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 الملخص:

نتطرق من خالل هذه الورقة البحثية إىل التعريف بالتأمني التكافلي وخصائصه، إضافة إىل عرض آخر         
، ونتناول التجربة السعودية كأحد النماذج الدولية الرائدة 4848-4887االحصائيات املتعلقة بتطوره خالل الفرتة 

باعتبارها أكثر دول جملس التعاون اخلليجي  4848-4887يف صناعة التأمني التكافلي اإلسالمي خالل الفرتة 
نشاطا يف هذا اجملال، ونعرض من خالل هذه التجربة اإلطار القانوين املنظم لسوق التأمني يف اململكة العربية 
السعودية، والتطرق إىل أهم عوامل جناح ومنو جتربة اململكة العربية السعودية يف صناعة التأمني التكافلي خالل الفرتة 

4887-4848. 

 

 التأمني، التأمني التكافلي، التجربة السعودية. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

        Through this research paper, we address the definition of Takaful insurance 

and its characteristics, in addition to presenting the latest statistics related to its 

development during the period 2006-2020, and we address the Saudi experience 

as one of the leading international models in the Islamic insurance industry 

during the period 2006-2020 as it is the most active country in the Gulf 

Cooperation Council in this field. and through this experience we present the 

legal framework regulating the insurance market in the Kingdom of Saudi 

Arabia, and address the most important factors for the success and growth of the 

Kingdom of Saudi Arabia's experience in the Takaful insurance industry during 

the period 2006-2020. 

 

Key words: insurance, takaful insurance, the Saudi experience. 
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 الطالبة فياللي نجوى                                                              الدكتور عقبة سحنون

 المحور: تجارب دولية في التأمين التكافلي

 لخليجيادول مجلس التعاون ضمن  تجربة المملكة العربية السعودية في التأمين التكافلي المداخلة:
 6060-6002وسوق التأمين التكافلي العالمي 

 المقدمة:

حيتل قطاع التأمني مكانة مهمة يف االقتصاد ملسامهته يف بعث الطمأنينة واألمان على األفراد واستقرار       
لدرع الواقي من احيث أنه يوفر احلماية االقتصادية املناسبة ملوارد اجملتمع املادية والبشرية، وبذلك يعترب املشروعات، 

أية هزات تواجه االقتصاد القومي، ومع ظهور االقتصاد اإلسالمي وانتشار البنوك اإلسالمية، بدأت صناعة التأمني 
على أساس أخالقي ومبادئ العدالة املستمدة من الشريعة اإلسالمية هي األخرى، وظهر ما يعرف بالتأمني التكافلي، 

ناول يات ليس فقط على املستوى العريب واإلسالمي بل حىت العاملي. لذا سنتفأصبحت هذه الصناعة واقعا وبإحصائ
يف هذه الورقة البحثية التأمني التكافلي كمفهوم وخصائص، ونتطرق إىل التجربة السعودية باعتبارها جتربة رائدة يف 

 هذا اجملال.

  اإلشكالية:

 سنحاول البحثية، الورقة هذه طيات يف وعليه واملعاجلة، البحث تستدعي نفسها تطرح إشكالية هنالك ذكره سبق مما
 ما مدى تطور التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية؟ :التالية اإلشكالية معاجلة

 :يلي مافي وتتمثل البحث: أهداف

 .العامل يف التكافلي التأمني صناعة واقع على الوقوف -
 .جناحها عوامل وحتديد سعوديةال التكافلية التأمينية التجربة عرض -
 يف دول جملس التعاون اخلليجي. التكافلي التأمني واقع حتليل -

 :البحث منهج

 من التحليلي الوصفي األسلوب سنتبع البحث، هذا وراء من األهداف وحتقيق املطروحة اإلشكالية على لإلجابة
 يف سعوديةال التجربة عرض مثة ومن كمدخل وإحصاءات أرقام يفيف العامل  التكافلي التأمني صناعة عرض خالل
 وبعدها بيان مكانة التجربة السعودية يف سوق التأمني التكافلي اخلليجي. كنموذج التكافلي التأمني
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 :مدخل لصناعة التأمين التكافلي-أوال

 التأمين لغة: تعريف -1

قوله  اطمأن قلبه ومل خيف، فو آمن وأمني، ومنه، يقال: أَِمن أَْمًنا، وأَمانَا وأَمانًة: أي التأمني مصدر أمَّن تأمينا وأمانا
، ويقال: أمنه على الشيء، َوِثَق به واطمأن إليه، قال تعاىل: "قال هل آمنكم 1تعاىل: "رب اجعل هذا البلد آمنا"

 .3، ويقال: أَُمَن أمانة، أي كان أمينا2عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل"

 تعريف التأمين اصطالحا:  -6

أمني باعتباره نظاما: "على أنه نظام تعاقدي يقوم على أساس املعاوضة غايته التعاون على ترميم أضرار يعرف الت
 املخاطر الطارئة، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية".

اشرتط التأمني  املؤمن له أو املستفيد الذيأما التأمني باعتباره عقدا: "فوه عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل 
لصاحله مبلغا من املال أو ايرادا مرتبا أو أي عوض مايل آخر يف حالو وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني بالعقد، 

 .4وذلك نظري قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن"

 تعريف التأمين التكافلي: -3

 يتعرضون أشخاص اتفاق" :بأنه اإلسالمي التكافلي التأمني واملراجعة احملاسبة هليئة رعيةالش املعايري عرفت وقد
 بالتربع، االلتزام أساس على اشرتاكات بدفع وذلك األخطار، هذه عن الناشئة األضرار تاليف على معينة ألخطار
 التعويض منه يتم صندوق() مستقلة، مالية ذمة وله االعتبارية، الشخصية حكم له تأمني صندوق ذلك من ويتكون

 ويتوىل. والوثائق للوائح طبقاً  وذلك منها، املؤمن األخطار وقوع جراء من املشرتكني أحد تلحق اليت األضرار عن
  واستثمار التأمني أعمال بإدارة تقوم بأجر مسامهة شركة تديره أو الوثائق، محلة من خمتارة هيئة الصندوق هذا إدارة

                                                           
 .53سورة إبراهيم، اآلية:  1
 .70سورة يوسف، اآلية:  2
، 4804الرياض،  "، الطبعة األوىل،من خالل الوقف دراسة فقهية تطبيقية معاصرةالتأمين التكافلي علي بن حممد بن حممد نور، دار التدمرية، " 3

 .78ص 
، 00، العدد 44"، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، اجمللد إعادة التأمين والبديل اإلسالمي دراسة فقهيةعبد العزيز بن علي الغامدي، " 4

 .08ص 
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  .1الصندوق موجودات

وعرفه جملس اخلدمات اإلسالمية بأنه: "اتفاق جمموعة من املشرتكني فيما بينهم على دعم بعضهم بعضا متعاونني 
يف حتمل خسارة ناجتة من خماطر معينة. يف ترتيبات التأمني التكافلي يساهم املشاركون مببلغ من املال يف صندوق 

حصيلة الصندوق ملساعدة األعضاء ضد أنواع معينة من اخلسائر أو مشرتك باعتباره التزاما بالتربع، وتستخدم 
 .2األضرار"

 التأمين التكافلي: خصائص -4

 ينفرد التأمني التكافلي خبصائص متيزه عن غريه من أنواع التأمني األخرى وأمهها:

لتكافلي عن ااجتماع صفة املؤمن واملؤمن له لكل عضو: وهذه من أهم اخلصائص اليت يتميز هبا التأمني  -
غريه، حيث إن أعضاء هذا التأمني يتبادلون التأمني فيما بينهم، إذ يؤمن بعضهم بعضا، فهم جيمعون 
بني صفتني يف نفس الوقت مؤمنون ومؤمن هلم، واجتماع صفة املؤمن واملؤمن له يف شخصية املشرتكني 

 .3أقساط مآهلا لدافعيهامجيعا، جيعل الغنب واالستغالل منتفيا، ألن هذه األموال املوضوعة ك
: ملا كانت طبيعة مشروعات التأمني التكافلي تتطلب وجود عدد كبري عدم احلاجة إىل وجود رأس مال -

من األعضاء ملقابلة خطر معني يتم فيه االتفاق على توزيع اخلسارة اليت حتل بأي منهم مجيعا، مما يؤدي 
 إىل عدم احلاجة إىل رأس املال.

دمة تكلفة: تعتمد الفكرة اليت تقوم عليها مشاريع التأمني التكافلي على توفري اخل توفري التأمني بأقل -
التأمينية ألعضائها بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بسبب غياب عنصر الربح واخفاض تكلفة املصروفات 

 . 4اإلدارية وغريها، فال حيتاج األمر إىل وسطاء أو مصروفات أخرى مثل الدعاية واإلعالن
 لربح: التأمني التكافلي نظام تربعي ال يهدف إىل حتقيق الربح وإمنا يسعى إىل إقامة التعاونعدم قصد ا -

                                                           
İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI "، جملة استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي اإلسالميرؤية أشرف حممد دوابه، " 1

DERGİSİ 081، ص 4807، جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، 84، العدد. 
 .84، ص 4881"، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ديسمرب المبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي" 2
، امللتقى الدويل السابع "التأمين التكافلي اإلسالمي كبديل للتأمين التجاري التقليدي في الجزائر الواقع واآلفاقهبلويل فيصل، خويلد عفاف، " 3

ص ، 4804ديسمرب  80-85"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي -جتارب الدول–حول: "الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير 
83. 

"، سوريا(-قطر-تطور صناعة التأمين التكافلي وآفاقه المستقبلية تجارب بعض الدول العربية )البحرينشنشونة حممد، خبيزة أنفال حدة، " 4
 80-85ومي "، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ي-جتارب الدول-امللتقى الدويل السابع حول: "الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير

 .1-0، ص 4804ديسمرب 
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 .1والتضامن بني األفراد وهو من قبيل الرب املؤمور به شرعا 
 :التكافلي العالميصناعة التأمين  مكانة السوق السعودي في -5

 منو معدل أمريكي؛ دوالر مليار 40.80 إىل لتصل 4800 عام يف ٪5.4 بنسبة التكافل مسامهات إمجايل منا
بلغ ٪0.5 من أبطأ

ُ
 منت ،4800 إىل 4800 من سنوات الثماين فرتة مدار على  .4800 عام يف عنها امل

 .٪0.3 بلغ مركب منو معدل مبتوسط العاملية الصناعة مسامهات

 مليار 44.0 بنحو املقدرة 4800 لعام املسامهات إمجايل من( ٪04.7) األسد نصيب العام التكافل يشكل
 مليار 00.08 بنحو تقدر مبسامهات اخلليجي التعاون جملس دول منطقة تصدرت املنطقة حسبو  .أمريكي دوالر
 املرتبة يفالشرق األوسط وجنوب آسيا  منطقة تأيت. العاملية املسامهات إمجايل من ٪05.4 متثل أمريكي، دوالر
( أمريكي دوالر مليار 5.84) آسيا شرق جنوب تليها، (أمريكي دوالر مليار 00.57) ٪04.8 مبسامهة التالية

 .2التوايل على ٪4.85و ٪00.4 بنسبة، (أمريكي دوالر مليار 8.33) وأفريقيا

 4800-4800 العاملية التكافل مسامهات اجتاه: 80الشكل رقم 
 الوحدة مليار دوالر أمريكي                                                   

 
Source: "Stability Report 2020", Islamic Financial Services Industry, IslamicFinancial Services 

Board, July 2020, p 36. 

                                                           
ف( يف "، املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة والوقالتأمين التكافلي رؤية مستقبليةصفية أمحد أبو بكر، " 1

 .80، ص 4805ماي  40-48بالبليدة، يومي حتقيق التنمية املستدامة، خمرب التنمية االقتصادية والبشرية يف اجلزائر، جامعة سعد دحلب 
2 "Stability Report 2020", Islamic Financial Services Industry, IslamicFinancial Services Board, July 2020, p 

36. 
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 على ٪4 التأمني أقساط إمجايل من مئوية كنسبة التكافل مسامهات فيها بلغت اليت البلدان أسفله اجلدول يوضح
 . 4800 عام يف األقل

 4800عام  نسبة سوق التأمني التكافلي من سوق التأمني اإلمجايل يف العامل: 80رقم اجلدول 

 مسامهات التأمني التكافلي من إمجايل أقساط التأمني الدول نسب مسامهة التأمني التكافلي
 088 السعودية 088%-00%

 088 إيران
 088 السودان

70%-08% - - 
 00.0 بروناي 78%-00%
 48.0 الكويت 08%-40%

 40.7 ماليزيا
 40.1 البحرين

 54.5 اإلمارات العربية
 00 األردن 48%-00%

 04.0 مصر
 04.3 عمان

 05 بنغالديش
 00.3 فلسطني
 00.7 املالديف

 8.0 كينيا 08%-0%
 0.0 دول أخرى

 0.0 نيجرييا
 0.0 السنغال
 4.0 اجلزائر

 4.5 سريالنكا
 5.1 باكستان

 0.4 تركيا
 3.4 إندونيسيا

 0.7 قطر
Source: "Stability Report 2020", Islamic Financial Services Industry, IslamicFinancial Services 

Board, July 2020, p 37. 

Free Hand



8 
 

 من ٪10 حوايل وجاء. بالكامل إسالمي تأمني سوق والسودان السعودية العربية واململكة إيران دول ثالث وتدير
 واإلمارات وماليزيا السعودية العربية واململكة إيران هي دول مخس من 4800 عام يف العاملية املسامهات إمجايل
 .وإندونيسيا املتحدة العربية

 (أمريكي دوالر مليون) 4800لسنة  تكافل أسواق مخسة أكرب مسامهة: 84رقم  الشكل

 
Source: "Stability Report 2020", Islamic Financial Services Industry, IslamicFinancial Services 

Board, July 2020, p 36. 

 :6060-6002لسعودية في التأمين التكافلي التجربة ا-ثانيا

 في المملكة العربية السعودية: اإلطار القانوني المنظم لقطاع التأمين التكافلي -1
لتأمني عن طريق شركات تأمني مسجلة فيها، تعمل بأسلوب ايف اململكة العربية السعودية  يكون التأمني

التعاوين على غرار األحكام الواردة يف النظام األساسي للشركة الوطنية للتأمني التعاوين، الصادر يف 
ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة هــ،  0083-80-00( وتاريخ 3ملرسوم امللكي رقم )م/شأهنا ا

 . 1اإلسالمية
أما فيما خيص ضوابط اعتماد املنتجات التأمينية التعاونية، فقد أصدر البنك املركزي السعودي هذه 

ه، بناء على الصالحيات  0004-80-58( وتاريخ 004/س/0الضوابط مبوجب قرار احملافظ رقم )
( 54مبوجب نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/املمنوحة للبنك املركزي 

-83-40( وتاريخ 58ه، واملعدل مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/0040-87-84وتاريخ 
 -85-80( وتاريخ 0/317ه، والئحته التنفيذية الصادرة مبوجب قرار وزير املالية رقم )0050

                                                           
 .84املادة األوىل، نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مؤسسة النقد العريب السعودي، ص  1
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ة على املنتج التأميين الذي يتطلب املوافقة البنك املركزي املسبقة، ه. وحتتوي هذه الالئح 0043
واملنتج الذي يتطلب إشعار البنك املركزي، واملستندات املطلوبة لتقدمي طلب املوافقة املسبقة أو 

 . 1اإلشعار
 السعودية:  العربية المملكة في التأمين على بالرقابة المعنية األجهزة -6

 2ي:ه رئيسية جهات ثالث قبل من واإلشراف للمراقبة اململكة يف التأمني قطاع خيضع
 :التعاوني الصحي الضمان مجلس -

 مبوجب أنشئت مستقلة، اعتبارية شخصية ذات حكومية هيئة هو التعاوين الصحي الضمان جملس
 جملس إنشاء علىاليت تنص  0111-80-00 بتاريخ (71) رقم الوزراء جملس قرار من الرابعة املادة

 .التعاوين الصحي الضمان نظام تطبيق على لإلشراف التعاوين الصحي الضمان
 :السعودي العربي النقد مؤسسة -

 شركات مراقبة نظام تطبيق تتوىل مؤسسة النقد العريب السعودي سابقا والبنك املركزي السعودي حاليا
 سوق تنظيم دفهب 2003 جويلية 31 بتاريخ( 54)م/ رقم امللكي باملرسوم الصادر التعاوين التأمني
 حتقيقا التأمني مراقبة إدارة النقد مؤسسة خصصت وقد ومراقبته، السعودية العربية اململكة يف التأمني

 املنافسة تشجيع باالعتبار األخذ مع واملستثمرين، هلم املؤَمن حقوق محاية إىل إضافة اهلدف، هلذا
 سوق استقرار توطيد أجل من منافسة وتغطيات بأسعار أفضل تأمينية خدمات وتوفري والفعالة العادلة

 .الوظائف وتوطني التدريب ذلك يف مبا اململكة يف التأمني قطاع تطوير مث ومن التأمني،
 :المالية السوق هيئة -

 ،4885 جويلية 50 بتاريخ( 58/ م) رقم امللكيباملرسوم  الصادر املالية السوق نظام مبوجب أنشئت
 السوق تطويرو  تنظيم تشمل واسعة بصالحيات تتمتع وإداري مايل استقالل ذات حكومية هيئة وهي

 اهليئة متوقا املالية، األوراق تداول يف العاملة واجلهات األجهزة أساليب وتطوير وتنمية املالية،
 املايل قالسو  نظام أمهها من كان واليت أهدافها، لتحقيق واللوائح التنظيمات من العديد بإصدار
 النظامي عريفالت مبوجب السعودية التأمني شركات هلا ختضع اليت املسامهة الشركات حوكمة والئحة

 .هلا
                                                           

 .80ضوابط اعتماد املنتجات التأمينية، البنك املركزي السعودي، ص  1
، 84امعة البليدة "، جملة األحباث االقتصادية جلتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق نظام التأمين الصحي التعاونيسهام عبد الكرمي، " 2

 .004، ص 4807، جوان 00العدد 
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 سوق التأمين التكافلي السعودي:تطور  -3

 تعترب اململكة نأ لدرجة السنني مر على بسرعة السعودية العربية اململكة يف اإلسالمية املالية اخلدمات صناعة منت
 لتمويلا صناعة يف الرائدة الدول من واحدة هي السعودية العربية اململكة. اإلسالمي التمويل رواد بني من اآلن

 وضع فإن حالياً و . األخرى اإلسالمية بالدول مقارنة الصناعة هذه يف عميق تاريخ وهلا العامل مستوى على اإلسالمي
. والتكافل املال رأس وسوق اإلسالمية الصريفة وهي اإلسالمي، للتمويل الثالثة القطاعات مجيع يف مستقر البالد

( ٪50) إيران تليها، (العاملية التكافل مسامهات من ٪50 بنسبة) تكافل سوق أكرب هي السعودية العربية اململكة
  لنفطا أسعار اخنفاض بسبب االقتصادي للتباطؤ نتيجة ذلك ومع(. ٪7) املتحدة العربية واإلمارات( ٪0) وماليزيا

فقد انكمش حجم قطاع  4800أما سنة  .1٪4.0 إىل السعودية العربية اململكة يف النمو اخنفض ،4800 عام يف
مقارنة بتسجيله  4800سنة  %8.1التأمني للمرة األوىل منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بتسجيله تراجعا مبعدل 

 .2. ويعود ذلك لتباطؤ االقتصاد السعودي بدرجة أساسية4807سنة  %8.7منوا بــ 

 4801-4887للفرتة  السعودي واملؤشرات التأمينيةالتكافلي حجم نشاط سوق التأمني : 84اجلدول رقم 
 الوحدة: مليون لاير سعودي                                                                                    

 4804 4800 4808 4881 4880 4880 4887 السنة
تأمني احلماية 

 واالدخار
400 540 310 0885 104 183 001 

 00403 1080 0718 0414 0083 5873 4444 التأمني الصحي
 1888 0018 7043 7503 3348 3010 0010 التأمني العام

 40000 00380 07500 00708 08101 0305 7150 اإلمجايل
 4801 4800 4800 4807 4803 4800 4805 السنة

األمني احلماية 
 واالدخار

003 180 0857 0830.0 0008.5 0084.0 0050.1 

 44000.1 01005.0 01853.3 00758.5 00170 03040 04013 التأمني الصحي
 00408.0 00840.0 07540.0 00005.0 07010 05030 00388 التأمني العام

 50018.3 53800.3 57385.4 57033.5 57017 58004 43451 اإلمجايل
  .4801-4887تقرير سوق التأمني السعودي للفرتة اعتمادا على  من إعداد الباحثتني املصدر:

                                                           
1  "Improving the Takaful Sector In Islamic Countries", Standing Committee for Economic and Commercial 

Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC), October 2019, P 77. 
 .80، ص 0480ماي  08"قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية"، أحباث القطاعات،  2
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 4801-4887املكتتب هبا للفرتة التكافلي : تطور إمجايل أقساط التأمني 85 الشكل رقم

 
 .84املصدر: من إعداد الباحثتني اعتمادا على اجلدول رقم 

 فكانت كاآليت: 4848فيما خيص سنة 
 4848: حجم نشاط سوق التأمني التكافلي السعودي واملؤشرات التأمينية لعام 85 اجلدول رقم

 الوحدة: مليون لاير سعودي                                                                              
 4848الربع الثالث  4848الربع الثاين  4848الربع األول  السنة

 410.8 543.7 580.7 تأمني احلماية واالدخار
 3450.5 0048.0 0701.4 التأمني الصحي
 0158.3 0007.3 4055.4 تأمني املركبات

 0500.5 0755.1 4830.0 أنواع التأمني العام األخرى
 0003.8 0777.3 04000.0 اإلمجايل

 .80، ص 4848املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على تقرير سوق التأمني السعودي 
 4848: إمجايل األقساط املكتتب هبا سنة 80رقم  الشكل
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 .85 املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على اجلدول رقم

 :التكافلي السعودي التأمين قطاععمق  -4
يعرف عمق التأمني بأنه نسبة إمجايل أقساط التأمني املكتتب هبا إىل إمجايل الناتج احمللي، حيث ارتفع 

، نظرا الرتفاع إمجايل أقساط 4800عام  %0.4مقابل  %0.40ليبلغ  4801عمق التأمني يف عام 
خالل اخلمس سنوات املاضية  %0-بلغ معدل النمو السنوي املتوسط لعمق التأمني  التأمني.

 (. كما هو موضح يف اجلدول التايل:4803-2019)
 4801-4887خالل  أمني يف الناتج احمللي اإلمجايلت: عمق قطاع ال80 اجلدول رقم

 4804 4800 4808 4881 4880 4880 4887 السنة
 إمجايل الناتج احمللي

 )مليار لاير سعودي( 
0.580 0.000 0.030 0.500 0.718 4.075 4.040 

 %8.85 %8.80 %8.87 %8.80 %8.85 %8.84 %8.84 تأمني احلماية
 %8.50 %8.07 %8.37 %8.35 %8.40 %8.44 %8.00 التأمني الصحي 

 %8.55 %8.57 %8.08 %8.07 %8.50 %8.50 %8.50 التأمني العام
 %8.00 %8.03 %8.10 %0.87 %8.74 %8.70 %8.35 اإلمجايل

 4801 4800 4800 4807 4803 4800 4805 السنة
 إمجايل الناتج احمللي
 )مليار لاير سعودي(

4.013 4.013 4.001 4.510 4.308 4.150 4.105 

 %8.80 %8.80 %8.80 %8.80 %8.80 %8.85 %8.85 تأمني احلماية
 %8.07 %8.70 %8.00 %8.00 %8.00 %8.30 %8.03 التأمني الصحي

 %8.00 %8.00 %8.70 %8.04 %8.70 %8.01 %8.00 التأمني العام
 %0.40 %0.48 %0.04 %0.30 %0.01 %0.80 %8.18 اإلمجايل

 .81ص  ،4801-4887املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على تقرير سوق التأمني السعودي، مؤسسة النقد السعودي 
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 فكان كاآليت: 4848أما خبصوص 
 4848عام  أمني يف الناتج احمللي اإلمجايلتعمق قطاع ال: 83اجلدول رقم 

 4848الربع الثالث  4848الربع الثاين  4848الربع األول  السنة
 %8.8 %8.87 %8.80 واالدخار تأمني احلماية

 %8.0 %8.1 %0.0 التأمني الصحي 
 %8.5 %8.5 %8.0 تأمني املركبات

 %8.4 %8.5 %8.5 األخرى التأمني العامأنواع 
 %0.5 %0.3 %0.0 اإلمجايل

 .00 ، ص4848 املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على تقرير سوق التأمني السعودي، مؤسسة النقد السعودي
يعرف عمق قطاع التأمني غري النفطي بأنه نسبة إمجايل أقساط التأمني املكتتب هبا إىل الناتج احمللي غري 

 %0.1مقابل  4801يف عام  %0.1النفطي، حيث بلغ عمق التأمني من الناتج احمللي غري النفطي 
 :4848-4887والشكل التايل يوضح تطور عمق قطاع التأمني السعودي يف الفرتة  .4800للعام 

 4848-4887: عمق قطاع التأمني السعودي خالل 83 الشكل رقم

 .83-80 املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على اجلدول رقم
 :4801-4887وفيما يلي نعرض عمق قطاع التأمني غري النفطي للسوق السعودي خالل الفرتة 

 4801-4887عمق قطاع التأمني يف الناتج احمللي غري النفطي خالل الفرتة : 87 اجلدول رقم
 4804 4800 4808 4881 4880 4880 4887 السنة

 غري إمجايل الناتج احمللي
 )مليار لاير سعودي( النفطي 

780 704 707 045 014 101 0.535 

 %8.80 %8.08 %8.04 %8.00 %8.81 %8.83 %8.80 تأمني احلماية
 %8.05 %0.87 %0.08 %0.80 %8.80 %8.800 %8.50 التأمني الصحي 

 %8.77 %8.07 %8.03 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 التأمني العام
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 %0.37 %4.84 %4.80 %4.84 %0.31 %0.50 %0.03 اإلمجايل
 4801 4800 4800 4807 4803 4800 4805 السنة

 إمجايل الناتج احمللي
 لاير سعودي( )مليار

0.000 0.780 0.008 0.010 0.053 0.140 4.847 

 %8.87 %8.87 %8.87 %8.87 %8.87 %8.87 %8.87 تأمني احلماية
 %0.00 %0.85 %0.80 %0.80 %0.81 %8.10 %8.10 التأمني الصحي

 %8.08 %8.05 %8.01 %8.17 %8.13 %8.00 %8.00 التأمني العام
 %0.00 %0.04 %0.11 %4.87 %4.08 %0.18 %0.04 اإلمجايل

 .81، ص 4801املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على تقرير سوق التأمني السعودي، مؤسسة النقد السعودي 
 4848عام  تأمني يف الناتج احمللي غري النفطيعمق قطاع ال: 80اجلدول رقم 

 4848الربع الثالث  4848الربع الثاين  4848الربع األول  السنة
 %8.0 %8.0 %8.0 واالدخار احلماية تأمني

 %0.8 %0.8 %0.3 التأمني الصحي 
 %8.0 %8.0 %8.3 تأمني املركبات

 %8.5 %8.0 %8.0 األخرى التأمني العامأنواع 
 %0.0 %0.1 %4.3 اإلمجايل

 .00 ، ص4848املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على تقرير سوق التأمني السعودي، مؤسسة النقد السعودي 
 :4801-4887والشكل التايل يوضح تطور عمق قطاع التأمني السعودي يف الفرتة 

 4848-4887خالل يف الناتج غري النفطي : عمق قطاع التأمني السعودي 87 الشكل رقم

 
 .80-87 املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على اجلدول رقم
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 كثافة سوق التأمين التكافلي السعودي: -5

التأمني بأهنا معدل إنفاق الفرد على التأمني )إمجايل أقساط التأمني املكتتب هبا مقسومة على تعرف كثافة 
لاير للفرد يف  0080إىل  4800لاير للفرد يف عام  0800حيث ارتفعت كثافة التأمني من  عدد السكان(.

 .%3.0بارتفاع نسبته  4801عام 

-4803خالل الفرتة  %0.8-الفرد على خدمات التأمني بلغ معدل النمو السنوي املتوسط ملستوى إنفاق 
 :4801-4887. واجلدول التايل يوضح تطور كثافة التأمني خالل 4801

 4801-4887: كثافة قطاع التأمني 80 اجلدول رقم
 4804 4800 4808 4881 4880 4880 4887 السنة

 41.01 40.0 40.0 43.0 40.0 40.8 45.0 عدد السكان )مليون نسمة(
 58 55 57 08 40 00 1 تأمني احلماية 
 500 530 548 400 010 040 10 التأمني الصحي

 580 410 400 401 444 407 018 التأمني العام
 043 704 780 307 008 530 415 اإلمجايل
 4801 4800 4800 4807 4803 4800 4805 السنة

 50.4 55.0 54.33 50.00 58.00 58.00 41.01 عدد السكان
 55.00 55.88 53.85 55.80 55.77 41 41 تأمني احلماية

 737.04 313.80 300.00 307.81 707.08 300 004 التأمني الصحي
 000.50 001.00 380.30 308.47 357.85 038 510 التأمني العام

 0080 0800 0040 0031 0070 110 070 اإلمجايل
 .08 ، ص4801تقرير سوق التأمني السعودي، مؤسسة النقد السعودي  من إعداد الباحثني اعتمادا على املصدر:

 4848تأمني يف الناتج احمللي غري النفطي عام قطاع ال كثافة: 81اجلدول رقم 
 4848الربع الثالث  4848الربع الثاين  4848الربع األول  السنة

 0 1 1 واالدخار تأمني احلماية
 001 050 448 التأمني الصحي 

 33 30 01 املركباتتأمني 
 51 00 31 األخرى التأمني العامأنواع 

 430 401 577 اإلمجايل
 .04 ، ص4848املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على تقرير سوق التأمني السعودي، مؤسسة النقد السعودي 
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 4848-4887قطاع التأمني السعودي خالل  : كثافة80الشكل رقم 

 
 .81-80 الباحثني اعتمادا على اجلدول رقماملصدر: من إعداد 

 :مجلس التعاون الخليجيدول التأمين التكافلي في السعودية مقارنة ب -2

 اخلليجي لتعاونا جملس دول يف التكافل لقطاع بالنسبة بالتحديات مليًئا عاًما الواقع يف 4800 عام كان     
 دوالر مليار 00.73 إىل سنوي أساس على ٪8.3- بنسبة املنطقة يف املسامهات إمجايل اخنفض. الست

 00.0) ٪7.1- بنسبة املرتاجع بالنمو مقارنةً  حتسًنا ميثل هذا أن من الرغم على ،4800 عام يف أمريكي
علن( أمريكي دوالر مليار

ُ
 كان ،4800 إىل 4805 من سنوات الست فرتة خالل. 4800عام  يف عنه امل

 إىل للمنطقة العاملية السوق حصة اخنفضت النمو، النكماش نتيجة. ٪0.5 يبلغ السوق مسامهات إمجايل
 .4800 العام يف ٪03 من 4800 يف 05.4٪

 عامي بني ينياملتتال للعامني اخلليجي التعاون جملس دول منطقة يف النمو معدل يف اخنفاض عن اإلبالغ مت
 عوديةالس السوق يف املسامهات اخنفاض إىل أساسي بشكل االجتاه هذا يُعزى أن وميكن. 4800و 4807
 تبلغ سوقية حبصة املنطقة يف سوق أكرب السعودية، العربية اململكة من املسامهات اخنفضت. املتتاليتني للفرتتني

 بنسبة اخنفاض من أكثر أي أمريكي، دوالر مليار 1.0 إىل لتصل سنوي أساس على ٪4.0- بنسبة ،07٪
 .4800 عام يف 0.0٪-

. السعودي السوق يف املسامهات إمجايل من ٪08 من أكثر مًعا السيارات وتأمني الطيب التأمني قطاعي متثل
-4800 أي) اضينيامل العامني خالل السعودية العربية اململكة يف عنه املبلغ املسامهات منو يف االخنفاض يرجع

. املنافسة بسبب التسعري خماطر يف تصحيحية تدابري اختاذ على املشغلني قدرة عدم إىل أساسي بشكل( 4800
 شديدة، نافسةم منطقة كانت اليت الطبية، املنتجات وخاصة للمنتجات، املناسب االكتواري التسعري سيؤدي

293 358
440

576 604
682 725

864
991

1168 1159 1121
1048 1107

366
249 251

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 الربع 
األول 
2020

الربع 
الثاني 
2020

الربع 
الثالث 
2020

2020-2006كثافة قطاع التأمين 

2020-2006كثافة قطاع التأمين 

Free Hand



17 
 

 خصومات تطبيق مثل التنظيمية، اإلصالحات األخرى العوامل وتشمل. وأدائها السوق مسامهات منو زيادة إىل
 وتشمل. ٪43 بنسبة املسامهات متوسط انكماش إىل يؤدي مما السيارات سياسات على مطالبات بدون أعلى

 وسياسات األجانب على الضرائب ارتفاع بسبب 4800 عام يف وافد مليون من أكثر رحيل األخرى األسباب
 .التنافسية األعمال وبيئة القومية التوظيف

 لقطاع األجل ةقصري  التوقعات فإن السعودية، العربية اململكة يف املسجلة املسامهات اخنفاض من الرغم على
 يتم قد حيث املتوسط املدى على السيارات أعمال قطاع من املسامهات تتعاىف أن املتوقع من. مواتية التكافل
 دةاجلدي األعمال خالل من ما حد إىل مطالبات بدون السيارات سياسات على األعلى اخلصومات تعويض

 من ٪38 بنحو ريقد ما. )عليهم املؤمن غري السائقني على التدرجيي للتضييق السلطات وخطط السائقات من
 وأن شخص، مليون 00 حوايل الوثيقة تغطي أن املتوقع من(. كاف   تأميين غطاء حالًيا لديهم ليس السائقني

 إمجايل من ٪0 حوايل) املسامهات من( سعودي لاير مليارات 5) أمريكي دوالر مليون 088 من أكثر متثل
 .سنويا( املسامهات

 وما اإلغالق مثل املعتمدة تقليصه وتدابري COVID-19 لوباء كان ،4848 عام من األول الربع هناية يف
 احلالية، اساتالسي وجتديد اجلديدة السياسات اشرتاكات على كبري أثر األعمال يف اضطرابات من عنه ينتج
 أن احملتمل من كبري، حد إىل. سياسات السيارات على ٪08 إىل ٪78 خصومات املشغلني تقدمي مع حىت
 .4848 لعام أرباحهم أداء على ذلك يؤثر

 املتوقع نم وكان السعودية، العربية اململكة يف أعمال خط أكرب هي الطبية/  الصحية األعمال خطوط تزال ال
 يةصح تغطية لتنفيذ االستعداد بعد 4848 عام بعد مستمرًا منًوا يسجل أن املستجد كورونا فريوس تفشي قبل
 .األجنبية الدول من للحجاج مؤقتة طبية/ 

 COVID-19 انتشار من للحد االحتواء إجراءات من كجزء املقيد واحلج 4848 العمرة إلغاء فإن ذلك ومع

 .48481 عام بداية يف إطالقها مت اليت هذه احلماية خطة من املتوقعة الصناعة أرباح على سيؤثر
 (4800) اخلليجي التعاون جملس لدول للتكافل السوقية احلصة :08 اجلدول رقم

  احلصة السوقية الدولة
 %00.4 اململكة العربية السعودية 

 %08.5 اإلمارات العربية املتحدة
 %4.0 قطر

                                                           
1 "Stability Report 2020", Islamic Financial Services Industry, IslamicFinancial Services Board, July 2020, p 38. 
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منطقة دول جملس التعاون اخلليجي  متثل %4.7 الكويت
التأمني  سوق من ٪05.4 نسبة

 4800 التكافلي العاملية
 %0.0 البحرين

 %0.4 عمانسلطنة 
 .50، ص 4848املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على تقرير جملس اخلدمات اإلسالمية 

فكانت احلصة السوقية للملكة العربية السعودية بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي   4801أما سنة 
 كاآليت:

 :الدولة حسب 4801 عام يف املدرجة التكافل ملشغلي الصافية لألرباح السوقية احلصة: 80الشكل رقم 

 
 Source : Cynthia Ang, "GCC takaful 2019 results show a remarkable turnaround - Takaful 

Feature" , Midle East Insarance Review, jun 2020,P 05. 

سنوية قدرها مليون دوالر أمريكي بزيادة  555.0حيث كانت األرباح الصافية للملكة العربية السعودية      
، تليها %08.3وحبصة سوقية من إمجايل أرباح سوق دول جملس التعاون اخلليجي بنسبة  080.0%+

وبنسبة حصة سوقية  %08.0-مليون دوالر أمريكي باخنفاض سنوي  50.0اإلمارات العربية املتحدة بقيمة 
نسبة بزيادة يف أرباحها من إمجايل أرباح سوق التأمني التكافلي اخلليجي، أما قطر فقد سجلت  0.7%

 من أرباح سوق التأمني اخلليجي. %7.0مليون دوالر أمريكي وحبصة  40.1أي بقيمة قدرها  40.1%+

من  %4.5مليون دوالر أمريكي بنسبة  1.7صايف أرباح قدره سجلت البحرين وسلطنة عمان فيما       
لعام املاضي أما سلطنة عن ا %00.0قدرها +زيادة ايل صايف أرباح السوق اخلليجية، أي سجلت البحرين إمج

حيث سجلت  %07.1-، أما الكويت فقد اخنفضت نسبة أرباحها بنسبة %40.0عمان فبزيادة نسبتها +

80,50%

7,60%

6,70%

0,60%

2,30%
2,30%

الحصة السوقية لألرباح الصافية

المملكة العربية السعودية اإلمارات العربية المتحدة قطر كويت سلطنة عمان البحرين

الباحثين
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من إمجايل أرباح السوق  %8.7وحبصة سوقية  4801مليون دوالر أمريكي سنة  4.0قيمة أرباح قدرها 
 .1اخلليجي لصناعة التأمني التكافلي

 الخاتمة:

حتتل منطقة دول جملس التعاون اخلليجي الريادة يف صناعة التأمني التكافلي يف السوق العاملي، وتتصدر اململكة      
العربية السعودية املنطقة حبيازهتا حصة األسد من احلصة السوقية اإلمجالية اخلليجية خالل فرتة الدراسة، حيث تدير 

لك جع لألمهية البالغة اليت أولتها اململكة لصناعة التأمني التكافلي، وذاململكة سوق تأمني إسالمي بالكامل، وهذا را
من خالل وضع عدة أطر قانونية منظمة لسوق التأمني ومؤسساهتا وللمنتجات املسموح التعامل هبا، واملستندات 

 القانونية الالزمة لالخنراط يف السوق.

األصعدة،  رقابية خاصة بسوق التأمني التكافلي على خمتلف كما أن اململكة العربية السعودية سعت إىل توفري أجهزة
وهو ما  ،بدءا مبجلس الضمان الصحي التعاوين، إضافة إىل مؤسسة النقد العريب السعودي وأخريا هيئة السوق املالية

تكافلي لحجم نشاط سوق التأمني احيث ازداد . ساهم يف تطور سوق التـأمني التكافلي السعودي هبذه السرعة
اخلمس سنوات األخرية خالل فرتة الدراسة وهو ما كانت عليه أيضا كثافة  لسعودي بشكل مستمر خصوصا يفا

 سوق التأمني التكافلي السعودي.

 المصادر والمراجع العربية:

 القرآن الكرمي. -0
ية التأمين التكافلي من خالل الوقف دراسة فقهية تطبيقعلي بن حممد بن حممد نور، دار التدمرية، " -4

 .4804"، الطبعة األوىل، الرياض، عاصرةم
ربية للدراسات "، اجمللة العإعادة التأمين والبديل اإلسالمي دراسة فقهيةعبد العزيز بن علي الغامدي، " -5

 .00، العدد 44األمنية والتدريب، اجمللد 
، جملة "رؤية استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي اإلسالميأشرف حممد دوابه، " -0

İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI DERGİSİ جامعة إسطنبول صباح 84، العدد ،
 .081، ص 4807الدين زعيم، 

 .4881"، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ديسمرب المبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي" -3
                                                           

1 Cynthia Ang, "GCC takaful 2019 results show a remarkable turnaround - Takaful Feature" , Midle 

East Insarance Review, jun 2020,P 05. 
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قليدي في تالتأمين التكافلي اإلسالمي كبديل للتأمين التجاري الهبلويل فيصل، خويلد عفاف، " -7
 "، امللتقى الدويل السابع حول: "الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطويرالجزائر الواقع واآلفاق

 .4804ديسمرب  80-85"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي -جتارب الدول–
جارب بعض تتطور صناعة التأمين التكافلي وآفاقه المستقبلية شنشونة حممد، خبيزة أنفال حدة، " -0

"، امللتقى الدويل السابع حول: "الصناعة التأمينية، الواقع سوريا(-قطر-الدول العربية )البحرين
ديسمرب  80-85"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي -جتارب الدول-العملي وآفاق التطوير

4804. 
اين حول دور التمويل الدويل الث "، املؤمتر العلميالتأمين التكافلي رؤية مستقبليةصفية أمحد أبو بكر، " -0

اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة والوقف( يف حتقيق التنمية املستدامة، خمرب التنمية االقتصادية والبشرية يف 
 .4805ماي  40-48اجلزائر، جامعة سعد دحلب بالبليدة، يومي 

 تقرير نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مؤسسة النقد العريب السعودي. -1
 .السعودي املركزي البنك التأمينية، املنتجات اعتماد ضوابط تقرير -08
، "تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق نظام التأمين الصحي التعاونيسهام عبد الكرمي، " -00

 .4807، جوان 00، العدد 84جملة األحباث االقتصادية جلامعة البليدة 
 .4800ماي  08، أحباث القطاعات، "قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية" -04
 . 4848-4887تقرير سوق التأمني السعودي للفرتة  -05

 المصادر والمراجع األجنبية:
1- "Stability Report 2020", Islamic Financial Services Industry, 

IslamicFinancial Services Board, July 2020. 

2- "Improving the Takaful Sector In Islamic Countries", Standing 

Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization 

of Islamic Cooperation (COMCEC), October 2019. 
3- Cynthia Ang, "GCC takaful 2019 results show a remarkable turnaround 

- Takaful Feature" , Midle East Insarance Review, jun 2020. 
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