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مدى التزام شركات التأمين بتطبيق المعيار 
والمعيار المحاسبي  «التأمين اإلسالمي"( 62الشرعي)

 «كات في شركات التأمين التكافليااالشتر"( 91) رقم
 (مصراتةشركات التأمين العاملة بمدينة  علىدراسة ميدانية )

*

*a.shaboun@eps.misuratau.edu.ly 

 727222.222 تاريخ االستالم  7277227222النشر تاريخ 

 :الملخص
ا ا مباشر  ارتباط   -الذي تعد إحدى أدوات الصرافة اإلسالمية- ترتبط شرعية التأمين التكافلي

بآلية تطبيقه، وبمدى االلتزام بتشريعاته، وعليه هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى التزام شركات 
( "التأمين اإلسالمي" والمعيار 62) المعيار الشرعي التأمين العاملة بمدينة مصراتة بتطبيق

" الصادرين عن هيئة المحاسبة اكات في شركات التأمين التكافلياالشتر "( 91رقم )المحاسبي 
ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحثون على الدراسة الميدانية، . والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية

وذلك من خالل توزيع صحيفة استبانة على عدد من الشركات العاملة في مدينة مصراتة؛ لجمع 
 . SSSSام البرنامج اإلحصائي م تحليلها باستخدثالبيانات ومن 

المعيار بتطبيق  وقد خلصت الدراسة إلى أن شركات التأمين العاملة في مدينة مصراتة تلتزم
االشتراكات في شركات "( 91، والمعيار المحاسبي رقم )"التأمين اإلسالمي"( 62الشرعي )

وضع تشريع ليبي خاص ينظم العمل بالتأمين . وقد أوصى الباحثون بضرورة "التأمين التكافلي
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عن شركات التأمين التجارية ضافة إلى ضرورة استقالل شركات التأمين التكافلي باإلالتكافلي، 
 .ى خر األ

شركات  ،(62المعيار الشرعي ) ،التأمين التكافلي، التأمين اإلسالمي الكلمات الدالة:
 التأمين.
 : ةالمقدم -1

 ،بوصفه أداة إلدارة المخاطر الذي يلعبه التأمين في الوقت الحاضربالرغم من الدور المهم 
دين من خدمات التأمين ال تكاد تذكر؛ وذلك بسبب التعارض بين يإال أن نسبة المسلمين المستف

سس الشرعية اإلسالمية؛ مما استوجب إيجاد بديل يتيح للمسلمين مواجهة مفهوم التأمين وأ  
مالية إسالمية؛ تتيح للمسلم الحماية  ء التأمين التكافلي أداة  المخاطر المالية، ومن هنا جا

االقتصادية للمشروعات، وكذلك تجميع المدخرات الالزمة؛ لتمويل خطط التنمية في المجتمعات 
 من خالل مشاركة المخاطر المالية. 

؛ التي ا ألحكام الشريعة اإلسالميةوقد ازدادت أهمية مؤسسات التأمين التكافلي القائمة وفق  
 ت عبر بصورة جلية عن التعاون والتضامن بين األفراد الذين تربطهم عالقة التكافل االجتماعي.

هتمام بإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية المعنية بتنظيم العمل في شركات اال وقد بدأ
التأمين اإلسالمية وأسسه الشرعية. وقد  ئلتزام بمباداالالتي تكفل  التأمين التكافلي، والمعايير

لتزام الشركات التي تقدم خدمات التأمين ا ىالتأكد من مد إلىسات الهادفة ابرزت أهمية الدر 
 سس اإلسالمية األصيلة. معايير؛ بما يضمن عدم المساس باألالتكافلي بتطبيق تلك ال

 الدراسات السابقة: -2
 دراسةيق والتطب النظرية بين التكافلي التأمين "نظام بعنوان: [9](6196دراسة حمدي ) -
 التأمين لنظام الدول بعض على واقع تطبيق ، والتي هدفت إلى التعرف"الدولية التجارب بعض

 التي القطاعات من التكافلي التأمين أن إلى لت الدراسةتجاربها؛ وتوص   نجاح ومدى التكافلي،
 استقرار وتحقيق األفراد، لدى األمن والطمأنينة بعث في مساهمته خالل من وذلك االقتصاد تبني

 والتعاون.  التكافل طريق عن المشروعات



مة                  السنة الخامسة العلمي   مجلة الساتل
 
 7272بر بتمس                  72العدد                   عشرةة املحك

 

 

52 

 

وقد هدفت  "تجربة صناعة التكافل في تايالند"، عنوان:ب [6](6192دراسة ليبا وهاما ) -
الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع صناعة التكافل في تايالند، من حيث نشأتها وتطورها 

 والتشريعات المنظمة لها.
على المنهج االستقرائي من خالل تحليل البيانات كما تم االستناد إلى  ةوقد اعتمدت الدراس

 المقابالت الشخصية في جمع بعض البيانات.
ة شرك في إسالمية نوافذ عبر تقدم تايالند في التكافل منتجات أن إلى الدراسة توصلت وقد

ل، والتكاف الوكالة، لعقد المتضمنة الشرعية من العقود مجموعة يقالتأمين التجاري، وذلك عن طر 
من  سواء، التطور من مزيد إلى تايالند يحتاج في نظام التكافل أن عن فضال   والكفالة، والتبرع،
شركات للتأمين التكافلي، تعمل بصورة  إنشاء ضرورة مع الجوانب الشرعية، أو القانونية الجوانب

 مستقلة. 
 بعض تجارب رض: عاإلسالمي التكافلي "التأمين بعنوان: [2](6192معزوز )دراسة  -

 علىف وإلى التعر ي، التكافل بالتأمين المتعلقةح المفاهيم إلى إيضا الدول"، وهدفت الدراسة
 الوصفي؛ من أجل وصفالمنهج  علىاد التكافلي، وقد تم االعتم التأمين ممارسةب أسالي

االستناد على منهج دراسة الحالة؛ من أجل عرض تجارب بعض المطروحة، كما تم اإلشكالية 
 الجزائر والمملكة العربية السعودية(. ) الدول

ة المنافسي اقتحام ميدان ف نجحتالتكافلي  التأمين وقد خلصت الدراسة إلى أن صناعة
بأحكام  زامااللت إلى بالتحول التقليدي التأمين شركات من العديدهو قيام  ذلك على والدليلنسبي ا، 

ه العديد تواج اإلسالمي التأمين صناعة الزلت ذلك الدول، ومع من العديد في اإلسالميةالشريعة 
؛ حيث تخضع اإلسالمي التكافلي التأمين لصناعة المنظم التشريع، أهمها: غياب التحدياتمن 

 .التجاري  التأمينى قوانين عظمها إلم
ي      التأمين التكافلي في البيئة المحلية، والتتطبيق ة واقع ومما سبق يتضح ضرورة دراس

لم يتم تناولها في أي دراسة سابقة، وذلك لغرض الوقوف على نقاط  -علم الباحثينوحسب -
شركات التأمين القوة ونقاط الضعف في التطبيق الفعلي لمعايير التأمين اإلسالمي المطبق في 

 ل نوافذها اإلسالمية.في مدينة مصراتة، وذلك من خالالتجارية العاملة 
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  مشكلة الدراسة: -3
ه حققت بما نجاحهة، وارتبط اإلسالمي المصارف بظهور التكافلي التأمين ظهور ارتبط

اإلسالمي من خالل  التأمين التأمين التجارية سوق  شركات وبدخول عموما ،الصيرفة اإلسالمية 
ت أسواقه، وفي ذات الوق وتوسعتالقطاع  هذا أهمية ازدادت ،[6]نوافذ الصرافة اإلسالمية

المنبثقة عنها، األمر واإلجراءات المحاسبية  مخاطر عدم االلتزام الكامل بأسسه الشرعيةارتفعت 
مما استوجب على الكثير من الباحثين  الذي يؤدي إلى ضعف كفاءة نظام التأمين التكافلي؛

التأكد من مدى التزام شركات دراسة واقع تطبيق التأمين التكافلي في بعض الدول العربية، و 
سالمية المتعلقة بصناعة التأمين، ولهذا جاءت هذه الدراسة التأمين بتطبيق أحكام الشريعة اإل

 تي:ة هذه الدراسة في التساؤل اآل، يمكن صياغة مشكلةلدراسة الواقع في البيئة المحلي
( 22عيار الشرعي رقم )ما مدى التزام شركات التأمين العاملة في مدينة مصراتة بتطبيق الم

 ( "االشتراكات في شركات التأمين التكافلي"؟11"التأمين اإلسالمي" والمعيار المحاسبي رقم )
 فروض الدراسة: - 4 

 ا إلى مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضية اآلتية:استناد  
التأمين "( 62بتطبيق المعيار الشرعي رقم )تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة 

 ."كات في شركات التأمين التكافليااالشتر "( 1والمعيار المحاسبي رقم ) "اإلسالمي
 تية:هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلوينبثق من 

تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة بأسس العالقات التعاقدية في التأمين  -
 (. 62اإلسالمي الواردة في المعيار الشرعي رقم )

 وأسسه الشرعية. بمبادئ التأمين التكافلي اإلسالمية،العاملة بمدينة مصراتة تلتزم الشركات  -
تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة بتطبيق اإلجراءات المتعلقة بإثبات وقياس  -

 .(91االشتراكات الواردة في المعيار المحاسبي رقم )
بتطبيق اإلجراءات المتعلقة باإلفصاح عن ة تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصرات -

 (.91التكافلي الواردة في المعيار المحاسبي ) االشتراكات في التأمين
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 أهداف الدراسة: -5
 تهدف الدراسة إلى:

التعرف على واقع التزام شركات التأمين العاملة في مدينة مصراتة بتطبيق المعيار الشرعي  -
 . "التأمين اإلسالمي"( 62رقم )

التزام شركات التأمين العاملة في مدينة مصراتة بتطبيق المعيار  لتعرف على واقعا -
 . "االشتراكات في شركات التأمين التكافلي"( 91المحاسبي رقم )

  أهمية الدراسة: -2
تأتي أهمية الدراسة من أهمية التأمين التكافلي؛ لكونه البديل الوحيد المتاح للمسلمين في دارة 

ا عن التأمين التقليدي المرفوض شرعا ، وكذلك تكمن أهمية البحث في المالية بعيد  المخاطر 
أهمية معرفة مدى التزام شركات التأمين التكافلي بما ورد في المعيارين الشرعي والمحاسبي 
 كونهما األساس المنظم لتعامالت شركات التأمين في التأمين التكافلي؛ وذلك لضمان مشروعيته. 

 الدراسة: منهجية -7
تم االعتماد على المنهج االستقرائي التحليلي لجمع أدبيات الموضوع في الجانب النظري، 
 بينما تم االعتماد في الجانب العملي على الدراسة الميدانية من خالل توزيع صحيفة االستبانة

في مدينة ( شركات للتأمين عاملة 4لجمع البيانات األولية حول مجتمع الدراسة، والمحدد بعدد )
ئية من العاملين في القسم المالي في تلك الشركات، ومن ثم امصراتة، وقد تم اختيار عينة عشو 

 ستخالص النتائج.ها باستخدام البرامج اإلحصائية الختبار ا
 :تقسيمات الدراسة -8

 تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة أجزاء رئيسة:
لة المتكونة من الدراسات السابقة، مشكاإلطار العام: ويحتوي على الخطة البحثية  أواًل:
 أهمية الدراسة وأهدافها ومنهجها. ىضافة إلفرضيات الدراسة، باإل الدراسة،
مسميات التأمين  مفاهيم التأمين التكافلي، ىالنظري: حيث تم التطرق إل اإلطار ا:تانيً 

التكافلي، أنواع شركات  التكافلي، مبادئ التأمين التكافلي، الفرق بين التأمين التقليدي والتأمين
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المحاسبية المتعلقة باالشتراكات في التأمين  والمعالجات المالية ا: العملياتوأخير   التأمين التكافلي،
  .التكافلي
نتائج الدراسة الميدانية، واستخالص النتائج، وكذلك  ت فيهرضيث ع  ي: حإلطار العملا :اثالثً 

 أهم التوصيات.
 :النظـــــــري  إلطـــــــارا

 مفهوم التأمين التكافلي: -1
ن باالشتراك في نظام يتم من يعرف التأمين التكافلي بأنه: مجموعة من األشخاص المتضامني

التعاون على تحمل الضرر الواقع على أحدهم، والناتج من حدث معين، وذلك من خالل  هخالل
وتحدد قيمة هذا  القسط أو االشتراك،يسمى:  ؛دفع تعويض مناسب للمتضرر على سبيل التبرع

 .[4]كوثيقة التأمين أو في عقد االشتراالقسط ب
تفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على ا( بأنه: "62وقد عرفه المعيار الشرعي رقم )

تالفي األضرار عن هذه األخطار؛ وذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام بالتبرع، ويتكون من 
)صندوق( يتم منه  ين له حكم الشخصية االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلةذلك الصندوق تأم
لك خطار المؤمن منها، وذق أحد المشتركين من جراء وقوع األضرار التي تلحالتعويض على األ

و تديره شركة أإدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق،  ىطبقا  للوائح والوثائق، ويتول
 .[2]تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق"مساهمة بأجر 

 مسميات التأمين التكافلي:   -11
)التأمين التبادلي(؛ وذلك لقيام ـهناك أسماء عديده للتأمين التكافلي؛ حيث يسمه البعض ب

ص منهم خهيئة المشتركين بالتبادل في تحمل األضرار التي قد تلحق بأحدهم؛ حيث إن كل ش
 [.2]بين صفة المؤمن له والمؤمن لغيرهيجمع 

)التأمين التعاوني( وذلك لتعاون المشتركين من حملة الوثائق بتعويض ـا بف أيض  كما يعر  
)التأمين اإلسالمي( ـا بويسمى أيض   [4]الضرر الناتج عن المخاطر التي قد تلحق بأحد منهم

لتمييزه عن التأمين التجاري والتأمين التكافلي وكذلك  قواعد الشريعة اإلسالمية، ىستناده إلا النظر  
 .[7]القائم في بالد الغرب
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 .[8]تفسير أهم المصطلحات المتعلقة بالتأمين  التكافلي -11
م( وهم: األشخاص ا )حملة الوثائق( أو )المؤمن عليهويطلق عليهم أيض   هيئة المشتركين:

 التكافلي.عتباريون من حملة وثائق التأمين الطبيعيون أو اال
 ويطلق هذا المصطلح على العقد الذي تبرمه شركة التأمين مع هيئة المشتركين. وثيقة التأمين:

ا )حملة األسهم( أو)المالك(، وهم األشخاص الطبيعيون أو ويطلق عليهم أيض   هيئة المساهمين:
 االعتباريون الذين يملكون أسهم في شركة التأمين. 

ي يقترضه حملة األسهم لصالح هيئة المشتركين؛ وذلك لمواجهة وهو المبلغ الذ القرض الحسن:
 العجز، شريط أن يخلو من الفوائد. 

 هو جميع عمليات التشغيل التي تهدف إلى تنمية الموارد وزيادة اإليرادات. االستثمار وعوائده:
 .[1]مبادئ التأمين التكافلي -12

 .التأمين على المعاوضة في الربح المشتركون لتحقيق يهدف ال االلتزام بالتبرع، بحيث -
 أحدهما منفصلين حسابين الفصل بين أموال المشتركين والمساهمين، بحيث يتم إنشاء -

 .الوثائق حملة بصندوق  خاص واآلخر بالشركة خاص
 مشاركة حملة الوثائق في مجلس اإلدارة.  -
 وأعمالها أنشطتها كل في اإلسالمية الشريعة بقواعد الشركة وجود رقابة شرعية، حيث تلتزم -
 االستفادة من األرباح في أوجهه الخير المشروعة. -
 .اشتراكات من جمع عما الزائدة الخسائر في المشاركة -
 منه تأخذ أن للشركة وال يحق التأمين، لصندوق  ملك توزيع الفائض، حيث يكون الفائض -

 .اتراكمي   ااحتياط   كله الفائض يظل أن ويمكنع. مشرو  بوجه إال شيئا
 االستعاضة التي تحق للشركة المديرة سواء تقدير عند الصندوق  أموال وحماية العدالة التزام -

 التنفيذية واآللية المعايير، ووضع عملياته، إدارة أو الصندوق  أموال استثمار أكانت مقابل
 .ذلك لتحقيق الالزمة

 :[91]التكافلي التأمين أهداف -13 
 تي:إلى اآل التكافلي التأمين يهدف
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 التقليدي للمسلمين. للتأمين الشرعي البديل توفير -
 المشتركين؛ والتعاون بين عن طريق التكافل المستقبلية المخاطر وتقليل األمان، إيجاد -

 .للربح هدف أي دون  التبرع على سبيل منهم أحد أي على يقع الذي الضرر لتخفيف
 والمساهمين؛ لتمكينهم من المشتركين أموال ستثماراعن طريق  التنمية عملية في المساهمة -

 .أموال المشتركين على الحفاظ على وتعمل مواجهة األخطار، في تسهم تحقيق أرباح
 عملها لممارسة اا أساسي  عنصر   التأمين يمثل التي اإلسالمية المالية مساندة المؤسسات -

 .أموالها وتوظيف
 الفرق بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي:   -14

 فروقات بين نظام التأمين التقليدي ونظام التأمين التكافلي من حيث: هناك عدة
ع في التأمين فالعقد في التأمين التقليدي هو عقد معاوضة، بينما هو عقد تبر   د:نوع العق

 التكافلي.
فالهدف األساسي من التأمين التقليدي هو تحقيق أقصى قدر من األرباح، في  :هدف التأمين

حين أن الهدف من التأمين التكافلي هو التعاون بين حملة الوثائق في تحمل الضرر 
 الواقع على أحدهم. 

ومتعارضان في  متعاوضان فطرفا العقد في التأمين التقليدي هما طرفان أطراف العقد:
 .ي التأمين التكافلي هما طرفان متعاونان ومشتركان في المصلحةالمصلحة، بينما ف

في حين ال وجود لها في  الهيئة الشرعية من أساسيات التأمين التكافلي، تعتبر الهيئة الشرعية:
 ي.التأمين التقليد

 اا أساسي  بينما تكون طرف   تكون وكيلة عن حملة الوثائق بالنسبة للتأمين التكافلي، ن:شركة التأمي
 سمها ولصالحها.افي التعاقد في التأمين التقليدي، فتعقد عقد التأمين لنفسها وب

تهيئة    في التأمين التكافلي يوجد حسابان منفصالن، فاألول )لحساب التأمين( الحسابات:
واحدا   ا، أما في التأمين التقليدي فيوجد حساب  (ألموال المساهمين)المشتركين، والثاني 

 فقط. 
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ي ف بقرارات الهيئة الشرعية الشركة ففي التأمين التكافلي تلتزم عمليات التأمين: وإدارة االستثمار
الشركة  بأجر، أما في التأمين التقليدي فإن الوكالة أو المضاربة األموال أو لعقد استثمار

 .تلتزم وال لحسابها الخاص بذلك تقوم
لحملة الوثائق،  المملوكة لمحفظة التأمين مملوكة أرباح األقساط في التأمين التكافلي الربح:

ا لشركة التأمين في لهيئة المشتركين، بينما تكون األرباح ملك   ملك وذلك ألن األقساط
 التأمين التقليدي؛ وذلك ألن األقساط تكون مملوكة لشركة.

عليه  يعود ذلك أضرار؛ ألن وقوع عدم على يحرص المستأمن في التأمين التكافلي المستأمن:
يهم  عليه، أما في التأمين التقليدي ال وتوزيعه استرجاع الفائض حيث النفع، منب

إليه في  يرجع إن القسط المدفوع ولن حيث من عدم حدوثها المستأمن حدوث األضرار
 كلتا الحالتين.

في التأمين التكافلي يتشارك المستأمنون في حمل المخاطر؛ بينما في التأمين التقليدي  :المخاطر
 .التأمين المستأمنين لشركة من تحويلها يتم

للمشتركين  يعد الفائض ملك لشركة التأمين في التأمين التقليدي، بينما هو ملك :التأمين فائض
 في التأمين التكافلي.

 والشكل اآلتي يوضع الفرق بين مفهومي: التأمين التكافلي والتأمين التقليدي:
 التأمين التكافلي والتأمين التقليدي ( الفرق بين مفهوي 9شكل رقم )

 
 [.99](Swartz & Coetzerالمصدر: )
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 أنواع شركات التأمين التكافلي:   -5
 .تحقيقه إلى تسعى الذي الهدف حسب التكافلي التأمين ركاتاًل: شأو 

يقوم هذا النوع من شركات التكافل على األقساط،  غير الربحية: التكافلي التأمين شركات
وليس لها رأس مال، وتملكها هيئة المشتركين، ويتكون رأس مالها من األقساط والرسوم 
واالحتياطات المتراكمة، وتقوم إدارة الشركة باستثمار هذه األموال لصالح هيئة المشتركين؛ وذلك 

 ضد األخطار والكوارث. لتقوية مركزها المالي، ورفع حصانتها المالية
هذا النوع من الشركات منتشر في البلدان اإلسالمية أكثر  شركات التأمين التكافلي الربحي:

 شركات عن تختلف أنها من الدول الغربية، وتشبه هذه الشركات شركات التأمين التجاري؛ غير
 في التبرعات باب إلى في المعامالت المعاوضة باب بتحويل من حيث قيامها ؛التجاري  التأمين

 األقساط. جميع
 .أجر بدون  أو بأجر الوكالة أساس على القائمة التكافلي التأمين شركاتا: ثانيً 

 إن هذا النوع من شركات ر:أج بدون  الوكالة أساس على القائمة التكافلي التأمين شركات
 من وغيرهما التعويضات ودفع األقساط أو التبرعات، جمع أساس على التكافلي يعمل التأمين
 المساهمين من قيام مجموعة على بناء الشركة إنشاء بعملية التأمين، ويتم تتعلق التي األمور
 .العام هيكلها وبناءة، مساهم شركة بتكوين

 التأمين شركة تقوم حيث بأجر: الوكالة أساس على القائمة التكافلي التأمين شركات
 من مبلغ التبرع؛ وذلك مقابل قيامها بعمليات التأمين.  معينة نسبة بأخذ التكافلي
 .لها المؤسسة الجهة باعتبار القائمة التكافلي التأمين شركاتا: ثالثً 

 إسالمية. بنوك إلى تستند التي التكافلي التأمين شركات
 األعمال. رجال أموال رؤوس إلى تستند التي التكافلي التأمين شركات
 تجارية. بنوك أو التجاري  التأمين شركات إلى تستند التي التكافلي التأمين شركات

 .[91]أهم التحديات التي تواجه التأمين التكافلي -12 
قد  التي التحديات أهم من التكافلي التأمين مشروعية ىالقائم عل يعد الجدل المشروعية:

من  المصالح أصحاب من خالل استغالل خاصة مغلقة، دائرة في يدور التأمين هذا من تجعل
ن والتأمي التأمين التكافلي بين اختالف ال من حيث أنه الجدل، لهذا التقليدي التأمين شركات
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ء علما بين الشرعية واستغالل االختالفات الجوهر، ال االسم في بينهما الفرق  وأن التقليدي
 ن.للتأمي مبيح أو محرم بين ما اإلسالم

بين د اختالف ا تشه التكافلي التأمين شركات وتطور لنشأة عيةيالتشر  البنية عية:يالتشر  البنية
بنية  ووضعت كالسودان بالكامل االقتصادية أنظمتها الدول اإلسالمية، فمنها من أسلمت

ة عييالتشر  األمر؛ فبنيتها أهمية لهذا تولي ال وأخرى  التكافلي، التأمين شركات النطالق عيةيتشر 
ا بنيته ثالثةو مصر،  في كما التقليدي والتأمين إلسالميا التكافلي التأمين بين فيها فرق  ال

ن للتأمي أخرى  عيةيتشر  مع وجود بنية التكافلي، للتأمين عيةيتشر  بنية وضع تقوم على عيةيالتشر 
ي فة عييالتشر  وجود البنية اتضح من خالل تجربتها عن أهمية التي ماليزيا في كما التقليدي،

 .اإلسالمي التكافلي التأمين انطالق
دى ل وقبوله عمل نظام التأمين التكافلي مصداقية تعكس الشرعية الرقابة الرقابة الشرعية:

ن التأمي شركات من للعديد ارئيس   اتحدي   وضعها الحالي تعتبر في جمهور المسلمين، وهي
ن بي تنسق موحدة هيئة وجود وعدم الشرعية، والقراراتى الفتاو  تضارب ظل التكافلي، وذلك في

 .الشأن هذا في الصادرة الفتاوي 
أهم ي من التقليد التأمين وشركات التكافلي التأمين شركات بين تعتبر المنافسة المنافسة:

ة التقليدي كثيره لدى الشركات نقاط قوة توجد حيث التكافلي، التأمين صناعة تواجه التي التحديات
 والموارد البشرية والتكنولوجيا. مقدمتها الخبرة في تأتي

وهذا نتيجة طبيعية لقصور واضح في نشر ثقافة التأمين  انخفاض الوعي بالتأمين التكافلي:
مين، سواء أكان تكافليا  ، حتى إنه يوجد عدد كبير من الناس يفضل اإلحجام عن التأيالتكافل
 ض الثقة.؛ لعدم وضوح الرؤية الشرعية، والنخفااا أو تقليدي  إسالمي  

 :الــــــدراسة الـــميدانية
 :مجتمع الدراسة وعينتها -18
والبالغ عددها أربع  ن مجتمع الدراسة من شركات التأمين العاملة في مدينة مصراتة،يتكو  

ن ورؤساء شركات؛ وقد تم توزيع استمارة االستبانة على عينة عشوائية من الموظفين الماليي
ربعة التي تعمل داخل مدينة مصراتة )شركة االتحادية، شركة تكافل، دارات في الشركات األاإل

 بستي، وشركة الصحاري(.يشركة ت
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( نسخة وذلك بسبب قلة محدودية 21االستبانات الموزعة ثالثين استبانة فقط ) وقد بلغ عدد
، وقد ةمثل في موظفي األقسام المالية ورؤساء اإلدارات في الشركات المذكور تمجتمع الدراسة والم

  ( نسخة. 64( نسخة، والصالح للتحليل اإلحصائي كانت )62تم استرجاع )
 أسلوب جمع البيانات: -11

ر فرضيات الدراسة، تم االعتماد على استمارة االستبانة كوسيلة لجمع البيانات األولية الختبا
العامة عن ستمارة أستبان تحتوي على قسمين، خصص أولهما لجمع البيانات اوقد تم تصميم 

المشاركين في الدراسة، كالمؤهل العلمي، والمركز الوظيفي، وسنوات الخبرة، وذلك للتعرف على 
 عتماد عليها.الدراسة، ومعرفة مدى إمكانية اال الخصائص النوعية لعينة
ختبار فرضيات الدراسة، وقد تم تقسيمه الثاني لجمع البيانات الالزمة ال بينما خصص القسم

 حاور؛ بحيث يحتوي كل محور على مجموعة من األسئلة الختبار فرضيات الدراسة. إلى أربعة م
وقد تم االعتماد على مقياس ليكارث، ذي المستويات الخمسة باعتباره أنسب المقاييس 
الخاصة بقياس االتجاهات، وقد تم توزيع درجات مستوى الموافقة للقياس على النحو الموضح 

 أدناه:
 اس ليكارت ذو المستويات الخمسة( مقي1جدول رقم )ال

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة التصنيف
 2 4 2 6 9 الترميز
 5- 4.21 4.20 ـ 3.41 3.40 ـ 2.61 2.60 ـ 1.82 1.80 ـ1 المتوسط

 اعالية جد   عالية متوسطة ضعيفة اضعيفة جد   درجة التأثير

 التحليالت اإلحصائية المستخدمة: -21
على   د ( في تحليل البيانات؛ حيث تم االعتماSPSS) يتم استخدام البرنامج اإلحصائ

كما ا، االستبانة وثباته صدق أداة  د( الختبار االتساق الداخلي وتأكيCronbach alphaمعادلة )
تم استخدام التحليل اإلحصائي الوصفي؛ الستخراج التكرار والنسب المئوية للبيانات المتعلقة 

نحراف المعياري لجميع ستخراج الوسط الحسابي واالابالمشاركين في الدراسة، باإلضافة إلى 
 ىإل هذا باإلضافة، أسئلة االستبانة للوقوف على االتجاه العام إلجابات المشاركين في الدراسة
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على نتائج ا عتماد  ا و  ،( للتعرف على طبيعة توزيع البياناتShapiro–Wilkاستخدام اختبار )
 ستخالص النتائج.اختبار الفرضيات، و ( الwilcoxonختبار )استخدام ا قد تمو ختبار السابق اال

 : ختبار صدق األداء وثباتها -1.21
يعد صدق األداء من الشروط الضرورية التي ينبغي توافرها في األداء التي تعتمدها الدراسة، 

 كانت النتائج على النحو اآلتي:وعند تطبيق هذا االختبار باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 ختبار صدق االستبانة وثباتهاا( نتائج 2الجدول رقم )

عدد  المتغيرات
 الفقرات

معامل 
 الثبات

 الصدق معامل

 1.822 1.729 2 .المتغيرات المتعلقة بالعالقات التعاقدية في التأمين اإلسالمي
المتغيرات المتعلقة بااللتزام بمبادئ التأمين اإلسالمي وأسسه 

 1.197 1.849 97 .الشرعية

جراءات المتعلقة بإثبات وقياس باإل المتغيرات المتعلقة
 1.169 1.841 7 .االشتراكات

فصاح عن جراءات المتعلقة باإلباإل المتعلقةالمتغيرات 
 0.875 0.766 2 .االشتراكات في التأمين التكافلي

 1.121 1.161 34 ..جميع محاور االستبانة

( %11االستبانة تفوق ) لفا( لكافة محاورأ( نجد أن قيمة )6الجدول رقم ) إلى بالنظر
 على ثبات استمارة االستبانة. اا جيد  ويعتبر هذا مؤشر  

 :التحليل الوصفي للبيانات -2.21
يتضمن هذا الجزء التحليل الوصفي للبيانات التي تم تجميعها من خالل استمارة االستبانة 

المعياري، وذلك الستخالص نتائج  نحرافسب المئوية، والوسط الحسابي، واالكالتكرار، والن
الدراسة حول األسئلة الواردة باستمارة جابات المشاركين في ة، والتعرف على االتجاه العام لإلأولي

 اآلتي: االستبانة وقد كانت النتائج على النحو
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  :تحليل البيانات الشخصية للمشاركين في الدراسة -1ـ2ـ21
 .أوال: المستوى الوظيفي

 ( توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي3الجدول رقم )
 النسبة العدد المستوى الوظيفي

 % 62 2 اإلدارةرئيس مجلس 
 % 24.6 92 رئيس قسم
 % 61.8 2 محاسب
 % 911 64 اإلجمالي

( من المشاركين في الدراسة هم أعضاء %62( يتضح أن ما نسبته )2بالنظر إلى الجدول )
( من المشاركين في الدراسة هم من المحاسبين، وكذلك ما %61.8مجلس إدارة، وما نسبته )

ا ا جيد  ساء األقسام، وهذا يعتبر مؤشر  ؤ في الدراسة هم من ر ( من المشاركين %24.6نسبته )
 على صحة البيانات وإمكانية االعتماد عليها.

 .ا: المؤهل العلميثانيً 
 ( توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي4الجدول رقم )

 النسبة العدد المؤهل العلمي
 % 4.6 9 ة دكتورا 

 % 22 8 ماجستير
 % 22 8 بكالوريوس
 % 61 7 دبلوم عالي
 % 911 64 اإلجمالي

( من المشاركين في الدراسة هم من %4.6( يتضح أن ما نسبته )4بالنظر إلى الجدول )
( من المشاركين في الدراسة هم من حملة شهادة % 22حملة شهادة الدكتوراة، وما نسبته )

شهادة البكالوريوس.   ( من المشاركين في الدراسة هم من حملة% 22الماجستير، وما نسبته )
 ا على صحة البيانات وإمكانية االعتماد عليها.ا جيد  وهذا يعتبر مؤشر  
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 .ثالثا: سنوات الخبرة
 ( توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة2الجدول رقم )
 النسبة العدد سنوات الخبرة

 % 96.2 2 سنوات 2أقل من 
 % 42.8 99 ةسن 91 - 2

 % 26 8 ةسن 92 – 99
 % 4.6 9 وأكثر ةسن 61

 % 911 64 المجموع
( من المشاركين في الدراسة ال تتعدى %96.2( نجد أن ما نسبته )2من خالل الجدول رقم )

( من المشاركين في الدراسة تتراوح سنوات %42.8سنوات خبرتهم خمس سنوات، وما نسبته )
اوح سنوات في الدراسة تتر ( من المشاركين %26( سنوات، ومناسبته )91 إلى 2) خبرتهم ما بين

 ( سنة.92 ىلإ 99خبرتهم ما بين )
 .الشركات خدمات التأمين التكافلي رابعًا: الفترة الزمنية التي قدمت فيها

( توزيع عينة الدراسة حسب الفترة التي قدمت فيها شركاتهم خدمات 2) الجدول رقم
 التأمين التكافلي

 النسبة العدد الفترة الزمنية
 % 8.2 6 أقل من سنة

9 - 4 91 49.7 % 
2 - 91 91 49.7 % 

 % 4.6 9 سنوات 91أكثر من 
 % 911 24 المجموع

من المشاركين في الدراسة يعملون في شركات  % 8.2( نجد أن 2إلى الجدول رقم ) بالنظر
من المشاركين في  % 49.7قد بدأت بتقديم خدمات النوافذ اإلسالمية من أقل من سنة، بينما 

الدراسة قد شرعت شركاتهم في تقديم خدمات التأمين التكافلي منذ فترة زمنية تتراوح بين سنة إلى 
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الدراسة قد شرعت شركاتهم في تقديم خدمات  من المشاركين في % 49.7سنوات، وما نسبته  4
 .التأمين التكافلي منذ أكثر من عشر سنوات

 :التحليل الوصفي للبيانات المتعلقة بإجابات المشاركين حول فرضيات الدراسة -2ـ2ـ21
 .ت التعاقدية في التأمين اإلسالميالبيانات المتعلقة بالعالقا: أوالً 

واالتجاه العام لإلجابات حول العالقات التعاقدية في التأمين ( التحليل الوصفي 7الجدول رقم )
 اإلسالمي

 
لتزام ا( نالحظ أن إجابات المشاركين في الدراسة حول مدى 7من خالل الجدول رقم )

سالمي في جميع العبارات كانت تتجه لعالقات التعاقدية في التأمين اإلشركات التأمين بأسس ا
المشاركين في الدراسة يوافقون على أن العالقة بين المستفيدين وبين نحو الموافق، أي أن 

الصندوق عالقة االلتزام بتغطية الضرر، وأن العالقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عالقة 
ة التزام بالتبرع، وكذلك فإن العالقة بين الشركة وصندوق حملة الوثائق عالقة مضاربة أو وكال
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ن المشاركين في الدراسة يوافقون بشدة على أن أضافة إلى ثمار. باإلاستثمار من حيث االست
العالقة بين المساهمين هي عالقة مشاركة وأن العالقة بين الشركة وصندوق حملة الوثائق 

 عالقة وكالة. 
 .التأمين اإلسالمي وأسسه الشرعية : البيانات المتعلقة بااللتزام بمبادئاثانيً 

العام لإلجابات حول االلتزام بمبادئ التأمين اإلسالمية وأسسه ( االتجاه 8الجدول رقم )
 الشرعية
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( نجد أن: إجابات المشاركين في الدراسة حول التزام شركات 8بالنظر إلى الجدول رقم )

 91) تانستثناء العبار االتأمين بمبادئ التأمين اإلسالمية وأسسه الشرعية في جميع العبارات ب
( فكانت آراء المشاركين في 92و 91) نيتالعبار  ىلإ( تتجه نحو الموافقة، أما بالنسبة 92و

سس الشرعية للتأمين التكافلي لقول إن شركات التأمين تلتزم باألالدراسة محايدة. ومن هنا يمكن ا
صل بين (، والتي من أهمها االلتزام بالتبرع باالشتراك، وكذلك الف62الواردة في المعيار الشرعي )

وجود جهة رقابية شرعية تراقب  ىضافة إلوالمساهمين )حملة الوثائق(، باإل أموال المشتركين
 أنشطة الشركة. 
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 .بإجراءات إثبات وقياس االشتراكاتالبيانات المتعلقة : اثالثً 
 االشتراكات تثبااجراءات قياس إ( التحليل الوصفي واالتجاه العام لإلجابات حول 1الجدول رقم )
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 تثباا( نجد أن إجابات المشاركين في الدراسة حول إجراءات 1الجدول رقم ) ىبالنظر إل
بأن شركات التأمين  وقياس االشتراكات في جميع العبارات تتجه نحو الموافق. وعليه يمكن القول

وقياس  تبإثبا ( والمتعلقة91محاسبي رقم )ردة في المعيار الاجراءات المحاسبية الو تتبع كافة اإل
 تثباإثبات االشتراكات المكتسبية في بنود منفصلة وبإحيث تقوم الشركات ب، االشتراكات

 .صولجل االشتراكات المدينة في بند األمكتسبة في بنود االلتزامات وبينما تسالاالشتراكات غير 
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 .االشتراكات في التأمين التكافلي فصاح عنرابعًا: البيانات المتعلقة باإل
 االشتراكات في التأمين التكافلي فصاح عنلعام لإلجابات حول االلتزام باإل( االتجاه ا11الجدول رقم )
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فصاح جراءات اإلإ( نجد أن إجابات المشاركين في الدراسة حول 91الجدول ) إلىبالنظر 
شركات و الموافقة. وهذا يدل على أن عن االشتراكات في التأمين التكافلي جميعها تتجه نح

( والمعيار المحاسبي 62فصاح الواردة في المعيار الشرعي رقم )التأمين تلتزم بمتطلبات اإل
 (.91رقم)

 :التحليل اإلحصائي االستنتاجي -3ـ21
من أهم االختبارات األولية للبيانات هو التعرف على الشكل الذي تتخذه البيانات، ودراسة هل 

 (Wilk–Shapiroالتوزيع الطبيعي أو ال تتبع التوزيع الطبيعي. وقد تم اختيار اختبار )تتبع 
 ( مفردة.      21عتباره هو األنسب لدراسة توزيع عينة الدراسة لكونها أقل من )اب

أن البيانات التي تم تجميعها ال تتبع التوزيع الطبيعي، وبالتالي  لىوقد أشارت نتيجة التحليل إ
 فإن االختبار المناسب الختبار الفرضيات التي تعتمد على مثل هذا النوع من البيانات هو

(Wilcoxon signed.) 
الذي يتم إجراؤه عندما تكون  يةالمعلملاختبار )ولكوكسن( هو أحد االختبارات اإلحصائية ا

 البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، ويعتمد هذا االختبار على الفرضيات اآلتية:
 (.2الفرض الصفري: أن وسيط البيانات يساوي )
 (.2الفرض البديل: أن وسيط البيانات ال يساوي )

حصائي، حيث: وسيتم اتخاذ القرار حول رفض الفرض الصفري بناء على نتائج البرنامج اإل
 ،(1.12أصغر من ) eulav-pيتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل في حال كانت 

يعني أن  ،مجموع الرتب الموجبةمن  وفي هذه الحالة إذا ما كان مجموع الرتب السالبة أكبر
التزام شركات التأمين بتطبيق المعيار  إلىنها تشير أي أ (،2)إجابات المشتركين أكبر من 

وأما إذا كانت مجموع الرتب الموجبة أكبر  ،(91( والمعيار المحاسبي رقم )62لشرعي رقم   )ا
ي أنها  تشير إلى عدم أ( 2من مجموع الرتب السالبة يعني أن إجابات المشتركين أقل من )

 (.91( والمعيار المحاسبي رقم )62التزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الشرعي رقم )
جابات إن أي أ( يتم قبول الفرض الصفري 1.12أكبر من ) eulav-p نتأما إذا كا 

 ي أنها محايدة.أ( 2المشركين تساوي )



 ...(.2)"التأمين اإلسالمي" والمعيار املحاسبي رقم  (72)مدى التزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الشرعي 

 

 

  24 

 

 واًل: اختبار الفرضية األولى التي تنص على أن:أ
بأسس العالقات التعاقدية  ال تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة الفرض الصفري:

 (. 62في التأمين اإلسالمي الواردة في المعيار الشرعي رقم )
تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة بأسس العالقات التعاقدية في  الفرض البديل:

 (. 62الشرعي رقم ) التأمين اإلسالمي الواردة في المعيار
 األولى( نتائج اختبار الفرضية 11الجدول رقم )

 العدد اراتـــــــــــــــالعب ت
Wilcoxon test  القرار

 بشأن
HO 

–P النتيجة

value 

الرتب 
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

9 
العالقة بين المساهمين عالقة 

 موافق رفض 6 61 1.111 64  .مشاركة

6 
العالقة بين الشركة وصندوق حملة 

من حيث  الوثائق عالقة وكالة
 دارة.اإل

 موافق رفض 9 66 1.111 64

2 
العالقة بين الشركة وصندوق حملة 
الوثائق عالقة مضاربة أو وكالة 

 االستثمار. استثمار من حيث
 محايد قبول 2 92 1.622 64

4 
العالقة بين حملة الوثائق وبين 

 الصندوق عالقة التزام بالتبرع. 
 موافق رفض 4 97 1.144 64

2 
دين وبين يالعالقة بين المستف

الصندوق عالقة التزام بتغطية 
 الضرر.

 محايد قبول 2 98 1.92 64

( كانت أصغر من 4،  6،  9للعبارات ) (p)( نجد أن قيمة 99بالنظر إلى الجدول رقم )
(، أي أنه تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل، أي أن الوسيط العام للبيانات 1.12)

وبالنظر إلى الجدول نجد أن مجموع الرتب السالبة في هذه العبارات أكبر من  (.2ال يساوي )
الرتب الموجبة، وعليه فإن اتجاه اإلجابات كانت نحو الموافقة على أن العالقة بين المساهمين 
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هي عالقة مشاركة؛ بينما العالقة بين الشركة وصندوق حملة الوثائق عالقة وكالة والعالقة بين 
أكبر  (p)وبين الصندوق عالقة التزام؛ وبالنسبة لباقي العبارات فقد كانت قيمة  حملة الوثائق

 أي أنه تم قبول الفرض الصفري، وأن إجابات المشتركين في الدراسة كانت محايدة. (،1.12من)
ردة في اوعليه فيمكن القول إن شركات التأمين في مدينة مصراتة تلتزم بالعالقات التعاقدية الو 

 (.62لشرعي رقم )المعيار ا
 ثانيًا: اختبار الفرضية الثانية التي تنص على أن:

 ال تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة بالمبادئ التأمين اإلسالمية الفرض الصفري:
 وأسسه الشرعية.

بمبادئ التأمين التكافلي  تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة الفرض البديل:
 اإلسالمية وأسسه الشرعية.

 ختبار الفرضية الثانيةا( نتائج 12الجدول رقم )

 العدد العبـــــــــــــــارات ت
Wilcoxon test  القرار

 بشأن
HO 

–P النتيجة

value 

الرتب 
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

9 
يلتزم المشترك بالتبرع باالشتراك 

التأمين لدفع وعوائده لحساب 
 التعويضات.

 موافق رفض 9 98 1.119 64

6 
يلتزم المشترك بتحمل ما قد يقع من 

 موافق رفض 6 98 1.11 64 عجز حسب اللوائح المعتمدة

2 

تقوم الشركة بإنشاء حسابين 
خاص بالشركة  :أحدهما ،منفصلين

واآلخر بصندوق حملة  ،نفسها
 الوثائق.

 موافق رفض 9 61 1.11 64

4 
يتم صرف جميع المخصصات  

المتعلقة بالتأمين والفوائض المتراكمة 
 في وجوه الخير عند تصفية الشركة.

 موافق رفض 9 99 1.112 64
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2 
تلتزم الشركة بأحكام الشريعة 

في كل أنشطتها ومبادئها اإلسالمية 
 تها.اواستثمار 

 موافق رفض 1 62 1.11 64

ئة رقابة شرعية تكون فتواها يت وجد ه 2
 ملزمة للشركة. 

 موافق رفض 1 66 1.11 64

7 
توجد إدارة رقابة وتدقيق شرعية 

 موافق رفض 9 98 1.11 64 بالشركة. داخلية

8 

يقوم المشترك بتقديم البيانات الالزمة 
المؤمن عليه وإبالغ  المتعلقة بالخطر

الشركة بما يستجد من ظروف تؤدي 
الخطر بعد إبرام عقد إلى زيادة 

 االشتراك.

 موافق رفض 1 91 1.11 64

1 
للشركة الحق في إنهاء الوثيقة في 

تها احال عدم دفع االشتراكات في أوق
 .المحددة

 موافق رفض 9 91 1.11 64

91 

يتم إخطار الشركة بتحقق الخطر 
المؤمن منه خالل الفترة المتفق 

ويكون للشركة الحق في  عليها،
المشترك بالتعويض بقدر ما مطالبة 

 أصاب حساب التأمين من ضرر.

 محايد قبول 2 91 1.992 64

99 
تتحمل الشركة ما يتحمله المضارب 
في حال تم استثمار أموال حملة 

 أساس المضاربة. ىالوثائق عل
 موافق رفض 2 94 1.112 64

96 
يطبق حكم الوكالة بأجر إذا تم 

 ىاستثمار أموال حملة الوثائق عل
 أساس الوكالة باالستثمار.

 موافق رفض 2 92 1.199 64
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92 

يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل 
حساب  ىمشروع أو قرض حسن عل

صندوق التأمين في حالة عجز 
سداد  ىالتأمين عل تموجودا

 .التعويضات

 موافق رفض 9 69 1.111 64

يتم اإلفصاح عن السياسة التي تتبعها  94
 الفائضالشركة في توزيع 

 موافق رفض 2 61 1.111 64

92 

حملة الوثائق  ىيتم توزيع الفائض عل
بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بين من 

تعويضات ومن لم  ىحصل عل
 يحصل.

 موافق رفض 3 17 0.002 64

92 

حملة الوثائق الذين لم  ىيتم التوزيع عل
خالل  تعويضات أصال   على يحصلوا

 ىالفترة المالية، دون من حصلوا عل
 تعويضات.

 محايد قبول 7 10 0.341 64

97 
حملة الوثائق بعد حسم  ىالتوزيع عل

التعويضات المدفوعة لهم خالل الفترة 
 المالية.

 موافق رفض 3 16 0.009 64

العبارتين رقم استثناء في جميع العبارات ب (p)( نجد أن قيمة 96بالنظر إلى الجدول رقم )
(، 2(، أي أن الوسيط العام لإلجابات ال يساوي )1.112( كانت أصغر من )92و 91)

أكبر من ( نجد أن مجموع الرتب السالبة في هذه العبارات كانت 96وبالنظر إلى الجدول )
جابة المشتركين تتجه نحو الموافقة، وعليه فإن المشتركين إأي أن  اأيض   ةمجموع الرتب الموجب

( التأمين 62ر الشرعي )ردة في المعياايقرون بالتزام شركات التأمين باألسس الشرعية الو 
 اإلسالمي.

(؛ مما يعني قبول 1.112( كانت أكبر من )92و 91للعبارتين رقم ) (p)في حين أن قيمة 
 الدراسة كانت محايدة. جابات المشاركين فيإن إالفرض الصفري؛ وعليه ف
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 :الثالثة التي تنص على: اختبار الفرضية اً ثالث
ال تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة بتطبيق اإلجراءات المتعلقة  الفرض الصفري:

 .(91بإثبات وقياس االشتراكات الواردة في المعيار المحاسبي رقم )
بتطبيق اإلجراءات المتعلقة  تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة الفرض البديل:

 .(91بإثبات وقياس االشتراكات الواردة في المعيار المحاسبي رقم )
 ( نتائج اختبار الفرضية الثالثة13الجدول رقم )

 العدد العبـــــــــــــــارات ت
Wilcoxon test  القرار

 بشأن
HO 

 النتيجة
P–

value 

الرتب 
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

9 
كات المكتسبة في ااالشتر  تباإثيتم 

بند منفصل في قائمة اإليرادات 
 والمصروفات لحملة الوثائق.

 مرافق رفض 1 61 1.111 64

6 
ثبات عمولة وسطاء التأمين إيتم 

)في حالة وجودها( في بند منفصل 
 .بصفتها مصرفات

 موافق رفض 9 69 1.111 64

2 
االشتراكات غير مكتسبة  تثباإيتم 

المتعلقة بفترات الحقة ضمن بند 
 .لتزامات(المطلوبات )اال

 موافق رفض 2 92 1.196 64

االشتراكات المدينة في بند إثبات  يتم 4
 صول(.الموجودات )األ

 موافق رفض 6 97 1.119 64

2 
في حالة وجود زيادة )إضافة( في 
قيمة االشتراكات يتم اثباتها عند 

 من استالمها.التأكد 
 موافق رفض 2 91 1.119 64

2 
في حالة وجود نقص )استرداد( في 

كد أثباته عندما تتإاالشتراكات يتم 
 الشركة من حدوثها.

 موافق رفض 1 20 0.00 24
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7 

 ىيتم قياس االشتراكات باالعتماد عل
 ىخبراء الشركة االكتواريين عل

واإلحصائيات  الطريقة االكتوارية
 بأعمال التأمين.المتعلقة 

 موافق رفض 1 14 0.001 24

( 1.12صغر من )أكانت  لجميع العبارات (p)( نجد أن قيمة 92الجدول رقم ) ىبالنظر إل
 (.2لوسيط العام إلجابات المشتركين ال تساوي )ان إوعليه ف أي أنه تم رفض الفرض الصفري؛

نجد أن مجموع الرتب السالبة في هذه العبارات أكبر من الرتب  (92لى الجدول )إوبالنظر 
وعليه فإن اتجاه اإلجابات كانت نحو الموافقة؛ وعليه فإن المشاركين في الدراسة  ،الموجبة

والقياس لالشتراكات الواردة في  تيوافقون على التزام شركات التأمين بتطبيق إجراءات اإلثبا
 (.62المعيار المحاسبي رقم )

 :لفرضية الرابعة التي تنص على أن: اختبار اابعً را
تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة بتطبيق اإلجراءات المتعلقة ال  الفرض الصفري:

 (.91المحاسبي ) باإلفصاح عن االشتراكات في التأمين، الواردة في المعيار
جراءات المتعلقة بتطبيق اإل تلتزم شركات التأمين العاملة بمدينة مصراتة الفرض البديل:

 (.91باإلفصاح عن االشتراكات في التأمين، الواردة في المعيار المحاسبي رقم )
 ختبار الفرضية الرابعةا( نتائج 14الجدول رقم )

 العدد العبـــــــــــــــارات ت
Wilcoxon test  القرار

 بشأن
HO 

–P النتيجة

value 

الرتب 
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

9 
فصاح عن السياسة المحاسبية يتم اال

 اشتراكاتالمتبعة في معالجة 
 التأمين.

 مرافق رفض 9 69 1.111 64

6 

فصاح عن السياسة التي االيتم 
في معالجة التغيرات  تتبعها الشركة

ثناء أاالشتراكات  ىالتي قد تطرأ عل
 الفترة المالية.

 موافق رفض 6 69 1.111 64



 ...(.2)"التأمين اإلسالمي" والمعيار املحاسبي رقم  (72)مدى التزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الشرعي 
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2 

السياسة المحاسبية فصاح عن االيتم 
في معالجة انسحاب حامل  ةبعالمت  

ي جزء من الوثيقة وعدم استحقاقه أل
 راكات.تاالش

 موافق رفض 2 91 1.116 64

4 

فصاح عن السياسة المحاسبية يتم اال
في معالجة انسحاب حامل  ةبعالمت  

الوثيقة واستحقاقه لنسبة من 
راكات بحسب المدة المتبقية في تاالش
 الوثيقة.مدة 

 موافق رفض 9 92 1.119 64

2 

فصاح عن السياسة المحاسبية االيتم 
في معالجة إلغاء الشركة  ةبعالمت  

رتب عليه من استحقاق تالوثيقة وما ي
ا أو و جزئي  أا حاملها لالشتراك كلي  

 عدم استحقاقه.

 موافق رفض 9 97 1.11 64

لجميع العبارات كانت أصغر من  (p) ( نجد أن قيمة94لى الجدول رقم )إبالنظر 
 تساوي  أي أنه تم رفض الفرض الصفري وأن الوسيط العام إلجابات المشتركين ال ،(1.112)
 نجد أن مجموع الرتب السالبة في هذه العبارات أكبر من (94لى الجدول )إ وبالنظر (.2)

شركات التأمين  التزام وعليه فإن اتجاه اإلجابات كانت نحو الموافقة على ،مجموع الرتب الموجبة
 (.62اردة في المعيار الشرعي رقم )فصاح الو بمتطلبات اإل

 :النتائج والتوصيات -21
 النتائج: -1.21

تلتزم شركات التأمين العاملة في مدينة مصراتة بأسس العالقات التعاقدية في التأمين  -
 التكافلي.

الشريعة المنظمة لصناعة التأمين سس مين العاملة في مدينة مصراتة باألتلتزم شركات التأ -
 التكافلي.
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جراءات المحاسبية الضابطة لتسجيل مين العاملة في مدينة مصراتة باإلتلتزم شركات التأ -
 كات في مجال التأمين التكافلي.ااالشتر 

التأمين "( 62ردة في المعيار الشرعي رقم )افصاح الو تلتزم شركات التأمين بمتطلبات اإل -
 ."اإلسالمي

 التوصيات: -2.21
 العمل على وضع تشريع ليبي ينظم عمل التأمين التكافلي. -
وضع حلول لبعض التحديات التي تواجهه شركات التأمين التكافلي خاصة التعامل مع  -

 الفائض والعجز في حساب حملة الوثائق.
 .استقاللية شركات التأمين التكافلي عن شركات التأمين التجاري  -
 ذاعية.ن التكافلي من خالل تنظيم ورش العمل والحوارات اإلزيادة الوعي بمفهوم التأمي -



 ...(.2)"التأمين اإلسالمي" والمعيار املحاسبي رقم  (72)مدى التزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الشرعي 
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