سعودي وجود هيئات للرقابة ال�شرعية.
كما ا�شرتط قانون مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين �أن تقوم كافة �شركات الت�أمني املرخ�صة
للعمل يف اململكة العربية ال�سعودية بجلب عملياتها �إىل الداخل و�أن تدرج يف �سوق الأوراق
املالية ال�سعودي واملعروفة بـ(تداول) .وال ي�سمح القانون ل�شركات الت�أمني فتح فروع داخل
�أو خارج اململكة بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .هذا �إىل جانب عدم �إمكانية
اندماج ال�شركات ال�سعودية مع �شركات ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني �أخرى� ،أو �أن تتملكها �أو ت�شرتي
�أ�سهم ًا فيها دون احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .كما تلزم كافة �شركات
الت�أمني �أن تكون مملوكة بالأغلبية ل�سعوديني .وتلزم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ال�شركات
(Saudi Reinsurance. Homepage. [Online]. Available: http://www.saudi-re.com/ar/ ((1
.]2014 ,15 .html. [Accessed: Dec.2-reinsurance-market-ar/saudi-market
(Insurance industry report. [Online]. Available: http://www.capstandards. .)2013(Capstandards ((1
.]2014 ,4 .pdf. [Accessed: Nov.2013-05-20Report20%20Industry%20Insurance%com/PDF/Saudi
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املبحث الثاين :دور قطاع الت�أمني التعاوين يف االقت�صاد الوطني
يعترب الت�أمني ب�أنواعه املتعددة من اخلدمات التي لها �أثر �إيجابي حيث يعمل على توفري الأمان
وتعبئة االدخاروحماية �أفراد املجتمع يف مواجهة املخاطر املحتملة يف احلياة ،وفيما يلى
تو�ضيح لأهمية دور قطاع الت�أمني فى االقت�صاد الوطني:
 -1توفري الأمان يف مواجهة املخاطر للأفراد واملجتمع:
ي�ساهم الت�أمني يف حتقيق اال�ستقرار النف�سي واالجتماعي واالقت�صادي لفئات العمال واملوظفني
والتخل�ص من مظاهر القلق املمكن حدوثه نتيجة للمخاطر التي ت�صيب ممتلكاتهم و�أنف�سهم،
حيث ي�ساهم الت�أمني ال�صحي يف توفري الأموال للعالج يف الوقت الذي �أ�صبحت فيه كلفة الرعاية
الطبية احلديثة �أ�صبحت فوق القدرة املالية لغالبية الأفراد والأ�سر والتي ي�صل ت�أثريها يف
بع�ض احلاالت املر�ضية �إىل جلوء الفرد لبيع كل ما ميلك واال�ستدانة لتوفري تكاليف العالج(.((2
(((2موقع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على الرابط التايل(متت زيارته بتاريخ  25يونيو 2015م)http://www.sama.gov.sa :

( ((2حممد �شريف وحممد �صابر( .)2014حمددات الطلب على الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية .م�ؤمتر الت�أمني واملهن الإكتوارية9-7 .
�أبريل من العام 2014م.جامعة امللك خالد� ،أبها -ال�سعودية�.ص �ص .4-2
(� ((2صالح بن نا�صر العمري .)2002(.الت�أمني ال�صحي التعاوين و�أثره على االقت�صاد ال�سعودي حتى عام 1440هـ(2020م) .ندوة الر�ؤية
امل�ستقبلية لالقت�صاد ال�سعودي حتى عام 1440هـ(2020م)� .ص .11
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املرخ�صة حديث ًا بتعيني  %30على الأقل من موظفيها من ال�سعوديني يف �سنتها الت�شغيلية الأوىل.
ويف عام 2008م ،ا�شرتطت اللوائح ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قيام �شركات
الت�أمني املرخ�صة بطرح  %40من �أ�سهمها يف طرح �أويل عام�.أما �أي �شركة مرخ�صة يكون امل�ساهم
الأكرب فيها بنك �سعودي ،ف�إنها ملزمة بطرح  %30فقط من �أ�سهمها يف طرح �أويل عام .ويتعني
على �شركات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ن�شر بياناتها املالية عن عملياتها يف الت�أمني
وح�ساب امل�ساهمني على �سوق تداول للأوراق املالية.ويطلب من ال�شركات �إعداد تقاريرها
املالية وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،كما يتعني على ال�شركات تعيني �شركتي
تدقيق من ال�شركات املرخ�ص لها بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد ارتفع عدد ال�شركات
املرخ�صة للعمل يف قطاع الت�أمني من � 21شركة يف عام 2009م �إىل � 31شركة يف عام 2011م
ثم � 35شركة يف عام 2014م( .((2وعلى الرغم من التطور الكبري الذي �شهده قطاع الت�أمني يف
ال�سعودية ،وخ�صو�ص ًا على م�ستوى الت�شريعات والأنظمة� ،إال �أن القطاع ال يزال يواجه العديد
من التحديات التي قد تقف عائق ًا �أمام منوه وازدهاره بال�شكل الذي يتنا�سب مع حجم االقت�صاد
الوطني ومنوه املتوا�صل(.((2
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 -2الوقاية من تداعيات املخاطر عند حدوثها:
�إن �أحد الأهداف التي يقوم عليها الت�أمني هو الوقاية واحلفاظ على ال�صحة من خالل االهتمام
باجلانب الوقائي والعالج املبكر مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع امل�ستوى ال�صحي وهبوط معدالت املر�ض
وتخفي�ض النفقات العالجية الباهظة(.((2ويُعد الت�أمني ال�صحي �أحد �أهم �أنواع الت�أمني و�أكرثه
ارتباط ًا وح�سا�سية ب�أفراد املجتمع ومنظماته ،وذلك نتيجة ملا له من �أثر �إيجابي يف توفري
الأمان وت�شجيع االدخار واحلماية املالية للأ�سرة ،و�إعانتها عند املر�ض ،وم�ساهمته يف التنمية
االقت�صادية(.((2وتنبع �أهمية الت�أمني ال�صحي من عدة عوامل اجتماعية واقت�صادية نذكر منها ما
يلي(:((2
ـ زيادة �إنتاجية املوارد الب�شرية ،وزيادة معدل النمو االقت�صادي.
ـ تنامي وتطور القطاع ال�صحي(العام واخلا�ص) لتناف�سهم يف ا�ستقطاب امل�ؤمنني �صحي ًا.
ـ احلد من ا�ستنزاف النقد الأجنبي الناجت عن نفقات العالج يف اخلارج ،مما ي�ؤدي �إيل مزيد
من النمو االقت�صادي.
ـ وجود �أنظمة الت�أمني ال�صحي ي�شجع امل�ستثمرين يف مزيد من اال�ستثمارات ال�صحية
الكربى ،وبالتايل املزيد من النمو االقت�صادي والتنمية االجتماعية.
 -3دعم النمو االقت�صادي:
ميكن �أن ت�سهم �أن�شطة �سوق الت�أمني يف النمو االقت�صادي ،وذلك من خالاللقيام بخدمات
الو�ساطة املالية ونقل املخاطر والتعوي�ض عنها و�إدارة خمتلف املخاطر ب�شكل �أكرث كفاءة وكذلك
تعبئة وتوظيف املدخرات املحلية( .((2وتوفري االئتمان وتخفيف اخل�سائر و�إدارة املخاطر يف
مقابل احلماية �ضد اخل�سائر غري امل�ؤكدة وتوافر الت�أمني يتيح لرجال الأعمال للقيام ب�أن�شطة
ذات خماطر �أعلى و�أي�ضا عائد �أعلى مما كانت �ستفعل يف ظل غياب الت�أمني ،مما ي�شجع زيادة
(� ((2شن�شونة حممد وخبيزة �أنفال حدة(.)2012تطور �صناعة الت�أمني التكافلي و�آفاقه امل�ستقبلية :جتارب بع�ض الدول العربية(البحرين-
قطر�-سوريا) .امللتقى الدويل ال�سابع حول ال�صناعة الت�أمينية :الواقع العملي و�آفاق التطور .جامعة ح�سيبة بن بو علي بال�شلف .كلية العلوم
االقت�صادية والعلوم التجارية وعلوم الت�سيري 4-3 .دي�سمرب 2012م� .ص .9
( ((2جمدي م�صطفي الزين وبابكر الفكي وحممد حمد حم��م��ود( .)2013معوقات م�ساهمة قطاع الت�أمني يف التنمية االقت�صادية يف
ال�سودان .جملة العلوم الإن�سانية واالقت�صادية .مج،14 .ع�،1.ص.19
(�((2سلمان �سالمة(د .ت) .الت�أمني ال�صحي ودوره يف عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية .جامعة دم�شق ،كلية االقت�صاد� .ص .14
متاح على الرابط(doc.254/www.tahasoft.com/books :مت زيارته بتاريخ  2يناير 2015م).

(26) Guochenand, P. &ChiWei, S.(2012).The relationship between insurance development and
economic growth: A cross-region study for China. China International Conference on Insurance
and Risk Management.July 2012 ,21-18 Qingdao China. P.2. Ward, D. &Zurbruegg, R.(2000(.
Does insurance promote economic growth? Evidence from OECD countries.Journal of Risk
and Insurance, 506-489 ,67.
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الإنتاجية والنمو(.((2

 -5توزيع املخاطر:
ي�ؤدي نظام الت�أمني اىل توزيع امل�سئولية من املخاطر بحيث الترتكز يف ذمة واحدة و�إمنا
تتوزع على جمموعة من الذمم التي تتكون من م�ساهمي �شركة الت�أمني وامل�شاركني معها ،وهذا
الأمر ي�ؤدي اىل تخفيف حدة الكوارث وتخفي�ض اخل�سائر التي تتحملها امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
ومن�ش�آت الأعمال والتجارة .وقد �أدى تو�سع �أعمال التجارة وانطالق املناف�سة التجارية يف
الأ�سواق �إىل تعزيز دورالت�أمينو�إعادته كمحور ارتكازي بينكافة الفعاليات االقت�صادية لتوفري
التغطية الت�أمينية املنا�سبة لتقليل اخل�سائر واملخاطر(.((2
 -6متويل امل�شروعات االقت�صادية:
�إن متويل امل�شروعات االقت�صادية عرب �شركات الت�أمينمن �أهم امل�صادر الهامة للتمويل ،وهي من
املناف�سني للبنوك يف هذه الوظيفة .حيث ي�ؤدي الت�أمني �إىل جتميع ر�ؤو�س �أموال كبرية من عدد
كبري من �أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع ،وبالتايل يتم متويل العديد من امل�شروعات الإنتاجية� ،أو �أن
تقوم �شركات الت�أمني نف�سها باال�ستثمار عن طريق امل�شاركة وهو الغالب� ،أو �إن�شاء امل�شروعات
(27)Brainard, L. & Schwartz, B. L.(2008). What is the role of insurance in economic
development? [Online]. Available: http://www.zurich.com[Accessed: May. 2015 ,8].

( ((2زروقي �إبراهيم و بدري عبد املجيد(2012م) .دور قطاع التامني يف تنمية االقت�صاد الوطني -درا�سة مقارنة بني اجلزائر وم�صر-
ورقة عمل مقدمة �إىل مللتقى الدويل ال�سابع حول:جامعة ح�سيبة بن بوعلي بال�شلفكلية العلوم االقت�صادية ،العلوم التجارية و علوم الت�سيري.
 4-3دي�سمرب 2012م -اجلزائر� .ص �ص .8-7
( ((2مثقال عي�سى مقط�ش( .)2013الت�أمني امل�صريف بني الواقع والتحديات .جملة الدرا�سات املالية وامل�صرفية .مج  ،21ع  .2يونيو
2013م�.ص .19
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 -4توفري التغطية الت�أمينية للم�شروعات الإنتاجية:
هناك عامالن رئي�سان هما الأ�سا�س يف قرار تنفيذ امل�شروع االقت�صادي الأول جدوى �إن�شاء
امل�شروع ،والثاين التوقعات امل�ستقبلية لنجاحه �أو ف�شله ،والعامل الأول ت�سيطر عليه الناحية
الفنية االقت�صادية واملحا�سبية� ،أما الثاين فيتقا�سمه عامالن توفر البيئة املنا�سبة للت�سويق
ودرجة التوقع باملخاطر اخلارجية التي ميكن �أن حتدث للم�شروع� .أما بالن�سبة للعن�صر الأول
وهو عن�صر درا�سة اجلدوى االقت�صادية فمن املعلوم �أن امل�شروعات ال يبد�أ يف تنفيذها �إال بعد
الت�أكد من جدواها االقت�صادية .وبالن�سبة للعن�صر الثاين فال �شك �أن الت�أمني يقوم بدور فعّال
يف رفع درجة التفا�ؤل وكذا احلماية من املخاطر غري املح�سوبة �أو اخلارجية ،ولذا جتد �أن �أكرث
امل�شروعات ربحية هي �أعظمها خماطرة ،وملا يتميز به الت�أمني من توفري التغطية واحلماية من
�أخطار كثرية ،كل ذلك كان دافع ًا للأفراد واملن�شئات للدخول يف جماالت �إنتاجية جديدة �سواء
ابتدا ًء �أو بالتو�سع يف م�شروعات قائمة ،الأمر الذي ي�ؤدى اىل الو�صول �إىل مزايا الإنتاج الكبري
�أو عمل على حت�سني وزيادة القدرة الإنتاجية لتلك امل�شروعات(.((2
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بنف�سها(.((3
 -7حتقيق املناف�سة بني �صغار املنتجني وال�صناعات الكبرية:
مما ال�شك فيه �أن حتقق املناف�سة يف ال�سوق وخا�صة بني املنتجني هو �أحد الأ�سباب ال�ضرورية
لتحقق الرواج االقت�صادي وحماية املجتمع من االحتكار من قبل كبار املنتجني ،و�أحد العوامل
الرئي�سة يف حتقيق بيئة املناف�سة العادلة هو توفري قدر من الأمان االقت�صادي وخا�صة ل�صغار
املنتجني ،حيث الت�أمني �سوف يقوم بتحمل العبء املتوقع من الأخطار التي ميكن �أن حتدث
مل�شروعاتهم االنتاجية ،وبالتايل لن يكونوا يف حاجة �إىل حب�س بع�ض الأموال ملجابهة تلك
املخاطر الأمر الذي �سوف ي�ؤدي اىل ا�ستثمارها يف تلك امل�شروعات ،وبالتايل زيادة الإنتاجية
(((3
وحتقق املناف�سة يف ال�سوق.
 -8توفري الأمن واال�ستقرار االقت�صادي للم�ؤ�س�سات والأفراد:
ال�شك �أنه عندما يوجد من ي�شارك �أ�صحاب امل�شروعات التجارية وال�صناعية خا�صةيف اخل�سائر
املحتملة من �أعمالهم التجارية وال�صناعية �سوف يكون �إقبالهم على العمل �أكرث ،وبدهي �أنه
كلما زادت درجة الأمان يف امل�شروعات االقت�صادية كلما كان التوجه �إليها �أكرث و�إن قل معدل
الربحية ،الأمر الذي ينمي عملية اال�ستقرار االقت�صادي.وكذا احلال بالن�سبة للأفراد حيث يحجم
الكثري من النا�س عن ممار�سة بع�ض الأن�شطة احليوية اقت�صادي ًا �أو اجتماعي ًا خوف ًا من حتميل
ذممهم املالية ،وعليه يقدم الت�أمني و�سيلة للم�ؤمن له ي�ستطيع �أن يواجه بها �أعباء احلياة نتيجة
الأ�ضرار التي قد تقع منه ويتحمل تبعاتها �ضد الغري ،والت�أمني من امل�س�ؤولية يبث يف الفرد روح
املبادرة والقيام مب�شروعاته ذات النفع لنف�سه �أو ملجتمعه .وعليه فيمكن القول ب�أن الـت�أمني ي�ؤدي
�إىل تنمية الثقة وبث روح املبادرة يف نفو�س امل�ؤمن لهم ،حيث �أن تبعات امل�س�ؤولية واملبادرة لن
ت�ضر بهم نتيجة انعقاد امل�سئولية جتاه الغري(.((3
 -9تنمية الوعي الوقائي من الأخطار واحلوادث:
تهتم هيئات الت�أمني ببث الوعي لطرق الوقاية من احلوادث وخا�صة يف جمال الأمن ال�صناعي
وحوادث الطرق،حيث ت�ساهم م�ساهمة فعالة يف متويل الأبحاث وو�سائل التثقيف والإر�شاد
للمجتمع يف كيفية جتنب تلك الأخطار وذلك بهدف احلد من اخل�سائر التي حتدث نتيجة تلك
(((3
احلوادث.
( ((3فهد بن حمود العنزي( .)2010التنمية بالت�أمني� .صحيفة االقت�صادية .العدد .6265االثنني  6دي�سمرب 2010م.
(� ((3أقا�سم ن��وال( .)2001دور ن�شاط الت�أمني يف التنمية االقت�صادية ،درا�سة حالة اجلزائر ،ر�سالة ماج�ستري(،ر�سالة غري من�شورة)،
جامعة اجلزائر� ،2001 ،ص �ص �ص.38-39
( ((3حمول طارق وبو�شنافة �أحمد( )2010الت�أمني ودوره يف دعم القدرات التناف�سية للم�ؤ�س�سة ال�صناعية وحتقيق متطلبات املناف�سة
الدولية والبيئية -الإ�شارة حلالة اجلزائر .بحث مقدم �إىل امللتقى الرابع حول :املناف�سة واال�سرتاتيجيات التناف�سية للم�ؤ�س�سات ال�صناعية
خارج قطاع املحروقات يف الدول العربية 8-7 .نوفمرب 2010م .اجلزائر� .ص �ص .8-6
(� ((3سلمان �سالمة .مرجع �سابق� .ص �ص .14-12
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 -10خف�ض تكلفة امل�ساعدات االجتماعية:
ي�ؤدي الت�أمني اىل خف�ض تكلفة امل�ساعدات االجتماعية التي تقدمها الدولة اىل املت�ضررين من
احلوادث التي ت�ؤدي اىل العجز عن العمل كلي ًا �أو جزئي ًا ،ي�سهم يف خف�ض ال�ضغوط التي
تواجهها امليزانية احلكومية .حيث �أنالت�أمني الفردي يقلل من �إنفاق احلكومة على برامج
اخلدمات االجتماعية مما يقل�ص االعتماد عليها .كما �أن تزايد الإنفاق اخلا�ص على ت�أمني احلياة،
ي�ؤدي �إىل تخفي�ض الإنفاق احلكومي على الت�أمينات االجتماعية واملعا�شات العامة(.((3

املبحث الثالث :العالقة بني �أق�ساط الت�أمني
وبني اال�ستثمارات والناجت املحلي الإجمايل
�أو�ضحت بع�ض الدرا�سات التطبيقية وجود ارتباط وثيق بني �صناعة الت�أمني والنمو االقت�صادي،
و�أن ازدهار �صناعة الت�أمينينعك�س ب�صورة �إيجابيةعلى توازن ميزان املدفوعات اخلا�ص
بالدولة ،باعتبارهما من اخلدمات غري املنظورة التي لها �أثر �إيجابي ملمو�س على اقت�صاد
(� ((3سامي جنيب( .)2009التوافق بني تدابري ال�ضمان االجتماعي و�آليات حتقيق ذلك على امل�ستويني القطري والقومي .ورقة عمل مقدمة
�إىل امل�ؤمتر العربي لل�ضمان االجتماعي 20-19 .دي�سمرب � .2009شرم ال�شيخ .م�صر� .ص .15
( ((3عبد املجيد �أحمد الأمري( .)2007تطور ن�شاط �شركات الت�أمني يف اململكة و�أهميتها االقت�صادية .ورقة مقدمة للقاء ال�سنوي ال�ساد�س
ع�شر جلمعية االقت�صاد ال�سعودية 18-16 .جمادى الأوىل 1428هـ .مركز امللك فهد الثقايف :الريا�ض� .ص .3
(�((3أ�سيل جميل قزعاط( .)2009حتليل العوامل امل�ؤدية �إىل �ضعف منو قطاع الت�أمني وا�ستثماراته يف فل�سطني :درا�سة تطبيقية على
�شركات الت�أمني املدرجة يف �سوق فل�سطني للأوراق املالية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،عمادة الدرا�سات العليـا
كليـة التج ـ ــارة -ق�سم �إدارة الأعمــال�.ص �ص.25-24.
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وهناك الكثري من الوظائف االقت�صادية واالجتماعية املهمة ملنتجات الت�أمني من بينها :تكوين
م�صادر مغذية للأوعية اال�ستثمارية يف االقت�صاد وتوفري م�صدر مايل لتعوي�ض املت�ضررين
نتيجة امل�سئوليات ال�شخ�صية واملهنية( .((3والت�أمني ميثل بدي ًال �أف�ضل من نظام امل�ساعدات
االجتماعية �سواء من الناحية االقت�صادية �أو االجتماعية ،حيث يقدم الت�أمني و�سيلة جيدة لأفراد
املجتمع للح�صول على املزايا والفوائد التي يحتاجونها ،ويعود ذلك اىل نوعية املزايا املراد
احل�صول عليها حيث يتم االتفاق عليها بني الفرد امل�ؤمن ومقدم خدمة الت�أمني بنا ًء على معرفة
الفرد نف�سه ووفق ًا الحتياجاته اخلا�صة� .أما من الناحية االجتماعية ف�أن نظام الت�أمني يتميز على
نظام امل�ساعدات االجتماعية حيث الأول ميثل حق ًا للم�ستفيد ولي�س منحة �أو م�ساعدة ،ولذا يتم
�صرف تلك اال�ستحقاقات مبجرد حتقق ال�شروط الواردة يف وثيقة الت�أمني ولي�س بنا ًء على مدى
حاجة امل�ستفيد وو�ضعه املادي(.((3
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الدولة ومركزها املايل( .((3ويركز هذا البحث على التحقق من وجود عالقة ارتباط بني �أق�ساط
الت�أمني التعاوين وبني حجم اال�ستثمارات يف قطاع الت�أمني والناجت املحلي للمملكة العربية
ال�سعودية خالل الفرتة 2013-2005م .وت�ستخدم طريقة املربعات ال�صغرى العادية()OLS
لإيجادمعادلة االنحدار الب�سيط التي تقي�س العالقة بني �أق�ساط الت�أمني كمتغري م�ستقل ،وبني
حجم اال�ستثمارات والناجت املحلي الإجمايل كمتغريين تابعني ك ًال على حده.

اختبار الفر�ضيات

الفر�ضية الأوىل :وجود عالقة طردية موجبة بني �أق�ساط الت�أمني وبني حجم اال�ستثمارات
يف هذا القطاع .وبا�ستخدام معادلة االنحدار الب�سيطة ف�إن �شكل العالقة الدالية بني و�إجمايل
ا�ستثمارات قطاع الت�أمني و�إجمايل �أق�ساط الت�أمينيكون كما يلي:

ويرمز للمتغريات مبا يلي:
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني = TR
�إجمايل ا�ستثمارات �شركات الت�أمني = I
وتكتب املعادلة يف �صورة ريا�ضية كالتايل:
�أو�ضحت النتائج �أن هناك عالقة طردية موجبةبني �أق�ساط الت�أمني واال�ستثمارات يف قطاع
الت�أمينوهي عالقة ذات داللة �إح�صائية ،وبعبارة �أخرى ف�إنه كلما زادت �أق�ساط الت�أمني كلما زادت
ا�ستثمارات القطاع .من اجلدولني( )3و( )4تظهر قيمة الإح�صائي  tوم�ستوى الداللة اخلا�صتني
باختبار داللة قيمة  Betaف�إذا كانت قيمة  .Sigاملقابلة لأي من قيم � Betaأقل من  0.05فهذا يعني
�أن املتغري املقابل لهذه القيم له �أثر كبري ذو داللة �إح�صائية .ونالحظ من التحليل الإح�صائي يف
اجلدول(� )3أن معامل املتغري امل�ستقل معنوي و�أ�صغر من  0.05مما يعني �أن النموذج معنوي.
ومعامل التحديد ي�ساوي� 0.94أي �أن حوايل  %94من التغري يف حجم اال�ستثمارات بقطاع
الت�أمني يرجع �إىل الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ،والباقي  %6من التغري ميكن �إرجاعها �إىل
متغريات غري م�ضمنة يف النموذج.

(37)Akinlo, T. &Apanisile, O. T.(2014). pp. 123-121.

86

املجلد ( )2العدد ( )١ـ دولة قطر  ١٤٣٦هـ ـ  ٢٠١٥م

اجلدول( )3معادلة االنحدار للعالقة بني �أق�ساط الت�أمني و�إجمايل اال�ستثمارات يف الت�أمني
املتغري
امل�ستقل

املعامل

اخلط أ�
املعياري

�إح�صائية
t

معامل
التحديد

D.W

الداللة
الإح�صائية

�أق�ساط
الت�أمني

0.311

503.091

7.532

0.94

1.6

0.000

ويرمز للمتغريات مبا يلي:
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني = TR
الناجت املحلي الإجمايل = GDP
وتكتب املعادلة يف �صورة ريا�ضية كالتايل:
�أكدت النتائج �أن هناك عالقة طردية موجبة بني �أق�ساط الت�أمني التعاوين وبني الناجت املحلي
الإجمايل للمملكة .نالحظ من اجلدول(� )4أن معامل املتغري امل�ستقل� -إجمايل الأق�ساط -معنوي
و�أ�صغر من  0.05مما يعني �أن النموذج معنوي ،و�أن العالقة بني املتغريين ذات داللة �إح�صائية.
ومعامل التحديد ي�ساوي � 0.97أي �أن حوايل  %97من التغري يف الناجت املحلي الإجمايل يرجع
�إىل الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ،والباقي  %3من التغري ميكن �إرجاعها �إىل متغريات غري
م�ضمنة يف النموذج.
اجلدول( )4معادلة االنحدار للعالقة بني �أق�ساط الت�أمني والناجت املحلي الإجمايل
املتغري
امل�ستقل
�أق�ساط
الت�أمني

املعامل

اخلط أ�
املعياري

�إح�صائية
t

معامل
التحديد

D.W

الداللة
الإح�صائية

24.952

14.776

9.430

0.97

2.090

0.000
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الفر�ضية الثانية :وجود عالقة طردية موجبة بني �أق�ساط الت�أمني والناجت املحلي الإجمايل
وبا�ستخدام معادلة االنحدار الب�سيطة ف�إن �شكل العالقة الدالية بني الناجت املحلي
الإجماليو�إجمايل �أق�ساط الت�أمني تكون كما يلي:
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اخلامتة:

يلعب قطاع الت�أمني التعاوين دور ًا مهم ًا يف ت�شجيع النمو االقت�صادي وامل�ساهمة يف زيادة
الناجت املحلي الإجمايل ،مما يوفر لالقت�صاد الوطني الفر�صة لتوظيف هذه املنافع يف حتقيق
وتعزيز م�شروعات التنمية االقت�صادية .كما تقلل من ال�ضغط على املالية العامة وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية�.أكد التحليل الإح�صائي وجود عالقة طردية موجبة بني �إجمايل �أق�ساط الت�أمني وبني
حجم اال�ستثمارات يف هذا القطاع والناجت املحلي الإجمايل ،و�أن الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني ت�ؤثر ب�صورة �إيجابية على كل من حجم اال�ستثمارات والناجت املحلي الإجمايل .ومبزيد
من تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الت�أمني التعاوين ت�ستطيع اململكة زيادة م�ساهمة القطاع يف
الناجت املحلي الإجمايل وتعزيز دوره يف حتقيق الأهداف التنموية لالقت�صاد الوطني.
نوجز �أهم التو�صيات يف النقاط التالية:

1.1احلاجة �إىل تو�سيع نطاق خدمات الت�أمني التعاوين وجودة منتجاته ،بالقدر الذي يُحقق
�إ�سرتاتيجية تنويع امل�صادر التمويلية للم�شروعات التنموية اجلديدة بحيث ال تكون
عبئ ًا على اجلهات احلكومية.
2.2ت�شجيع الزيادة يف �أق�ساط ت�أمني التكافل مما ي�ؤدي �إىل زيادة اال�ستثمارات لهذا القطاع
وبالتايل زيادةم�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل ودعم امل�شروعات التنموية.
3.3االهتمام بتطوير �أنظمة الإ�شراف واملراقبة وتقوية البيئة التنظيمية ل�صناعة الت�أمني
التعاوين باململكة ،و�إزالة التعار�ض بني اللوائح التنفيذية وبني الأنظمة الأ�سا�سية
للت�أمني التعاوين و�ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية .وااللتزام باملعايري ال�شرعية املعتمدة
من اجلهات املخت�صة واملهنية مثل:هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية(.)AAOIFI
4.4زيادة الوعي ب�أهمية نظام الت�أمني التعاوين واملنافع التي ميكن حتقيقها من خالله
للأفراد واملجتمع والدولة.واحلاجة �إىل تفعيل الت�أمني على الأن�شطة الت�أمينية الأخرى
مثل :ت�أمني احلماية واالدخار ،والت�أمني على املمتلكات ،والت�أمني البحري ،والت�أمني على
الأداء الهند�سي ،وغريها من جماالت الت�أمني .ومن هذا املنطلق يجب تعزيز الوعي ون�شر
الثقافة الت�أمينية بني �شرائح املجتمع ،وت�أكيد منافع هذه ال�صناعة يف احلماية واالدخار
والتقليل من م�ستوى املخاطراملحتملة يف التجارة وال�صناعة واملجاالت الأخرى.
�5.5ضرورة �أن تتوجه ال�سيا�سة العامة �إىل ت�شجيع قطاع الت�أمني التعاوين الرتياد جماالت
جديدة والدخول يف فر�ص النمو اجلاذبة عرب احلدود خ�صو�ص ًا يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي وبقية الدول العربية املجاورة.
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املراجع وامل�صادر
�أ ً
وال :املراجع وامل�صادر العربية
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