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 :ملخص الدراسة

 وفي. ر شركات وساطة التأمين على نشاط سوق التأمين التعاوني تقييم أثإلى  يهدف هذا البحث 

ســبيل تحقيــق ذلــك اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب المــنهج الوصــفي التحليلــي، حيــث صــمم الباحــث    

ــأمين التعــاوني            ــأمين علــى نــشاط الت ــة وســاطة الت ــأثير مهن ــى ت ..  اســتبانة توافــق هــدف الدراســة للتعــرف عل

ات وسـاطة التـأمين فـي منطقـة الريـاض وذلـك لمعرفـة وجهـات نظـر            وأجريت الدراسة على عدد مـن شـرك       

وبعـد  .. ستبانة خاصة لغايات الدراسة وتوزيعها علـى عينـة عـشوائية   اوتم تصميم .  موظفي تلك الشركات 

تحليـــل البيانـــات توصـــلت الدراســـة إلـــى أن شـــركات الوســـاطة تـــؤثر علـــى نـــشاط ســـوق التـــأمين التعـــاوني      

روق ذات داللة إحصائية بين خصائص عينة الدراسة وعناصـر الخدمـة المقدمـة مـن           بالمملكة؛ و أنه ال توجد ف     

قتـراح عـدد مـن التوصـيات منهـا          اماتوصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج تـم              علـى    وبنـاء . الشركات موضع البحـث   

تطــوير الالئحــة التنفيذيــة الخاصــة بوســطاء التــأمين مــن قبــل مؤســسة النقــد العربــي الــسعودي، مــشاركة         

التأمين في اتخاذ القـرارات المتعلقـة بوسـاطة التـأمين، االهتمـام بـالوعي التـأميني وتثقيـف المجتمـع                 وسطاء  

 .حول التأمين، تأسيس أقسام للتأمين بالجامعات، و إجراء المزيد من البحوث حول الموضوع
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Abstract: 

This research aims to evaluate the impact of insurance brokerage companies 

on the activity of cooperative insurance market. In order to achieve this goal, the 

study adopted the descriptive- analytical method in which the researcher has 

designed a questionnaire that is compatible and consistent with the purpose of 

the study. 

The study was conducted on a number of insurance brokerage companies in 

Riyadh to find out the employees’ opinions. A questionnaire was designed 

especially for the purpose of the study and distributed to a random sample. After 

analyzing data, the study concluded that the brokerage companies affect the 

cooperative insurance market in Saudi Arabia and there is no statistically 

significant differences between the characteristics of the study sample and the 

service elements provided by those companies.  

Based on the findings of the study results, a number of recommendations 

proposed including the development of the executive regulation of insurance 

brokers by Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), the involvement of 

insurance brokers in decision making related to insurance brokerage, increasing 

the insurance awareness and educate the community about insurance, the 

establishment of insurance departments in universities and doing further research 

on the subject. 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٧

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

 :المقدمة
إن المفهوم الشامل للتـأمين هـو التوصـل إلـى مخـرج لإلشـكاليات التـي تحـدث نتيجـة                     

لــذا أنــشئت شــركات  . لتــصرفات األفــراد للمحافظــة علــى مــا يحــيط باإلنــسان وممتلكاتــه    

التــأمين بمختلــف أنــشطتها، ورغــم ذلــك نجــد أن بعــض تلــك الــشركات ال تفــي بــالعقود       

مــن المــؤمنين، فــبعض هــذه الــشركات تنــشأ بهــدف     المبرمــة بينهــا وبــين الطــرف اآلخــر    

الحــصول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الــربح ولــو علــى حــساب جــودة الخدمــة، وبنــاء عليــه     

ــأمين فــي المملكــة، ودخــول هــذا النــوع مــن الــشركات أثــر         ظهــرت شــركات وســاطة الت

ــا لــدى العميــل بمتطلباتــه ومــا يناســبه      بــشكل مباشــر فــي شــركات التــأمين، وشــكل وعيً

 .ا إلى التدقيق في الوثيقة قبل الشروع في التأمينوصولً

والذي يجب اإلشارة إليه أن شركات وساطة التأمين صرح لها بالعمل بناءً على نظام    

مراقبــة شــركات التــأمين التعــاوني والئحتــه التنفيذيــة، والــذي بموجبــه أصــبحت مؤســسة      

المعلـوم أن شـركات   فمـن  . النقد العربي السعودي هي الجهة المشرفة على هذا النـشاط     

وســاطة التــأمين تــساعد العميــل فــي حــال وقــوع مطالبــة لحريــق أو حــادث أثنــاء ســريان       

بوليصة التأمين في الحصول على مستحقاته، هـذا عـالوة علـى أنهـا تقـدم للعميـل خـدمات                    

واستشارات حسب احتياجاته؛ فهي تعدُّ مستشارًا للعميل دون عـبء مـالي إضـافي علـى             

 فإن شركات الوساطة أصبحت طرفًا أساسيًا في حال رغبة العميل فـي             لذا. قيمة الوثيقة 

 .التأمين، حيث إن من مهامها شرح بنود الوثيقة واختيار وعاء التأمين المناسب للعميل

ــأمين        ــشاط التـ ــدعم نـ ــسية لـ ــزة رئيـ ــبح ركيـ ــأمين أصـ ــاطة التـ ــشاط وسـ وحيـــث إن نـ

أثير مهنـة وسـاطة التـأمين       واستمراره وتطوره، فقـد جـرى التركيـز فـي هـذا البحـث علـى تـ                 

 .على نشاط التأمين التعاوني

 مشكلة الدراسة

يتركــز دور شــركات الوســاطة التأمينيــة فــي تفهــم مــا يحتــاج إليــه العميــل مــن خدمــة  

تأمينية ثم نقله لشركة التأمين بصورة تحمي حقوقه عنـد وقـوع المطالبـة، فهنـاك قـضايا            
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 العربـي الـسعودي أغلبهـا اختالفـات         عديدة في لجنة فـصل المنازعـات فـي مؤسـسة النقـد            

بـين العميــل وشــركات التــأمين، وكــل ذلــك يعــود إلــى جهــل العميــل ببنــود الوثيقــة وعــدم  

 .استخدامه وسيطًا مخصصًا لهذه التعامالت

مــن هنــا قــام الباحــث بدراســة استكــشافيه لعــدد مــن شــركات الوســاطة فــي مجــال   

ى مــشكلة البحــث بــشكل يعكــس التــأمين والعاملــة بمدينــة الريــاض، بهــدف الوقــوف علــ

الواقع العملي، ولتحقيق ما سبق فقد تم إجراء عدة مقابالت مع مـديري تلـك الـشركات،       

ومديري خدمة العمالء بها، وقد جرى مالحظة مواقع العمل، واعتمد الباحث على البيانات             

 .المنشورة التي تصدرها مؤسسة النقد، وكذلك البيانات المتاحة على صفحات اإلنترنت

ــى العديــد مــن الــشواهد           ــدئيًا إل ومــن خــالل الدراســة االســتطالعية توصــل الباحــث مب

انعدام الميكنـة   : والمظاهر التي تشير إلى وجود مشكلة البحث وتؤكدها، والتي من بينها          

الــسليمة فــي أغلــب شــركات الوســاطة؛ ممــا يــسبب التــأخر فــي تقــديم الخدمــة التأمينيــة،   

ــز شــركات الوســاطة علــى خدمــة    ــار العمــالء؛ ممــا تــسبب فــي عــدم االهتمــام      وتركي  كب

بــالعمالء اآلخــرين، وعــدم وجــود مــوظفين متخصــصين وأكفــاء لخدمــة العمــالء، وضــعف      

خبرة وسطاء التأمين وعدم بحثهم عن أرقى الخدمات للعمالء وإنما البحث عن أرخـص              

األسعار، وجهل معظم موظفي تلك الشركات بـسلوكيات سـوق التـأمين والتعامـل مـع        

كـل مـا سـبق لـه        .  عمالء، والحاجة إلى تدريب الداخلين إلى سوق العمل في هـذا النـشاط            ال

لـذا فـإن هـذه الدراسـة        .  تأثير كبير على نـشاط التـأمين التعـاوني بـسوق التـأمين بالمملكـة              

 :تحاول اإلجابة عن األسئلة التالية

  هل لشركات الوساطة التأمينية تأثير على نشاط التأمين التعاوني؟-١

الجــنس، العمــر، المؤهــل، الوظيفــة، ( هــل توجــد فــروق بــين خــصائص عينــة البحــث -٢

الــــسعر، (وبــــين عناصــــر الخدمــــة المقدمــــة مــــن شــــركات الوســــاطة   ) ســــنوات الخدمــــة

 ).المشاركة، الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفين
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 :أهداف الدراسة

 التأمينيــة تحديــد أثــر وجــود شــركات الوســاطة : يتمثــل الهــدف األساســي للبحــث فــي 

 :على نشاط التأمين التعاوني، وذلك من خالل ما يلي

 .تقييم أثر شركات وساطة التأمين على نشاط سوق التأمين التعاوني -١

الجـــنس، العمـــر، المؤهـــل، (قيـــاس درجـــة الفـــروق بـــين خـــصائص عينـــة البحـــث   -٢

الــسعر، المــشاركة، الخدمــة،  (وبــين عناصــر الخدمــة المقدمــة  ) الوظيفــة، ســنوات الخدمــة 

 ).االنتشار، اإلدارة والموظفين

وفي ضوء النتائج التي يجري التوصـل إليهـا يمكـن الخـروج بالعديـد مـن التوصـيات                 -٣

التي يمكن للمخططين وواضعي السياسات العامة فـي قطـاع التـأمين أن يـسترشدوا بهـا                 

 .عند اتخاذ قراراتهم

 :فروض البحث

 الدراســات الــسابقة، جــرى تطويرهمــا مــن خــالل (يعمــل البحــث علــى اختبــار فرضــين  

 :تتمشى مع األهداف الخاصة به، وهذه الفروض هي) والدراسة االستطالعية

الـسعر،  (تؤثر شركات وساطة التأمين من خـالل عناصـر الخدمـة المقدمـة منهـا             -١

 .على نشاط سوق التأمين) المشاركة، الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفين

الجـنس، العمـر،    (خـصائص عينـة البحـث       ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين             -٢

وعناصر الخدمة المقدمة مـن الـشركات محـل البحـث           ) المؤهل، الوظيفة، سنوات الخدمة   

 ).السعر، المشاركة، الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفين(

 :أهمية الدراسة

تبرز أهمية البحث من ضرورة تنمية القدرات التنافسية لشركات التـأمين بإيجـاد آليـة               

لـذا تعـدُّ شـركات      .  يدة وغير تقليدية لتسهيل وتـدعيم القـدرة علـى البقـاء والمنافـسة             جد

 .وساطة التأمين من آلليات المهمة لتحقيق هذا الهدف
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 :كما تتضح أيضًا أهمية البحث من خالل ما يلي

فـــشركات وســاطة التـــأمين تمثــل العميـــل لــدى شـــركات    : مــا يتعلـــق بالعميــل   •

 ومــن ثــم إعطــاء المــؤَمن لــه حقــه الكــافي  ،شارة المناســبةالتــأمين مــن حيــث منحــه االستــ

 والتأكـد مـن تعـويض العميـل     ،للتمتع بأفضل التغطيات التأمينية وبأسعار تناسب التغطية   

 .عند وقوع الخطر

ــأمين    • ــا يتعلــق بــشركات الت ــين العميــل     : م فــشركات الوســاطة هــي الوســيط ب

قـوم بـدورها بنقـل العميـل إلـى       وشركات التأمين حيث تتفهم ما يحتـاج إليـه العميـل ثـم ت             

 . ومن ثم تقصير وقت وإجراءات التعامل،شركة التأمين المناسبة

أن التــأمين يعــدُّ مخرجــاً مــن الكــوارث التــي تحــدث نتيجــة    : مــا يتعلــق بــالمجتمع  •

 حيث يحافظ على ما يحيط باألفراد وممتلكاتهم، لـذا أوجـدت شـركات        ،لتصرفات األفراد 

 .ن التأمين سوف ينعكس على الدخل القومي بطرق مختلفةكما أن المتحصل م. التأمين

إضــافة إلــى أن هــذه الدراســة ســوف تفــتح المجــال أمــام البــاحثين إلجــراء المزيــد مــن     

الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، ومن ثم فـإن هـذه الدراسـة تعـدُّ إضـافة أكاديميـة                   

 مما يستخلص من نتـائج     ومحاولة لسد النقص في هذا المجال المهم والحيوي، لالستفادة        

 .في هذا المجال

 :حدود الدراسة

 .قتصرت هذه الدراسة على عالقة وساطة التأمين بنشاط التأمينا •

  .م٢٠١٢ تنفيذ هذه الدراسة خالل النصف األول من عام جرى •

ــة الريــاض فقــط         • ــأمين بمدين اقتــصرت هــذه الدراســة علــى شــركات وســاطة الت

 .مراعاة لعنصر الوقت والتكلفة
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 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

 : يات الدراسةأدب

 :تنقسم إلى جزأين

 -:المفاهيم والمبادئ والتطور التاريخي: أوال

 مفهوم التأمين

 للـرهن  فقد كان البابليّون يبرمون عقـوداً   ؛  نسان منذ قديم الزمن   لقد ارتبط التأمين باإل   

 واليونــانيّون مــن ، عــام قبــل المــيالد ٦٠٠وكــذلك مارســها الهنــود منــذ  ، قــراض البحــريواإل

 . ١وفي القرن الخامس عشر الميالدي تطور التأمين البحري، رابع قبل الميالدالقرن ال

فنظرية التأمين قامـت منـذ القـدم علـى فكـرة أن يـسهم الجماعـة فـي الخـسائر التـي                       

والتأمين بشكل عام هو التعاون بـين مجموعـة مـن    ، يتعرض لها أي فرد من هذه الجماعة 

 فـإذا تعـرض أحـدهم ألي    ؛ملة ومعالجـة آثارهـا    األفراد لتفتيت مايحيط بهم من أخطار محت      

مبــالغ المخــاطر  هــو و، خطــر تحمــل الجميــع مواجهــة هــذا الخطــر مــن أفــراد المجموعــة       

المــستقبلية بعــد قياســها وتحويلهــا إلــى المــؤمِّن الــذي يتحمــل التعــويض عنهــا عــن طريــق  

لتــأمين قــساط اأ وهــو الفــرق بــين ،وهنــا تهــدف شــركة التــأمين إلــى الــربح. أقــساط التــأمين

وبهــــذا المفهــــوم يــــسهم التــــأمين فــــي تطــــور التجــــارة وســــد احتياجــــات ، والتعويــــضات

؛ حيــث إن زيــادة عــدد المــشتركين تقلــل مــن احتماليــة عــدم كفايــة تــسوية          ٢المجتمــع

 .٣ ومن ثم تقلل من المخاطر على شركة التأمين،المطالبات التأمينية

موجبـه بالـدفع للمـؤمّن لـه مبلغـا مـن            ن ب  نخلص إلى أن التأمين هو عقد يلتزم المـؤمِّ         اذاً

و تحقـق الخطـر علـى    أ أو أي عـوض مـالي آخـر فـي حالـة وقـوع الحـادث                   معيناً يراداًإو  أالمال  

                                     
  اإلسكندرية –  منشأة المعارف ,، إدارة األسواق والمنشآت المالية) م٢٠٠٢( هندي، منير ١

٢  Dorfman,s. Mark(2002),Introduction to Risk Management and Insurance, Prentice Hall, New 

Jersey. P.2 
٣   Mith, Michel, Istephen, Kane. (994) "The Law of Large Number and Strength of the Insurance", 

in Insurance, Risk Management and Public Policy, ed. S.G.Gustaven, S.H.Harrington, Kluwer 
Academic Publishers, Boston.p.1-28.  
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 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

المؤمّن له وذلك مقابل مبـالغ متفـق عليهـا يـدفعها المـؤمّن لـه علـى شـكل أقـساط أو أيـة                 

 .طريقة أخرى يؤديها المؤمّن له للمؤمّن

 :مفهوم التأمين التعاوني

نــواع تفتيــت المخــاطر بــين المــشتركين وتقاســم      أ التــأمين التعــاوني نوعــاً مــن    دُّيعــ

 حيث يسهم كل منهم بمبلغ لتعويض مـن يـصيبه           ؛ولية فيما بينهم عند الكوارث    ؤالمس

والتــأمين . نمــا توزيــع المخــاطر فيمــا بيــنهم وتقاســم الــضررإ ،فهــدفهم لــيس الــربح، الــضرر

ــاوني  ــرعا "التعــ ــاز شــ ــدما " المجــ ــون    يتحقــــق عنــ ــة وتكــ ــالغ نقديــ  يــــسهم أشــــخاص بمبــ

ــرّع " علــــى شــــكل  إســــهاماتهم ــد تبــ ــار   ،"عقــ ــاون علــــى تفتيــــت األخطــ  ومقــــصدهم التعــ

 ولــــذلك ال يعــــود علــــى ، واالســــتثمار لــــيس هــــدفا لهــــم ،والمــــشاركة فــــي تحمــــل الــــضرر 

فـــالفوائض تـــستثمر ،  ألنهـــا خرجــت مـــن ملكيــتهم  ؛المــساهمين أربـــاح وال رؤوس أمــوال  

 .1وتبقى رصيدا للتعويضات

 حيـث ورد  ؛سـالم وهو بهذا ينطلق من التعاون بين أفراد المجموعة الذي حث عليه اإل   

 كمـا   ، ٢وتعاونوا علـى البـر والتقـوى وال تعـاونوا علـى اإلثـم والعـدوان               في الكتاب الكريم      

إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قـل          «: قال  أن النبي    ورد عن أبي موسى األشعري      

بالمدينة جمعـوا مـا كـان عنـدهم فـي ثـوب واحـد ثـم اقتـسموه بيـنهم فـي                      طعام عيالهم   

 وهـو مـا   ، وهنـا أيـضا دليـل علـى أهميـة التقاسـم      .٣»إناء واحد بالسوية فهـم منـي وأنـا مـنهم          

يؤيّــد مــا يهــدف اليــه التعــاون مــن تخفيــف لألخطــار وتقاســم للكــوارث وتفتيتهــا بــين أفــراد  

 .سالمية في التعامل بين أفراد المجتمعالمجتمع بما يعبر عن مثالية الشريعة  اإل

                                     
"  ســالمية منــهأبعــاده وآفاقــه وموقــف الــشريعة اإل : مين التعــاونيمفهــوم التــأ"مــسفر بــن عتيــق الدوســري،    ١

 .م٢٠١٠بريل إ ١٣-١١ , األردن, عمان,ورقة عمل،  مؤتمر التأمين التعاوني، الجامعة األردنية
 .٢القرآن الكريم، سورة المائدة، اآلية  ٢
 .١٣٨، ص٣هـ، ج١٤٢٢ألولى، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة ا ٣



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٥٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

التعــاوني الــذي نظمتــه الهيئــة اإلســالمية العالميــة  للتــأمين األول  الملتقــىهوقــد عرّفــ

 تعاون مجموعة من األشـخاص علـى تحمـل    :بأنه  ١)م٢٠٠٩(قتصاد والتمويل في الرياض     لال

وتــصرف منــه  ةلــه ذمــة ماليــة مــستقل  األضــرار المحتملــة بإنــشاء صــندوق غيــر هــادف للــربح  

 ،االســتحقاقات مــن تعويــضات ونحوهــا، كمــا تــصب فيــه اإليــرادات وفقــا لنظــام الــصندوق     

ويمكــــن أن توكــــل إدارتــــه واســــتثماراته لــــشركة متخصــــصة وفــــق أحكــــام الــــشريعة    

 .اإلسالمية

نظام تقوم به هيئة منظمـة تقـوم علـى         : ٢) هـ ١٤٣٠( فالتأمين كما ذكر صالح بن حميد     

اون بـين مجموعـة كبيـرة مـن األفـراد وتـديره بـصورة فنيـة قائمـة                   أساس المعاوضة أو التعـ    

على أسس اإلحصاء وقواعده ونظرياته، وتتوزع بمقتضاه الحـوادث أو األخطـار وتـرمم بـه                

 .األضرار

ــدي    ــستار الخويلـ ــر عبدالـ ــد ذكـ ـــ١٤٣١(وقـ ــاليف   ٣)هـ ــون التكـ ــشتركين يتحملـ ــأن المـ  بـ

لخـيص واجبـات شـركة التـأمين علـى      نـه يمكـن  ت  أ و،المترتبة على التعويـضات للمتـضررين     

هــذا األســاس بأنهــا هــي التــي تنــشئ حــسابات منفــصلة لــرأس المــال وحقــوق المــساهمين  

كما تقوم باستثمار األموال المحصّلة من المـشتركين         ،حسب القانون الداخلي للشركة   

 وكـــذلك تقـــوم الـــشركة بتوزيـــع األربـــاح الـــصافية      ،والفـــوائض واالحتياطـــات للـــشركة  

ت وفق النسب التي يحددها النظام األساسي بعد خصم المصروفات واقتطـاع            لالستثمارا

 توزيعهــا بنــسبة مــا  جــري في-إن وجــدت-وأمــا الخــسائر  ، نــسب اســتهالك الموجــودات 

علما بأنه يكون للـشركة أجـر مقابـل مـاتقوم بـه مـن               ،  يملكه كل مساهم في رأس المال     

رباح ويعاد لهم الفائض بعد خـصم  ن األو وفي نهاية السنة المالية يعطى المشترك  ،أعمال

                                     
البيان الختامي للملتقى األول للتأمين التعاوني، تنظيم الهيئة اإلسالمية العالميـة لالقتـصاد والتمويـل، قاعـة            -١

 .م ٢٢/٠١/٢٠٠٩-٢٠ه الموافق ٢٥/٠١/١٤٣٠-٢٣الملك فيصل، الرياض، 
مـة إلـى الملتقـى الثـاني للتـأمين، الهيئـة        ورقـة مقد ,"التأمين التعـاوني اإلسـالمي  "صالح بن عبداهللا بن حميد،      -٢

 .هـ١٤٣٠العالمية اإلسالمية لالقتصاد والتمويل، قاعة الملك فيصل ، الرياض 
، مـؤتمر  "المشكالت القانونية والتحديات االقتـصادية التـي تواجـه التـأمين التعـاوني      "عبدالستار الخويلدي،    -٣

  .٨م، ص ٢٠١٠ إبريل ١٣-١١فق ه الموا١٤٣١ ربيع الثاني ٢٨-٢٦التأمين التعاوني، 
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ويــشرف ة، تعــاب أو يرحّــل للعــام القــادم ويخــصم مــن االشــتراك الخــاص بالــسنة التاليــ األ

علــى التــأمين فــي الغالــب هيئــة حكوميــة أو مؤســسة عامــة تتــولى الرقابــة واإلشــراف علــى  

 . قطاع التأمين

صالح حملـة وثـائق     الخالصة أن التامين التعاوني يقوم على تكوين محفظـة تأمينيـة لـ            و

،  ويقتـصر دور الـشركة علـى اإلدارة بـأجر    ،التأمين بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم      

.  صـيغة مـن صـيغ إدارة المخـاطر ويعنـي التكافـل بـين أفـراد المجتمـع              دُّوبهذا المفهـوم يعـ    

 يقوم على فكرة توزيع النتائج الضارة لحادثة معينـة علـى مجموعـة مـن           :خر فإنه آبمعنى  و

 .راد بدالً من أن يتحمل من وقعت عليه الكارثة نتائجها لوحدهاألف

 :لذا فإنه يمكن تلخيص المبادئ التي يتضمنها التأمين التعاوني فيما يلي

 المشتركين بين التعاوني يستند إلى مبدأ التعاون أن التأمين -

 رباحـه أأن هناك فصال بين حساب الشركة المكوّن من رأس المال المستثمَر و            -

ــأمين     وحـــساب ــذي يتكـــون مـــن أقـــساط التـ ــائق أو المـــشتركين والـ ــة الوثـ  حملـ

      .وحصتهم من أرباحها

تبقــى ملكيــة األمــوال الفائــضة كاحتيــاطي أو تخفّــض بــه أقــساط التــأمين أي بمــا    -

 .يعود لصالح المشتركين

ــشركة       - ــي بموجبهــا تــستحق ال ــاع المعــايير الرســمية الت ــر إدارتهــا  أجــراً اتّب نظي

 .لالستثمار

 . على أساس أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع التعامالتالعمل -

 .تطور التأمين التعاوني

إضـافة إلـى تطـور المهـن         ،شهد التأمين التعاوني تطورا ملحوظـا خـالل الفتـرة الماضـية           

 حيــث حظــي باهتمـام كبيــر مــن البــاحثين  ؛ ومنهـا مهنــة وســاطة التـأمين  ،الحـرّة التابعــة لــه 

 . والمختصّين



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٥٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

 شــركة ١٨٠ز إلــى أن هنــاك حــوالي ر أنــد بــوديرات مؤســسة ســتاندروقــد أشــارت تقــد

ــ ــركة ١١مين و أتـ ــ إ شـ ــادة تـ ــشرق األ  أعـ ــة الـ ــي منطقـ ــشريعة    مين فـ ــا للـ ــل وفقـ ــط تعمـ وسـ

كثـر  أ مليارات دوالر سـنويا فـي       ١٠لى  إ ٨بين   مين تتراوح ما  أقساط الت أ وأن قيمة    ،سالميةاإل

لمتوافقــة مــع الــشريعة والفــوز  ســباب النمــو هــو تفــوق الــشركات ا أ و، ســوقا ناميــا٤٥مــن 

   ١).م٢٠١١صديق الحكيم (بحصة نظيراتها التقليدية مقابل نظيراتها 

 The World، فبنـاءً علـى   ومن هنا انطلقت أهميته االقتصادية النابعة مـن كبـر حجمـه   

Takaful Report 2012    مليـار  ١٢م حـوالي  ٢٠١١ فإن إجمالي صناعة التـأمين التعـاوني بنهايـة 

ــونج    قــد تــ ، و٢دوالر ــسنوي لــشركة أرنــست وي ــر ال ــأن يــصل  هــاتوقع)  م٢٠١١(ضمن التقري  ب

 .٢٠١٥٣ مليار دوالر سنة ٧٫٤حجم قطاع التأمين التعاوني في دول الخليج العربي إلى  

 :عناصر التأمين

 :هناك بعض العناصر الرئيسية المتعلقة بالعملية التأمينية وهي

فع مبلغ التأمين للمؤمن لـه فـي حالـة وقـوع           وهي شركة التأمين التي تلتزم بد     : المؤمن

 .الخطر مقابل أقساط التأمين

هو الذي يدفع تكلفة أو أقساط التـأمين مقابـل حـصوله علـى مبلـغ التـأمين                  : المؤمن له 

 .في حال وقوع الخطر

 بموجبـه دفـع     جـري هو العقد الذي يبرم بين المـؤمن والمـؤمن لـه والـذي ي             : عقد التأمين 

 .ة تعرض المؤمن له للخطرمبلغ التأمين في حال

ــتثناءات ومعلومـــات    : وثيقـــة التـــأمين وهـــي المـــستند الـــذي يـــدون بـــه الـــشروط واالسـ

  لعقد التأمين  اًثباتإ دُّ وتع،التأمين

                                     
حــول شــركات التــأمين التكــافلي فــي المنطقــة وتأثيراتهــا      " زســتاندرد أنــد بــور "صــديق الحكــيم، تقريــر    -١ 

 نترنتمين على اإلأ موقع الت,م١٢/١٠/٢٠١١
2 The World Takaful Report2011, ERNST&YOUNG, April2011, p 

 . ٢٠١١التقرير السنوي لشركة  آرنست وينغ   -٣
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وهو موضوع التأمين من حريق أو سرقة أو إصابات عمل أو غيـر    :  الخطر المؤمن ضده  

 .ذلك

 .اده في حالة وقوع الخطر للمؤمن لههو المبلغ الذي يتعهد المؤمن بسد: مبلغ التأمين

هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن لـه للمـؤمن دفعـة واحـدة أو علـى شـكل                 : قسط التأمين 

 .أقساط

 . وهي الفترة الزمنية التي يسري فيها عقد التأمين:مدة التأمين

ــدفع لهــا مبلــغ التــأمين عنــد وقــوع الخطــر     : المــستفيد مــن التــأمين  وهــي الجهــة التــي يُ

 .دهالمؤمن ض

الفرق بـين قيمـة إجمـالي أقـساط التـأمين مطروحـا منهـا تعويـضات                 : الفائض التأميني 

 .الخسائر وتكلفة إدارة العملية التأمينية مضافا إليها أرباح استثمار األقساط

 :التعريف بالمهن الحرة

 ، المهن الحرة التابعة للتأمين التعاوني عامال رئيـسيا فـي إكمـال العمليـة التأمينيـة                دُّتع

أصبحت الحاجة ملحـة لتنظـيم المهـن         ونظرا لتطور وزيادة عدد شركات التأمين التعاوني      

وتأثيرهــا علــى نــشاط التــأمين ) ومنهــا مهنــة وســاطة التــأمين(وألهميــة هــذه المهــن . الحــرة

وكونهــا عناصــر رئيــسية تقــوم عليهــا العمليــة التأمينيــة وداعمــا رئيــسيا لــصناعة التــأمين،    

صـبح  أ: بمعنى آخـر  .  لحصول على تراخيص من الجهات الرسمية     تمارس هذه المهن بعد ا    

هــذه المهــن تــشمل و. االهتمــام بهــذه المهــن اليقــل عــن االهتمــام بــصناعة التــأمين نفــسه

 .مين الذي هو محور هذا البحثأوسيط الت

 :وسيط التأمين

كمـال إجـراءات    هو الـشخص االعتبـاري الـذي يقـوم بالتفـاوض مـع شـركة التـأمين إل                 

ووســاطة التــأمين مــن المهــن   ، تــأمين لــصالح المــؤمن لــه وذلــك لقــاء مقابــل مــادي    عمليــة ال

فالوسيط يعمل لحـسابه الخـاص مـع عـدة          ،  الرئيسية المتعلقة بالتأمين والداعمة لنشاطه    

وهـو يعمـل علـى خدمـة العميـل وتقـديم االستـشارة المبنيـة علـى أسـس                 ،شركات تأمين 
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 يختــار مــن بينهــا األنــسب واألفــضل    حيــث يتعامــل مــع عــدة شــركات  ،علميــة ومهنيــة لــه 

يجابيـات لكـل شـركة ليتخـذ العميـل القـرار بعـد        للعميل بعـد إبالغـه بكافـة الـسلبيات واإل     

يتعامـــل عـــن طريـــق  فبـــدال مـــن أن يـــذهب العميـــل مباشـــرة إلـــى شـــركات التـــأمين  ، ذلـــك

ويقوم الوسيط بتوضيح بنود الوثيقة التي يـصعب علـى العميـل فهمهـا               شركات الوساطة 

ضــافة إلــى معرفتــه  إ ،فهــو يفهــم احتياجــات العمــالء بحكــم الخبــرة والتخــصص   ، هبنفــس

 .الواضحة عن العملية

 :شروط الحصول على ترخيص وسيط التأمين

ولة شــروطا محــددة لمــنح التــراخيص الخاصــة بمهنــة وســاطة    ؤتــضع الجهــات المــس 

بــل ويطلــب مــن راغبــي الحــصول علــى تــراخيص مزاولــة المهنــة بعــض الــشروط ق  ،التــأمين

ــأمين وشــركات      ،وأثنــاء مزاولتهــا    وكــذلك كيفيــة العالقــة بــين المــشتغلين بوســاطة الت

جــراءات التــي تــضبط القيــام بعمــل تلــك المهنــة بالطريقــة الــسليمة بحيــث ال     التــأمين واإل

يـضا تـضمن تقـديم الخدمـة للعمـالء بالطريقـة        أ و ،خالقياتهـا أضـرار بالمهنـة و    تترك مجاال لإل  

كمـا تتـدخل الجهـات    ،  سالمة تقديم الخدمة بالشكل المطلـوب     وذلك لضمان و   ،السليمة

ولي وسـاطة التـأمين والوظـائف    ؤالمشرفة في وضع ومتابعة تطبيق المعايير الخاصـة بمـس     

 . الرئيسية فيها

مين أورد هنا بعض الشروط التي تـضمنتها الالئحـة التنفيذيـة لنظـام مراقبـة التـ                أولعلي  

 :يةالتعاوني في المملكة العربية السعود

فقد تضمنت الفقرة ثانيـا مـن المـادة الرابعـة مـن الالئحـة التنفيذيـة المـذكورة شـروطا           

ن هذه الشروط ما هو مطلوب قبل ، ملمزاولة المهن الحرة المتعلقة بالتأمين بشكل عام    

 والنظــام ، وعقــد التأســيس ، تعبئــة األنمــوذج الخــاص بطلــب التــرخيص    : مثــل،التــرخيص

 وكـذلك خطـة العمـل لـثالث     ،قتـصادية  ودراسـة الجـدوى اال   ، والهيكل التنظيمي  ،األساسي

 ، وعــدد المــوظفين ، ومعــدالت النمــو ، وكــذلك التكــاليف المتوقعــة لبــدء النــشاط  ،ســنوات

ما نصت الالئحـة أنـه علـى كـل فـرد يرغـب فـي مزاولـة وسـاطة التـأمين أن             ، ك وضمان بنكي 
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واجتيــاز االمتحــان  ، مــع خبــرة فــي مجــال التــأمين  ،يكــون حاصــال علــى الــشهادة الجامعيــة  

نصت المـادة الـسابعة والثامنـة مـن الالئحـة المـذكورة علـى          وقد  . المعتمد للمهنة المطلوبة  

ن أو ،ريـال ) ٢٥٠٠٠(ن يتحمل مقدم الطلب للحصول علـى تـرخيص وسـاطة التـأمين مبلـغ              أ

ة طالــب مــوذلــك لمــصلحة العمــل للتأكــد مــن مالء ) ريــال٣٠٠٠٠٠٠(اليقــل رأس المــال عــن 

 .المة وضعه الماليالترخيص وس

و أمين  أيكون طالب التـرخيص شـركة تـ        ن ال أومن الشروط التي نصت عليها الالئحة       

ن يكــون مــستقال أبــد و مين الأن وســيط التــ أ وهــو، وفــي ذلــك ســبب منطقــي،مينأعــادة تــإ

 .١ثير من أحدأللقيام بعمله دون ت

 :مينأتأثير وسيط التأمين على نشاط الت

 يتـضح بمـا ال     يتعلـق بمهنـة وسـاطة التـأمين        علـى بعـض مـا     طـالع   من خالل البحـث واال    

يمكــن و. يــدع مجــاال للــشك أن هنــاك تــأثيرا واضــحا لمهنــة الوســاطة علــى نــشاط التــأمين 

 :تلخيص هذا التأثير في ما يلي

بما أن الوسيط هو من يقوم بالتفاوض مـع شـركة التـأمين إلكمـال إجـراءات عمليـة                   

يــؤدي دورا مهمــا بــين الطــرفين الرئيــسيين فــي عقــد  فهــو بــذلك  التــأمين لــصالح المــؤمن لــه

ويعتمــد فــي الغالــب علــى مــنح خــصم لمــسوقي وثــائق   ، التــأمين وهمــا المــؤمن والمــؤمن لــه 

لذا فان دور وسيط التامين دور رئيـسي فـي العمـل علـى مـا يخـدم العميـل وتقـديم                    . التامين

عامــل مــع عــدة   حيــث يت؛االستــشارة المبنيــة علــى أســس علميــة ومهنيــة لخدمــة العميــل  

شـــركات يختـــار مـــن بينهـــا األنـــسب واألفـــضل للعميـــل بعـــد إبالغـــه بكافـــة الـــسلبيات          

لــى شــركة إيــذهب  فالعميــل ال، يجابيــات لكــل شــركة ليتخــذ العميــل القــرار بعــد ذلــك واإل

يفهـم بنـود الوثيقـة       وهو فـي الغالـب ال  ،نما عن طريق شركات الوساطة   إ ،مين مباشرة أالت

                                     
الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام مراقبـــة شـــركات التـــأمين التعـــاوني فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية الـــصادر     -١

 هـ٢/٦/١٤٢٤  وتاريخ ٣٢/بالمرسوم الملكي رقم م
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 والوسيط هو الذي يملك     ،فاحتياجات العمالء تختلف   ، قد يجهلها  لما تحمله من معلومات   

 . المعلومات الواضحة عن العملية

 وللوسيط الحق في استحقاق العمولة واسترداد المصروفات التي دفعها أثنـاء قيامـه             

بـرام  إلـى   إدت وسـاطته    أذا  إكما له حـق التقاضـي فـي العمولـة            مينأبالوساطة في عملية الت   

 ،و حـسب العـرف التجـاري   أو بموجب نظام   أوتتحدد العمولة حسب االتفاق      ،مينأعقد الت 

ــه   ــة مــن   أمــا فإ ؛وتحــصيلها يتفــق علي  وتــدفع ،و مجــزأةأمين أول قــسط للتــ أن تكــون كامل

 .١مينأعمولة الوساطة من شركة الت

ــه وســيط التــ    ) م٢٠١١(محمــد عثمــان  . وقــد ذكــر د  ــذي يقــوم ب ــدور ال مين يتطلــب أأن ال

حيـث يقـدم    ؛  مينأالرابط بين العمالء وشركة التـ      فهو؛  ة الفنية والعملية  مزيجا من المعرف  

وبـذلك يـسهم فـي     ،التوصيات ألنواع مختلفة من التغطية التأمينية بسعر مناسـب وعـادل    

 . ٢نمو قطاع الخدمات التأمينية التي تسهم في نمو االقتصاد

عرفـة حقوقـه   ن وجود وسيط التـأمين يـشكل وعيـا لـدى العميـل بم     أومما الشك فيه    

 ذلــك تفحــص الوثيقــة ومعرفــة تفاصــيلها قبــل توقيــع     ومــن ضــمن  ،وواجباتــه ومــا يناســبه  

الوثيقــة بمــا يملكــه الوســيط مــن خبــرات وكــوادر متخصــصة تقــدم خــدمات يعتمــد عليهــا  

 فهــو يفهــم  ،فالوســيط الفعلــي هــو مــن يحمــي حقــوق العميــل    ، العميــل فــي اتخــاذ القــرار  

 . مين بصورة ووضع يحمي حقوقهأكة التلى شرإاحتياجات العميل وينقلها 

 أن مــسؤوليات كــل مــن وكيـــل    ٣)م٢٠٠٩هـــ  ١٤٣٠( وفــي هــذا الــسياق ذكــر الــريس      

زالـة اللـبس   إالتأمين ووسـيط التـأمين هـي تقـديم المـشورة التأمينيـة الواضـحة والـسليمة و              

ن وتشمل المعلومات المقدمة من قبـل وكيـل التـأمي       ،  حول الوثيقة والتوضيح للمؤمَّن لهم    

                                     
ــ"نـــواف بـــن فهـــد الغـــويري،    -١  رســـالة ,"دراســـة مقارنـــة: هتولياؤأحكامـــه ومـــس. مين التعـــاوني أوســـيط التـ

 .هـ١٤٣٢سالمية، مام محمد بن سعود اإلللقضاء بجامعة اإلماجستير، المعهد العالي 
ــ   أالوســـيط و"محمـــد عثمـــان عبـــدالرحمن،    -٢ موقـــع التـــأمين علـــى اإلنترنـــت    "  مينأهميتـــه فـــي صـــناعة التـ

١١/٨/٢٠١١. 
جريــدة اإلقتــصادية الريــاض "  مــا الفــرق بينهمــا؟.. وكيــل التــأمين ووســيط التــأمين"رائــد بــن فهــد الــريس،  -٣

 م٢٠٠٩ يونيو ٢٩الموافق. هـ١٤٣٠/٧/٦ االثنين  ٥٧٤٠العدد 
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ووسيط التأمين للعمالء حدود تغطية الوثيقة التأمينية واالستثناءات الخاصـة بهـا والمبلـغ      

وغالبـاً يُمثـل وكيـل    ، وتـاريخ بـدايتها ونهايتهـا واسـم الـشركة المـصدرة للوثيقـة           والقسط

بينما وسـيط التـأمين يمكنـه التعامـل مـع أكثـر مـن شـركة                 ،  التأمين شركة تأمين محددة   

ويوضـح    مَّن لهم ما يحصل عليه من شركة التأمين من عمولـة وأتعـاب   ويفصح للمؤ ،تأمين

 . ميزات وثيقة التأمين بالمقارنة مع الوثائق األخرى المماثلة

هتمام بمهنة وساطة التـأمين مبنيـا علـى الـدور الفنـي الموكـل ألصـحابها                 لقد كان اال  و

ديــة هــذه  أمــن تكــد أ مــن خاللهــا الت مكــنضــفى عليهــا مجموعــة مــن الــضوابط التــي ي   أبمــا 

 .يضا تحميها من التالعبأ والتي ،المهنة بالطريقة السليمة والعلمية

 الدراسات السابقة: ثانيا

تناولــت نــشاط التــأمين بــشكل عــام والفــرق بــين التــأمين التجــاري     هنــاك دراســات

   :والتأمين التعاوني والبحث في نشاط وساطة التأمين، ومنها

ــويري،(دراســـة  - ١ ـــ١٤٣٢الغـ ــاوني أحكامـــه ومـــسؤوليته  وســـيط ا) "هـ ــأمين التعـ  -لتـ

 ويهدف البحـث إلـى بيـان أحكـام          ،اعتمد الباحث على الدراسة المكتبية    . ١"دراسة مقارنه 

وتــضمن البحــث تعريفــاً بالتــأمين  . مهنــة وســيط التــأمين مــن الناحيــة الــشرعية والنظاميــة  

وني، وأورد  وشـروط ممارسـة مهنـة وسـاطة التـأمين التعـا            ، والتأمين التعاوني  ،بشكل عام 

تكييفا فقهيا ونظاميا لوسيط التأمين، كما تحدث عـن حقـوق والتزامـات وسـيط التـأمين        

وخــتم البحــث بعــدد مــن  .  ثــم أورد مــسؤولية وســيط التــأمين التعــاوني ،فــي الفقــه والنظــام

التوصل إلى تعريف لوسيط التـأمين بأنـه هـو الـشخص االعتبـاري              : النتائج والتوصيات أهمها  

 إلتمـام عمليـة   – أي شـركة التـأمين   –ء مقابل مادي بالتفاوض مـع الـشركة        الذي يقوم لقا  

وأن التكييف النظامي لعمل وسيط التـأمين التعـاوني هـو عقـد             . التأمين لصالح المؤمن لهم   

 وأن أبـرز حقـوق وسـيط التـأمين فـي النظـام هـو اسـتحقاق                ،السمسرة بينـه وبـين المـؤمن      

                                     
 رسالة ماجستير، ,"دراسة مقارنة-وسيط التأمين أحكامه ومسؤوليته ",هـ١٤٣٢الغويري، نواف بن فهد  - ١

 .الرياض. المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

ويـرى الباحـث ضـرورة إيجـاد الئحـة          . عرف التجـاري   وهو من األعراف المقررة في ال      ،العمولة

خاصــة بمهنــة الوســاطة فــي التــأمين، كمــا يــرى ســرعة معالجــة بعــض المــواد التــي تبــين أن 

 أو للفقـــه اإلســالمي كالمـــادة العـــشرين مـــن نظـــام مراقبـــة  ،فيهــا مخالفـــة للنظـــام نفـــسه 

 .شركات التأمين التعاوني

ــا عمـــــالء) "م٢٠١٠االقتـــــصادية(دراســـــة  - ٢  شـــــركات التـــــأمين فـــــي مـــــستوى رضـــ

وأجريــت بهــدف قيــاس مــستوى . ١)م٢٠١٠" (االقتــصادية" قامــت بهــا صــحيفة ،"الــسعودية

وأظهـرت  .  عمـيال ١٧٨٣رضا العمالء عن شركات التأمين في السعودية على عينة قوامها        

 من المتعاملين مع تلك الشركات غير راضين علـى اإلطـالق عـن              %٦٢نتائج االستبيان أن    

 فقـط مـن العينـة راضـون بدرجـة       %٧ التي تـربطهم بهـا وثـائق تأمينيـة، و            شركات التأمين 

وأظهـــرت الدراســـة ضـــرورة أن تتجـــه  . امتيـــاز عـــن شـــركة التـــأمين التـــي يتعـــاملون معهـــا 

ــالء         ــع العمـ ــل مـ ــة األجـ ــة طويلـ ــة اإليجابيـ ــة العالقـ ــدعم إقامـ ــا يـ ــو مـ ــأمين نحـ ــركات التـ شـ

 .والمستفيدين

وثــائق التــأمين التعــاوني فــي المملكــة تقــويم أنظمــة و "،)هـــ١٤٣٠الجــرف(دراســة  - ٣

وهــدفت الدراســة إلــى . وقــد اعتمــد الباحــث علــى الدراســة المكتبيــة . ٢"العربيــة الــسعودية

تقويم نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام مجلس الضمان الـصحي ولوائحهمـا             

ن المبحـث  فقـد تـضم   . التنفيذية وعقود التأمين المطبقة من قبل شركات التأمين التعاوني        

األول مـن الدراسـة وصـفا للتـأمين فـي الفكـر الوضـعي، وفـي المبحـث الثـاني تحـدث الباحـث             

. عن التأمين في الفكر اإلسالمي، وكان المبحث الثالث حول التأمين في النظام الـسعودي    

وممــا تــضمنته نتــائج الدراســة أن النظــام الــسعودي يتماثــل مــع الفكــر الوضــعي مــن حيــث     

وأن أنظمـــة التـــأمين .  ومـــن حيـــث البنـــائين النظـــري والعمـــل للتـــأمين  الهـــدف مـــن التـــأمين 

                                     
 . م٢٤/٥/٢٠١٠اإلثنين . قتصادية اإللكترونيةالموقع صحيفة ا 1
 , تقــويم أنظمــة ووثــائق التــأمين التعــاوني فــي المملكــة العربيــة الــسعودية  ,هـــ١٤٣٠الجــرف، محمــد ســعدو  2

 والـذي تنظمـه الهيئـة العالميـة     ٢٣/١/١٤٣٠ورقة عمل مقدمة لملتقى التأمين التعاوني الثالـث المنعقـد فـي           
   .اإلسالمية لالقتصاد والتمويل بالرياض



 

 
١٦٢

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

ولوائحهما التنفيذية ووثائق التـأمين المطبقـة أقـرب إلـى التـأمين التجـاري منهـا إلـى التـأمين             

 . ومن ثم هناك حاجة إلعادة صياغتها،التعاوني

هــل التـــأمين اإلســالمي المركــب تــأمين تعـــاوني أم      "،)٢٠٠٩الــساعاتي، (دراســة   - ٤

استعرض من خاللها خصائص ومواصفات كل من التأمين التعـاوني والتجـاري    .  ١"اري؟تج

وخلـص إلـى أن شـركات       . ثم بيان حقيقة التأمين التعاوني الذي تمارسه شـركات التـأمين          

التــأمين اإلســالمية فــي حقيقتهــا هــي شــركات تــأمين تجاريــة يكــون فيهــا نقــل الخطــر           

 وقــد اضــطرت إليــه الــشركات لتحقــق  ،قيــاًبعــوض، وأن الفــرق بينهمــا شــكلي ولــيس حقي 

 .شكليا الشروط الشرعية لممارسة التأمين

دراسة فقهيـة تبـين حقيقـة التـأمين         : التأمين اإلسالمي  "،)م٢٠٠٢ملحم،(دراسة   - ٥

اعتمــد ". التعــاوني بــصورتيه النظريــة والعمليــة وممارســاته فــي شــركات التــأمين اإلســالمي  

ــأمين    وقــد تــض . الباحــث علــى الدراســة المكتبيــة   منت عــدة محــاور تحــدث خاللهــا عــن الت

وكيفيـة   التجاري والتأمين التعاوني وإعادة التأمين، والفائض التأميني في شـركات التـأمين  

عقــد تــأمين جمــاعي يلتــزم  "وخلــص إلــى أن التــأمين التعــاوني هــو  . توزيعــه، وأنــواع التــأمين 

رع لتعـــويض بموجبـــه كـــل مـــشترك فيـــه بـــدفع مبلـــغ معـــين مـــن المـــال علـــى ســـبيل التبـــ 

 تدار فيه   ،المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه            

 . ٢"العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم

ــة     "،)هـــ١٤١٦األطــرم،(رســالة  - ٦ ــة فــي المعــامالت المالي اعتمــد . ٣"الوســاطة التجاري

وقد تناول فيهـا نـشاط الوسـاطة بـشكل       . كتبية والميدانية الباحث فيها على الدراسة الم    

                                     
 هــل التــأمين اإلســالمي المركــب تــأمين تعــاوني أم تجــاري؟    ,)م٢٠٠٩(دالحميــد الــساعاتي، عبــدالرحيم عب  1

 .١٥٣-١٢٥ ص ٢ ع٢٢االقتصاد اإلسالمي، م: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز
دراســة فقهيــه تبــين حقيقــة التــأمين التعــاوني بــصورتيه : التــأمين اإلســالمي) " م٢٠٠٢(ملحــم، أحمــد ســالم  2

  .٧٣ص. الطبعة األولى.  دار اإلعالم," شركات التأمين اإلسالميالنظرية والعملية  وممارساته في
جامعـة  . رسـالة دكتـوراه  .  الوسـاطة التجاريـة فـي المعـامالت الماليـة         ,هــ ١٤١٦األطرم، عبدالرحمن بن صالح      3

 .الرياض. الطبعة األولى. دار إشبيليا. اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

وتضمن البحث أحكام المعامالت وأهمية الوساطة في حياة الناس حيث تدخل في . عام

وتنـاول الباحـث مفهـوم المعـامالت وبيـان األصـل فيهـا وعقـد الوسـاطة              . شتى معـامالتهم  

لباحــث عــددا مــن   وقــد درس ا. المتــضمن التعريــف بهــا وأحكامهــا وأركانهــا وشــروطها     

وتوصل إلى تعريف للوساطة التجارية بأنهـا عقـد علـى          .  النماذج التطبيقية لبعض األنشطة   

وأن هنـاك   . .عوض معلوم للوسيط مقابل عمـل يجريـه بـين طـرفين، ال نيابـة عـن أحـدهما                  

 .أركاناً للوساطة هي الصيغة والوسيط والمتوسط فيه واألجر والعمل

 -:ضح لنا مايليمن عرض الدراسات السابقة يت

علــى مفهــوم التــأمين وأنــشطته وعلــى بــشكل عــام معظــم الدراســات ركــزت  -١

 .المخاطر التأمينية

أغلب تلك الدراسات هي دراسات نظريـة اعتمـدت علـى األسـلوب المكتبـي فـي          -٢

 .البحث

لم تركز الدراسات على وسـطاء التـأمين ومـن هنـا تبـرز أهميـة الدراسـة الحاليـة                     -٣

واسـتجابة لـذلك     راز أثـر وسـطاء التـأمين علـى التـأمين التعـاوني            حيث تبذل الجهود نحو إبـ     

 .سوف نحاول إبراز ذلك في الدراسة الميدانية

 :منهجية الدراسة

 Analytical Descriptive لدراسـة علـى أسـلوب المـنهج الوصـفي التحليلـي      ااعتمـدت  

Approach           حيـث  . ة  الذي يعمل بـه فـي البحـوث العلميـة ذات العالقـة بالدراسـات المـشابه

ولتحقيق هدف الدراسة . ستناد على الكتب والبحوث والنشرات ومصادر اإلنترنت االجرى

 توزيــع االســتبانة المــصممة لهــذا الغــرض وجمعهــا    جــرىفقــد ، واإلجابــة علــى تــساؤالتها 

 . تضمنت قياسا للعالقة بين وسيط التأمين ونشاط التأمين التعاونيوقد ،وتحليلها



 

 
١٦٤

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

 :مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع البحث فـي جميـع الـشركات العاملـة فـي مجـال               :  مجتمع البحث   -١

 .١شركة) ٥٧(وساطة التأمين بالمملكة وعددها 

اعتمــد البحــث علــى أســلوب المــسح الــشامل لجميــع الــشركات  :  عينــة البحــث -٢

شــركة، حيــث جــرى  ) ٣٢(العاملــة فــي مجــال الوســاطة التأمينيــة بمدينــة الريــاض وعــددها   

لى العاملين الـذين يمثلـون وحـدة المعاينـة فقـط بالنـسبة للبحـث وعـددهم            التركيز فيها ع  

ــون فــي وظــائف    ) ٨٠( ــا يعمل ــدوب، مــشرف، إداري، محاســب    (موظفً ــشار، من  ،)مــدير، مست

 .جرى التعامل معهم أيضًا بأسلوب الحصر الشامل لجميع المفردات نظرًا لقلة عددهم

 :أداة الدراسة

سؤاال للتعرف علـى    ) ٢٦(دراسة تتكون من عدد     صمم الباحث استبانة توافق هدف ال     

 قيــاس متغيــرات  جــرىحيــث  ،مين علــى نــشاط التــأمين التعــاونيأتــأثير مهنــة وســاطة التــ

 إجابـات  ٥وقد كانت اإلجابات علـى كـل عبـارة مكونـة مـن      ، عبارة) ٢١(الدراسة من خالل   

 ).١(حسب  مقياس ليكارت الخماسى كما هو موضح بالجدول رقم 

  درجات مقياس ليكرت الخماسى):١(جدول 
 الوزن الرأى المتوسط المرجح

 1 ال أوافق بشدة 1-1.79
 2 وافقأال  1.8-2.59

 3 غير محدد 2.60-3.39
 4 وافقأ 3.40-4.19

 5 وافق بشدةأ 4.20-5

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

ــار    ٥٠ن عــدد العينــة أكبــر مــن   إيــث ح؛ Samir-Nova Test اســتخدم الباحــث اختب

 .مفردة وذلك الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

                                     
 .م٢٠١٢ الشركات المرخص لها بممارسة نشاط وساطة التأمين، مؤسسة النقد العربي السعودي، دليل1
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 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

 :األدوات اإلحصائية

 Statisticalستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي قام الباحث بتفريغ وتحليل اال

Package for the Social Sciences   (SPSS)يــة ممعل ئية الــال، واالختبــارات اإلحــصا، 

 : استخدام األدوات اإلحصائية التاليةجرىوكذلك 

ــة،       -١ ــردات العينـ ــديرات مفـ ــيم حـــسب تقـ ــاألوزان لترتيـــب القـ ــرجح بـ المتوســـط المـ

 .وكذلك االنحراف المعياري لتفسير تقارب اإلجابات من المتوسط

 .ستبانةلمعرفة ثبات فقرات اال) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  -٢
لمعرفة مـا إذا كـان هنـاك    ) ( Kruskal – Wallis Test  واالس–بار كروسكال اخت -٣

 .فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات

 لمعرفة مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة              (Mann-Whitney)واتنى   - اختبار مان  -٤

 .إحصائية بين مجموعتين من البيانات

 :صدق وثبات االستبانة

 :ستبانة بطريقتينقام الباحث بالتأكد من صدق اال -١

سـتبانة علـى مجموعـة مـن المحكمـين تألفـت       عرض الباحث اال  : صدق المحكمين  -

 حيــث قــام بــإجراء مــا يلــزم مــن   ؛مــن أربعــة متخصــصين، وقــد اســتجاب الباحــث آلرائهــم   

 .ائيةحذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النه

 : صدق المقياس-

 :Structure Validityالصدق البنائي 

 الــصدق البنـائي أحــد مقـاييس صــدق األداة الـذي يقــيس مـدى تحقــق األهـداف التــي      دُّيعـ 

تريــد األداة الوصــول إليهــا، ويبــين مــدي ارتبــاط كــل مجــال مــن مجــاالت الدراســة بالدرجــة      

 .ستبانةالكلية لفقرات اال
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 : Reliabilityستبانة  ثبات اال-٢

 إعـادة توزيـع   جـرى سـتبانة نفـس النتيجـة لـو     سـتبانة أن تعطـي هـذه اال      يقصد بثبـات اال   

ستبانة ستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اال       اال

 إعــادة جــرىســتبانة وعــدم تغيرهــا بــشكل كبيــر فيمــا لــو     االســتقرار فــي نتــائج اال :يعنــي

 .عينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينةتوزيعها على أفراد ال

ستبانة الدراسة من خـالل طريقـة ألفـا كرونبـاخ لقيـاس        اوقد تحقق الباحث من ثبات      

كــذلك ) ٠٫٧٣(ســتبانة واتــضح مــن النتــائج أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت      ثبــات اال

ثابتة وصـادقة   وهذا يعنى أن االستبانة ،)٠٫٨٥(ستبانة كانت قيمة الصدق لجميع فقرات اال 

سـتبانة الدراسـة ممـا      اوبذلك يكون الباحث قـد تأكـد مـن صـدق وثبـات              ،  بدرجة عالية جدا  

ســتبانة وصــالحيتها لتحليــل النتــائج واإلجابــة علــى أســئلة   يجعلــه علــى ثقــة تامــة بــصحة اال 

 .الدراسة واختبار فرضياتها

 تحليل البيانات وتفسيرها

 خصائص عينة الدراسة: أوال

 رض البيانات الشخصيةع) ٢( جدول رقم
 %النسبة  التكرار المتغير

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
 98.1 53 ذكر
 1.9 1 نثىأ

 100.0 54 المجموع
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

 37.0 20  سنة٣٠ - ٢٠من 
 35.2 19  سنة٤٠ - ٣١من 
 7.4 4  سنة٥٠ - ٤١من  
 20.4 11  سنة ٦٠ - ٥١من 

 100.0 54 المجموع
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 1.9 1 ماجيستير
 64.8 35 بكالوريوس

 24.1 13 يثانو
 9.3 5 رىخأ
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 %النسبة  التكرار المتغير
 100.0 54 المجموع

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة
 25.9 14 مدير

 5.6 3 مستشار
 14.8 8 مندوب
 5.6 3 مشرف

 38.9 21 يدارإ
 9.3 5 محاسب
 100.0 54 المجموع

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير مجموع سنوات الخدمة
 20.4 11 قل من سنةأ

 35.2 19  سنوات٥لى إمن سنة 
 20.4 11  سنوات١٠ - ٦من 
 7.4 4  سنة١٥لى   إ ١١من 
 7.4 4  سنة٢٥لى   إ ٢١من 
 9.3 5  سنة٣٠لى   إ ٢٦من 

 100.0 54 المجموع

 :يوضح أن) ٢(الجدول رقم 

ظ أن  لحَوبهذا يُ . ناثإمن عينة الدراسة     ) %٢( و   ،من عينة الدراسة ذكور   ) %٩٨ ( -١

 .النسبة األكبر من العينة التي شملتها الدراسة هم ذكور

مــن عينــة  ) %٣٥( و ، ســنة٣٠- ٢٠بــين  عمــارهم مــاأمــن عينــة الدراســة  ) %٣٧ ( -٢
- ٤١بـين    عمـارهم مـا   أ عينـة الدراسـة      مـن ) %٨( سنة، و  ٤٠ –٣١بين     عمارهم ما أالدراسة  

ظ أن لحَـــوبهـــذا يُ.  ســـنة٦٠- ٥١بـــين  عمـــارهم مـــاأمـــن عينـــة الدراســـة ) %٢٠( ســـنة، و٥٠

  سنة٣٠- ٢٠بين  عمارهم ماأالنسبة األكبر من العينة التي شملتها الدراسة 

مـــن عينــة الدراســـة   ) %٢(مــن عينــة الدراســـة مــؤهلهم بكــالوريوس، و     ) %٦٥ ( -٣

ــؤهلهم ماجيـــ  ــانوى، و   ) %٢٤(ستير، و مـ ــؤهلهم ثـ ــة مـ ــة الدراسـ ــة  ) %٩(مـــن عينـ مـــن عينـ

ظ أن النـسبة األكبـر مـن العينـة التـي شـملتها              لحـَ  وبهذا يُ  .خرىأالدراسة يحملون مؤهالت    

 .الدراسة هم من الذين يحملون مؤهل البكالوريوس

مـن عينـة الدراسـة       ) %٥( وظيفـة مـدير، و       يمن عينـة الدراسـة يعملـون فـ        ) %٢٦ ( -٤

 وظيفـة منـدوب، و     يمـن عينـة الدراسـة يعملـون فـ         ) %١٥( يعملون فـى وظيفـة مستـشار، و       
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من عينة الدراسـة يعملـون      ) %٣٩( وظيفة مشرف، و     يمن عينة الدراسة يعملون ف    ) %٦(

ظ أن  لحـَ وبهذا يُ .  وظيفة محاسب  يمن عينة الدراسة يعملون ف    ) %٩(، و   يدارإ وظيفة   يف

 .يدارإ وظيفة يالنسبة األكبر من العينة التي شملتها الدراسة هم من يعملون ف

من عينة الدراسة ) %٣٥( قل من سنة، وأمن عينة الدراسة لديهم خبرة     ) %٢٠ ( -٥

بـين   مـن عينـة الدراسـة لـديهم خبـرة مـا           ) %٢٠(  و ، سـنوات  ٥لى  إبين سنة    لديهم خبرة ما  

مــن ) %٨( و ، ســنة١٥-١١بــين   الدراســة لــديهم خبــرة مــامــن عينــة ) %٨( ســنوات، و ١٠-٦

 من عينة الدراسة لديهم خبرة مـا      ) %٩( سنة، و    ٢٥-٢١بين   عينة الدراسة لديهم خبرة ما    

ظ أن النسبة األكبر من العينة التي شملتها الدراسـة هـم مـن    لحَوبهذا يُ.  سنة ٣٠-٢٦بين  

 . سنوات٥لى إبين سنة  لديهم خبرة ما

 الدراسة تائج عرض ن: ثانياً

يعــرض هــذا الجــزء النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة الميدانيــة بــشأن اختبــار صــحة   

 :الفرضيات الخاصة بها على النحو التالي

 :نتائج اختبار الفرضية األولى-١

تـؤثر شـركات وسـاطة التـأمين مـن خـالل            "تنص الفرضية األولى من الدراسة علـى أنـه          

) الـسعر، المـشاركة، الخدمـة، االنتـشار، اإلدارة والمـوظفين     (عناصر الخدمة المقدمة منهـا      

 ".على نشاط التأمين

النتـائج التـي جـرى التوصـل إليهـا فـي هـذا الـصدد،               ) ٧،  ٦ ،٥ ،٤ ،٣(وتوضح الجداول التاليـة     

 :وذلك على النحو التالي

المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات السـتجابات      ) ٣(يعرض الجدول   .  السعر: أوالً@ 

 :اد العيّنة للعبارات الخاصة بالسعر كما يليأفر
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الحــسابية، واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العيّنــة  المتوســطات )٣( جــدول
 للعبارات الخاصة  بالسعر

 
المتوســــــــــط  العبارات م

 @المرجح 
ــراف  االنحـــــــــ

 @@المعياري
 المرتبة

 االتجاه

تسعير خـدمات التـأمين مـن قبـل          ١
طة بعــد االتفــاق  شــركات الوســا 

ــركات التـــ  ــع شـ ــن  أمـ ــد مـ مين يزيـ
 .انتشار تشاط التأمين

 وافقأ 2.0 1.02 3.89

المعلومات التي تقدمها شركات     ٢
ــالء تحـــسن    ــن العمـ ــاطة عـ الوسـ

مين فـي   أمن كفـاءة شـركات التـ      
 .مينأتسعير خدمات الت

 وافقأ 1.0 76. 4.15

مشاركة شركات الوساطة فـي       ٣
مين أعمليـــة تـــسعير خـــدمات التـــ

زيــد المنافــسة مــا بــين شــركات   ي
 .مينأالت

 وافقأ 3.0 1.22 3.52

ــصى     ٤ ــد األقـــــ ــد الحـــــ ــؤثر تحديـــــ يـــــ
 فــــــي -المــــــسموح بــــــه  للــــــسعر 

الالئحـــــــة التنظيميـــــــة لوســـــــطاء  
التــأمين مــن قبــل مؤســسة النقــد   

 علـــى حـــصة -العربـــي الـــسعودي 
 .الوسطاء في السوق

 وافقأ 3.0 1.30 3.52

قصى المـسموح بـه    تحديد الحد األ   ٥
ــة  للــــسعر ــة التنظيميــ  فــــي الالئحــ

لوســـــــطاء التـــــــأمين مـــــــن قبـــــــل  
مؤسسة النقد العربـي الـسعودي      
ــع    ــدوبي ومــــسوقي البيــ ــدفع منــ يــ
ــركات    ــي شــــ ــل فــــ لتــــــرك العمــــ
ــي    ــه للعمــــل فــ ــاطة والتوجــ الوســ

 .مينأشركات الت

3.30 1.31 4.0 
ــر  غيـــــــــــ
 محدد

 أوافق  1.1 3.7 جميع العبارات
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إلــى عــدم الموافقــة   ) ١(جــرى اســتخدام مقيــاس مــن خمــس نقــاط بحيــث يــشير       @ 

دل ) ٣(إلــى الموافقــة التامــة، لــذلك نلحــظ أنــه كلمــا انخفــض المتوســط عــن   ) ٥(المطلقــة، 

 .ذلك على وجود اتجاه نحو عدم الموافقة، والعكس صحيح

االنحــراف المعيــاري لتفــسير تقــارب اإلجابــات الكليــة مــن متوســطها، فــإذا كانــت @@

 تقارب اإلجابات من متوسطها، والعكس     النتائج أقل من الواحد الصحيح فإن ذلك يفسر       

 .  صحيح

 ،اســتجابات أفــراد العيّنــة تجــاه العبــارات الخاصــة بالــسعر      ) ٣(يوضــح  الجــدول رقــم   

 :ويمكن تصنيف هذا الجزء من عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التالي

المعلومات التي تقدمها شركات الوساطة عـن العمـالء     ) "٢(جاءت العبارة رقم     •

ــ(، فــي المرتبــة "مينأمين فــي تــسعير خــدمات التــ أسن مــن كفــاءة شــركات التــ تحــ ) ىاألول

 ).  ٠٫٧٦(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫١٥(بمتوسط حسابي بلغ 

تسعير خدمات التأمين من قبل شركات الوسـاطة بعـد          ) "١(جاءت العبارة رقم     •

بمتوسط ) الثانية(بة  ، في المرت  "شاط التأمين نمين يزيد من انتشار     أاالتفاق مع شركات الت   

 ).  ١٫٠٢(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٨٩(حسابي بلغ 

مــشاركة شــركات الوســاطة فــي عمليــة تــسعير   ) "٤ و ٣(جــاءت العبــارة رقــم   •

يـــؤثر تحديــد الحـــد األقـــصى   "،"مينأمين يزيــد المنافـــسة مــا بـــين شـــركات التــ   أخــدمات التـــ 

أمين مــن قبــل مؤســسة النقــد  فــي الالئحــة التنظيميــة لوســطاء التــ-المــسموح بــه  للــسعر 

بمتوســط ) الثالثــة(، فــي المرتبــة  " علــى حــصة الوســطاء فــي الــسوق    -العربــي الــسعودي  

 ).  ١٫٣٠(و ) ١٫٢٢(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٥٢(حسابي بلغ 

قــصى المــسموح بــه للــسعر فــي الالئحــة تحديــد الحــد األ) "٥(جــاءت العبــارة رقــم  •

سة النقـــد العربـــي الـــسعودي يـــدفع منـــدوبي التنظيميـــة لوســـطاء التـــأمين مـــن قبـــل مؤســـ

، "مينأومسوقي البيع لترك العمل في شركات الوساطة والتوجه للعمل فـي شـركات التـ     

 ).  ١٫٣١(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٣٠(بمتوسط حسابي بلغ ) الرابعة(في المرتبة 
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ــا@  ــدول  .  المــــشاركة: ثانيــ ــات  ) ٤(يعــــرض الجــ المتوســــطات الحــــسابية، واالنحرافــ

 : وهي على النحو التالي،ستجابات أفراد العيّنة للعبارات الخاصة بالمشاركةال

المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد العيّنـة            ) ٤( جدول

 للعبارات الخاصة بالمشاركة

المتوســـط  العبارات م 
 المرجح

االنحــــراف 
 المعياري

 المرتبة
 االتجاه

 كل القـرارات    ن تكون أيستحسن   ٦
بيد الـشركات بعيـدا عـن الوسـطاء         
وجعــــل الوســــطاء مجــــرد بــــائعين    

 ومسوقين
 وافقأال  3.0 1.42 2.57

ن يـــشارك الوســـطاء  أيستحـــسن  ٧
تخـــاذ القـــرارات بـــدال مـــن تفـــرد افـــي 

 الشركات باتخاذ القرار
 وافقأ 2.0 1.06 3.56

التفــاوض المباشــر مــع العميــل مــن     ٨
ــاء علــى     قبــل شــركات الوســاطة بن

ــ   ــركات التــــ ــع شــــ ــاق مــــ مين أاالتفــــ
ــذ العمليــة      يــسهم فــي تــسريع تنفي

 التأمينية

 وافقأ 1 86. 4.02

 أوافق  1.11 3.38 جميع العبارات

 ،اسـتجابات أفـراد العيّنـة تجـاه العبـارات الخاصـة بالمـشاركة       ) ٤(يوضح  الجدول رقم     

 :يويمكن تصنيف هذا الجزء من عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التال

التفـــاوض المباشـــر مـــع العميـــل مـــن قبـــل شـــركات   ) "٨(جـــاءت العبـــارة رقـــم   •

مين يـــسهم فـــي تـــسريع تنفيـــذ العمليـــة  أالوســـاطة بنـــاء علـــى االتفـــاق مـــع شـــركات التـــ  

 .)٠٫٨٦(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٠٢(بمتوسط حسابي بلغ ) ولىاأل( في المرتبة ،"التأمينية

تخــاذ القــرارات ا الوســطاء فــي ن يــشاركأيستحــسن " )٧( جــاءت العبــارة رقــم •

، )٣٫٥٦(بمتوسـط حـسابي بلـغ    ) الثانيـة (في المرتبـة   ،"بدال من تفرد الشركات باتخاذ القرار 

 .)١٫٠٦(وبانحراف معياري بلغ 



 

 
١٧٢

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

ن تكــون كــل القــرارات بيــد الــشركات     أيستحــسن ) "٦(جــاءت العبــارة رقــم    •

) الثالثــة(مرتبــة ، فــي ال"بعيــدا عــن الوســطاء وجعــل الوســطاء مجــرد بــائعين ومــسوقين       

 )١٫٤٢(، وبانحراف معياري بلغ )٢٫٥٧(بمتوسط حسابي بلغ 

المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات   ) ٥( يعـــرض الجـــدول رقـــم  . الخدمـــة : ثالثـــا@ 

 : وهي على النحو التالي،الستجابات أفراد العيّنة للعبارات الخاصة بالخدمة

ابات أفـراد العيّنـة للعبـارات       واالنحرافات المعيارية السـتج    المتوسطات، ):٥(  جدول

 الخاصة بالخدمة

 العبارات م 
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 المرتبة
 االتجاه

ــضات خــــــاص     ٩ ــتحداث قــــــسم تعويــــ اســــ
 عن طريق الوسيط يزيـد     ةبالوثائق المصدر 
 .  لى شركة التأمينإمن والء العميل 

 وافقأ 5 99. 3.69

ــضات خــــــاص     ١٠ ــتحداث قــــــسم تعويــــ اســــ
 عن طريق الوسيط يزيـد     ةلوثائق المصدر با

 .  مكانية التالعب بالتعويضاتإمن 
غيـــــــــــــــر  6 99. 3.02

 محدد

شـارة علـى    إ ةيـ أفي الوقـت الحـالي ال توجـد          ١١
ن تلــــك الوثيقــــة مــــصدرة عــــن أالوثيقــــة بــــ

و بيــع مباشــر عــن طريــق    أطريــق وســيط  
وفـــى حـــال اســـتحداث مـــا يبـــين . الــشركة 

 رضــا ذلــك علــى الوثيقــة، فــإن ذلــك ســيزيد  
عبـــــاء المتابعـــــة عـــــن  أالعميـــــل ويخفـــــف 

 .الشركات

 وافقأ 4.0 83. 3.74

مين مـن قبـل شـركات       أتقديم خـدمات التـ     ١٢
الوســــاطة يــــسهم فــــي تخفــــيض حجــــم  

 .مينأها شركات التهالمخاطر التي تواج
 وافقأ 3.0 1.06 4.04

ــ   ١٣ ــدمات التــ ــديم خــ ــركات  أتقــ ــن شــ مين مــ
ــركات    ــاء شــ ــاطة يخفــــف مــــن أعبــ الوســ

 يزيد مـن تطـوير الخـدمات        ن ثم م و ،التأمين
 المقدمة لعمالئها

4.33 1.01 1.0 
ــق  اوافـــــــ
 بشدة

لكترونـــــي مـــــا بـــــين شـــــركات    الـــــربط اإل ١٤
مين يحقق ميـزات    أالوساطة وشركات الت  

رات في ارقابية ويزيد من سرعة اتخاذ القر
 .مينأشركات الت

 وافقأ 2.0 97. 4.19

 أوافق  98. 3.83 جميع العبارات



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

ــارات الخاصــة بالخدمــة     ) ٥(قــم يوضــح  الجــدول ر  ــة تجــاه العب  ،اســتجابات أفــراد العيّن

 :ويمكن تصنيف هذا الجزء من عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التالي

مين مــن قبــل شــركات الوســاطة  أتقــديم خــدمات التــ) "١٣(جــاءت العبــارة رقــم  •

خدمات المقدمـة  يزيد من قدرتها على تطوير المن ثم    و ،يخفف من أعباء شركات التأمين    

 ).١٫٠١(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٣٣(بمتوسط حسابي بلغ ) ولىاأل(، في المرتبة "لعمالئها

لكتروني ما بين شركات الوساطة وشركات      الربط اإل ) "١٤(جاءت العبارة رقم     •

، فـي   "مينأرات فـي شـركات التـ      امين يحقق ميزات رقابية ويزيـد مـن سـرعة اتخـاذ القـر             أالت

 ).٠٫٩٧(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫١٩(بمتوسط حسابي بلغ ) نيةالثا(المرتبة 

مين مــن قبــل شــركات الوســاطة  أتقــديم خــدمات التــ ") ١٢(جــاءت العبــارة رقــم  •

) الثالثـة (، فـي المرتبـة      "مينأها شركات التـ   هيسهم في تخفيض حجم المخاطر التي تواج      

 ).١٫٠٦(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٠٤(بمتوسط حسابي بلغ 

ن أشـارة علـى الوثيقـة بـ       إ ةيـ أفـي الوقـت الحـالي ال توجـد          ) "١١(العبارة رقـم    جاءت   •

وفــى حــال . و بيــع مباشــر عــن طريــق الــشركة  أتلــك الوثيقــة مــصدرة عــن طريــق وســيط   

عبـاء المتابعـة   أاستحداث ما يبين ذلك على الوثيقة، فإن ذلك سيزيد رضا العميل ويخفف    

، وبـانحراف معيـاري   )٣٫٧٤( حـسابي بلـغ   بمتوسـط ) الرابعـة (، فـي المرتبـة     "عن  الـشركات   

 ).٠٫٨٣(بلغ 

 ةاســتحداث قــسم تعويــضات خــاص بالوثــائق المــصدر) "٩(جــاءت العبــارة رقــم  •

) الخامــسة(، فــي المرتبــة "لــى شــركة التــأمين إعــن طريــق الوســيط يزيــد مــن والء العميــل   

 ).٠٫٩٩(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٦٩(بمتوسط حسابي بلغ 

 ةاسـتحداث قـسم تعويـضات خـاص بالوثـائق المـصدر           ") ١٠(جاءت العبارة رقـم      •

) الــسادسة(، فــي المرتبــة  "مكانيــة التالعــب بالتعويــضات  إعــن طريــق الوســيط يزيــد مــن     

 ).٠٫٩٩(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٠٢(بمتوسط حسابي بلغ 



 

 
١٧٤

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

المتوســطات الحــسابية، واالنحرافــات   ) ٦(يعــرض الجــدول رقــم   .  االنتــشار: رابعــا@ 

 :راد العيّنة للعبارات الخاصة باالنتشار، وهي على النحو التاليالستجابات أف

لمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية السـتجابات أفـراد العيّنـة       ا ):٦( جدول

 للعبارات الخاصة باالنتشار

 

ــراف   المرجحالمتوسط العبارات م االنحـــــــــــــ
  المعياري

 المرتبة

 
 االتجاه

ــ  اربـــط  ١٥ ع نتـــشار نقـــاط البيـ
بـرأس المــال المــدفوع يحــد  
ــن عمليـــة االنتـــشار ممـــا     مـ
يؤثر علـى الوضـع التنافـسي       

 .للشركة في السوق

3.30 .94 4 
غيـــــــــــــــــر 
 محدد

ربـــط انتـــشار نقـــاط البيـــع     ١٦
بـرأس المــال المــدفوع يحــد  
مــــن عمليــــة االنتــــشار بمــــا  

 .يؤثر على رضا العميل
 وافقأ 3 88. 3.61

لكترونـــي مـــا بـــين الـــربط اإل ١٧
ــركات الوســــــــــــا  طة شــــــــــ

مين يــساعد أوشــركات التــ
علـــــــى تـــــــرويج شـــــــركات  

 . فضلأمين بشكل أالت

 وافقأ 1 50. 4.17

لكترونـــي مـــا بـــين الـــربط اإل ١٨
ــركات الوســــــــــــاطة   شــــــــــ

مين يزيد مـن    أوشركات الت 
ــ   ــطاء التــ ــشار وســ مين أانتــ

 زيـــــادة الحـــــصة مـــــن ثـــــمو
الــــــــــــسوقية لــــــــــــشركات 

 .مينأالت

 وافقأ 2 75. 3.76

 وافقأ  77. 3.71 جميع العبارات

 ،اســتجابات أفــراد العيّنــة تجــاه العبــارات الخاصــة باالنتــشار   ) ٦(وضــح  الجــدول رقــم  ي

 :ويمكن تصنيف هذا الجزء من عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التالي



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

لكتروني ما بين شركات الوساطة وشركات الربط اإل ) "١٧(جاءت العبارة رقم     •

بمتوسـط  ) ولىاأل( في المرتبة    ،"فضلأمين بشكل   أمين يساعد على ترويج شركات الت     أالت

 ).٠٫٥٠(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫١٧(حسابي بلغ 

لكتروني ما بين شركات الوساطة وشركات الربط اإل") ١٨(جاءت العبارة رقم    •

 زيــادة الحــصة الــسوقية لــشركات     مــن ثــم   و،مينأمين يزيــد مــن انتــشار وســطاء التــ     أالتــ

 ).٠٫٧٥(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٧٦( حسابي بلغ بمتوسط) الثانية(، في المرتبة "مينأالت

ربط انتشار نقاط البيع بـرأس المـال المـدفوع يحـد مـن           ) "١٦(جاءت العبارة رقم     •

بمتوســط حــسابي بلــغ  ) الثالثــة(، فــي المرتبــة "عمليــة االنتــشار بمــا يــؤثر علــى رضــا العميــل  

 ).٠٫٨٨(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٦١(

نتشار نقاط البيع بـرأس المـال المـدفوع يحـد مـن      اربط ) "١٥(جاءت العبارة رقم   •

) الرابعـة (، فـي المرتبـة      "عملية االنتشار مما يؤثر على الوضع التنافسي للشركة في السوق         

 ).٠٫٩٤(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٣٠(بمتوسط حسابي بلغ 

المتوســـــطات الحـــــسابية،  ) ٧(يعـــــرض الجـــــدول  . نودارة والموظفـــــاإل: خامـــــسا@ 

دارة والمــوظفين، وهــي علــى  ات الســتجابات أفــراد العيّنــة للعبــارات الخاصــة بــاإل  واالنحرافــ

 :النحو التالي

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة السـتجابات أفـراد العيّنـة           ) ٧( جدول

 دارة والموظفينللعبارات الخاصة باإل

 
المتوســــــط  العبارات م

 المرجح
ــراف  االنحـــــــــ

 المعياري
 رتبةالم

 االتجاه

ــاطة  ا ١٩ ــتفادت شـــــــركات وســـــ ســـــ
التــأمين مــن تطبيــق مــضمون البنــد   

 مــن الالئحــة التنظيميــة -رابعــا– ١٩
ــالء التـــ   ــطاء ووكـ ــذي ألوسـ مين والـ

 الخطـوط   يلزام مـوظف  إينص على   
ــهادة   األ ــى شـ ــصول علـ ــة بالحـ ماميـ

IFCE  . 

 وافقأ 3 87. 4.00



 

 
١٧٦

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

 

ــشركات والوســـــــطاء    ٢٠ ــزام الـــــ إلـــــ
ــا    ــاملين فيهــ ــل العــ ــدريب وتأهيــ بتــ

ي إلى تحسين جـودة الخـدمات    يؤد
 .المقدمة للعمالء

4.43 .63 1 
وافـــــــــــق أ

 بشدة

ــة مرتبطــــــة     ٢١ ــرامج تقنيــــ ــرض بــــ فــــ
بمؤســــسة النقــــد علــــى شــــركات 
التــأمين خاصــة بالمبيعــات والماليــة  
والمـــوارد البـــشرية تـــضمن الرقابـــة  
ــسابات    ــات والحــــــ ــى المبيعــــــ علــــــ

م مـع مـا    ءفـراد بمـا يـتال     وتوظيف األ 
ــات وشــــروط      ــن متطلبــ ــه مــ تفرضــ

 .سهم في تطوير المهنةي

4.22 .72 2 
وافـــــــــــق أ

 بشدة

  74. 4.22 جميع العبارات
وافـــــــــــق  أ

 بشدة

دارة اســـتجابات أفـــراد العيّنـــة تجـــاه العبـــارات الخاصـــة بـــاإل) ٧(يوضـــح  الجـــدول رقـــم 

 : ويمكن تصنيف عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التالي،والموظفين

ات والوسـطاء بتـدريب وتأهيـل العـاملين         إلزام الـشرك  ) "٢٠(جاءت العبارة رقم     •

بمتوسـط  ) ولـى األ(، فـي المرتبـة      "فيها يؤدي إلى تحـسين جـودة الخـدمات المقدمـة للعمـالء            

 ).٠٫٦٣(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٤٣(حسابي بلغ 

فـــرض بـــرامج تقنيـــة مرتبطـــة بمؤســـسة النقـــد علـــى ) "٢١(جـــاءت العبـــارة رقـــم  •

لية والموارد البشرية تضمن الرقابة على المبيعـات        شركات التأمين خاصة بالمبيعات والما    

م مع مـا تفرضـه مـن متطلبـات وشـروط  يـسهم فـي                 ءفراد بما يتال  والحسابات وتوظيف األ  

، وبـانحراف معيـاري بلـغ    )٤٫٢٢(بمتوسـط حـسابي بلـغ    ) الثانيـة (، في المرتبـة   "تطوير المهنة 

)٠٫٧٢.( 

ــارة رقـــم   • ــاءت العبـ ــاطة التـــ  ا) "١٩(جـ ــركات وسـ ــتفادت شـ أمين مـــن تطبيـــق  سـ
مين والـذي يـنص علـى       أ من الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء الت      -رابعا– ١٩مضمون البند   



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

) الثالثـــة(، فـــي المرتبـــة "IFCEماميـــة بالحـــصول علـــى شـــهادة   الخطـــوط األيلـــزام مـــوظفإ

 ).٠٫٨٧(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٠٠(بمتوسط حسابي بلغ 

 من عينة الدراسـة نحـو الموافقـة علـى أن            ومما سبق يمكن أن نستنتج أن هناك ميالً       

عناصر الخدمة التي تقدمها شركات الوساطة لها تـأثير كبيـر علـى نـشاط سـوق التـأمين،                   

 .مما يشير إلى قبول صحة الفرضية األولى

 :نتائج اختبار الفرضية الثانية -٢

صائية وجـد فـروق ذات داللـة إحـ        ت"تشير الفرضية الثانية من فرضـيات الدراسـة إلـى أنـه             

)  سـنوات الخدمـة  ، الوظيفة، المؤهل التعليمي  ، العمر ،الجنس(بين خصائص عينة الدراسة     

الــسعر، المــشاركة،  (مــن حيــث عناصــر الخدمــة المقدمــة مــن الــشركات محــل الدراســة     

  ). الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفون

، كمـا هــو  )شــيفيه(واختبـار  ) z(وقـد تطلــب اختبـار صــحة هـذه الفرضــية تطبيـق اختبــار     

 .   على التوالي١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨واضح من الجداول أرقام 

إذا كان هناك فـروق ذات داللـة        استخدام االختبارات غير المعلمية لمعرفة ما      جرىو

 المؤهـل   -العمـر  -الجـنس   (إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تعـزى إلـى           
ن البيانـات ال تتبـع التوزيـع     إ، حيـث    )جموع سنوات الخدمـة    م – مسمى الوظيفة    -التعليمي  

  -:وكانت النتائج كما يلي.  يالطبيع

 .الجنس: والأ

  الجنس-نتائج ): ٨(جدول 

مة  العدد الجنس المجاالت
قي

U 

مة 
قي

Z  ية
مال
حت
اال )

Si
g

(. 

 53 ذكر
 السعر

 1 نثىأ

 
9.00 

 
1.13- 

 
.259 

 53 ذكر
 1 نثىأ المشاركة

 
14.00 

 
-.83 

 
.406 



 

 
١٧٨

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

مة  العدد الجنس المجاالت
قي

U 

مة 
قي

Z  ية
مال
حت
اال )

Si
g

(. 

 53 ذكر
 الخدمة

 1 نثىأ

 
1.00 

 
-1.65 

 
10. 

 53 ذكر
 1 نثىأ االنتشار

 
6.50 

 
-1.31 

 
19. 

 53 ذكر
 نودارة والموظفاإل

 1 نثىأ

 
4.50 

 
1.46- 

 
.15 

لكـل  ) .Sig(تبـين أن القيمـة االحتماليـة        "  واتنـى  -أنه باستخدام مـان     ) ٨(يوضح جدول   

0.05αكبـر مـن مـستوى الداللـة         أكانـت   المجاالت    ومـن ثـم فإنـه ال توجـد فـروق ذات            ،=

. لـى الجـنس   إداللة إحصائية في اسـتجابة المبحـوثين للدراسـة حـول هـذه المجـاالت تعـزى                  

نــاث تطبــق علــيهم األنظمــة واللــوائح  إويرجــع ذلــك إلــى أن جميــع المــوظفين مــن ذكــور و 

 .ز بينهمالخاصة بجهة العمل دون تميي

 .العمر: ثانيا

  العمر-نتائج ): ٩(جدول 

 المجال
قيمة 
 االختبار

 درجات الحرية
القيمة االحتمالية 

)Sig(. 

 07. 3.000 7.160 السعر
 0.08 3.000 7 المشاركة
 03. 3.000 9.34 الخدمة
 0.01 3.000 16.931 االنتشار

 0.31 3.000 3.582 نودارة والموظفاإل

تبــين أن القيمــة االحتماليــة   "  واالس-ه باســتخدام كروســكال أنــ) ٩(يوضــح جــدول  

)Sig. (  0.05كانت أقل من مستوى الداللة      " الخدمة، االنتشار " لمحاورα  ومن ثم فإنه    ،=

" الخدمة، االنتشار "توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول           
ن نتـائج   إحيـث   .  وذلك بعد اسـتخدام  اختبـار شـيفيه         ، سنة ٣٠ – ٢٠ إلى العمر لصالح     ىتعز



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٩

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

ــي شــملتها الدراســة          ــة الت ــر مــن العين ــة الدراســة أوضــحت أن النــسبة األكب خــصائص عين

 ، سنة،  ممـا يـؤثر علـى الخدمـة المقدمـة للعميـل مـن قبـل الـشباب                    ٣٠-٢٠بين   أعمارهم ما 

 .وشركات التأمينبين شركات الوساطة  ستيعابهم للربط اإللكتروني مااوكذلك 

كانــت أكبــر مــن مــستوى  ) .Sig(تبــين أن القيمــة االحتماليــة  فبــاقي المجــاالت فــي أمــا 

0.05αالداللـــة    ومــــن ثــــم فإنــــه ال توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحــــصائية فــــي اســــتجابة  ،=

ــى العمــر ىالمبحــوثين للدراســة تعــز   ــز    .   إل ــه لــيس هنــاك تميي لــسعر ا مــن حيــث وذلــك ألن

 .ركة واإلدارة والموظفين لكافة األعماروالمشا

 نتائج اختبار شيفيه) ١٠(جدول رقم 
 ٣٠قل من أ العمر

 سنة
٣٠-٢٠ 

 سنة
٤٠-٣١ 

 سنة
٤١-
 سنة٥٠

٦٠- ٥١ 
 سنة

 ٦٠أكثر من 
 سنة

 ٣٠قـــل مـــن  أ
 سنة

      

        سنة٣٠-٢٠

        سنة٤٠-٣١
       سنة٥٠-٤١
٦٠- ٥١ 

 سنة
 @@     

 ٦٠أكثــر مــن 
 سنة

      

 .يالمؤهل التعليم: ثالثا
 ي المؤهل التعليم–نتائج ): ١١(جدول 

قيمة  المجال
 درجات الحرية االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 0.26 3 4.05 السعر

 0.51 3 2.31 المشاركة
 0.35 3 3 الخدمة
 01. 3 10.88 االنتشار

 0.13 3 5.61 نودارة والموظفاإل

) .Sig( تبين أن القيمة االحتمالية    واالس -تخدام كروسكال أنه باس )١١( يوضح جدول 

0.05αكانـت أقـل مـن مـستوى الداللـة          " االنتـشار "لمحور    ومـن ثـم فإنـه توجـد فـروق      ،=



 

 
١٨٠

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

 إلــى المؤهــل ىذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابة المبحــوثين للدراســة حــول االنتــشار تعــز   

ويرجـع ذلـك إلـى قلـة         . اسـتخدام اختبـار شـيفيه       وذلك بعد  ،خرى لصالح مؤهل األ   يالتعليم

ممـا أثـر علـى       قـل مـن ثـانوي،     األالمستوى التعليمي والثقافة المهنية لدى أصحاب المـؤهالت         

 . في الدراسةستجابة المبحوثينا

كانــت أكبــر مــن مــستوى  ) .Sig(تبــين أن القيمــة االحتماليــة  فبــاقي المجــاالت فــي أمــا 

0.05αالداللـــة   ومــــن ثــــم فإنــــه ال توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحــــصائية فــــي اســــتجابة   ،=

ن المؤهـل التعليمـي لـيس لـه تـأثير          إحيـث   . ي إلى المؤهـل التعليمـ     ىالمبحوثين للدراسة تعز  

 .في التسعير والمشاركة والخدمة واإلدارة والموظفين

 نتائج اختبار شيفيه)١٢(جدول رقم 
 أخرى يثانو بكالوريوس ماجيستير دكتوراه المؤهل

      دكتوراه

      ماجيستير

 @@     بكالوريوس

 @@     يثانو

      أخرى

 .مسمى الوظيفة: رابعا
  مسمى الوظيفة–نتائج ): ١٣(جدول 

درجات  قيمة االختبار المجال
 الحرية

القيمة االحتمالية 
)Sig(. 

 18. 5.00 7.66 السعر
 0.85 5 2 المشاركة
 19. 5.00 7.48 الخدمة

 0.01 5 14.91 النتشارا
 0.03 5 12.21 نودارة والموظفاإل

 تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة  واالس-أنـــه باســـتخدام كروســـكال)١٣( يوضـــح جـــدول

)Sig. (  0.05كانـت أقـل مـن مـستوى الداللـة           " نودارة والموظفـ  االنتـشار، اإل  "لمحورα =، 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

فــي اســتجابة المبحــوثين للدراســة حــول   ومــن ثــم فإنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية    

 وذلــك بعــد ، لــصالح المحاســبي إلــى المــسمى الــوظيف ىدارة والمــوظفين تعــزاالنتــشار، اإل

ويرجع ذلك إلـى أنـه فـي الغالـب أن المحاسـب بخلفيتـه العلميـة                 .  استخدام اختبار شيفيه  

 .نتشار وكذلك في محور اإلدارة والموظفينوالمهنية له دور في اال

كانــت أكبــر مــن مــستوى   ) .Sig( تبــين أن القيمــة االحتماليــة فقــد  المجــاالت أمــا بــاقي 

0.05αالداللـــة   ومــــن ثــــم فإنــــه ال توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحــــصائية فــــي اســــتجابة   ،=

ن التسعير والمشاركة والخدمـة     إحيث  .  ي إلى المسمى الوظيف   ىالمبحوثين للدراسة تعز  

 .في المسمى الوظيايؤثر عليه ال

 نتائج اختبار شيفيه) ١٤(جدول رقم 
ــسمى  المــــــــــــ

 محاسب يدارإ مشرف مندوب مستشار مدير يالوظيف

       مدير

 @@      مستشار

       مندوب
       مشرف

       يدارإ
       محاسب

 .سنوات الخدمة: خامسا
  مجموع سنوات الخدمة–نتائج ): ١٥(جدول 

 المجال

مة 
قي بار
خت
اال

ت  
جا
در لح
ا

مة  رية
لقي
ا

ية 
مال
حت
اال )

Si
g

(. 

 0.24 5 6.71 السعر
 57. 5.000 3.87 المشاركة
 0.09 5 10 الخدمة
 02. 5.000 13.30 االنتشار

 0.03 5 12.52 نودارة والموظفاإل

 واالس تبــين أن القيمــة االحتماليــة   -أنــه باســتخدام كروســكال  ) ١٥(يوضــح جــدول  

)Sig. (  0.05كانـت أقـل مـن مـستوى الداللـة           " نوظفـ دارة والمو االنتـشار، اإل  "لمحورα =، 



 

 
١٨٢

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

ومــن ثــم فإنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابة المبحــوثين للدراســة حــول       

 ، سـنوات ٥لـى  إ إلى مجموع سنوات الخدمة لصالح سنة  ىدارة والموظفين تعز  االنتشار، اإل 

حمـاس لـدى حـديثي التعيـين تجـاه      وذلـك راجـع إلـى ال   . وذلك بعد استخدام اختبار شـيفيه   

 .نتشار واإلدارة والموظفينمحور اال

كانــت أكبــر مــن مــستوى  ) .Sig(تبــين أن القيمــة االحتماليــة  فبــاقي المجــاالت فــي أمــا 

0.05αالداللـــة  ومـــن ثـــم فإنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي اســـتجابة          ، =

وذلـــك ألن مجمـــوع ســـنوات .  ســـنوات الخدمـــة إلـــى مجمـــوعىالمبحـــوثين للدراســـة تعـــز

 . تؤثر في السعر والمشاركة والخدمة  المن ثم و،كتساب الخبرةالخدمة ليس معيارا ال

 نتائج اختبار شيفيه): ١٦(جدول 
قل من أ يالمسمى الوظيف

 سنة
 ٥ –سنة 

 سنوات
١٠ – ٦ 

 سنوات
١٥ – ١١ 

 سنة
٢٥ –٢١ 

 سنة
٣٠ – ٢٦ 

 سنة
       قل من سنةأ

        سنوات٥ –سنة 

        سنوات١٠ – ٦
        سنة١٥ – ١١
     @@   سنة٢٥ – ٢١
        سنة٣٠ – ٢٦

ومما سبق وفـي ضـوء التحليـل الـسابق لنتـائج الفرضـية الثانيـة مـن فرضـيات الدراسـة،                    

ــين       ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــية بعـ ــذه الفرضـ ــحة هـ يمكـــن أن نـــستنتج صـ

 .  وبين عناصر الخدمة المقدمة من شركات وساطة التأمينخصائص عينة الدراسة

 

 

 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

 النتائج والتوصيات
 :النتائج-١

من خـالل اسـتعراض نتـائج الدراسـة وعرضـها بالتفـصيل، نلخـص فيمـا يلـي أهـم هـذه                   

 :النتائج

 أن شركات الوساطة تؤثر على نشاط سوق التأمين التعـاوني بالمملكـة؛ حيـث               -١/١

ن تلك الشركات هي األكثر تأثيرًا في نشاط سـوق          م" الخدمة المقدمة "كانت  

، )٣٫٧= (بمتوسـط   " االنتشار"، يليها عنصر    )٣٫٨٣(التأمين بمتوسط مرجح يبلغ     

" اإلدارة والموظفــــون"، أخيــــرًا جــــاءت  )٣،٣٨(بمتوســــط بلــــغ  " فالمــــشاركة"

 ).٣،٢٢= (بمتوسط 

ة، وعناصــر  أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين خــصائص عينــة الدراســ    -١/٢

حيث تبين الدراسـة أنـه ال توجـد         . الخدمة المقدمة من الشركات موضع البحث     

فروق معنوية ذات داللة إحصائية في استجابة المبحـوثين للدراسـة حـول هـذه               

تعزى إلـى   ) السعر، المشاركة، الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفين     (المجاالت  

) و مسمى الوظيفة، أو سنوات الخدمـة  الجنس، أو العمر، أو المؤهل التعليمي، أ      (

 .في شكلها اإلجمالي

 التوصيات-٢

وهنــاك ، "وســاطة التــأمين"مــن المهــن الحــرة التابعــة لنــشاط التــأمين التعــاوني مهنــة   

 حيـــث تقـــوم علـــى تقـــديم  ؛وســـاطة التـــأمين علـــى نـــشاط التـــأمين التعـــاوني ل واضـــح تـــأثير

ضمون وثيقة التأمين والتوضـيح للمـؤمَّن   المشورة التأمينية المبنية على إزالة اللبس حول م       

 التـأمين،  لذا هدفت هذه الدراسة إلـى قيـاس تـأثير مهنـة وسـاطة التـأمين علـى نـشاط               . لهم

 .واعتمدت الدراسة على بيانات أولية للوصول إلى هدف الدراسة



 

 
١٨٤

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

 -:ومن خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن التوصية بما يلي

فيذية الخاصة بوسطاء التأمين من قبل مؤسسة النقد العربـي          تطوير الالئحة التن   -١

 .السعودي

 .تخاذ القرارات المتعلقة بوساطة التأميناضرورة مشاركة وسطاء التأمين في  -٢

 بالوثائق المصدرة عن طريق     ةستحداث أقسام للتعويضات خاص   دعم التوجه ال   -٣

 .وسطاء التأمين

يــؤثر علــى الوضــع   وع حتــى النتــشار نقــاط البيــع بــرأس المــال المــدف  اعــدم ربــط  -٤

 .التنافسي لوسطاء التأمين في السوق

 حــول التــأمين عبــر وســائل اإلعــالم المجتمــعوتثقيــف هتمــام بــالوعي التــأميني اال -٥

 في ذلك الوعي المتعلق بوساطة التـأمين         داخالً ،المختلفة والندوات والمؤتمرات  

 .قتصاد وفائدتها للمجتمعوتوضيح دورها في اال

ــسام  -٦ ــالوريوس    تأســـيس أقـ ــة البكـ ــنح درجـ ــات الـــسعودية تمـ ــأمين بالجامعـ  للتـ

 .والماجستير لسد احتياج السوق بالكوادر المتخصصة

المزيــد مــن البحــوث فــي   نهــاء هــذه الدراســة تبــين للباحــث ضــرورة إجــراء    إبعــد  -٧

التابعــة لــه، المهن الحــرة بــالتــأمين عالقــة : ت البحثيــة ذات العالقــة ومنهــامجــاالال

 التـــأمين بالتـــأمين التعـــاوني بـــشكل أعمـــق، وكـــذلك   ودراســـة عالقـــة وســـاطة 

 .للمهن الحرة التابعة للتأمينوضع رؤية مستقبلية دراسة 

@   @    @ 

 

 

 

 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

 :المراجع
 ورقـة مقدمـة إلـى الملتقـى الثـاني للتـأمين،             ،"التـأمين التعـاوني اإلسـالمي     "صالح بن عبـداهللا بـن حميـد،          

 .هـ١٤٣٠يل، قاعة الملك فيصل، الرياض الهيئة العالمية اإلسالمية لالقتصاد والتمو

البيان الختامي للملتقى األول للتأمين التعاوني، تنظيم الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتـصاد والتمويـل،            

 .م٢٢/٠١/٢٠٠٩-٢٠ الموافق ـه٢٥/٠١/١٤٣٠-٢٣قاعة الملك فيصل، الرياض، 

 ٢٠١١التقرير السنوي لشركة  آرنست وينغ   

حول شركات التأمين التكـافلي فـي المنطقـة وتأثيراتهـا            " زستاندرد أند بور   "صديق الحكيم، تقرير   

 .نترنت موقع التامين على اإل،م١٢/١٠/٢٠١١

، "المـشكالت القانونيـة والتحـديات االقتـصادية التـي تواجـه التـأمين التعـاوني               "عبدالستار الخويلـدي،     

 .٨م، ص ٢٠١٠ إبريل ١٣-١١ق  الموافـه١٤٣١ ربيع الثاني ٢٨-٢٦مؤتمر التأمين التعاوني، 

سـالمية  أبعـاده وآفاقـه وموقـف الـشريعة اإل       : مفهـوم التـأمين التعـاوني     "مسفر بن عتيق الدوسري،      

 .م٢٠١٠بريل إ ١٣-١١ ، األردن، عمان، ورقة عمل،  مؤتمر التأمين التعاوني، الجامعة األردنية،"منه

ــريس،     ــأمين  "رائــد بــن فهــد ال ــأمين ووســيط الت  ،قتــصاديةجريــدة اال"  لفــرق بينهمــا؟ مــا ا.. وكيــل الت

 .م٢٠٠٩ يونيو ٢٩ الموافق ،هـ٦/٧/١٤٣٠ ثنين اإل، ٥٧٤٠ العدد ،الرياض

، ٣هــ، ج ١٤٢٢صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، الطبعـة األولـى،            

  .١٣٨ص

 التــأمين علــى اإلنترنــت   موقــع،"مينأهميتــه فــي صــناعة التــ أالوســيط و"محمــد عثمــان عبــدالرحمن،  

١١/٨/٢٠١١. 

 رســالة ،"دراســة مقارنــة: هتولياؤأحكامــه ومــس. مين التعــاونيأوســيط التــ"نــواف بــن فهــد الغــويري،  

 . هـ١٤٣٢سالمية، مام محمد بن سعود اإلماجستير، المعهد العالي للقضاء بجامعة اإل

 .٢القرآن الكريم، سورة المائدة، اآلية  

 مراقبة شـركات التـأمين التعـاوني فـي المملكـة العربيـة الـسعودية الـصادر                  الالئحة التنفيذية لنظام   

 .هـ٢/٦/١٤٢٤  وتاريخ ٣٢/بالمرسوم الملكي رقم م
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 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ
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 .م٢٠٠٢ ،اإلسكندرية –  منشأة المعارف،"إدارة األسواق والمنشآت المالية"منير إبراهيم هندي،  

بــين حقيقــة التــأمين التعــاوني   دراســة فقهيــة ت: التــأمين اإلســالمي  "،)م٢٠٠٢(ملحــم، أحمــد ســالم   

 .الطبعة األولى.  دار اإلعالم،"بصورتيه النظرية والعملية  وممارساته في شركات التأمين اإلسالمي

 هــل التــأمين اإلســالمي المركــب تــأمين تعــاوني أم   ،)م٢٠٠٩(الــساعاتي، عبــدالرحيم عبدالحميــد  @ 

 .١٥٣-١٢٥ ص ٢ ع٢٢ماالقتصاد اإلسالمي، : تجاري؟ مجلة جامعة الملك عبدالعزيز

 . م٢٤/٥/٢٠١٠اإلثنين . موقع صحيفة االقتصادية اإللكتروني 

 ، رسـالة دكتـوراه  ، الوسـاطة التجاريـة فـي المعـامالت الماليـة        ،هــ ١٤١٦األطرم، عبدالرحمن بـن صـالح        

 . الرياض، الطبعة األولى، دار إشبيليا.جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 تقـــويم أنظمـــة ووثـــائق التـــأمين التعـــاوني فـــي المملكـــة العربيـــة    ،ـهـــ١٤٣٠الجـــرف، محمـــد ســـعدو   

 والــذي ،هـــ٢٣/١/١٤٣٠ ورقــة عمــل مقدمــة لملتقــى التــأمين التعــاوني الثالــث المنعقــد فــي  ،الــسعودية

 .تنظمه الهيئة العالمية اإلسالمية لالقتصاد والتمويل بالرياض

رؤيـة   "،)نجامعـة وهـرا   -علـوم التـسيير  قتصادية والعلوم التجاريـة و كلية العلوم اال (خالد، خطيب    

ــالم    ــي العــ ــاوني فــ ــأمين التعــ ــستقبلية للتــ ــأميني الثالــــث     ،"مــ ــى التــ ــة للملتقــ ــل مقدمــ ــة عمــ -١٢ ورقــ

 .هـ الذي تنظمه الهيئة العالمية اإلسالمية لالقتصاد والتمويل، الرياض١٣/١/١٤٣٣
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