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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نَساَن َما َلْم يَ ْعَلمْ   ( )اقْ َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرُم الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم َعلََّم اإْلِ

 (5-3سورة العلق اآلية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ث  
 

 اإلىداء

 

 إلي روح  من أحببت 

 إلي روح  من فقدت 

 إلي روح  من أشقت 

 عّنا و الزالت ذكراه لم ترحل عّنا بعد...! إلي من رحل

 "حسني"إلي  روح أخي

أىدي ىذا العمل إلى روحك الطاىرة ،غفر اهلل لك يا أخي وتجاوز عنك السيئات وتغمدك 
 .  بواسع رحمتو

 
                        .                                                    
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 والتقدير الشكر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لنا سبيل العلم وأؽبمٍت  الذي أكرمنا بنعمة اإلسبلـ ويسر الشكر هلل سبحانو وتعايل
 اإلرادة والصرب واؼبثابرة إلسباـ ىذا العمل اؼبتواضع .

 مث كامل الشكر عبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج واخص بالذكر:

الربوفيسور الدكتور اغباج موجبا راىرحو رئيس جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية * 
 اغبكومية دباالنج .

 *عميد كلية الدراسات العليا باعبامعة األستاذ الدكتور حبر الدين .

* الدكتور نور اسناوي بصفتو رئيس قسم االقتصاد اإلسبلمي باعبامعة واؼبشرؼ االوؿ 
بالشكر عاليا لدكتور منَت عابدين بصفتو اؼبشرؼ الثاين ،كما أشبن علي ىذا البحث ،وا

العاملُت هبذه األساتذة وكل  لكلموصوؿ للدكتور اضبد جبلؿ الدين، والشكر أيضا 
 .اؼبوقرة اعبامعة 

 . ليبيا بلح ػبدمة وطننا الغايلصؼبا فيو خَت و  اصبيع نااؼبويل عّز وجّل أف يوفق أؿسأأخَتًا 
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 المشرفينموافقة 

 يف ؾباؿ االقتصاد االسبلمي اؼباجستَتلنيل شهادة اإلجازة العالية  رسالةىذه البعد االطبلع علي 
 اليت أعدىا الطالب :

عثمان ميالد محمد الطليساالسم / 

 14801027رقم التسجيل : 

التكافلي في شركة  استراتيجيات مستوي تفعيل السيولة في التأمين"  واليت كانت بعنواف

(Takaful)  "بجاكرتا 
 . وافق اؼبشرفُت علي تقديبو ايل ؾبلس اؼبناقشة

 : د/ نور اسناوى          المشرف اْلول 

      ........................    التوقيع      197112111999031003 رقم التوظيف    

 : د / منَت عابدين    المشرف الثاني 

 .........................     التوقيع       197204202002121003 رقم التوظيف   

 اعتماد

 رئيس قسم االقتصاد االسالمي

 د/ نور اسناوى

 

 197112111999031003رقم التوظيف   
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 الموافقة واعتماد اللجنة المشرفة

استراتيجيات مستوي تفعيل السيولة في التأمين"  اف ىذه الرسالة اليت ربمل عنواف

 "بجاكرتا  (Takafulالتكافلي في شركة )

 14801027. رقم التسجيل :  عثمان ميالد محمد الطليس واليت أعدىا الطالب :

 شهادةقد دافع الطالب عن ىذه الرسالة أماـ ؾبلس اؼبناقشة ويقر قبوؽبا شرطا للحصوؿ علي 
/ نوفمرب 10ميس اؼبوافق اؼباجستَت يف ؾباؿ االقتصاد االسبلمي ، وذلك يـو اػب ةليااإلجازة الع

 ـ2016/

 ويتكوف ؾبلس اؼبناقشة من السادة :

 رئيساً مناقشاً د/ عوف اغبكيم                                                             
                                  .....................                         19650919200031001        رقم التوظيف   

 مناقشاً أساسياً  د/ ؿبمد ىادي مسروري                                                   

                                ........................                    196708162003121002رقم التوظيف        
 مشرف أول ومناقشاً  اسناوى                                                            د/ نور 

 ........................                     197112111999031003   رقم التوظيف    

 ومناقشاً مشرف ثان                                                           د / منَت عابدين  

 .........................                        197204202002121003     رقم التوظيف    

 اعتماد            

 مدير الدراسات العليا           

 االستاذ الدكتور بحر الدين          

   195612311983031032رقم التوظيف          



 د
 

 إقرار الباحث

 .14801027رقم التسجيل : ، عثمان ميالد محمد الطليسأنا اؼبوقع أدناه 

 ةليااإلجازة الع شهادة بكتابتها لغرض اغبصوؿ علي اليت تشرفت أقر بأف الرسالة
جامعة موالنا مالك  -اؼباجستَت يف ؾباؿ االقتصاد االسبلمي بكلية الدراسات العليا 

 :افواليت ربمل عنو  جإبراىيم اغبكومية اإلسبلمية دبدينة ماالن

 "بجاكرتا (Takafulالتكافلي في شركة ) استراتيجيات مستوي تفعيل السيولة في التأمين "

لقد تفضلت بكتابتها بنفسي دوف أي تزوير أو سرقة أدبية من أحد وإذا أدعي أحد 
مستقببل اهنا من تأليفو ، وتبُت ذلك فعبل ، فأنا أربمل كامل اؼبسؤولية ، وسوؼ لن 

اؼبشرفُت  الذين أشرفوا علي ىذه الرسالة أو اذباه كلية الدراسات   تكوف اؼبسؤولية اذباه
 العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية .

 وقد قمت بتحرير ىذا اإلقرار بناء علي رغبيت اػباصة دوف أف هبربين أحد علي ذلك .

 الباحثتوقيع 
.......................... 
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 مستخلص الدراسة

 استراتيجيات مستوي تفعيل السيولة في التأمينـ " 2016 عثمان ميالد محمد الطليس
رسالة مقدمة الستكماؿ متطلبات ماجستَت قسم  "بجاكرتا (Takafulشركة ) التكافلي في

 ماالنج . -جامعة موالنا ملك ابراىيم اإلسبلمية اغبكومية  –االقتصاد االسبلمي 

 ___________________________________________    ______ 

لقد ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ علي آلية العمل اليت تقـو هبا شركة تكافل للتأمُت اإلسبلمي 
جباكرتا ، ومن مث معرفة االسًتاتيجيات اليت تعتمد عليها ىذه الشركة يف تفعيل مستوي السيولة ، 

 ات اليت تواجو ىذه الشركة يف تفعيل مستوي السيولة . أيضا معرفة الصعوبات والتحدي

لقد استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي الكيفي ، لوصف وربليل إدارة تفعيل 
 السيولة يف شركة تكافل .

وقد توصل الباحث يف ىذه الدراسة إيل عدة نتائج منها ) من حيث اسًتاتيجيات يف تفعيل 
اد شركات التامُت التكافلي علي االحتياطيات الثانوية وذلك ألهنا ربتوي علي السيولة سبثلت يف اعتم

استثمارات قصَتة اآلجل، واليت يبكن ربويلها ايل نقد سائل عند اغباجة ، تبٍت شركات التامُت 
التكافلي اسًتاتيجية التحالف مع شركات أخري وذلك من خبلؿ االتفاقيات الثنائية ػبلق نوع من 

لسيطرة علي اؼبخاطر والتهديدات ، قامت الشركة بتنمية اعبانب الفٍت والكفاءة االدارية التعاوف وا
واػبدمية فبا سبكنت من القياـ بالواجبات اؼبطلوبة بأفضل أسلوب وباقل ما يبكن من التكاليف ،قياـ 

يت تبنتها شركات التامُت التكافلي بتطوير مهارات العاملُت هبا وذلك من خبلؿ الربامج التدريبة ال
) من خبلؿ  وحدات اؼبوارد البشرية للعاملُت( ،من حيث أثار تطبيق اسًتاتيجيات يف تفعيل السيولة

تبٍت اسًتاتيجيات متينة لغرض تفعيل السيولة سوؼ ينعكس ذلك بتحقيق ارباح واستثمارات وىذا 
فضت اؼبطالبات فبا يتيح ؽبا الفرصة من تغطية كافة االلتزامات ،كلما زادت االقساط كلما الب

احملتمل التعرض ؽبا وذلك من خبلؿ االستثمارات اليت تقـو هبا شركات التامُت التكافلي وىذا فبا 
يؤدي ايل ارتفاع نسبة االقساط اؼبكتتبة للشركة واؼبتمثلة يف االيرادات واالقساط اؼبستحقة دبوجب 

كافلي علي االحتياطيات للشركة وثائق التامُت اليت اصدرهتا الشركة، اعتماد شركات التامُت الت
اؼبتمثلة يف االصوؿ اليت يبكن بيعها من أسهم وصكوؾ دبختلف انواعها ومن مث يبكن التصرؼ 
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السريع فيها يعد سببا يف توفَت السيولة داخل تلك الشركات والذي هبعلها قادرة علي مواجهة العسر 
لي يتيح الفرصة ؽبا يف زيادة عدد الفروع  و اإلفبلس، اف تزايد حجم العمل يف شركات التامُت التكاف

كما اف حسن اعبودة اليت سبتعت هبا إدارة شركات التامُت التكافلي من خبلؿ اتباعها السًتاتيجيات 
سليمة مكنها من اغبصوؿ علي شهادات عاؼبية ودولية كشهادة االيزو ( ،من حيث التحديات 

التامُت التكافلي من حاجتها ايل العمالة ذات  والصعوبات اليت تواجو الشركة منها ) تعاين شركات
اػبربة من أجل سد النقص الذي تعاين منو من اجل توسيع نشاطها واستثماراهتا فنجد اف نقص 

يعد احد  ٍتالتامياػبربات يؤثر يف توسيع عمل الشركة وذلك وفقا لربامج التدريب ،ضعف الوعي 
ي حيث اف معظم افراد اجملتمع ىنا يتمسك بفهم التحديات اليت تواجهها شركات التامُت التكافل

خاطئ عن التامُت التكافلي انطبلقا من كوف اعماؿ التامُت حراـ شرعا وال هبوز التعامل فيها ،تواجو 
شركات التامُت التكافلي ربدي يتعلق باؼبنافسة وحدهتا حيث شرعت شركات التامُت التجاري بفتح 

  لي.نوافذ لتقدمي خدمات التامُت التكاف
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ekstrak studi 

Otman Milad Mohamed Altalis  2016 "Tingkat likuiditas dalam aktivasi asuransi Takaful 

dalam strategi perusahaan (Takaful) di Jakarta" Guru Pengantar Graduate School 

Departemen Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim - Malang      

_________________________________________________________________________ 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme kerja oleh Peruahaan 

Asuransi Islam Takaful di Jakarta ,dan kemudian mencari tahu strategi bahwa perusahaan 

bergantun ada tingkat aktivasi likuiditas ,dan juga mengetahui kesulitan dan tantangan 

syang dihadapi oleh perusahaan ini di tingkat aktivasi likuidita                                 .                                                                               

Saya   telah  menggunakan   seorang peneliti dalam penelitian  ini deskriptif  pendekatan 

kualitatif, untuk mengganmbarkan dan menganalisis aktivasi likuiditas dalam pengelolaan 

perusahaan asuransi sariah                                                                                                              . 

Peneliti dicapai dalam penelitian ini untuk beberapap kesimpulan ,termasuk dalam hal 

strategi dalam akivasi likuiditas adalah adopsi dari perusahaan asuransi Takaful pada 

cadangan sekunder karena mengandung investas jangka pendek, yang dapat dikonversi 

menjadi uang tunai berarti bila diperlukan , adopsi perusahaan asuransi aliansi Takaful 

dengan strategi perusahaan lain ,melalui perjanjian bilateral untuk membuat jenis 

kerjasama dan pengendalian risiko dan ancaman , perusahaan mengembangkan sis teknis 

administrasi ,pelayanan  dan efisiensi ,yang mampu melaksanakan metode tugas terbaik 

yang dibutuhkan dan dengan biaya minimal , perusahaan asurans Takaful untuk 

mengembangkan keterampilan staf melalui program Altdrebh diadopsi oleh  unit sumber 

daya  manusia  bagi karyawan ,dalam hal meningkatkan penerapan strategi dalam 

aktivasi likuiditas melalui penerapan strategi  yang kuat untuk tujuan men gaktifkan 

likuiditas akan tercermindalam                                                                                                        .       

pencapaian laba dan investasi dan memungkinkan mereka kesempatan untuk menutup 

semua   kewajiban   ,semakin tinggi premi klaim lebih  mungkin mengalami    penuruna      
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dan premi dibayar di bawah kebijakan asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan, adopsi 

perusahaan asuransi Takaful pada cadangan perusahaan aset yang bisa dijual dari saham 

dan instrumen dari berbagai jenis, yang kemudian dapat dengan cepat membuangnya 

adalah penyebab menyediakan likuiditas dalam mereka perusahaan, yang membuat 

mereka tidak mampu mengatasi kesulitan dan kebangkrutan, bahwa meningkatnya 

volume pekerjaan di perusahaan asuransi Takaful memberikan kesempatan bagi mereka 

untuk meningkatkan jumlah cabang sebagai kualitas yang baik dinikmati oleh perusahaan 

manajemen asuransi Takaful melalui strategi tindak suara memungkinkannya untuk 

memperoleh sertifikat internasional global dan kesaksian, dalam hal tantangan dan 

kesulitan yang dihadapi perusahaan, termasuk (menderita perusahaan asuransi Takaful 

dari kebutuhan untuk pekerja dengan pengalaman untuk mengisi kekurangan dalam 

rangka memperluas kegiatan dan investasi, kita menemukan bahwa kurangnya keahlian 

mempengaruhi ekspansi bisnis perusahaan, sesuai dengan program pelatihan, asuransi 

lemah kesadaran ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi 

Takaful di mana sebagian besar anggota masyarakat di sini tetap berpegang pada 

pemahaman yang salah dari asuransi Takaful didasarkan pada kenyataan bahwa bisnis 

asuransi adalah agama dan tidak dapat berurusan dengan mereka, menghadapi 

perusahaan asuransi Takaful tantangan persaingan dan intensitas sejak memulai 

perusahaan asuransi komersial untuk membuka jendela untuk memberikan layanan 

asuransi .                                                                                                                                                
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extract study 

Otman Milad Mohammed Altalis 2016 "The level of liquidity in the activation of Takaful 

insurance in company strategies (Takaful) in Jakarta" Master Introduction to the 

Graduate School of Islamic Economics Department - University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang___________________________________________________________________ 

This study aimed to identify the mechanism of action by the Takaful Islamic Insurance 

Company in Jakarta, and then figure out the strategies that the company relies upon the 

activation level of liquidity, and also know the difficulties and challenges faced by this 

company in the activation level of liquidity                                                                                   . 

I have used a researcher in this study descriptive approach qualitative, to describe and 

analyze the activation of liquidity in the Takaful company management                               . 

The researcher reached in this study to several conclusions, including (in terms of 

strategies in the activation of liquidity was the adoption of Takaful insurance companies 

on the reserves secondary because they contain short-term investments, which can be 

converted into cash means when needed, the adoption of Takaful insurance companies 

alliance with strategy other enterprises, through bilateral agreements to create the kind 

of cooperation and control of risks and threats, the company developing the technical 

side of administrative, service and efficiency, which was able to carry out the required 

best method duties and with minimal costs, the Takaful insurance companies to develop 

staff skills through programs Altdrebh adopted by units of human resources for 

employees), in terms of raising the application of strategies in the activation of liquidity 

(through the adoption of robust strategies for the purpose of activating the liquidity will 

be reflected in the achievement of profit and investments and that allowing them the 

opportunity to cover all the obligations, the higher the premium the more likely claims 

decreased exposure her through investments by the Takaful insurance companies               



ص  
 

   and this is something that  Lead to higher proportion of premiums written for the             

company and  of   revenues and premiums payable under the insurance policies issued by 

the company, the adoption of Takaful insurance companies on the reserves of the 

company of assets that can be sold of the shares and instruments of various kinds, which 

can then be rapidly dispose of them is the cause of providing liquidity within those 

companies, which makes them unable to cope with hardship and bankruptcy, that the 

increasing volume of work in the Takaful insurance companies provides an opportunity 

for them to increase the number of branches as the good quality enjoyed by Takaful 

insurance management companies through follow sound strategies enabled it to obtain a 

global and international certificates testimony, in terms of the challenges and difficulties 

facing the company, including (suffer Takaful insurance companies of the need for 

workers with experience in order to fill shortfalls in order to expand its activities and 

investments, we find that the lack of expertise affect the expansion of the company's   

business, according to the training programs, weak insurance awareness It is one of the  

challenges facing the Takaful insurance companies where most members of the 

community here stick to the wrong understanding of the Takaful insurance based on the 

fact that the insurance business is religiously and may not be dealing with them, facing 

the Takaful insurance companies the challenge of competition and intensity since 

embarked on commercial insurance companies to open windows to provide insurance 

services Takaful.                                                                                                                                    
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 الفصل اْلول 

 والدراسات السابقة اإلطار العام

  خلفّية البحث .أ 

سيدنا ونبينا ؿبمد ـ عل  أشرؼ األنبياء واؼبرسلُت بسم اهلل الرضبن الرحيم والصبلة والسبل
 .وصحبو أصبعُت وآلوعل  

ال يستطيع  أدى تقدـ اغبياة اؼبدنية وتشعبها وكثرة اغبوادث واألضرار اعبسيمة اليت
األضرار  التجاري تتويل جربمُت أقياـ شركات تأمُت تعرؼ بشركات الت يلإفرد أو ؾبموعة 
ية من مكمبل للنظاـ اؼبصريف بل وال يقل عنو أنبأصبح التامُت جزءا وبالتايل  وفق منهجها

 1.واؼبوارد اؼبالية  حيث األصوؿ اؼبتداولة لديو

والتعامل مع شركاتو لذلك بدأ  مُتأعماؿ التأنبيتو مع التوسع يف أزدادت اقد و 
باعتبارىا احدي مقومات النظاـ االقتصادي  يمُت التكافلأنشاء شركات التإكبو االىتماـ 

يهدؼ إيل تقدمي اػبدمة اليت يقدمها التأمُت التجاري  يالتكافل فالتأمُت،واالجتماعي 
للمستأمن ولكن بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الوسائل احملظورة كالربا وغَته وذلك 

مينية تدفع منها أؿبفظة ت لتكوينبتقدمي اؼبستأمن اشًتاكات متربعا هبا كليا أو جزئيا 
 فائض بعد التعويضات واؼبصاريفيتحقق من التعويضات عند وقوع الضرر للمؤّمن وما 

واقتطاع  التعويضات واؼبصاريففائض بعد  واقتطاع االحتياطات يوزع عل  ضبلة الوثائق
 2 . ضبلة الوثائق )اؼبستأمن(االحتياطات يوزع عل  

                                                           
43،ص1002،حمدالجموعًقرٌشً،أهمٌةالسٌولةوأهمٌةالقطاعالمصرفًلالقتصاد،مجلةالباحث،جامعةورقلةم( 1(  
ص221م،2794دمشق،البوطً،انظرضوابطالمصلحةفًالشرٌعةاالسالمٌة،مإسسةالرسالة،( 2(  
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كاف قطاع  حيث االقتصاد داخل اجملتمعات اؼبكونة لبنيةتامُت من القطاعات يعد قطاع ال
أمُت أبرز القطاعات اليت ظهرت فيها ؼبسات اإلصبلح ،وذلك ألف الت التأمُت من أحد

من الناحية االقتصادية واالجتماعية ؼبا تقدمو شركات التأمُت يعترب موضوعا ىاما وضروريا 
 3.من خدمات وذلك بغية زبليص األنشطة االقتصادية اؼبتطورة من اؼبخاطر البحتة 

وكذلك شعور األفراد باألماف واالطمئناف يف أعماؽبم وذواهتم وثرواهتم وفبتلكاهتم  
وتوسعو واستمراره وكذلك ضباية ضمانا للحفاظ علي اؼبستوي اإلنتاجي وضماف تطوره 

اؼبستأمن من الفقر ، واغبفاظ علي مستواه من الغٍت إف مل يتمكن من مبوه وزيادتو ، كما 
أف التأمُت يؤدي إيل ضماف لؤلغنياء وما يبتلكونو ، كما يؤدي إيل توفَت التعويضات 

  4.للفقراء والضعفاء 

والتطورات اغبياتية إيل تعدد وقد أدت صبلة التوسعات اإلنتاجية واالستثمارية 
وتوسع اؼبخاطر اليت يبكن أف تعًتض طريقها وبالتايل ازدادت اغباجات اؼبلحة إيل تأمُت 
تلك اؼبخاطر وذبنب خسائرىا واليت إف حدثت فإهنا سوؼ تؤدي إيل أضرار بليغة باألفراد 

أمُت من أىم تواالقتصاد واجملتمع واالستقرار األمٍت والسياسي ؽبذا كلو فقد أصبح ال
مل يكن الدعامة األساسية لو مثلو مثل غَته من اؼبكونات اؼبالية  مكونات االقتصاد إف
 5واالقتصادية والنقدية .

وبالرغم من األنبية الكبَتة اليت سبثلها شركات التأمُت القتصاد عدة دوؿ قبد أف 
لوعي بأنبية التأمُت ها واؼبتمثلة يف ضعف اىناؾ العديد من اؼبشاكل واؼبعوقات اليت تواجه

                                                           
321صاالسكندرٌة،منشؤةالمعارؾللتوزٌع،دارةاألسواقوالمنشآتالمالٌةنٌرهنٌدي"إ(م 3(  
21،ص2771اسٌنالتمٌمً،أساسٌاتإدارةالمخاطر،اإلماراتالعربٌةالمتحدة،(ٌ 4(  
11،ص2،2771،ط،دمشقالحالعلً،معالمالتؤمٌناإلسالمً،دارالنورص( 5 ( 
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اؼبفهـو الصحيح للتأمُت ، باإلضافة إيل قلة اإلؼباـ  لدي العمبلء واؼبؤسسات وعدـ انتشار
  6.بالدور احملوري الذي يقـو بو التأمُت يف دفع عجلة التنمية االقتصادية 

   عل  أنبيتو  مفهـو التأمُت والتعرؼ علي الضوء من تسليط إذ كاف البد
التأمُت علي االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إيل التعرؼ علي أىم العوامل اؼبؤثرة 

السيولة دبا يسهم يف التكافلي والتجاري من خبلؿ االسًتاتيجيات اؼبتبعة يف تفعيل 
مساعدة إدارة تلك الشركات علي هتيئة اؼبناخ اؼببلئم لتعزيز ىذه العوامل وذلك لضماف 

يف خلق قطاع تأميٍت متطور قادر علي التكيف وخاصة يف ظل استمراريتها وقباحها 
 7. اؼبخاطر واليت تؤثر علي  رحبها االقتصاديات اؼبعاصرة احملفوفة جبملة من

 ؼبا حققتو من مبو اقتصادي ملحوظ( )تكافل ةشركعلي لدي سوؼ تكوف الدراسة 
أف أصوؿ شركة  وفقا ؼبا أظهرتو البيانات الرظبية من خبلؿ اسًتاتيجياهتا يف تفعيل السيولة 

 2012خبلؿ  (مليار دوالر 1, 1)تريليوف روبية 13 ,1%إيل 43ندونيسيا مبت االتكافل يف 
%من إصبايل أصوؿ شركات التأمُت يف 2,3تريليوف روبية فبا شكل التكافل  9,  15من 

 8.اندونيسيا 

شركات التكافل يف كيانات حيث اقًتحت اندونيسيا قانونا ينص علي فصل 
مستقلة وىو ما قد يؤدي إيل عمليات دمج يف السوؽ وتوفَت السيولة داخل اؼبؤسسات 

 9االقتصادية يف داخل اندونيسيا .

                                                           
91،ص2797الرٌاض،ٌوسؾمصطفًالقاضً،مناهجالبحوثوكتابتها،دارالمرٌخ،( 6(  

،11،ص2719،الخرطوم،ثمانبابكر،قطاعالتؤمٌنوتجربةالتحولإلًالتامٌنالتكافلً،دارالثقافة(ع 7(  
71،ص2،2771طدمشق،الحالعلً،معالمالتؤمٌناإلسالمً،دارالنور،(ص 8(  

Www. Takaful life . com)9( 
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للبحث يف ىذا اؼبوضوع حيث ذىب العلماء  الباحث ومن األسباب العلمية اليت دفعت
اؼبعاصروف إيل ربرمي التأمُت التجاري وجواز التأمُت التكافلي وقد أخذ هبذا القوؿ معظم 
ىيئات الفتوي اعبماعية ، كهيئة كبار العلماء باؼبملكة السعودية وؾبمع الفقو اإلسبلمي 

وذلك ؼبا يشتمل عليو التأمُت التابع للرابطة ، وؾبمع الفقو التابع للمنظمة ، وغَتىا 
التجاري من الغرر واؼبقامرة و أكل اؼباؿ بالباطل بينما التأمُت التكافلي قبده مبٍت علي 

تتكدس األمواؿ الطائلة لدي شركات التكافل والتضامن ، ففي نظاـ التأمُت التجاري 
 10.التأمُت يف مقابل تعويضات تعد يسَتة مقارنة دبا ربققو من أرباح 

فبا نتج عنو استنثار األقلية الثرية دبزايا التأمُت وخدماتو ، بينما األكثرية ؿبرومة  
منها لكوهنا غَت قادرة علي ربمل أقساط التأمُت وما يتبق  لديها من فائض أقساط 

فهذا يعترب إجحاؼ يف حق اؼبؤمن لو ، ؽبذه األسباب سوؼ التأمُت ال تعيده للمؤمن لو 
 . أحبث يف ىذا اؼبوضوع

 :أسئلة البحث  .ب

 يفتفعيل مستوي السيولة يف التأمُت التكافلي  معرفة اسًتاتيجياتوتتمثل الدراسة يف 
 ومنها تتفرع األسئلة التالية : يف جاكرتا ) تكافل( شركة

 ؟ ()تكافل شركةي ف السيولةتفعيل التأمين التكافلي في ما ىي استراتيجيات  - 1

 ؟التكافلي في تفعيل السيولة  التأمين أثر تطبيق استراتيجياتما  - 2

 في تفعيل مستوي السيولة ؟شركات التأمين التكافلي ماىي التحديات والصعوبات التي تواجها  - 3

 

                                                           
27،1001أخترزٌتًعبدالعزٌز،الصكوكوتطبٌقاتهاالمعاصرةوتداولها،مجمعالفقهاالسالمً،الدورة(

10
( 
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 أىداف البحث  .ج

 االىداؼ :يهدؼ البحث للوصوؿ إيل ؾبموعة من  

 معرفة استراتيجيات التأمين التكافلي في تفعيل السيولة في جاكرتا.  -1

 التعرف علي أثر تطبيق استراتيجيات التأمين التكافلي في تفعيل السيولة في جاكرتا. -2

 التكافلي في تفعيل مستوي السيولة .حديات التي تواجو شركات التأمين معرفة الت - 3

 أىمية الدراسة .د

 اْلىمية النظرية : - 1

يهدؼ إليو من  إف ىذه الدراسة زبتص ببحث وربليل كل من التأمُت التكافلي وما
 يتوجب علينا اسًتاتيجيات يف تفعيل السيولة، يعترب التأمُت من احدي اؼبواضيع اليت

لدي هبب تسليط الضوء عن أحكاـ  يشوبو ما شوائبة عميقة وعن قرب ؼبا دراستو دراس
 .الشريعة االسبلمية اذباىو 

 :االىمية التطبيقية - 2

للشركات وخاصة ىمية مفهوم التأمين أتستمد ىذه الدراسة اىميتها العلمية والتطبيقية من  -1
 دوافعدافع من  بالربح وزيادتوىتمام اال حيث يعتبر،لتي تتبع التأمين التكافلي الشركات ا

 ؤسسات االقتصادية منها شركات التأمين.المفي  النجاح

 مينأالتشركات  من فاعليةالوصول إلى طرح وفكر جديد يزيد  نحاول في ىذه الدراسة -2
 .التكافلي

  لقد كشفت مختلف الدراسات التي قد أجريت في ىذا الشأن أن التأمين التكافلي لن -3
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 يقام من أجل الربح فقط وإنما فقد فاق ذلك حيث يسعي جاىدا لخلق نوع من التكافل

 والتعاون بين المسلمين.

 حدود الدراسة  .ه 

 لحدود المكانية : ا 

 .جاكرتا يف مدينة   (تكافل)  ةتتمثل حدود الدراسة من حيث اؼبكاف عل  شرك

 ؼ. 2016تستهدؼ الدراسة سنةالحدود الزمنية :   

 الحدود الموضوعية : 

  التأمُت  تفعيل السيولة اسًتاتيجيات تتمثل ىذه الدراسة يف حدودىا اؼبوضوعية عل  
 (Takaful) ة شرك يفالتكافلي 

 مصطلحات البحث  .س  

   أصل:من االمن او ربقيق األماف وىو طمأنينة النفس وزواؿ اػبوؼ و  التأمين لغة 
  استجار  أيامن و أمّنو أي اطمأف ومل ىبف , وأستأمن اغبريب :  اللغوي ىو االشتقاؽ

      11.وطلب االماف ودخل دار اإلسبلـ فبل يتعدى عليو ما دار مستأمنا 

 التأمُت اصطبلحا : ىو عقد بُت شركة التأمُت ومستأمن معُت تتعهد ىذه الشركة دبقتضاه
اؼبستأّمن بدفع مبلغ ماؿ  عند حدوث خطر معُت مقابل التزاـ،اؼباؿ بدفع مبلغ من 

 12ؿبدد.

                                                           
:47،ص1009،بٌروت،جلسالخدماتالمالٌةاالسالمٌة،المبادئاالرشادٌةإلدارةالمخاطرللمإسسات(م

11
 ( 

43-19،صص1004ارقعبدالعالحماد،إدارةالمخاطر،االسكندرٌة،(ط 12(  
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ضماف  :إف أصل كلمة التكافل يف اللغة تأت  من كلمة "الكفالة وىي التكافل لغة
" أنا وكافل اليتيم يف  والرعاية زمنو قولو صل  اهلل عليو وسلم  للديوف او االلتزاـ باغبفظ

مقتضي صيغة التكافل اليت ىي و " شيئا بينهما جوفرّ ة ىكذا أشار بالسبابة والوسطي اعبنّ 
 13.ر اف كبل منهم ضامن لآلخر اكث صيغة للمشاركة بُت طرفُت او

 التكافل اصطالحا :

  يهدؼ إيل تفتيت اجزاء اؼبخاطر النظاـ الذي ال يقـو عل  مبدا الربح كأساس بلىو  "
ؼبشًتؾ "اؼبؤّمن ؽبم " عن طريق التعويض الذي يدفع إيل ااؼبشًتكُت وتوزيعها علي ؾبموعة 

اؼبتضرر  عاتقاهتم, بدال من أف يبقي الضرر عل  اشًتاكاؼبتضرر من ؾبموعة حصيلة 
التأمُت ودبا ال يتعارض مع  الشركة والشروط اليت تتضمنها وثائق دبفرده وذلك طبقا لنظاـ 

 أحكاـ الشريعة".

ىي " مقدرة الشركة يف اغبصوؿ علي النقد " وتقيس نسب السيولة القدرة :  السيولة
وىناؾ عدة مقاييس للسيولة باسم " نسب علي سداد االلتزامات عند استحقاقها ، 

، وكلما ارتفعت أيضا بنسب " رأس اؼباؿ العامل " ربليل اؼبركز اؼبايل قصَت األجل "و
نسب السيولة ، فإف الشركة ستملك ىامش أكرب من السبلمة لتغطية االلتزامات ، فإف 

توظيف الشركة عبزء  زيادة السيولة عن اغباجة قد يؤدي إيل زبفيض األرباح ، نتيجة عدـ 
 14.  كبَت من أمواؽبا

 

 
                                                           

11،ص،1003ورقلة،سنةجامعةالجزائر،دانًبلؽٌتوعبدهللاإبراهٌمً،تسٌٌرالخطرفًالمإسسةاالقتصادٌة،م( 13(  
مباحثاالقتصاداالسالمًفًاصولالفقه/محمدالقلعًنظر(ا  14(  
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 الدراسات السابقة  .ص

لشركات التأمُت يف " اسًتاتيجية التوسع واالستثمار خيار  2004دراسة الشراح سنة  -1
 15 الشرؽ األوسط

 اعتمدت ىذه الدراسة علي اؼبنهج الوصفي التحليلي:

ع التوس تبحث ىذه الدراسة تبحث يف أف شركات التأمُت العاملة يف الشرؽ األوسط اليت 
وأيضا األحواؿ االقتصادية االقتصادي يف اؼبنطقة ، العوؼبة وسياسات التحرريف ظل 

والسياسية اؼبؤثرة علي استثمار تلك الشركات وعلي الرغم من أف ىناؾ أفاؽ جيدة إال أف 
ومن أىم النتائج اليت قد توصلت إليها ىذه الدراسة قد ىناؾ هتديدات علي عدة نواحي 

دمات لم باػبوجدت شركات التأمُت عند التعامل مع الزبائن يطالبوف بشكل متزايد الع
نشئت مع اغباجة اؼبتزايدة للتحوؿ من بيع اؼبنتجات إيل القصور اليت أاؼبقدمة ، وبالتايل 

لقد رأت ىذه الدراسة بضرورة بلء لقطاعات معينة للعمؾبموعة من اػبدمات اؼبخصصة 
مع التغَتات اػبيارات االسًتاتيجية دبا يتفق وضع أساليب لتحسُت اإلدارة وذلك عبعل 

 عة من اجل تنفيذ  فعل إلدارة تنظيمية هتدؼ إيل استعادة الكفاءة الداخلية .البيئية السري

بعنواف " أثر آليات توزيع الفائض  ف2010للباحث عامر أسامة سنة دراسة  -2
"دراسة مقارنة بُت شركة تكافل ماليزيا ية شركات التامُت التكافلي سعل  تناف ميٍتأالت

 16باألردف "دباليزيا و شركة االوىل للتأمُت 

                                                           
1003استراتٌجٌةالتوسعواالستثمارفًالشرقاألوسط،ورقةبحثٌةللمإتمراالقتصادي،عمان،لشراج،( 15(  

1001امرأسامة،أثرتوزٌعالفائضالتؤمٌنًعلًتنافسٌةشركةتكافل،رسالةماجستٌر،جامعةسطٌؾ،(ع 16(  
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خبلؿ ذبميع البيانات واؼبعلومات واغبقائق  حيث استخدـ اؼبنهج الوصفي التحليلي من
 ومن اىم النتائج اليت توّصل  للمنهج اؼبقارفهبذا اؼبوضوع اضافة الستخدامو   اؼبرتبطة

 إليها كاآليت:

حماية للناس وذلك بما من   أن التأمين من حيث أنو فكرة ومبدأ أصبح مطلبا إسالميا في مجتمعاتنا  -1
 مما قد يطرأ عليهم من المخاطر 

 إن شركات التامين التكافلي تتقيد إثناء ممارسة نشاطها بضوابط محددة عكس التأمين التجاري . -2

وىو ملك ملك خاص  الربح وىو حسب مبدأ التكافل ىو زيادة في التحصيل ليس إن الفائض التأميني -3
 .ي بصفتها مديرة لعمليات التأمين للشركة التخاص للمستأمنين ال 

تصلح  وخصائصو وىذه مزايا  تأمين التكافلي يتمتع بمجموعة من المزايا النسبية المستمدة من مبادئوال-4
 للمنافسة .

بعنواف " تسَت السيولة النقدية يف اؼبؤسسات  للباحث شمس الدين التجانيدراسة  -3
 17االقتصادية "

 دراستو علي اؼبنهج الوصفي كاف اؽبدؼ من ىذه الدراسة تشخيص قدرةلقد اعتمد يف 
اؼبؤسسات االقتصادية علي إدارة السيولة النقدية من خبلؿ الوقوؼ علي نقاط القوة 
والضعف يف ذلك ، وربليل إمكانية ىذه اؼبؤسسات يف الوصوؿ إيل ربقيق توازف مايل 

بلؿ وبالتايل الوصوؿ إيل ربقيق خزينة لتدفقاهتا احملصلة واؼبدفوعة خبلؿ دورة االستغ
 أىم النتائج اليت قد توصلت إليها ىذه الدراسة ما يلي :ومن متوازنة 

الذي يؤدي إيل تآكل   الشيءربقيق اؼبؤسسات ػبسائر مًتاكمة خبلؿ سنوات الدراسة 
إيل  األمواؿ اػباصة ، فبا هبعل اؼبوارد الدائمة يف حالة تدىور مستمر وىذا ما يؤدي بدوره

                                                           
1004االقتصادٌة،ورقةبحثٌة،عمان،مسالدٌنالتجانً،تسٌرالسٌولةالنقدٌةفًالمإسسات(ش29)   
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البفاض حاد يف رأس اؼباؿ العامل بشكل ال يليب احتياجات االحتياج يف رأس اؼباؿ 
 العامل ، وبالتايل ربقق خزينة سالبة واؼبعربة عن خلل يف التوازف اؼبايل.

يبكن القوؿ اف تلك اؼبؤسسات تعاين من اختبلؿ يف التوازف اؼبايل علي اؼبدي 
الطويل ناتج عن ربقيق مستوي رأس ماؿ عامل سالب فبا يستدعي من اؼبؤسسات أف 

وقد اوصت الدراسة بوضع خطة طويلة ،تسعي إيل إعادة تكوين رأس ماؿ عامل موجب 
وكذلك أوصت بالبحث عن أفضل  اآلجل تتضمن إجراءات صارمة لتحسُت النتيجة ،

 يار أفضل اؼبصادر لتمويل العجز .بديل لتوظيف الفوائض النقدية واخت

 Kronseder ,christion,’Measuring liquidity 2003 18دراسة - 4

 لمن خبلؿ طرح السؤاؿ عن كيفية قياس ىذه اؼبخاطرة فقد مت تعريف ـباطر السيولة سبث
فجوة التدفق القصَت يف األمد وغَت اؼبتوقع يف هناية اليـو بالنسبة للمؤسسة اؼبالية 
واالقتصادية وعبلقتها مع متطلبات االعتماد الصافية يف هناية اليـو واليت تعترب من 

وقد توصلت ىذه الدراسة إيل أف ـباطر ،اؼبتغَتات الواجب ربديدىا لتقليل ـباطر السيولة 
السيولة تقع عندما سبتلك السيولة اعبزء االوؿ ضمن كل اؼبصادر النقدية وسبثل متطلبات 
االعتماد الصافية ، وكذلك اثبتت الدراسة بأف العبلقة بُت ـباطر السيولة ومتطلبات 

طر السيولة سالبة االعتماد الصافية تكوف عبلقة عكسية ، وىذا يعٍت أنو إذا كانت ـبا
فإف متطلبات االعتماد الصافية تكوف أكرب من مصادر السيولة اؼبتوفرة ،أما إذا كانت 
ـباطر السيولة مساوية للصفر أو أكرب فإنو يعٍت بأف اؼبؤسسة اؼبالية سوؼ تكوف قادرة 

 .علي سد متطلبات االعتماد الصافية

                                                           

 )Konseder Christion , Measuring liquidty , 2003 (18) 
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بُت خصائص ىيكل السوؽ بعنواف " ربليل العبلقة  ادل منير جبيرعدراسة  -5
 19. ومستوي رحبية شركات التأمُت يف السوؽ اؼبصري"

الوصفي التحليلي حيث ىدفت ىذه الدراسة إيل تفسَت لقد استخدـ اؼبنهج 
التغَت يف مستويات أرباح شركات التأمُت وذلك بتحديد احملددات اؼبؤثرة علي تلك 

 إيل ؾبموعة من النتائج أنبها :األرباح يف اؼبدي الطويل كما توصلت ىذه الدراسة 

توجد  وجود تأثَت ىاـ غبجم شركات التأمُت يف ربقيق وضع تنافسي جيد يف السوؽ كما
ىناؾ ؾبموعة من العوامل اليت تؤثر يف رحبية شركات التأمُت منها حجم شركة التأمُت 

 ومستوي اؼبشاركة النسبية و مستوي اؼبنافسة اػبارجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1007ادلمنٌرجبٌر،تحلٌلالعالقةبٌنخصائصهٌكلالسوقفًشركاتالتؤمٌن،رسالةماجستٌر،القاهرة،(ع 19(  
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 الثان                        يالفصل 

 اإلطار النظري للبحث

 التأمين المبحث اْلول  : 

 مفهوم التأمين وتعريفو المطلب االول  :   

 أىمية التأمين  : المطلب الثاني    

 : نشأة التأمين التكافلي    المبحث الثاني  

 دور شركات التأمين كمؤسسة مالية   : المطلب اْلول   

 مجاالت التأمين الرئيسية والدور االدخاري  : المطلب الثاني   

  ات التأمين موارد ومصادر شرك  :  المطلب الثالث  

 خصائص استثمار أموال شركات التأمين   : المطلب الرابع   

 سياسات االستثمار في شركات التأمين :  المطلب الخامس   

 النسب المالية المستعملة في شركات التأمين  :   المطلب السادس   

 السيولة :المبحث الثاني    

 مفهوم وأىمية السيولة في المؤسسات االقتصادية :المطلب االول    

 عناصر السيولة أوال :    

  السيولة في المؤسسات االقتصادية مصادر  ثانيا:   
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 : نظريات إدارة السيولة في المؤسسات االقتصادية  ثالثا 

 : عموميات حول المخاطر ومخاطر السيولة رابعا  

 : أنواع مخاطر السيولة في شركات التامين خامسا   

 :إدارة المخاطر في شركات التأمينسادسا    

 :المنافسة في شركات التأمين   سابعا    

 : الفائض التأميني ثامنا    

 : استراتيجية التأمين في تفعيل السيولةالمبحث الثالث   

 : استراتيجيات توظيف السيولة في التأمينالمطلب االول    

 مرتكزات حسن إدارة السيولة في شركات التأمين  المطلب الثاني:   

 االستراتيجية في شركات التأمين لتفعيل السيولة التحالفاتالمطلب الثالث :    

 نشر الثقافة التأمينية في شركات التأمين الرابع :المطلب     

 تفعيل ة التحديات التي تواجو التأمين التكافلي في استراتيجيالمطلب الخامس :    
 سيولةال     

 

 

 

 



14 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 التأمين  .المبحث اْلول 

 :مفهوم التأمين وتعريفو  . المطلب االول

ي حدوثها خسارة  مالية أو للعديد من اؼبخاطر واليت ترتب علتعرض اإلنساف منذ نشأتو 
وزبتلف ىذه اؼبخاطر من حيث طبيعتها ونوعيتها وحجم اػبسائر اؼبًتتبة علي معنوية 

،فالفرد ظهور وسائل اؼبدنية اغبديثة وتقدمها اؼبستمر اغبياة البشرية و  تطورربققها حسب 
وعندما يتقدـ  ،اة اؼببكرة وخطر اؼبرض مثبل يتعرض ػبطر الوف يولد فيها منذ اللحظة اليت
اغبوادث الشخصية والعجز الكلي او اعبزئي والشيخوخة يتعرض ػبطر يف العمل فإنو 

من اؼبخاطر اليت هتدد فبتلكاتو مثل خطر اغبريق  يتعرض للعديد والبطالة والوفاة ، كذلك 
 20والتصادـ . والسرقة والتلف واؽببلؾ 

نتيجة خطأ  لغَت عن األضرار اليت يتسبب فيهابتعويض االقانوف يلـز الفرد ف
تصيب الفرد نفسو  ماليةارتكبو أو نتيجة إلنبالو ويًتتب علي وقوع األخطاء خسارة 

ؽبا أثارىا السيئة علي اؼبعرض للخطر او من يعوؽبم وقد تكوف اػبسارة   الشيءصاحب 
 21ربقق اػبطر خسارة معنوية تصيب اآلخرين .الفرد دبا 

ػبسائر علي أساس منصف توزيع  يف اية تقاسم اػبطر مع الفرد وإعادة عمل ويف
تؤدي لتخفيض تقييم للمخاطر وتصنيفها مع ـباطر فباثلة ، ىذه اػبصائص وفق عملية 

                                                           
14،ص2771حمدالسبعاوي،إدارةالمخاطر،دارؼزةللنشر،فلسطٌن،( 20(  

.142،ص1001،التؤمٌنوإدارةالخطر،دارالشروقللنشر،بٌروت،حربًمحمدعرٌقات(12)  
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واؼبخاطر اليت تواجهها شركات التأمُت ،تمع ، واغبد من الشعور بالقلق اجملاؼبخاطر يف 
 22.ليس ؾبموع اؼبخاطر ايت نقلت إليها من األفراد 

وشركة التأمُت يبكنها التنبؤ باػبسائر يف اؼبستقبل وتقليلها بناء علي دقة توقعات  
اؼبؤمن اليت تستند إيل قانوف األعداد الكبَتة وقبد أف أسواؽ التأمُت واؼباؿ تعمل وفقا 

فة من الشكوؾ اليت يبكن أف تؤثر علي اؼبراكز اؼبالية للشركات واألفراد ، وىذه ألنواع ـبتل
اطر اؼبتوقعة الشكوؾ عادة ما يشار إليها يف اؼبالية والتامُت والنظريات وتتمثل يف اؼبخ

 23.اغبدوث 

رسة أي أنشطة بصفة عامة يبكن التعرض للمخاطر من خبلؿ فباواالقتصاد 
ومن ىنا يتضح لنا أف ،كات تتويل دراسة التعرض للمخاطر الشر اقتصادية لؤلفراد أو 

وكوف  ،اؼبفهـو الذي ينصرؼ إليو التأمُت ىو نقل عبء اػبطر وقرير اػبسائر اؼبستقبلية 
شركات التأمُت هتدؼ للربح فهي ربصل علي مقابل ربمل اػبطر متمثبل باألقساط 
والعموالت اليت تستوفيها من اولئك األشخاص اؼبؤمن ؽبم والذين يلتزموف بتسديدىا وفقا 

 24لشروط و أحكاـ عقد التأمُت يف اؼبواعيد اؼبتفق عليها .

 التعريف القانوني للتأمين : -1

بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن أو المستفيد الذي اشتري التأمين لصالحو مبلغا  فهو عقد يلتزم 
 المبينوقوع الحادث أو تحقق الخطر من المال أو إيرادا مرتبا أو عوض مالي آخر في حالة 

 25للمؤمن .لو  يؤديها المؤمن  بالعقد وذلك في نظير قسط أو دفعة مالية أخري

                                                           
91،ص2711المالٌة،القاهرة،مكتبةعٌنشمس،المنشآتحمودعساؾ،إدارة(م 22(  
90،ص2777،عمان،والتوزٌعة،دارومكتبةالحامدللنشرٌجٌدالشرع،المحاسبةفًالمنظماتالمال(م 23(  

211،ص1004إدارةالمخاطر،االسكندرٌة،حماد،ارق(ط13)  

431،ص1000سماعٌلمدحت،محاسبةالبنوكالتجارٌةوشركاتالتؤمٌن،داراألملللنشر،عمان،(ا 25(  
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 تعريف التأمين كمؤسسة تجارية : -2

فيعرف علي أنو خطة لتجميع مجموعة من الناس لتحويل المخاطر التي تقع من اْلفراد 
ليتحملها الجميع ، كما أن التأمين بها المفهوم يعتبر جزءا ىاما من عالم المال فضال عن كونو 

لة المبرم مع الشركة يحق وكالء مفوضون تفويضا كامال  طبقا لعقد الوكا فهناك  رئيسياجزءا 
و إمضاء واستخراج  االيصاالت التي  لهؤالء الوكالء تحصيل قيمة االقساط من المستأمنين

بعض اْلقساط تأخر المستأمنين عن سداد  تثبت ذلك ، وال يتحمل الوكالء أية مسؤولية نظير
شركة التأمين في ىذا النوع من الوكالء تتحدد عالقتو مع وكالء مفوضون تفويضا غير كامال  و

أي سلطة إجراء التعاقد ومن ثم عدم تحصيل لمستأمنين دون أن يكون ىناك لهم استجالب ا
 26السداد .أو تقديم االيصاالت الدالة علي  قيمة اْلقساط من المستأمنين

 أىمية التأمين . المطلب الثاني

تقـو ويض الضرر ،أف شركة التأمُت من خبلؿ أدائها لوظيفتها األصلية اؼبتمثلة يف تع
اؼبواطنُت والوحدات فهي تقـو بتجميع مدخرات  جموعة أخرى من اػبدمات والوظائفدب

دورا يف توزيع الدخل القومي ، وتعمل علي استخداـ  تلعب، ومن مث فهي االقتصادية 
شراؼ ، وطبقا ؼبا ربدده قوانُت االاالستثمار جزء من فائض أمواؽبا يف ؾبموعة من أشكاؿ

 27يف االقتصاد القومي فيما يلي : ويبكن تلخيص انبية التامُت  لدوؿيف ـبتلف ا والرقابة

راد ووحدات االقتصاد القومي تتمثل الوظيفة االساسية للتأمُت يف منح االماف لؤلف -1
األخطار اليت تًتتب عنها أضرار مادية وال يبكن التنبؤ هبا مقدما ، وتبدو النتيجة ضد 
لدي الوحدات االقتصادية يف زيادة كفاية تلك يعية الستبعاد اػبطر وعدـ التأكد الطب

                                                           
212،ص2712قاهرة،مكتبةعٌنشمس،ٌدالهواري،إدارةالبنوك،ال(س 26 ( 
911،ص2711القاهرة،المالٌة،مكتبةعٌنشمس،المنشآتحمودعساؾ،إدارة(م 27 ( 
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وخاصة االخطار الكبَتة يتيح إف استبعاد اػبطر أو نقلو للغَت حيث الوحدات االقتصادية 
 28للشركة اف تكرس جهدىا ؼبا يبكنها من الوقوؼ يف وجو منافسيها .

ل اؼبشروعات ، ومن يساعد التأمُت علي توسيع نطاؽ االئتماف ايل يعد ضروريا لك -2
ماف اؼبثاؿ حالة القروض برىن عقاري حيث يبتنع اؼبقرض عن منح االئتذلك علي سبيل 

 مؤمن عليو ضد األخطار اليت يبكن اف يتعرض ؽبا . إال إذا اطمأف إيل أف العقار

ا ، وهبذا ساف قادرا علي الكسب و أف ال يصبح عبئيعمل التامُت علي أف يظل اإلن - 3
 ثابة أصل منتج وال يتحوؿ إيل التزاـ فبا يوفر اغبماية ألسرتو .يظل اإلنساف دب

اؼبؤمن ؽبم وىي  تقـو شركات التأمُت يف مقابل منح األماف جبمع أقساط التأمُت من - 4
 .يف ذبميع اؼبدخرات القومية هبذا تلعب دورا 

 ذبميع رؤوس األمواؿ  دبا أف التامُت يلعب دور مهم وفعاؿ يفوس االمواؿ تكوين رؤ  - 5
إيراد لشركة  خبلؿ الوقت الطويل بُت ذبميع األقساط من اؼبستأمنُت أي ربقيقوذلك من 

التزاماهتا اؼبتمثلة يف التعويضات او اؼببالغ اؼبدخرة للمستأمنُت أي التأمُت وبُت سداد 
استثمار تلك األمواؿ اليت كونتها الشركة لديها وتعود تزامات الشركة ، فإهنا تعمل علي ال

 29علي اجملتمع بفوائد اقتصادية .

 تقـو شركات التأمُت بأداء وظيفة رقابية تتمثل يف ؿباولة منع حدوث اػبطر ، حيث -6
، ث األخطار وشروط التأمُت يف حد ذاهتا دورا بارزا يف التقليل من حدو تلعب قواعد 

البفض القسط دبا يدفع باؼبؤمن ؽبم اليت بذؿ اعبهد للتقليل من فكلما قل حدوث اػبطر 
تكلفة التأمُت اؼبتمثلة يف األقساط ، ىذا باإلضافة حدوث تلك األخطار رغبة يف زبفيض 

                                                           
291،ص1009عمان،اللًمحمدعبدالرزاق،محاسبةالمإسساتالمالٌة،دارالمناهجللنشروالتوزٌع،(ه 28(  
70،ص2712القاهرة،مكتبةعٌنشمس،ٌدالهواري،إدارةالبنوك(س 29(  
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يف اجملاالت اؼبختلفة للتقليل من رب اليت تقـو هبا شركات التأمُت إيل األحباث والتجا
 30األخطار ذبنب مسبباهتا وخاصة يف ؾباؿ التأمينات العامة  حدوث

اطر ، والتقليل من عامل من عوامل الوقاية حيث أف التأمُت يعمل عل  ذبنب اؼبخ- 7
الوقاية يف اجملتمع ويبكن اإلمكاف و لذلك فإنو يبثل عامبل من عوامل اغبوادث بقدر 

تأمُت بدراسة أسباب وقوع اؼبخاطر شركات ال ذلك بوسائل متعددة مثل قياـربقيق 
ما يلـز من الوسائل  وازباذحوادث اؼبرور والعمل علي ذبنبها اؼبختلفة كاغبرائق و 

 31واالحتياطات لتقليل فرص وقوعها .

الصادرات غَت اؼبنظورة ، فمثبل اؼببالغ اليت وذلك بزيادة  ميزاف اؼبدفوعات ربسُت - 8
شركات التأمُت من عمبلت صعبة مقابل اػبدمات التأمينية اليت تقدمها  عليهاربصل 

 اليت تباشرىا دة التأمُتيف الببلد األجنبية وعائد إعا استثماراهتالؤلجانب أو من عائد 
يف ميزاف اؼبدفوعات ربت بند التأمُت ، تزيد اعبارية  واؼبتحصبلت اليت تظهر من العمليات

الوطنية لؤلجانب أو كلما  الشركات التأمينية اليت تؤديهاقيمتها كلما زادت اػبدمات 
فائض يف  كلما ربققزادت معامبلهتا يف إعادة التأمُت مع اػبارج . وكلما زاد ىذا القيد  

 32ميزاف اؼبدفوعات أو علي األقل يبكن ذبنب العجز فيو .

 التأمين التكافلي نشأة . المطلب الثالث

 ربديد بداية ظهور التأمُت التكافلي ، فذىب البعض بأفاختلف اؼبهتموف بالتأمُت حوؿ 
 يف ببلد العرب ، وذىب فريق آخر للقوؿ بأف بداية ظهوره كانتبداية ظهوره كانت 

                                                           
9،ص2774القاهرة،دارالمجدللطباعة،المالٌةالمنشآتحادة،دراساتفًمحاسبةحمدش(م 30 ( 
112،ص1009عمان،اللًمحمدعبدالرزاق،محاسبةالمإسساتالمالٌة،دارالمناهجللنشروالتوزٌع،(ه  31(  
241،صمرجعسابقاللًمحمدعبدالرزاق،(ه 32(  
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قدماء اؼبصريُت يف العصور القديبة ىم اوؿ من عرؼ  فريق للقوؿ بأفأوروبا ، وذىب 
 تأمُت التكافلي  ومن ىذه اآلراء :نظاـ ال

 ظهوره في بالد العرب : -أ 

يري انصار ىذا الراي أف العرب اوؿ من عرؼ نظاـ التكافل وذلك قبل ظهور االسبلـ 
  33و بعد ظهور االسبلـ مستدلُت ببعض األسانيد: أي يف اعباىلية ،

ف هبا اإليبلؼ الذي أبرمو بنو عبد اؼبناؼ أثناء رحليت الشتاء والصيف اليت كانوا يقومو 
 وا ربإليالف قريش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد قولو تعايل " يفوقد ورد ذكرىا 

وقد جاء تفسَت ىذه السورة أف ذبار " ىذا البيت الذي أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف
وفيها يذىبوف إيل اليمن رحلتُت ، إحدانبا يف فصل الشتاء  قريش كانوا ىبرجوف للتجارة يف
رحبلهتم ىذه يل الشاـ ، وكانوا يتعرضوف أثناء يذىبوف إ ، والثانية يف فصل الصيف وفيها

بضائعهم ، وكذلك كانوا يتعرضوف  الطريق من غارات قطاع الطرؽ  وهنبؼبخاطر  
  34.للكوارث الطبيعية 

الببلد واؼبناطق اليت يبروف هبا  فعمد أصحاب اإليبلؼ إيل عقد اتفاؽ مع قاطٍت
من وكاف ىذا العقد يقضي بإغاثة وتعويض هتم من أخطار الطريق .ليأمنوا علي ذبار 

 تتعرض ذبارتو للنهب أثناء الرحلة ، ودبوجب ىذا العهد كاف ذبار قريش ىبرجوف إىل
 35تنهب بضاعتو .م أحد وكانوا يدفعوف تعويض ؼبن ـبتلف األمصار فبل يتعرض ؽب

 
                                                           

99التؤمٌناإلسالمًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،االسكندرٌة،المكتبالجامعًالحدٌث،،صعماتمحمدمختار،(ن 33 ( 
11،صمرجعسابقزاق،اللًمحمدعبدالر(ه 34(  

.211،ص1004،التؤمٌنمبادئهوأنواعه،دارالقاهرةللنشر،القاهرة،الفالحعزالدٌن (41  ( 
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 ظهور التأمين التكافلي في أوروبا : -ب 

 انيا علي وجوالتكافلي بدأ ظهوره يف أوروبا ويف أؼبيري أنصار ىذا الرأي أف التأمُت 
فيها يف القرف اػبامس عشر او السادس عشر اؼبيبلدي ، وكاف التحديد ، حيث ظهر 

 أخطار اغبريق ، مث اتسعت مظلتو ليشمل التأمُت يفطي أخطار أوبئة ونفوؽ اؼبواشي و يغ
 وبعد ـ ،  1726يف أؼبانيا عاـ حاليت الوفاة او اؼبرض ، وقامت أوؿ صبعية تأمُت تعاونية 

 .36التعاونية للتأمُتلصغَتة يف ـبتلف الدوؿ كاعبمعيات ذلك ظهرت بعض اؽبيئات ا

 ظهوره في العصور القديمة : -ج 

 ويري أنصار ىذا الرأي أف اوؿ ظهور للتامُت التكافلي كاف يف العصور القديبة ، حيث
 اؼبوت  حيث كاف اؼبشًتكُت يف ىذه اعبمعيةعرفو قدماء اؼبصريُت وطبقوه يف صبعيات دفن 

 37ؼبواجهة ارتفاع تكاليف التحنيط والدفن .يقومن بدفع اشًتاكات 

 مفهوم التأمين التكافلي . المبحث الثالث 

 تعريف التأمين التكافلي لغة : -أ

ضمنو  كفل بالرجل وتكفل و أكفلو إياه ، إذان الكفالة دبعٍت الضماف ، يقاؿ :التكافل م
فمن النصوص النبوية ربث عليو ، ، ونصوص السنةوألنبية ذلك جاءت النصوص القرآنية 

صل   السنة النبوية قولو القرآنية قولو تعايل " واعتصموا حببل اهلل صبيعا وال تفرقوا "، ومن
 38(. لبنيان المرصوص يشد بعضو بعضا) المؤمن للمؤمن كااهلل عليو وسلم 

 
                                                           

11صعمان،التجارٌةوشركاتالتؤمٌن،داراألملللنشر،ماعٌلمدحت،محاسبةالبنوكاس( 36(  
133،ص،االسكندرٌةعماتمحمدمختار،التؤمٌناإلسالمًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،المكتبالجامعًالحدٌث(ن 37(  
27،ص،1004عمان،التؤمٌنالبريفًالتشرٌع،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عطربدالقادر(ع 38(  
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 تعريف التأمين التكافلي اصطالحا : - ب

األضرار الناشئة عن علي تبليف  اص يكونوف معرضُت ألخطار متشاهبةىو اتفاؽ أشخ
يث يتم وذلك بدفع اشًتاكات يف صندوؽ تامُت لو ذمة مالية مستقلة ، حبتلك  األخطار 

ىل ؽبا ، ويتو اليت تلحق اؼبشًتكُت من جراء وقوع االخطار اؼبؤمن منو التعويض عن األضرار 
 أجر مقابلالوثائق أو شركة مستقلة وتأخذ جهة اإلدارة الصندوؽ ىيئة ـبتارة من ضبلة 

من األرباح يف مقابل استثمارىا ألمواؿ  التأمُت ، كما تأخذ أجرا أو حصة إدارهتا أعماؿ
 39الصندوؽ بصفتها وكيبل بأجر أو مضاربا .

 دور شركات التأمين كمؤسسة مالية . المطلب اْلول

جوىرىا و أساسياهتا  اشكاؿ الوثائق اؼبتعددة يفتلف طبيعة ونشاط شركات التأمُت و ال لب
ه ذرد امواؿ ىغَت أف االختبلؼ ردبا يكمن يف االنبية  النسبية ؼبكونات موامن بلد آلخر 

التأمُت يف اجملتمع  االستثمارية ، وألنبية الدور الذي تؤديو شركاتالشركات وسياستها 
أعماؿ شركات التأمُت سواء من حيث الشكل تدخل الدولة من جانبها يف تنظيم ت

 القانوين ؽبذه الشركات أو الكيفية اليت يتم هبا إدارة أمواؽبا أو القوائم اؼبالية اليت يتعُت
   40إعدادىا بصفة دورية ربع سنوية ويف هناية السنة اؼبالية .

    ة االمواؿ ويطلق ؤسسات اؼبالية فهي زبتص بإدارة حركاؼبمُت من أوتعترب شركات الت
الوسطاء اؼباليُت وتشمل البنوؾ وشركات التػأمُت ، وتتخذ من اؼباؿ ؾباال عليها أحيانا 

األمواؿ االحتياطات تكوف ىذه مواؿ من ضبلة الوثائق و األفتقـو بتجميع ،أساسيا للتعامل 
مع السعي للمحافظة علي ىذه االلتزامات جهة ىذه صات الفنية الكافية ؼبواواؼبخص

                                                           
39،ص2،1001،ط،عمان،دارالثقافةللنشرمٌنفًشركاتالتؤمٌناإلسالمًمدسالمملحم،إعادةالتؤحا  )39(  
409،ص1004عمان،،التؤمٌنالبريفًالتشرٌع،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عطربدالقادر(ع 40(  
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يف ربديد سياسة مثلي  األمواؿ وتنميتها ، ويتوقف ربقيق ذلك علي مدي قباح الشركة
  41الستثمار ىذه األمواؿ دبا وبقق عائد مناسب يف ظل أدين درجات اػبطورة .

 42وتتلخص العمليات اليت تقـو هبا شركة التأمُت فيما يلي :

 :رات تجميع المدخ - أ

 يتضح يف وثائق التامُت علي اغبياة وتكوين األمواؿ بأف اؼببلغ الذي يستحقو اؼبؤمن لو او
 اؼبستفيد يزيد عادة عما دفعو من اقساط يف معظم وثائق التأمُت علي اغبياة وكذلك يف

 كل وثائق تكوين األمواؿ.

 االئتمان : - ب

االئتماف فتقدـ شركات التأمُت فرصا متعددة لبلئتماف بشكل مباشر وكذلك غَت مباشر 
ويتمثل يف القروض اليت سبنح غبملة وثائق التأمُت وبضمانتها حيث يتم رىن  اؼبباشر

من قيمة األقساط اؼبسددة حىت مُت واغبصوؿ علي قرض وبدد بنسبة التأ الوثيقة لشركة
 43ضا أخري بضمانات عقارية وغَتىا .التأمُت قرو  شركة، كما تقدـ تاريخ االقًتاض

علي حيث تساعد شركة التأمُت عن طريق وثائق التأمُت االئتماف الغَت اؼبباشر  و
قياـ اؼبؤمن لو برىن وثيقة التأمُت وذلك بحجم االئتماف  األشخاص واؼبمتلكات يف زيادة

بالتأمُت علي األصوؿ واؼبمتلكات  قياـ اؼبؤمن لو ، لدي اؼبقرض كضماف للقرض اؼبطلوب
قياـ شركة التأمُت بالتقييم السليم ، كشرط أساسي يشًتطو اؼبقرض ؼبنحو االئتماف البلـز

                                                           
100،2779صاالسكندرٌة،الجامعةالجدٌدةللنشر،دارالؽفارورسمٌة"أسواقالمال"،نفً،قرٌاقص،عبد(ح 41(  
2،2777ضالالعربٌد"المحاسبةفًشركاتالتؤمٌن،عمان،مإسسةالوراق،ط(ن 42(  

14،ص1004،عمان،،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،التؤمٌنالبريفًالتشرٌععطربدالقادرع( 43(  
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االئتماف  ،للممتلكات عند التأمُت عليها بواسطة خربائها دبا يساعد علي ربديد قيمة
 44اؼبمنوح بضماهنا من غَت البنوؾ .

 االستثمار : -ج

 وىو يعترب جوىر النشاط يف شركة التأمُت حيث وبقق االستثمار أىدافا متعددة لشركة 

 45:التأمُت 

كات التأمين عند يعتبر الضمان الحقيقي لحملة الوثائق لحصولهم علي حقوقهم من شر  - 1
 بأنواعها المختلفة .استحقاق الوثائق 

بما يمكنها بالمشاركة مع يمثل إيراد االستثمارات نسبة ىامة من ايرادات شركة التأمين  - 2
 تغطية المصروفات اإلدارية .موال الالزمة لسداد التعويضات ،ْلالمحصلة في توفير ا اْلقساط

 تحقيق فائض ) ربح ( للشركة .

ذي يرتفع أمين التؤدي إيرادات االستثمارات بشكل مباشر إلي تخفيض قيمة قسط الت -3
ت التأمين عدم استثمار اْلموال المملوكة لشركة التأمين وتتنوع استثمارات شركاعن بالضرورة 

 وتتناسب مع اختالف  طبيعة الوثائق ولذلك نجد أن االستثمارات تشملتبعا لتنوع المخاطر ، 
 مالية أوراقاالستثمار في شراء ،تقديم القروض بضمان الوثائق ،إنشاء وشراء العقارات 
األوراؽ اؼبالية ذات الفائدة السندات اغبكومية اؼبضمونة (، -ة بأنواعها ) أذونات اػبزان

الودائع النقدية يف البنوؾ ألجاؿ ، ىالثابتة  وذات اإليراد اؼبتغَت واألوراؽ اؼبالية األخر 
نوؾ  ويشَت ما تبقي يبثل الرصيد النقدي ويتم إيداعو يف اغبسابات اعبارية يف الب،ـبتلفة 

تصاد استعراض أنواع االستثمارات مدي انبية الدور الذي تلعبو شركات التأمُت يف االق
                                                           

:19،ص1004،عمانفًالتشرٌع،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،التؤمٌنالبريعطربدالقادرع( 44(  

م431،2777نٌرهنٌدي"إدارةاألسواقوالمنشآتالمالٌة،اإلسكندرٌة،منشؤةالمعارؾللتوزٌع،ص(م  45(  
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بعض اؼبشكبلت االجتماعية كاإلسكاف ، وتكوين الشركات كاؼبسانبة يف حلوؿ القومي ،
 اػبزانة والسندات اغبكومية زنة العامة للدولة كشراء  أذونات وسبويل اؼبوا

 مجاالت التامين الرئيسية والدور االدخاري فيها . المطلب الثاني

 ُت العاـ الذييف ثبلث ؾباالت رئيسة وىي التأمُت علي اغبياة ، والتأميتمثل التأمُت 
إيل  ، إضافةد اؼبسؤولية اؼبدنية اذباه الغَتلتأمُت علي اؼبمتلكات وضا ايبكن أف نطلق عليه

ىنا اجملاالت التأمينية من خبلؿ شركات متخصصة ومن وسبارس تلك  ،التأمُت الصحي
مالية  سوؼ يتم الًتكيز علي إظهار الدور الذي تقـو بو شركة التأمُت بوصفها مؤسسات

 46متخصصة .وعلي فرض أف اجملاالت التأمينية سبارسها شركات 

 موارد أو مصادر شركات التأمين  .المطلب الثالث 

 اؼبصادر اآلتية :تتكوف موارد شركات التامُت من 

 أموال وحقوق المساىمين : -أ

الرأظبالية اليت تكوهنا شركة التأمُت من األرباح رأس اؼباؿ اؼبدفوع واالحتياطات  وتتمثل يف
 ،لتدعيم مركزىا اؼبايل أو ؼبواجهة أي ظروؼ غَت متوقعة مستقببل مثل الكوارث  احملتجزة

 التأمينية  مستحقاتوىامش األماف األخَت غبملة الوثائق للحصوؿ علي  وتعترب ىذه األمواؿ
جدا من حجم االمواؿ اؼبوجو لبلستثمارات يف شركات وتتمثل ىذه االمواؿ نسبة ضئيلة 

 47التأمُت .

 

                                                           
331،2777–319صاالسكندرٌة،نٌرهنٌدي"إدارةاألسواقوالمنشآتالمالٌة،منشؤةالمعارؾللتوزٌع،(م 46 ( 
11،ص1004،،عمان،التؤمٌنالبريفًالتشرٌع،دارالثقافةللنشروالتوزٌععطربدالقادر(ع 47(  



25 
 

 أموال حقوق حملة الوثائق : - ب

 التامُت وتنقسم ىذه االمواؿ إيل األمواؿ اؼبتجمعة من ربصيل أقساط وتتمثل يف
 ؾبموعتُت :

 حقوق حملة وثائق تأمينات الحياة : - 1

ربتوي علي ـبصصات ويطلق عليها اؼبخصصات الفنية لعمليات اغبياة وتكوين األمواؿ و 
ـبصص  ، وىو مصادر أمواؿ التأمُت علي اغبياة ىذا اؼبخصص من أىمويعترب  ،فنية 

اؿ ىذا اؼبخصص أمو  وتتزايدمن التأمينات، وثائق ىذا التوع طويل األجل نظرا لطوؿ مدة 
اعبديدة يف وثائق التامُت علي اغبياة و إيل جانب رات زادت اإلصدامن عاـ آلخر كلما 

للتعويضات ربت التسوية و أية ـبصصات الرئيسي ىناؾ أيضا ـبصصات  صدرىذا اؼب
 48إضافية أخري .

 أموال التأمينات العامة : - 2

   التالية :وتتمثل أىم مصادرىا يف اؼبخصصات 

ويتكوف من اؼببالغ احملتجزة من أقساط وثائق التأمينات العامة ـبصص األخطار السارية 
األخطار السارية مستقببل عن إصدارات ىذا  لتغطيةقادمة  واؼبدفوعة مقدما عن سنوات

األجل ألف غالبية وثائق  قصَتة وىذه األمواؿ و إف كانت بطبيعتها تعترب أمواال ،العاـ 
  49.العامة وثائق سنوية إال أهنا تزداد وتًتاكم من عاـ آلخرالتأمينات 

                                                           
11،ص2777،،عمانسٌنخشارمة،العواملالمإثرةعلًالربحٌةفًشركاتالتؤمٌن،جامعةالٌرموك(ح 48(  
10،ص1001،،عماناملمحمدالمؽربً،أسالٌبالبحثالعلمً،الدارالعلمٌةللنشروالتوزٌع(ك 49(  
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العامة فتتحوؿ إيل رات اعبديدة من وثائق التأمينات كلما زادت اإلصدا األخصوعلي 
وقد تدخل اؼبشرع بتحديد نسب االمواؿ ؽبذا  األجل مصدر لبلستثمارات طويلة
يتكوف ىذا ،ـبصص التعويضات ربت التسوية ُت اؼبختلفة اؼبخصص يف فروع التام

خبلؿ السنة اغبالية ، ولكنها مل اؼبخصص من األمواؿ احملتجزة عن اغبوادث اليت وقعت 
  50.، بل سيتم تسويتها وسدادىا يف السنة أو السنوات اؼبالية التالية تسوي أومل تسدد بعد

اعبديدة ومن مث تتحوؿ إيل األمواؿ تًتاكم كلما زادت اإلصدارات ه وىذ
وقد استحدث ـبصص التقلبات يف معدالت اػبسارة ستثمارات طويلة األجل بطبيعتها ،ا

السنوات ـ وبطبيعتو يكوف يف  1980لسنة  10اؼبشروع اؼبصري ىذا اؼبخصص يف القانوف 
ث مستقببل ، نتيجة زيادة ذات النتائج اعبيدة ؼبواجهة أي تقلبات غَت متوقعة ربد

وىو حق من حقوؽ ضبلة الوثائق اػبسائر الفعلية عن معدالت اػبسائر اؼبتوقعة ت معدال
 51شركات التأمُت اذباىهم يف السنوات الرديئة ذات الكوارث.حيث تزيد التزامات 

 : ىأموال غير مرتبطة بالنشاط التأمين - ب

 معينة أويت زبصص للمقابلة خسائر و يطلق عليها اؼبخصصات األخرى الغَت فنية وال
 وتتمثل ىذه االمواؿ يف اؼببالغ اؼبستحقة لشركات التامُت و إعادة التأمُت ،ديوف معدومة 

حسابات جارية دائنة أو دائنُت متنوعُت  وىذه األمواؿ  وللوكبلء واؼبنتجُت و أرصدة أي
 قصَتة األجل وتتمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة موارد األمواؿ األخرى واجملتمعة لدي شركة

 52شركات التأمُت . الستثمارىذا اؼبورد مصدر أساسي  التأمُت حبيث يعترب

 
                                                           

214،ص1003دانًبنبلؽٌت،تسٌٌرالخطرفًالمإسسةاالقتصادٌة،جامعةورقلة،الجزائر،(م 50(  
434،ص2777،،عمانوكسٌنخشارمة،العواملالمإثرةعلًالربحٌةفًالتؤمٌن،جامعةالٌرم(ح 51(  
219–212نفًوقرٌاقص،عبدالؽفار،مرجعسابق،ص(ح 52 ( 
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  خصائص استثمار أموال شركات التأمين .المطلب الرابع

 لي ثبلث ؿباور متبلزمة كما يلي :تقـو عأف استثمار أمواؿ شركات التأمُت هبب أف 

 السيولة : -أ

 لضماف الوفاء بتعهدات وتعويضاتك عادة شركات التأمُت تراعي جانب ) السيولة ( وذل
لتزامات  ولتحقيق ذلك تقـو شركة التامُت بتوزيع استثماراهتا حسب طبيعة االضبلة الوثائق 

قصَتة األجل وىذه تتطلب ضرورة وجود سيولة أو امواؿ ربت فهناؾ التزامات دورية 
جزء من األجل بالبنوؾ باإلضافة إيل زبصيص ب كحسابات جارية أو ودائع قصَتة الطل

ويراعي أال تزيد ىذه األمواؿ عن ل خسائر االمواؿ يف أصوؿ سهلة التحويل دوف ربم
لتغطية ىذه تأمُت وال تقل عن القدر اؼبناسب القدر الكايف ، و إال البفض عائد ال

 53االلتزامات .

 الضمان : - ب

 التأمُت بأف تستثمراؼبلـز لشركة دبا أف األمواؿ اؼبستثمرة زبص ضبلة الوثائق لذا كاف من 
 بواسطة القانوف أو بقرارات إداريىذه األمواؿ يف أوعية مضمونة سواء كانت ؿبددة 

 استثمارات مرتفعة اؼبخاطر بغرض التأمُت من أف تلجأ إيلوبصفة عامة ربذر شركات 
 واؽبدؼ من وراء ذلك احملافظة علي العائدعلي قيمة األصوؿ حيت ولو البفض احملافظة 
           األصوؿ بغرض احملافظة علي قيمو كانت استثمارات مرتفعة اؼبخاطر األصوؿ حىت ولقيمة 

                                                           

207،ص1004عمان،،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،،التؤمٌنالبريفًالتشرٌععطربدالقادرع( 53( 



28 
 

ؼبواجهة التضخم ومن األساليب اليت يبكن أف تستخدمها شركات التأمُت  وذلك اغبقيقية 
 54لزيادة الضماف ىو سياسة التنويع يف ؿبفظة االستثمار .

 الربحية : - ج

 كبَت من السيولة والضماف ، وتعتبقبد أف الرحبية تأيت يف مرحلة تالية بعد ربقيق قدر  
 السوؽ ، وتغطية ـبتلف التوزيعات الرحبية أمر ضروري لتدعيم مركز الشركة التنافسي يف

 للمسانبُت العاملُت .

  في شركات التأمين سياسات االستثمار. المطلب الخامس 

اؿ اليت يبكن توجهها اغبياة عن التأمُت العاـ بالقدر اؽبائل من األمو يتميز التأمُت علي 
تماـ وىذا التباين لو انعكاساتو بالنسبة لئلدارة ففي التأمُت العاـ يكوف االى،لبلستثمار 

األقساط يف سنة ما أكثر من التعويضات اؼبدفوعة أـ ال األساسي حوؿ ماذا كاف ؾبموع 
 حوؿ ما إذا كانت االمواؿ اؼبتاحةياة فإف االىتماـ يكوف أما يف حالة التامُت علي اغب

 55.مستقببل أـ ال ؼ تغطي االلتزامات اؼبتوقعة إضافة إيل عوائد استثماراهتا سو 

يف شركات دبعٍت أف سبثل فوائد االستثمارات مصدر أساسي لتغطية التعويضات  
قصَت األجل نظرا ألف الوثيقة عاـ يطلق علي التأمُت حيث أف التأمُت العلي اغبياة التأمُت 

سنة واحدة بتوجيو اعبانب األكرب من حصيلة أقساطو إيل استثمارات  عادة ما تغطي
اغبياة الذي ىو تأمُت طويل األجل فتوجو فيو األقساط أما يف التأمُت علي ،صَتة األجل ق

                                                           
207،ص2771،أساسٌاتإدارةالمخاطر،اإلماراتالعربٌةالمتحدة،التمٌمًٌاسٌن(13  ( 
11،ص1001عمان،،الدارالعلمٌةللنشروالتوزٌع،ًكاملمحمدالمؽربً،أسالٌبالبحثالعلم( 55(  
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عادية يف تشكيلة تتكوف عادة من أسهم  إيل استثمارات طويلة األجل تتمثلاحملصلة 
 56وسندات ورىونات لذا قبد أف السياسات االستثمارية تتمثل يف:

 تنويع االستثمارات :  -أ

اػبطأ الًتكيز علي  ف منمن أىم األمور الذي هبب أخذىا بعُت االعتبار ضرورة التنويع أل
   ساذج شركة واحدة ، حيث ىناؾ مداخل عدة للتنويع منها مدخل التنويع الاالستثمار يف 

 يقـو علي فكرة أساسية مؤداىا أنو كلما زاد التنوع يف االستثمارات اليت تتضمنهاالذي 
 57ؽبا عائدىا . احملفظة كلما البفضت اؼبخاطر اليت يتعرض

 مستوي المخاطر : - ب

 يت حددهتا الشركة حملفظة األوراؽيرتبط مستوي ـباطر احملفظة ارتباطا وثيقا بالسياسة ال
ىذا الصدد يبكن للشركة أف تتحكم يف مستوي تلك اؼبخاطر من خبلؿ ويف اؼبالية 

ففي ظل السياسة احملافظة اليت تستهدؼ ذبنب  للمحفظةتشكيلة األسهم اؼبكونة 
 58.اؼبخاطر قدر االستطاعة

حساب األسهم اؼبتنامية أما يف ظل  السياسة علي  الدفاعيةتزيد نسبة االسهم  
تنامية علي أف كبلنبا قد اؼب باألسهمرب من االىتماـ يعطي قدرا أك  األقل ربفظا فقد

للتحكم يف اؼبخاطر ىو اؼبدخل الوحيد ، وال يعد ىذا تبعد من البداية األسهم اؼبضاربةيس

                                                           
311-314نٌرهنٌدي،مرجعسبقذكره،صص(م 56(  

11،ص1001عمان،مكتبةالمجمعالعربًدارةالمالٌةوالتحلٌلالمالً،حمدعقلمفلح،مقدمةفًاإلم( 57(  

19ص،مرجعسابقحمدعقلمفلح،م( 58(  
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شركات سندات  ا اؼبالية سندات حكومية أوولكن فبكن للشركة أف تضمن ؿبفظة أوراقه
 59.االعماؿ ذات اعبودة العالية 

احملفظة يتوقع رة من األسهم ووفقا ؼبفهـو ـباطر التشكيلة اؼبختايل جانب إوذلك  
لشركة ، إضافة إيل توفَت متطلبات أف يًتتب علي ذلك خفيض اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا ا

سندات مرتفعة اعبودة السيولة البلزمة لتغطية االلتزامات اؼبتوقعة ، فالسندات اغبكومية وال
دد و ىذا إيل جانب دخلها ؿبأو ردبا دوف خسائر  منها دوف خسائر تذكريبكن التخلص 

 60.أسعارىا ليست عرضة للتقلبات

 االعتبارات الضريبية : - ج

تلعب االعتبارات الضريبية دورا ىاما يف اختيار االسهم اليت ينبغي اف تتضمنها احملفظة 
م شركات التامُت توجيو اعبانب األكرب من ـبصصاهتا اؼبالية إيل أسهحيث تفضل 

 ألرباحها، أو ذبري توزيعات عبزء صغَت من تلك األرباح الشركات اليت ال ذبري توزيعات 
) التوزيعات ( أكرب من  ةادير يالاألرباح ا الضريبة علي وبدث ىذا عندما يكوف معدؿ

أسعار األسهم اليت تتكوف منها الرأظبالية اليت تنجم عن ارتفاع معدؿ الضريبة علي األرباح 
الضريبة من خبلؿ بية األخرى الرغبة يف تأجيل دفع من بُت االعتبارات الضرياحملفظة ، و 

 61استخداـ فكرة اؼببادالت الضريبية .

ينبغي أف يكوف ىدؼ السيولة واضحا عند تشكيل مكونات احملفظة ، دبا السيولة : - د
اؼبتوقعة للشركة من األمواؿ السائلة ويقصد بالسيولة إمكانية باالحتياجات  يضمن الوفاء

                                                           
90،ص1004عمان،،التؤمٌنالبريفًالتشرٌع،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عطربدالقادرع( 59(  

91ص،1001عمان،مكتبةالمجمعالعربً،تحلٌلالمالً،حمدعقلمفلح،مقدمةفًاإلدارةالمالٌةوالم( 60(  
13،ص2711العربٌة، التموٌلواتخاذالقرارات،بٌروت،دارالنهضةمحمدحمٌد،أسالٌب( 61(  
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ودوف خسائر ىذا اؽبدؼ يتطلب أف تتضمن احملفظة التخلص من الورقة اؼبالية بسرعة 
السوقية أو قد يتطلب تضمُت احملفظة من االستقرار يف قيمتها أسهما نشطة تتسم بقدر 
تصدرىا شركات األعماؿ ة اعبودة ت حكومية أو سندات مرتفعأذونات اػبزانة أو سندا

.62 

 توقيت االستثمار : - ه

 ال يعترب توقيت االستثمار مشكلة كبَتة يف ظل اسًتاتيجية الشراء واالحتفاظ فالقاعدة أف

 تشًتي الشركة األوراؽ اؼبالية عندما تتوافر النقود وتبيعها عندما ربتاج إيل النقود مثل ىذه

    من إي ابقة تعد أكثر رحبية و أقل ـباطرالثبلثة الس االسًتاتيجية يف ضوء االعتبارات
 63. اسًتاتيجية أخري بديلة

 النسب المالية المستعملة في شركات التأمين  .المطلب السادس

 أمُت ، فهي تعكس بوضوح مدي الربحتستخدـ النسب اؼبالية لتحلل القوائم لشركات الت
 اهنا تبُت العوامل اليت أثرت عليالذي حققتو ىذه الشركات عرب مدة زمنية ماضية ، كما 

 ىذه النسب:ربح ىذه الشركات  وفيما يلي أىم 

 نسبة الربحية :  - أ

ة اؼبركز اؼبايل إف الربح اغبقيقي يف اؼبؤسسات اؼبالية ىو عبارة عن الزيادة يف الرصيد لقائم
 يف قيمة وتاريخ سابق ، ودبعٌت آخر إف الربح ىو الزيادةبُت تاريخ معُت للمؤسسة ، 

يف السابق كاف يتم أكرب من زيادة االلتزامات واػبصـو  واؼبوجودات بشكلاالصوؿ 
                                                           

213ص،1001عمان،كاملمحمدالمؽربً،أسالٌبالبحثالعلمً،الدارالعلمٌةللنشروالتوزٌع،( 62(  

34صنٌرهنٌدي،مرجعسبقذكره،صم( 63(  
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ات اليت تساعد علي القياـ بعملية االعتماد علي االرباح اليت يتم ربقيقها ، كأحد اؼبتغَت 
  64.ربديد مستوي الكفاءة اؼبالية وتقييم اداء العمل يف اؼبؤسسات اؼبالية 

ىي مصدر سبويل داخلي قليل التكلفة يفيد ذلك باعتبار اف االرباح احملققة و 
علي حجم االرباح  يؤخذاؼبركز التنافسي يف السوؽ ، ولكن عمليات التوسع والنمو ودعم 

شَت إيل حجم االستثمارات او مصادر االمواؿ اليت احملققة بأهنا عبارة عن رقم مطلق  ال ي
  65.اح سانبت يف ربقيق ىذه االرب

ميع إف السعي إيل تعظيم الرحبية أنشطة األعماؿ ىو من األىداؼ الرئيسية عب
ضروري لضماف استمرارىا ، وغاية يتطلع إليها اؼبستثمروف ، اؼبؤسسات اؼبالية ، وىو أمر 

اؼبؤسسة اؼبالية ، إذ اؼبصلحة والعبلقة مع أعماؿ ر مايل هتتم بو صبيع األطراؼ ذات ومؤش
عن النتيجة النهائية حملصلة أنشطة لية اػباصة بالرحبية صورة صادقة تعكس النسب اؼبا

  66.األعماؿ يف اؼبؤسسة 

وأكثرىا مصداقية يف عملية قياس مدي  أيضا من أىم اؼبؤشرات اؼبالية وتعترب
يف أرباح شركات التأمُت ىذا يشًتط ة السياسات التشغيلية واالستثمارية والتمويلية ، فاعلي

أدين ال يقل حبد  أف يكوف مستواىا مقبوال وأف يتوفر يف معدالهتا االستقرار واالستمرارية 
 67.تأمُتعن معدالت الفائدة اليت مت ربديدىا عند احتساب أقساط ال

اؼبؤشرات اؼبالية اػباصة بقياس الرحبية يف اؼبؤسسات وعلي الصعيد العملي فإف  
االعتماد عليها يف عملية دراسة اعبدوى ر من احملاور الرئيسية اليت يتم اؼبالية ىي ؿبو 

                                                           
214ص،1001عمان،والتحلٌلالمالً،مكتبةالمجمعالعربً،حمدعقلمفلح،مقدمةفًاإلدارةالمالٌة(م 64 ( 

النقودوالمصارؾواالئتمانالدارالجامعٌةالحدٌثةاإلسكندرٌة،،مصطفًشٌحة(11)
.

17،ص1000  

:221ه،صمنٌرهنٌدي،مرجعسبقذكر( 66 ( 
.19،صمرجعسابقسٌنخشارمة،(ح19)  
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يف عملية صناعة  مساعد االقتصادية ، وىي أداة فاعلة من أدوات التحليل اؼبايل ، وعنصر
استثمارىا األمواؿ اليت سيتم  ديد مصادربتحالقرار وال سيما ازباذ القرارات اؼبتعلقة 

 68.وربديد أوجو القنوات االستثمارية اليت سيتم االستثمار فيها 

من اىم مكونات و ن النسب يطلق عليها نسب الرحبية تقاس الرحبية  دبجموعة م
 النسب معدؿ العائد علي األصوؿ  وتقاس بقسمة صايف الدخل بعدىذه اجملموعة من 

النسب لدورىا يف بياف مدي قدرة علي إصبايل  اؼبوجودات وقد مت استخداـ ىذه  الضريبة
 .ىي األكثر استخداما  د األرباح من أصولو  وىذه النسبةمدي قدرة  الشركة علي تولي

69 

  يقصد بالسيولة : - ب

إيل نقود وضرورة وجود امواؿ جاىزة تكفي ؼبواجهة  اهنا مدي إمكانية ربويل األصوؿب
االلتزامات اؼبختلفة عندما وبل ميعاد استحقاقها والسيولة يف ؾباؿ التامُت ىي العنصر 

 70األساسي عند ربقيق اػبطر اؼبؤمن منو وحلوؿ أجل الدفع .

حيث إف  نقص درجة واضيع اؼبهمة يف شركات التأمُت ،كما تعد السيولة من اؼب
ت شركات التأمُت يؤثر بشكل مباشر علي وضع شركاواستثمارات يف أمواؿ ولة السي

علي الوفاء ببعض القدرة وذلك ألنو يتسب الحقا يف عدـ التأمُت وبالتايل علي رحبيتها 
الذي قد يؤدي فيما بعد إيل حصوؿ عجز أو ذباه ضبلة الوثائق ، وىو األمر  االلتزامات
 71.فشل مايل 

                                                           
90،ص2777عمان،حسٌنعلًخشارمة،العواملالمإثرةعلًالربحٌةفًشركاتالتؤمٌن،جامعةالٌرموك،( 68(  

31،ص1021وقًسٌؾالنصر،التحلٌلالمالًكؤداةللتخطٌطفًشركاتالتؤمٌن،عمان،(ش 69(  
214،ص،مرجعسابقسٌنعلًخشارمة(ح 70(  

224،ص2771أساسٌاتإدارةالمخاطر،اإلماراتالعربٌةالمتحدة،التمٌمً،(ٌاسٌن  71(  
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آجاؿ االستحقاؽ بُت أصوؿ والتزامات العمل بقاعدة ربقيق التوافق يف  لذلك فإف غياب 
حيث للالشركة  يفيهدد وضع السيولة شركة التأمُت أو أي إخبلؿ بسيط هبذه القاعدة قد 

 تتعامل شركات التأمُت يف غالب األحياف بأمواؿ اؼبؤمن ؽبم ، لذلك ينبغي علي إدارهتا
 72تثمارية حيت ال تتعرض لعسر مايل .توخي اغبرص يف ازباذ قرارهتا االس

 نسبة المالءة المالية )كفاية رأس المال (: - ج

لتزامات ، ويف ؾباؿ إف اؼببلءة اؼبالية بشكل عاـ تعٍت القدرة علي الوفاء او السداد لبل
 علي أف تضمن بشكل دائمُت او إعادة التأمُت بأهنا قدرة شركة التامالتامُت عرفت 

الناشئة عن أعماؿ التأمُت ، وقد بينت اعبمعية الدولية مواردىا اػباصة لدفع االلتزامات 
عندما تكوف قادرة علي الوفاء بالتزاماهتا ُت أف أي شركة تأمُت تكوف مليئة ؼبشريف التأم
  73.كلها العقود  بالنسبة إيل

ة من بُت كما يعد ىامش اؼببلءة اؼبالية األداء األكثر أنبيويف أي وقت كاف  
اف تتعرض االوضاع اؼبالية ؽبذه الشركات يبكنإذ ت التأمُت أدوات الرقابة علي شركا

فنيا او اؼبستوي اؼبقبوؿ ما دوف فيض اسعار التأمُت إيل للخطر ألسباب متعددة منها زب
اػبسائر او ف أمواؿ الشركة يف ؾباالت ربقيق مرتفعة نسبيا أو توظيوجود نفقات إدارية 

ىامش أو التوظيف غَت اؼبتوازف ألمواؿ الشركة ، حيث يبكن ال تدر العائد اؼبناسب 
فاء بشكل عاـ أجهزة اإلشراؼ والرقابة من التحقق من قدرة الشركة علي الو اؼببلءة 

 74.بالتزاماهتا 

                                                           
13،ص1001عمان،للطباعةوالنشر،ٌترب،محاسبةشركاتالتؤمٌن،دارطعمٌةثناءمحمد( 72(  

74،ص2777،،القاهرةصطفًرجب،التامٌنفًمواجهةالعضوٌةفًمنظمةالتجارةالعالمٌة،مجلةالتؤمٌنالعربً(م 73(  
11،ص1001،،عمان،مكتبةدارالكنوزنٌرزٌدعبودي،إدارةالتؤمٌنوالمخاطر(م 74(  
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فسة ليس غبماية اعبمهور فقط و إمبا غبماية شركات التأمُت من اؼبناأماف كما يعد صماـ   
لصاحل اعبمهور ويف صاحل شركات التأمُت اليت تتبع سياسة  غَت الفنية ومن مث فإنو يعمل

وهتدؼ اؼببلءة اؼبالية إيل إعطاء إنذار مبكر للشركة الزباذ إجراءات  ،اكتتاب أصولية 
يتم الوصوؿ غلي حالة قبل أف  تصحيحية او التدخل من جانب سلطة اإلشراؼ وذلك

ي تتفق معظم اآلراء العلمية والعملية يف ـبتلف أسواؽ التأمُت علكما اإلعسار اؼبايل  
 75.للمبلءة اؼبالية  يف شركات التأمُت ضرورة وجود معايَت أو مستويات 

 أىمية وخصوصية المالءة المالية :

 االلتزامات اؼبالية أو ىي الفرؽ اؼببلءة اؼبالية ىي القدرة علي امتبلؾ األمواؿ الكافية ؼبقابلة
بُت األصوؿ واػبصـو حبيث ىذا الفرؽ دائما يف صاحل األصوؿ حيت يبكن القوؿ بأف ىيئة 

حيث هبب عدـ اؼبساس بأصوؿ الشركة عند دفع التأمُت قادرة علي الوفاء بالتزاماهتا 
  76.االلتزامات اؼبختلفة 

دبعٍت أنو من الطبيعي اف الشركة تستطيع الوفاء بالتزاماهتا عن طريق دفع اؼبطالبات 
 ،من الدخل اػباص باألقساط اعبديدة حيت ال تعرض الشركة أصوؽبا للوفاء بالتزاماهتا 

فحملة الوثائق ال يهمهم فقط قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماهتا اآلف وإمبا يهمهم قدرة 
كما يعد أسلوب اؼبؤشرات او اف الوثيقة  فاء بالتزاماهتا طواؿ مدة سريالشركة علي الو 

النسب اؼبالية من أحداث أساليب التحليل اؼبايل ، حيث يرجع إيل بداية القرف العشرين 
نتيجة ظهور اؼبديرين احملًتفُت وانفصاؿ اؼبلكية عن اإلدارة يف اؼبشروع وما استتبع ذلك من 

ير الدورية فبا ينتج عنها الكثَت من النسب واؼبؤشرات اؼبالية اليت ضرورة نشر النتائج والتقار 

                                                           
23،صمرجعسابقصطفًرجب،(م 75(  
19،صمرجعسابقصطفًرجب،(م 76 ( 
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زبدـ صبيع األطراؼ ويرجع الفضل يف ذلك للبنوؾ يف اكتشاؼ نسبة ىامة يف التحليل 
 77ـ وىي نسبة التداوؿ . 1908اؼبايل عاـ 

اؼبؤشرات اؼبالية علي حقيقة اف ىناؾ دائما حجوما نسبية أو  يعتمد أسلوب
بلقات بُت عناصر القوائم اؼبالية اؼبختلفة يف تاريخ معُت ، ويتلخص ىذا معدالت أو ع

االسلوب يف حساب ؾبموعة من النسب او اؼبؤشرات اؼبالية النمطية مقدما بُت عناصر 
القوائم اؼبالية اؼبختلفة ، وزبتلف ىذه النسب واؼبؤشرات حسب النشاط وخربة احمللل 

لتحليل كما تتوقف الدقة يف ىذه اؼبؤشرات اؼبالية وخربة اؼبشروع وىدؼ الشخص القائم با
 78.علي سبلمة الفروض و اؼببادئ العلمية والقواعد والعرؼ يف السنوات اؼبختلفة 

 نسب تقييم المالءة قصيرة اْلجل :

 نسبة التداول :  -أ 

 اقها تستخدـ ىذه النسبة واليت ىيلدراسة مقدرة اؼبؤسسة علي سداد ديوهنا عن استحق
  :وؿ اؼبتداولة باػبصـو اؼبتداولة وذلك اليت تتمثل يف عن عبلقة األصعبلقة 

 نسبة التداول = اْلصول / الخصوم المتداولة 

 نسبة السيولة السريعة : -ب

 نسبة السيولة السريعة = اْلصول السائلة / الخصوم المتداولة 

 السلعي اؼبخزوف منو مطروح اؼبتداولة السائلة ؾبموع األصوؿ صد باألصوؿويق
وبالتايل  ؿ يبكن تصفيتها بالسرعة اؼبطلوبةكأصو البضاعة ، واؼبصروفات اؼبدفوعة مقدما

                                                           
41،ص1001عمان،،مكتبةدارالكنوز،نٌرزٌدعبودي،إدارةالتؤمٌنوالمخاطر(م 77(  
13،ص1007،ؼزة،أبورحمة،السٌولةالمصرفٌةوأثرهاعلًالعائدوالمخاطرة،الجامعةاإلسالمٌةٌرٌنسمٌح(س 78(  
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 وىذه النسبة فباثلة لنسبة التداوؿ إهنا ال تشمل علي ـبزوف ، فإف ىذه النسبة تستخدـ
 79معايَت أكثر تشددا يف قياس قدرة الشركة علي تغطية التزاماهتا قصَتة االجل .

 نسب النقدية : -ج

 نسبة النقدية = النقد وما في حكمو / الخصوم المتداولة 

 علي تغطية االلتزامات اؼبتداولة وتبُت نسبة النقدية عدد مرات قابلية األصوؿ النقدية
وتعترب اؼبؤشر علي اؼبدي الذي تستطيع دفع التزاماهتا اؼبتداولة بواسطة السيولة النقدية 

 وذبدر اإلشارة إيل عدد قليل من اؼبؤسسات ربتفظ بسيولة نقدية كافية  ،اؼبتوفرة لديها 
 تخداـؼبواجهة كل االلتزامات قصَتة األجل ، وبالتايل فإف ىذه النسبة غَت شائعة االس

 خاصة و أهنا تتجاىل مواعيد استحقاؽ االلتزامات قصَتة اآلجل خبلؿ السنة اؼبالية .

  نسبة الكفاءة اإلدارية : - 4

 طلوبة بأفضل أسلوب وبأقل ما يبكنتعرؼ الكفاءة بأهنا القدرة علي القياـ بالواجبات اؼب
وببل شك سنبلحظ ارتباط ىذا اؼبفهـو حن صعيد الوقت واعبهد فنمن التكاليف علي 

تأمُت مثلها مثل أي لدا شركات الا يضمن النجاح ،دارة وقدرهتا علي توجيو األعماؿ دبباإل
يف سوؽ شديدة ستمرار والنمو تعبَتا عن النجاح يل الربح واالتسعي إمنظمة أعماؿ 

ات التأمُت عن الوظائف اإلدارية شركقـو هبا تونظرا الختبلؼ الوظائف اليت  ،التنافسية 
بطريقة يبكن اعتبارىا يف باقي الشركات فإف عامل الكفاءة يف إدارة شركات التأمُت يربز 

 : 80التأمُت تسعي إيلأف إدارة شركة خبلؿ خاصة ، من 

                                                           
م211،2777صاالسكندرٌة،نٌرهنٌدي"إدارةاألسواقوالمنشآتالمالٌة،منشؤةالمعارؾللتوزٌع،(م  79(  
ص1000،420االسكندرٌة،عٌةالحدٌثة،الدارالجامصطفًرشديشٌحة،النقودوالمصارؾواالئتمان،(م  80(  
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ثر جاذبية لطالب التأمُت وضع سعر الوثائق التأمينية األمثل اقتصاديا للشركة واألك - أ
 من خبلؿ التسعَتة.

وضع السياسة اؼبثلي يف قبوؿ التأمينات حبيث تتوافق أعداد وثائق التأمُت اؼبقبولة   - ب
من األرباح من جهة أخري  االستيعابية من جهة ومع ربقيق نسب مرضيةطاقة الشركة  مع

 من خبلؿ وظيفة االكتتاب .

 دفع اؼبستحقات والتعويض عن اؼبؤمن ؽبم بعد التأكد من أسباب ونتائج وقوع - ج
 خبلؿ وظيفة تسوية األفضل والزمن األقصر من اػبطر اؼبؤمن عليو وذلك بالطريقة

 اؼبطالبات .

أسلوب و أىداؼ إصدار اؼبقدار واغبجم اؼبناسب من الوثائق التأمينية اؼبتوافقة مع  -د
 تسويقها باألسلوب األمثل من خبلؿ وظيفة اإلنتاج .الشركة والسعي إيل 

ة اغبجم كبَت  علي األخطارشركة علي قبوؿ التأمينات الضخمة زيادة قدرة ال - ه
 أمُت .واستقرار األرباح من خبلؿ وظيفة إعادة التعلي اؼببلئمة واحملافظة يف الوقت ذاتو 

 ربقيق االستفادة القصوى من األقساط التأمينية اجملتمعة من خبلؿ توظيفها يف أكثر - و
لتعويض اؼبخاطر  االستثمارية عائدا مع أخذ اؼببالغ الواجب إبقاؤىا لدي الشركةاجملاالت 

 81.يفة االستثمار بعُت االعتبار وذلك من خبلؿ وظ احملتملة اغبدوث

 

 

                                                           
127،ص1000،مإسسةشبابالجامعة،اإلسكندرٌة،،االقتصادالنقديوالمصرفًحمدمصطفً(ا 81(  
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 : السيولة المبحث الثاني

 السيولة في المؤسسات االقتصادية مفهوم وأىمية . المطلب االول

 أنو يف ىذا الوقت أصبح استخدامهاىناؾ عدة تعريفا للسيولة أغلبها مربطة بالبنوؾ إال 
 أيضا يف اؼبؤسسات االقتصادية االخرى منها علي سبيل الذكر :

ىي مقدرة اؼبؤسسة يف اغبصوؿ علي النقد ، وتقيس نسبة القدرة علي سداد :السيولة 
االلتزامات عند استحقاقها وىناؾ عدة مقاييس للسيولة تعرؼ باسم " نسب ربليل اؼبركز 
اؼبايل قصَتة االجل " و أيضا بنسب " رأس اؼباؿ العامل " وكلما ارتفعت نسبة السيولة 

 السبلمة لتغطية االلتزامات ، ويف نفس الوقت فإف  فإف اؼبؤسسة ستمتلك ىامش اكرب من
 زيادة السيولة عن اغباجة  قد يؤدي إيل زبفيض االرباح نتيجة عدـ توظيف اؼبؤسسة عبزء

 82كبَت من أمواؽبا "

السيولة : ىي مجموعة تدفقات أو أرصدة البنك النقدية المتاحة التي تحدد قدرتو علي 
 83تتطلب أموال إضافية وفورية"مواجهة الظروف الطارئة والتي 

السيولة : كما عرفت علي أنها احتفاظ البنك بجزء من أصولو في شكل سائل بدرجات متفاوتة 
وذلك لمواجهة الزيادة في سحب الودائع التي يتمكن البنك من استغالل ودائعو بما يحقق لو 

 أكبر ربح ممكن"

صل ( إلي سيولة وىي النقود السائلة السيولة : تعبر علي مدي سرعة تحويل االستخدام ) اْل
 84والجاىزة لمعامالت المؤسسة "

                                                           
137،ص1000،مإسسةشبابالجامعة،اإلسكندرٌة،،االقتصادالنقديوالمصرفًحمدمصطفً(ا 82(  

202.200،صص2712،مكتبةعٌنشمس،ٌدالهواري،إدارةالبنوك،القاهرة(س 83(  
11،ص1004،جامعةالمسٌلة،الجزائر،مثلٌةفًتسٌٌرخزٌنةالمإسسةخلوةبادٌس،األ(ب 84(  
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 عناصر السيولة  . أوال

 85وتنقسم إيل ما يلي:

 : وىي النقدية اعباىزة ربت تصرؼ اؼبؤسسة وتشمل : السيولة النقدية

الشيكات ،الودائع لدي البنوؾ ،النقدية بالعملة الوطنية واالجنبية اؼبوجودة عند البنك 
حيث تعترب اػبزينة كمصطلح لسيولة النقدية بتسمية اػبزينة ،وتسمي اربت التحصيل 

وبالتايل فهي للجميع التدفقات اؼبالية اليت سبر باؼبؤسسة وبأمباط التمويل اؼبعموؿ هبا ،
 تقيس نتائج القرارات اؼبالية والتجارية اؼبتخذة من طرؼ إدارة اؼبؤسسة .

 :السيولة شبة النقدية 

 ا ومنها االسهم بأنواعها والصكوؾوىي األصوؿ اليت يبكن تصفيتها أو بيعها أو رىنه
ريع فيها بأنواعها وتتصف ىذه االدوات بقصر آجاؿ استحقاقها و إمكانية التصرؼ الس

 سواء بالبيع أو الرىن .

 86:ة            أىمية السيول. ثانيا 

تكتسي السيولة النقدية أنبية كبَتة بالنسبة لؤلفراد وذلك أىمية السيولة بالنسبة لألفراد :
أهنا وسيلة للتداوؿ ،أداة لدفع اؼبعامبلت العاجلة ،ؼبا تتمتع بو النقود من خصائص أنبها 

غباجة وأنبية للسيولة النقدية لدي وتزداد ا،مستودعا للقيمة ،مقياسا للمدفوعات اآلجلة ،

                                                           
19،ص1020للمجمعالفقهً،مكة،10دارةالسٌولة،ورقةبحثٌةمقدمةلدورةإرماللالدٌن،(أك 85 ( 
111،ص1022ةوأهمٌةالقطاعالمصرفًلالقتصاد،مجلةالباحث،جامعةورقلة،حمدقرٌشً،أهمٌةالسٌولة(م 86 ( 
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بُت األفراد بالشيكات أو البطاقات االلكًتونية ؿبدودية التعامل األفراد يف ظل نقص 
 87واؼبؤسسات سواء كانت عامة او خاصة .

 : أىمية السيولة بالنسبة للمتعاملين االقتصاديين

ال تقل السيولة النقدية انبية بالنسبة اؼبتعاملُت االقتصاديُت ، عنها بالنسبة لؤلفراد ألهنم 
الطبيعة من انشطتهم يف  تطلبون االفراد وذلك نظرا ؼبا اكثر حاجة للسيولة النقدية م

اجملتمع ، فهم اؼبوكل إليهم مهمة ربقيق وإقباز االىداؼ االقتصادية الكلية للمجتمع علي 
ىم الفئة األكثر تعامبل مع البنوؾ  الوقت ويف نفس تويات والقطاعات،صبيع اؼبس

بنك يف عدـ تضييع الذي يسعي الواؼبؤسسات االقتصادية وىم من يعرؼ بكبار اؼبودعُت 
 88العبلقة معهم .

 مصادر السيولة في المؤسسات االقتصادية .ثالثا

 89وتتمثل مصادر يف اؼبؤسسة يف مصدرين أساسُت نبا :

 وتشمل االحتياطات االولية والثانوية :المصادر الداخلية للسيولة :  -1

 : وتتكوف ىذه االحتياطات من :االحتياطات اْلولية  -أ

النقد في الصندوق : وىو مقدار االموال  النقدية والعملة االجنبية في خزانة المؤسسة ، وتسعي  -1
احتمال التالعب ،المؤسسات إلي ان يكون مستوي النقد في الصندوق ْلدني حد ممكن لألسباب التالية 

ْلنو يعتبر الريفية ،حتمال السرقة والسطو علي المؤسسة وخاصة في المناطق ان ،بالنقدية من قبل الموظفي
 90أمواال مجمدة وال تدر ربحا  علي المؤسسة .

                                                           
41،ص1002مرجعسابق،حمدقرٌشً،(م 87(  
210ص،مإسسةشبابالجامعة،اإلسكندرٌة،،االقتصادالنقديوالمصرفًحمدمصطفً(أ 88( 
19،ص1007،ؼزة،العائدوالمخاطرة،الجامعةاإلسالمٌةٌرٌنسمٌحأبورحمة،السٌولةالمصرفٌةوأثرهاعلً(س 89(  
:11،ص1000،مرجعسابق،حمدمصطفً(أ 90 ( 
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 ائع المؤسسة الموضوعة لدي البنك النقد لدي البنك او المصارف االخرى : وىي ود  -2

المستحقات لدي المصارف التجارية وىي التي تتضمن كل الودائع التي تودعها المؤسسات لدي  -3
 البنوك ، ويتوجب علي المؤسسات أن تحتفظ باحتياطيات في البنوك .

 .الصكوك تحت التحصيل  وتمثل الصكوك المودعة في البنوك والي لم يتم استالم قيمتها لحد اآلن  -4

 :االحتياطات العامة -ب 

 يبكن توظيفها يف أنشطة استثماريةوىي ؾبموعة االمواؿ النقدية وشبو النقدية واليت 
متعددة ، ويتم العديد من الباحثُت إيل أف االحتياطات العاملة ىي األمواؿ النقدية سواء 

 91بالعملة احمللية أو العملة األجنبية .

 االحتياطات الثانوية : -ج

  يبكن ربويلها إيل نقد سائل عندواليت قصَتة اآلجل ،رة عن االستثمارات وىي عبا 
 اغباجة وربقق ىذه االحتياطات يف ؾباؿ السيولة فوائد متعددة منها يف ربقيق األرباح.

 المصادر الخارجية للسيولة : -2

 :التمويل اإلسالمي  -أ 

 مبدأ التعاوفمرف يهدؼ إيل ترسيخ يعد نظاـ التمويل يف البنوؾ اإلسبلمية نظاما مستقرا و 
 واغبرية ، حيث ربكمو قيم وقواعد تعود باؼبنفعة علي طريف التبادؿ وبالتايل ال يربح طرؼ
 علي حساب االخر ، ويعترب التمويل اإلسبلمي دبثابة تقنيات سبويلية بديلة للنظاـ اؼبعموؿ

                                                           
11،ص2771سنمحمدإسماعٌل،التخرٌجالشرعًللصٌػالتموٌلاإلسالمً،معهداإلسالمًللبحوث،(ح 91(  
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الصيغ  بو يف البنوؾ الكبلسيكية اؼببٍت اساسا علي سعر الفائدة علي سبيل اؼبثاؿ نذكر من
 92التمويلية ما يلي : 

 التمويل بالمرابحة االستثمار أو التمويل بالمضاربة ،التمويل بالمشاركة ،

وىو عبارة عن تقنية سبويل االستثمارات تتم عن طريق عقد بُت  التأجير التمويلي : - ب
اؼبؤجر واؼبستأجر لتأجَت أصل منقوؿ او عقار خبلؿ مدة معينة مقابل التزاـ اؼبستأجر 

 93بدفع أقساط .

 التمويل عن طريق رأس المال المخاطر : -ج 

ة للمؤسسة الفردية او ويعرؼ سبويل رأظبايل اؼبخاطر بأنو التغَت اؽبيكلي يف اإلدارة اؼبالي
جية العائلية من خبلؿ عميل لو صفة شريك يف اؼبؤسسة يبوؿ ويوجو قرارات االسًتاتي

 إيل ربقيق مردودية علي اؼبدي الطويل .للمشروع ، ويهدؼ يف اؼبقابل 

 التمويل عن طريق السوق المالي ) البورصة (  -د

 قبيل اؼبشاركة يفويكوف إما عن طريق التمويل بإصدار أسهم عادية أو فبتازة يعترب من 
 رأس اؼباؿ او عن طريق التمويل بإصدار السندات فهو سبويل باؼبديونية طويلة األجل .

 السيولة في المؤسسات االقتصادية نظريات إدارة.رابعا 

 دارة السيولة نذكر منها ما يلي :ىناؾ عدة تعريفات إل تعريف إدارة السيولة : - 1

عرفت إدارة السيولة علي انها االستثمار اْلمثل لألموال المتاحة بها بما يحقق أقصي عائد والمقدرة علي -أ

 94.للتكاليف  نىدالوفاء بااللتزامات للدائنين عند الحد اْل
                                                           

،ص2771،مرجعسابقسنمحمدإسماعٌل،(ح 92(  
ص1000،421االسكندرٌة،الدارالجامعٌةالحدٌثة،،صطفًرشديشٌحة،النقودوالمصارؾواالئتمان(م  93(  
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 عرفت أيضا إدارة السيولة بتحديد احتياجات السيولة ثم إدارة المركز المالي للبنك أو المؤسسة . -ب

إدارة السيولة ىي مجموعة االموال المحتفظ بها لدي المصارف أو المؤسسات لمواجهة االلتزامات  -ج
.95 

 نظريات إدارة السيولة :  - 2

السيولة يف اؼبؤسسات إال أف انبها ىي نظرية توجد العديد من النظريات فيما يتعلق بإدارة 
 القرض التجاري ونظرية التحويل ونظرية الدخل اؼبتوقع كما يلي :

 نظرية القرض التجاري :  - أ

تعترب سيولة البنك جيدة ما دامت اموالو يتم استغبلؽبا يف قروض قصَتة األجل دبا 
معظمها من ودائع جارية يبكن اليت تتكوف يف  ب مع طبيعة الودائع اليت لديها ،يتناس

هبذه النظرية يبنع البنوؾ من سبويل التوسعات يف سحبها يف أي وقت ، فالتقيد التاـ 
 96اؼبصانع ، وزيادة خطوط اإلنتاج وشراء اآلالت اعبديدة .

 نظرية الدخل المتوقع : - ب

 الدخلمد يف زبطيطها للسيولة علي تعت تقـو ىذه النظرية علي أساس أف إدارة البنك
تقـو ىذه النظرية علي أساس أف إدارة البنك يبكن اف تعتمد يف  اؼبتوقع للمقًتض

زبطيطها للسيولة علي الدخل اؼبتوقع للمقًتض وبالتايل فإهنا تدخل يف اعتبارىا الدخوؿ 
اؼبتوقعة للمقًتضُت يف اؼبستقبل ، وكهذا يبكن البنك من منح قروض متوسطة وطويلة 

نحو للقروض قصَتة اآلجل ، ما دامت عملية سداد ىذه القروض اآلجل ، إضافة إيل م

                                                                                                                                                                 
92كرماللالدٌن،مرجعسبقذكره،ص(ا 94(  
92هٌةمصباحمحمودصباح،العواملالمإثرةعلىأمانالبنوكالتجارٌة،رسالةماجستٌر،ؼزة،ص(ب 95(  
13-14حمة،مرجعسبقذكره،صصٌرٌنسمٌحأبور(س 96(  
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تكوف من الدخوؿ اؼبتوقعة للمقًتضُت بشكل أقساط دورية منظمة كل شهر أو كل 
 97شهرين .

 نظرية إمكانية التحويل: -ج

تقـو ىذه النظرية باألساس علي أف سيولة البنك تعترب جيدة ما دامت لديو موجودات 
يبكن ربويلها إيل نقد بأسرع  وقت فبكن وبأقل خسارة فإذا مل يقدـ اؼبقًتض علي سداد 

الثانوية  ما بذمتو من التزامات مالية مستحقة فإف البنك يقـو بتحويل بعض من احتياطاتو 
ؼبالية إيل نقد بوقت مناسب وبدوف خسارة وبالتايل تتوفر لدي  البنك كاألوراؽ التجارية ا

الثانوية كاألوراؽ التجارية اؼبالية إيل نقد بوقت  السيولة سبكنو من الوفاء بالتزاماتو اؼبالية
مناسب وبدوف خسارة وبالتايل مناسب وبدوف خسارة وبالتايل تتوفر لدي  البنك السيولة 

 98من الوفاء بالتزاماتو اؼبالية.  لة سبكنوتتوفر لدي  البنك السيو 

 عموميات حول المخاطر ومخاطر السيولة .خامسا 

 ماىية المخاطر وتصنيفاتها : - 1

عرؼ اػبطر من اعبهة اؼبالية بأنو ضرر مباشر متوقع للنشاط اؼبرتبط بوحدة اقتصادية ، 
 ينتج عنو خسائر بسبب وقوع أحداث اقتصادية طبيعية سياسية بشرية ، ويف حالة حدوثو

  ية يف النشاط اؼبمارس وخروجها منمؤثرة قد تؤدي إيل عدـ استمرارية الوحدة االقتصاد
  99وىذا ما سنحاوؿ يف ىذه الدراسة الوقوؼ عليو يف اؼبؤسسات االقتصادية . ،السوؽ 

                                                           
13،ص2712ٌدالهواري،إدارةالبنوك،القاهرة،مكتبةعٌنشمس،(س 97(  
فٌدةبوقصبة،أهمٌةتطبٌقإدارةالسٌولةفًالمإسساتالخاصة،مذكرةلنٌلالماجستٌر،جامعةورقلة،الجزائر،(م 98(  
11،ص2771المخاطر،اإلماراتالعربٌةالمتحدة،ٌاسٌنالتمٌمً،أساسٌاتإدارة( 99 ( 
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ويبكن أف يطلق اػبطر باؼبفهـو اؼبايل عن العسر اؼبايل الذي يرتبط حبالة االرتباؾ اؼبايل 
ذباه للمؤسسة وهبعلها عاجزة بصفة مؤقتة أو دائمة عن الوفاء دبا عليها من التزامات 

 100الغَت، وينقسم اؼبخطر اؼبايل أو ما يعرؼ بالعسر اؼبايل إيل قسمُت ونبا :

 عسر التدفقات (:العسر المالي الفني ) 

وىو اغبالة اليت تكوف فيها التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة للمؤسسة غَت كافية لسداد 
اغبقيقية قيمتو بالرغم من وجود أصوؿ مالية تزيد ت اعبارية يف مواعيد استحقاقها ،االلتزاما

مناسب من الرحبية  عن قيمة التزاماهتا اإلصبالية ذباه الغَت فضبل عن إمكانية ربقيقها ؼبعدؿ
.101 

 العسر المالي القانوني )عسر الملكية(:

 القيمة الدفًتية إلصبايل اػبصـو وىي حالة مرادفة غبالة اػبطر اؼبايل الكامل ، حيث تكوف
 م عنو صايف حق ملكية سالبة ويبكناكرب من القيمة السوقية إلصبايل األصوؿ فبا ينج

 اؼبالية وىي كاآليت : ذكر حاالت اخرى تعترب من أنواع اؼبخاطر

 وىو عبارة عن إجراءائية للخطر ولفشل اؼبؤسسة ماليا : ىو النتيجة النه اإلفالس -أ
 رظبي يتضمن القياـ بإعادة تنظيم اؼبؤسسة ؽبدؼ استمرارىا قد يكوف اختياريا كما يبكن

 102أف يكوف إجباريا يفرضو الدائنوف .

                                                           
11،ص1001،جامعةقسنطٌنة،ٌنبحوري،تحلٌلوتقدٌرالخطرالمالًفًالمإسساتالصناعٌة(ز 100(  
11،ص1001،مرجعسابقٌنبحوري(ز 101( 
171.174،صص2711ٌروت،،بدارالنهضةالعربٌة،حمدعثمانحمٌد،أسالٌبالتموٌلواتخاذالقرارات(م 102(  
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: فهو اغبالة السابقة للفشل وقد ال يؤدي بالضرورة إليو ، ويعٍت بو  التعثر المالي -ب
أيضا نقص أو انعداـ معدؿ العائد علي اؼبلكية أو التوقف عن الوفاء بااللتزامات يف 

 103.مواعيدىا 

ىو عدـ قدرة اؼبؤسسة علي الوفاء بالتزاماهتا اؼبالية ) فوائد أو ديوف الفشل المالي :  -ج
ؼ أو أرباح مستحقة غبملة األسهم اؼبمتازة ( يف تواريخ استحقاقها. أو حسابات اؼبصار 

 وينقسم الفشل بدوره إيل قسمُت : 

فشل اقتصادي : وىو الذي يحدث عندما يكون العائد المتحقق علي رأس المال المستثمر أقل من متوسط 
 تكلفة رأس المال زال يترتب علي ىذا الفشل إشهار إفالس المؤسسة .

الي : فهو عدم كفاية السيولة علي سداد الديون والفوائد المستحقة ويحدث عندما تزيد قيمة الفشل الم

 104. اْلصول عن قيمة الخصوم

من التعاريف السابقة يتبُت لنا أف استخداـ اؼبؤلفُت ؼبصطلحات العسر اؼبايل ، والفشل 
كتوايل   ،االقتصادي ، واالفبلس لوصف حالة اؼبخاطر اؼبالية ودرجة حصوؽبا يف اؼبؤسسة 

خسائر اؼبؤسسة وعدـ ربقيق عوائد يؤدي إيل الفشل فبا يؤدي أيضا إيل عجز التدفقات 
عنو عدـ قدرة اؼبؤسسة علي الوفاء بالتزاماهتا يف األجل القصَت وعلي  النقدية ، فبا ينتج

عدـ توفَت السيولة اؼبالية فبا ينجر عنو زبفيض حجم النشاط وتصفية بعض األصوؿ 
 105ي يؤدي بدوره إيل اإلفبلس .اؼبتداولة فبا يؤدي يف النهاية إيل عسر مايل حقيق والذ

 

 
                                                           

211،ص1001ثناءطعٌمة،محاسبةشركاتالتؤمٌن،دارٌتربللطباعةوالنشر،عمان، 103(  
19،ص2712القاهرة،ٌدالهواري،إدارةالبنوك،مكتبةعٌنشمس،(س 104(  
11،ص1003،مرجعسابقدانًبنبلؽٌتوعبدهللاإبراهٌمً،(م 105(  
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 أنواع المخاطر.سادسا 

اؼبخاطر من عدة زوايا تعكس كل واحدة منها تصنيفا خاصا نورد منها يبكن أف تصنف 
:106 

  من منظور نتائج تحقيقها : -1

هبذا التقسيم ينبغي ربديد نتائج و آثار ربقق اؼبخاطر ، وبالتايل وقوع اػبسارة احملتملة 
 يكوف نفسيا أو  ماديا :

لشخص الذي يقع عليو الخطر ، وىي غير فالخطر النفسي: ىو الذي يترتب عليو أثر او ضرر نفسي علي ا
 قابلة للقياس كميا كونها تحكمها محددات أغلبها معنوية .

 أما الخطر المادي: فهو الذي يترتب عليو خسارة مادية تصيب االشخاص والممتلكات 

 من منظور طبيعتها : -2

 تقسيم مبيز بُت أخطار اجملازفة واالخطار البحثة .وفقا ؽبذا ال

 المجازفة :أخطار 

 ث يستغل فرصة تغَت االسعار ليحققىي األخطار اليت تنشأ بفعل االنساف وألجلو ، حي
 من ورائها أرباحا معينة ، وردبا تكوف الظروؼ غَت مواتية والتوقع غَت سليم والتنبؤ ليس يف

 107ؿبلو فيسبب خسارة مادية .

                                                           
91،ص1003،،مرجعسابقدانًبنبلؽٌتوعبدهللاإبراهٌمً(م 106(  
111،ص1001،رسالةدكتوراه،جامعةقسنطٌنةٌنبحوري،تحلٌلالخطرالمالًفًالمإسساتالصناعٌةز( 107(  
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:ىي زبتلف عن سابقتها يف أف عدـ وقوع اػبسارة اؼبادية ال يعٍت ربقق ربح  أخطاء بحثة
 مادي ، وغالبا ما يكوف خارجا عن إرادة الشخص وىو يسعي غبماية نفسو منو

 108وؿباولة التحكم يف الظواىر اؼبسببة لو .

 : من منظور مسبباتها ونتائجها - 3

اؼبًتتبة عنو فإنو يبكننا سبييز اػبطر إيل ـبطر لو نظرنا إيل السبب يف وقوع اػبطر والنتائج 
 109عاـ وخاص بياهنا :

 : المخاطر العامة ) اْلساسية (:أ

 وىي اليت تقع بسبب ظروؼ طبيعية وليس لؤلشخاص دور يف وقوعها كوهنا غَت ؿبددة 
 ات ربدث لكل أنواع اؼبؤسسات و إفدورية مثل الدورات التجارية ولذلك فإف التغَت 

 110والتخفيف منها علي عاتق الدولة . بدرجات متفاوتة وتقع مسؤولية التقليلكانت 

زبتلف عن سابقتها يف كوف اؼبتسبب فيها ىو الفرد وتصيب :اطر الخاصة المخ- ب
األفراد يف ذاهتم وفبتلكاهتم ويف حدود مسؤولياهتم الفردية ، وتقبل شركات التأمُت التعامل 

 111يف مثل ىذه اؼبخاطر والتعويض عن خسائرىا نظرا حملدوديتها وينقسم إيل : 

سة اليت تؤدي إيل التغَت يف : ويعرب عن درجة تذبذب يف رحبية اؼبؤس مخطر تشغيلي
حجم اؼببيعات ألسباب ترجع إيل ظروؼ الصناعة اليت تنتمي إليها أو اليت تؤدي إيل تغَت 

  112يف تكاليف العمليات ألسباب تتعلق بطبيعة اإلنتاج اؼبتبعة .

                                                           
-1917،صص1004ارقعبدالعالحماد،إدارةالمخاطر،االسكندرٌة،(ط 108 ( 
411،ص2777األوراقالمالٌةوأسواقرأسالمال،االسكندرٌة،دارالمعارؾ،ٌرإبراهٌمهندي،(من 109(  
21،ص1001مرجعسابق،ٌنبحوري،(ز 110(  
71،ص1001مرجعسابقٌنبحوري،(ز 111(  
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ويرتبط ىذا أيضا بنسب التكاليف الثابتة إيل التكاليف اؼبتغَتة و أثر ذلك علي تباين 
النقدية كنتيجة لتغَت مستويات اؼببيعات نتيجة لتغَت سوؽ األعماؿ من رواج أو التدفقات 

ربمل كساد ، فعندما تزداد نسبة التكاليف الثابتة إيل اؼبتغَتة يرتفع خطر التشغيل 
اؼبؤسسة لعبء ثابت كبَت قد ال تستطيع الوفاء بو إذا البفضت اؼببيعات أو حدث كساد 

، حيث االرتباط بُت اػبطر التشغيلي والرفع التشغيلي  زمن ىنا تظهر حالة،يف السوؽ 
مهمة ألداء اؼبؤسسة وسياستها واليت تعكس لعمـو القرارات  وسيلة تقويبيةيعترب األخَت 

 هتا يف ربمل اؼبخاطر التشغيلية .اليت اعتمدهتا إدارة اؼبؤسسة ومدي قدر 

 : الخطر المالي

العادية ، وينشأ جراء اعتماد اؼبؤسسة علي ىو ذاؾ اػبطر الذي يتعرض لو ضبلة األسهم 
مصادر سبويل أخري تدفع عنها تكاليف ثابتة ونقصد هبا القروض واألسهم اؼبمتازة ويبكن 

 أف يقاس اػبطر اؼبايل باستخدامو درجة الرفع اؼبايل من خبلؿ العبلقة التالية :

 أعباء التمويل –ل درجة الرفع المالي = صافي نتيجة االستغالل/ صافي نتيجة االستغال

 113. الثابتة ) أو( نسبة التغير في ربحية السهم / نسبة التغير في الربحية

 ومنو فإف تكرار وثبات االلتزامات اؼبرتبطة باػبطر االقتصادي واليت ال تستطيع التدفقات
النقدية اعباىزة من تسديدىا ىي من يعمل علي وجود اػبطر اؼبايل وىذا األخَت يرتبط 

 من ربقيق أرباح االستغبلؿ وعليو كلما كاف ىيكل رأس اؼباؿ مؤلفا من تأكد  البلحبالة 

                                                                                                                                                                 
70،ص1003،مرجعسابق،دانًبنبلؽٌت(م 112(  
11،ص1004ارقعبدالعالحماد،إدارةالمخاطر،االسكندرٌة،(ط 113(  
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أربعة أمور يف الديوف فإف اػبطر اؼبايل يزداد ويبلحظ تأثَت اػبطر اؼبايل علي اػبطر الكلي 
 114مستوي تغطية النفقات الثابتة .منها تآكل األرباح ،حددىا أىل االختصاص 

 بناء علي ىا األساس يقسم اػبطر حسبمن منظور الشيء الواقع عليو :  - ج
 الشيء اؼبصاب بأضرار من وقوع اػبطر ، فعند وقوع اػبطر وربقق خسائر قد يتضرر يف

    115ذلك الفرد نفسو وفبتلكاتو وعلي ىذا األساس يبكن أف يقسم اػبطر إيل :

بصورة مباشرة سواء يف حياتو أو أخطار شخصية  وىي اليت يتضرر منها الشخص نفسو 
أخطار اؼبمتلكات  وىي تلك ، و يف صحتو ووقوعها يسبب خسارة مادية تصيب الدخل 

أخطار اؼبسؤولية اؼبدنية وىي األخطار ، و األخطار اليت تسبب خسائر يف فبتلكات األفراد 
بب يف وقوع خسائر مادية لؤلشخاص يتس اليت تنتج من وقوع أخطاء من شخص معُت

لتعويض ىذه اػبسائر نتيجة نقص ذاهتم أو فبتلكاهتم ويكوف مسؤوال أماـ القانوف  يف
 116.ثروهتا 

 مخاطر السيولة . سابعا 

 :  مفهوم مخاطر السيولة -1

 تعرؼ ـباطر السيولة بعدـ قدرة اؼبؤسسة علي مواجهة االلتزامات اؼبالية اؼبًتتبة عليها عند
 وكذلك عدد قدرة اؼبؤسسة علي سبويل الزيادة يفاستحقاقها أو سدادىا بتكلفة أعلي ، 

                                                           
.231،ص1007حمدأبوبكر،إدارةالخطروالتؤمٌن،دارالٌازوريالعلمٌةللنشروالتوزٌع،عمان،(223)  

19-11ص،ارقعبدالعالحماد،مرجعسابق،ص(ط 115(  
71،ص1001املمحمدالمؽربً،أسالٌبالبحثالعلمً،عمان،الدارالعلمٌةللنشروالتوزٌع،(ك 116(  
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جانب اؼبوجودات دوف االضطرار إيل تسييل اؼبوجودات بأسعار غَت عادلة أو اللجوء إيل 
 117مصادر أمواؿ ذات تكلفة عالية .

كما عرفتها ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية علي أهنا" تلك 
إما قدرهتا ؼبالية اإلسبلمية والناشئة عن أف تتعرض ؽبا اؼبؤسسة ا اػبسارة احملتملة اليت يبكن

إما علي الوفاء بالتزاماهتا او بتمويل الزيادة يف موجوداهتا عند استحقاقها دوف أف تًتتب 
 118عليها تكاليف أو خسائر غَت مقبولة .

 مؤشرات ونسب قياس السيولة : - 2

علي مقابلة مسحوبات عمبلئها خاصة  إف نسب السيولة ىي ادوات لقياس قدرة البنوؾ
نسب بنسب أصحاب اغبسابات اعبارية والودائع ذات اؼبدة القصَتة ، كما ترتبط ىذه ال

ر من رفع نسب السيولة ، كلما زادت الودائع اعبارية تطلب االمالودائع اعبارية ، حيث  
ات االجل وتطبق اؼبؤسسزيادة الودائع االستثمارية طويلة ذلك يف وعلي عكس 

 119االقتصادية عددا من اؼبؤشرات والنسب لقياس مستويات السيولة أنبها ما يلي:

ربسب ىذه النسبة بقسمة قيمة النقدية نسب النقدية / إجمالي الودائع :  -أ 
اؼبتواجدة بالبنك علي إصبايل الودائع اؼبتاحة لديو ، وىدفها معرفة مدي إمكانية البنك يف 

واليت يبكنو السيطرة عليها بصورة مباشرة اؼبتاحة لديو  ع من خبلؿ النقديةرد الودائ
 :وربسب بالعبلقة التالية 

                                                           
214،ص1007،ؼزة،ٌرٌنبورحمة،السٌولةالمصرفٌةوأثرهاعلًالعائدوالمخاطرة،الجامعةاإلسالمٌة(س 117(  
42،ص1009،بٌروت،جلسالخدماتالمالٌةاالسالمٌة،المبادئاالرشادٌةإلدارةالمخاطرللمإسسات(م 118(  
214،ص1001جدة،اإلدارةاالستراتٌجٌةفًالبنوكاالسالمٌة،المعهداالسالمً،،بدالحمٌدعبدالفتاحالمؽربً(ع 119(  
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نسبة النقدية / إجمالي الودائع = إجمالي النقدية ) بخزينة البنك +البنوك االخرى + البنك المركزي (/ 
 120.إجمالي الودائع ) ودائع جارية + ودائع ادخارية + ودائع استثمارية (

 121نسبة االصول السائلة / إجمالي الودائع : -ب 

ربسب ىذه النسبة بقسمة ؾبموع األصوؿ السائلة دبيزانية البنك علي إصبايل الودائع لديو 
االخرى إذ تتمثل األصوؿ السائلة يف النقدية باػبزينة واألرصدة لدي البنوؾ اؼبركزية والبنوؾ 

يعة وبأقل اػبسائر اؼبمكنة وىدفها معرفة ، إضافة إيل ما يبكن ربويلو إيل سيولة بصورة سر 
 إمكانية البنك علي رد سريعة الطلب من قبل العمبلء ، وربسب بالعبلقة التالية :

نسبة اْلصول السائلة / إجمالي الودائع =إجمالي اْلصول السائلة ) النقدية +شبو النقدية ( / إجمالي 
 استثمارية (دائع ادخارية + ودائع الودائع  ) ودائع جارية + و 

 نسب اْلصول السائلة / إجمالي اْلصول :  -ج

ربسب ىذه النسبة بقسمة األصوؿ السائلة لدي البنك علي إصبايل األصوؿ باؼبيزانية 
بشكل كلي سواء كانت يف شكل نقدي أو شبو نقدي أو كانت أصوال ال يبكن ربويلها 

قوؼ علي االنبية النسبية يف صورة سائلة بسهولة أو أصوؿ ثابتة وىدؼ ىذه النسبة الو 
لؤلصوؿ السائلة بُت ؾبموع األصوؿ الكلية للبنك دبا يسهم يف التعرؼ االمثل علي 

 موقف السيولة بالنسبة لبقية استخدامات البنك اؼبختلفة وتقاس بالعبلقة التالية :

دية (/ إجمالي نسبة اْلصول السائلة / إجمالي اْلصول = إجمالي اْلصول الثابتة ) النقدية + شبو النق
 .(اْلصول ) السيولة + التمويل واالستثمار

 

                                                           
:70،ص1007،ؼزة،ٌنأبورحمة،السٌولةوأثرهاعلًالعائدوالمخاطرة،الجامعةاإلسالمٌة(ز 120(  
200ص،2771ٌاسٌنالتمٌمً،أساسٌاتإدارةالمخاطر،اإلماراتالعربٌةالمتحدة،( 121 ( 
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 نسبة االصول السائلة / أرصدة التمويل واالستثمار : -د 

ربسب ىذه النسبة بقسمة األصوؿ السائلة علي إصبايل أرصدة التوظيف دبختلف ابعادىا 
السائلة  لؤلصوؿالتمويلية واالستثمارية ، وهتدؼ ىذه النسبة إيل معرفة االنبية النسبية 

واالستثمار يف اؼبؤسسات االقتصادية  دبا يبكن البنك من الوقوؼ مقارنة بأرصدة التمويل 
 علي مدي مناسبة ؾباالت االستخداـ اليت يبارسها وربسب بالعبلقة التالية :

نقدية ( / نسبة اْلصول السائلة / أرصدة التمويل واالستثمار = إجمالي اْلصول السائلة ) النقدية + شبو ال
 122.متاجرة + المرابحة + االستثمار () المضاربة + المشاركة + ال

 123نسبة اْلصول السائلة / إجمالي االلتزامات : -ه 

ربسب ىذه النسبة بقسمة األصوؿ السائلة لدي البنك علي إصبايل االلتزامات اليت سبثل 
النسبة إيل معرفة قدرة البنك يف إصبايل اؼبيزانية بعد استبعاد اؼبوارد الذاتية وهتدؼ ىذه 

علي الوفاء بالتزاماتو اؼبختلفة قبل األطراؼ اؼبتعددة خارج البنك سواء كانت التزامات 
 ودائع أو غَتىا وربسب بالعبلقة التالية :

نسبة اْلصول السائلة / إجمالي االلتزامات = إجمالي اْلصول السائلة ) النقدية + شبو النقدية ( /إجمالي 
 االلتزامات ) الودائع + االلتزامات االخرى (

  في شركات التأمين  إدارة المخاطر. سادسا

 لقد عرفت إدارة اؼبخاطر بعدة تعاريف ومنها اآليت :

 اػبسائر مث إدارة اؼبخاطر اؼبالية ىي" منهج علمي للتعامل مع اؼبخاطر وذلك بواسطة توقع

                                                           
270،ص1001محمدعرٌقات،التؤمٌنوإدارةالخطر،دارالشروقللنشر،بٌروت،( 122(  
41،ص1007،ؼزة،ٌرٌنسمٌحأبورحمة،السٌولةوأثرهاعلًالعائدوالمخاطرة،الجامعةاإلسالمٌةس( 123(  
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 .124إمكانية حدوث اػبسائر إيل أدين حد"تصميم اسًتاتيجيات من شأهنا التقليل من 

كما تتبع اؼبؤسسة تسلسبل منطقيا يف إدارة اؼبخاطر ينطلق من نقطة التنبؤ 
باؼبخاطر مث ينتقل إيل ؿباولة صياغة اسًتاتيجيات هتدؼ للتقليل من فرصة حدوث 

ة وتعرؼ أيضا علي أهنا " ربديد األفراد اؼبكلفُت بتنفيذ اسًتاتيجية اؼبؤسس،اؼبخاطر 
اؼبتعلقة باألحداث احملتملة واليت يبكن أف تؤثر يف اؼبؤسسة وتسيَتىم ؽبا وفقا ألىداؼ 

وحسب التعاريف السابقة فإف عملية إدارة اؼبخاطر اؼبالية تتم يف إطار ربقيق اؼبؤسسة " 
اؼبؤسسة اؼبوضوعة للوصوؿ لتلك االىداؼ كما أف مع اسًتاتيجية اؼبؤسسة وأف تنسجم 

من الذاتية حيث تدار حسب درجة النفور من اؼبخاطرة  شيءوف فيها ىذه العملية يك
.125 

ترتبط حبجم امواؽبم لُت أف درجة النفور من اؼبخاطرة ويف ىذا اؼبقاـ يري بعض احملل
اؼبستثمرة يف اؼبؤسسة الهنم سيتحملوف نصيبا من ـباطر اؼبؤسسة ،فضبل عن ذلك ترتفع 

وتعرؼ  حصصهم من رأظباؿ اؼبؤسسة كبَتة  درجة نفور اؼبسَتين من اػبطر كلما كانت
كذلك " إدارة اؼبخاطر يف اؼبؤسسة علي اهنا عبارة عن درجة التحكم يف اؼبخاطر الناذبة 

 126يط او من تسيَت اؼبؤسسة نفسها "عن احمل

أما ىذا التعريف إلدارة اؼبخاطر فَتكز علي مدي التحكم يف نوعُت أساسيُت من 
ؤسسة ،او ما يسمي باؼبخاطر اؼبنتظمة اليت تصيب صبيع اؼبخاطر اؼبتولدة عن ؿبيط اؼب

                                                           
211،ص1007،عمان،حمدأبوبكر،إدارةالخطروالتؤمٌن،دارالٌازوريللنشر(أ 124( 
13،ص1001القاهرة،،دارالنهضة،العولمةوالتخطٌطاالستراتٌجًحمدالسٌدمصطفً،تحدٌات(ا 125(  
11فًشركاتالتامٌن،المجلةالعلمٌةلكلٌةالتجارة،جامعةاالزهر،العددالتقذٌةحمدالزٌات،محددات(أ 126(  
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اما النوع الثاين فيتعلق دبستوي تسيَت  ،اؼبؤسسات وعليو ال تكوف ىناؾ قدرة علي ذبنبها 
 127اؼبؤسسة او ما يعرؼ باؼبخاطر غَت اؼبنتظمة واليت يبكن تفاديها بالتنويع .

 ا الداخلية واالحتياط منكما اف إدارة اؼبخاطر ىي أف تسيطر اؼبؤسسة علي بيئته
اؼبخاطر اؼبتولدة من عناصر بيئتها اػبارجية رغم سبكنها من التأثَت علي بعض العناصر 

 ؿبدود أحيانا كالتأثَت علي اؼبنافسة من خبلؿ االندماج  "

 تأىيل الموارد البشرية في شركات التأمين :

تعترب اؼبوارد البشرية احد اىم االسس اليت يقـو عليها قباح صناعة التامُت التكافلي ، 
علي نشاط شركات التأمُت التكافلي ، االمر الذي يتطلب ضرورة  تأثَتوذلك ؼبا فيها من 

توفَت التأىيل العلمي والعملي للعاملُت يف ىذه الصناعة واستيفائهم للجانب الشرعي من 
 128التامُت التكافلي وفقا ؼبا يلي  ة وانطبلقة نظاـاجل سبتُت مسَت 

: من أجل تفصيل أكثر ؼبفهـو  الموارد البشرية بتأىيل. مفاىيم ومصطلحات تتعلق أ
 اؼبوارد البشرية يف شركات التامُت ، نورد ما يلي من ىذه اؼبفاىيم :

وقت معُت اليت تكوف اؼبؤسسة يف ىي ؾبموعة األفراد واعبماعات  الموارد البشرية-1
اذباىاهتم  خربهتم ،سلوكهم موىبتلف ىؤالء االفراد فيما بينهم من حيث تكوينه،

 .طموحهم كما ىبتلفوف يف وظائفهم ، مستوياهتم االدارية ويف مساراهتم الوظيفية 

                                                           
242،ص1007والتؤمٌن،دارالٌازوريللنشر،عمان،حمدأبوبكر،إدارةالخطر(أ 127 ( 
13،ص2777لسٌدحامدحسنمحمد،مسٌرةالتؤمٌنالتعاونًاالسالمًالمشاكلوالحلول،دارالحكمة،القاهرة،سنة(ا 128(  
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: ىي العملية اليت يتم من خبلؽبا توفَت احتياجات اؼبنظمة من  إدارة الموارد البشرية -2
االيدي العاملة واحملافظة عليها ، وتدريبها وتطويرىا والعمل علي استقرارىا ورفع روحها 

 129اؼبعنوية .

: مرحلة تأيت بعد اغبصوؿ علي األفراد اؼببلئمُت ألداء  تنمية الموارد البشرية ىي-3
ستوي مهاراهتم وخرباهتم وذلك عن طريق التدريب اؼببلئم العمل ، ويقصد هبا رفع م
 130لطبيعة العمل اؼبطلوب اقبازه.

: ىو وسيلة متقدمة الكتساب الفرد السلوكيات جديدة ،  تدريب الموارد البشرية -4
فإف كاف التعليم لو القدرة علي زيادة اؼبعلومات وتغَت االذباىات فإف التأىيل ىو السبيل 

 اؼبهارات واػبربات وتنمية القدرات ، ورفع الكفاءة .الوحيد الكتساب 

 . المواصفات النظرية للموارد البشرية في شركات التامين التكافلي  ب

تعتمد كفاءة شركات التامُت التكافلي يف اؼبقاـ االوؿ علي كفاءة اؼبوارد البشرية ، حيث 
اصفات معينة ، بغرض يعتمد قباحها علي اهباد أفضل العناصر البشرية اليت تتمتع دبو 

التمكُت من ضبط األداء وربقيق االىداؼ االسًتاتيجية لشركات التامُت التكافلي ومن 
 131ىذه اؼبواصفات :

موارد بشرية قادرة علي جذب العمالء، وفهم طبيعة العالقة التي تربط بين العميل وشركة التامين -1
 التكافلي .

 بالسرعة والجودة المالئمتين ووفقا للمتطلبات الشرعية . التأمينيةموارد بشرية قادرة علي تقدم الخدمة -2

                                                           
20،ص1001،لدوايالشٌخ،تحلٌلأثرالتدرٌبوالتحفٌزعلًتنمٌةالمواردالبشرٌة،مجلةالباحث،ورقلة(ا 129(  
191،ص1007اركنعٌمة،تنمٌةالمواردالبشرٌةواهمٌتهافًتحسٌناالنتاجٌة،مجلةاقتصادٌات،جامعةالشلؾ،(ب 130( 
21،ص1007ادٌةأمٌنمحمدعلً،تؤهٌلالكوادرالبشرٌة،بحثمقدمالًمإتمرالمصارؾاالسالمٌة،دبً(ن 131(  
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 .االستثمارية المالئمة موارد بشرية قادرة علي البحث عن الفرص  -3

 .أىمية تأىيل الموارد البشرية في شركات التامين التكافلي  ج

 132يلي :تكمن أنبية التأىيل اؼبوارد البشرية العاملة بشركات التأمُت التكافلي فيما 

 اختبلؼ طبيعة العمل بشركات التأمُت التكافلي عن العمل بشركات التامُت التجاري-1
فاؼبوارد البشرية بشركات التامُت التجاري غَت مؤىلُت للعمل مباشرة بشركات التأمُت 

 التكافلي .

ضرورة االلتزاـ بالضوابط الشرعية يف نشاط شركات التأمُت التكافلي ، االمر الذي  -2
 ج عنو ضرورة اؼباـ اؼبوارد البشرية باألحكاـ والقواعد الشرعية للعمل التأميٍت التكافلي .ينت

عدـ قناعة بعض اؼبوارد البشرية بشركات التامُت التجاري بنشاط شركات التامُت  -3
التجاري ، فبا يتطلب انبية تدريبهم وتأىيلهم شرعيا وفنيا علي العمليات التأمينية 

 ارستهم لتلك االعماؿ .التكافلية قبل فب

يسمح تأىيل اؼبوارد البشرية يف شركات التامُت التكافلي بزيادة قدراهتا التنافسية ، من -4
خبلؿ ربسُت مهارات ومعارؼ عناصرىا البشرية ، االمر الذي ينعكس يف سرعة تنفيذ 

 اؼبهاـ .

ؿ وىذا من خبلوية للعناصر البشرية يساىم تأىيل اؼبوارد البشرية رفع الروح اؼبعن-5
 شعورىم بتقدير انبيتهم من طرؼ ادارة الشركة فبا يدفعهم إيل العمل بكامل قدراهتم .

 

                                                           
211،ص1007لمإتمرالهٌئاتالشرعٌة،دبً،لمصرفٌةفًتؤهٌلالعاملٌن،بحثعاهدالتجايمحمد،دورالم(ب 132 ( 
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 .تنمية الجانب الفني للشركة : د

خبلؿ تطوير جانبها الفٍت ويظهر ذلك  تعمل الشركة علي ربقيق التميز يف نشاطها من 
 133من خبلؿ النشاطات اليت تقـو هبا ونورد منها ما يلي :

 : تقديم خدمات تامينية تكافلية متميزة .1

 تعمل الشركة علي تطوير خدماهتا بدرجة عالية من الدقة واعبودة ، وضوابط إدارية
 يكلي متُت توجو من خبللو ؾبهودمصممة عبعلها اكثر مرونة وسرعة يف انشاء نظاـ ى

الرقابة يف كافة العاملُت لكسب ثقة عمبلئها عن طريق اؼبشاركة يف التخطيط والتنفيذ و 
 االداء وذلك من خبلؿ :

 والمستقبلية. االىتمام بالعمالء والسعي لتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم الحالية-أ

  االىتمام بالتطوير والتحسين المستمر في مجال التأمين واستخدام التقنيات .-ب

 االىتمام بالعاملين وتطوير مهاراتهم من خالل التدريب المستمر -ج

 التام بالمحافظة علي اخالقيات العمل ، والتفاعل التام مع المجتمعااللتزام  -د

هتدؼ الشركة ايل تعديل ىيكلها الوظيفي ليواكب . تعديل الهيكل الوظيفي للشركة 2
وذلك بإغباؽ إدارة االنتاج بإدارة الفروع وربويل مسمي  ؼبستجدات االدارية يف عامل اليـوا

 134ادارة تطوير االعماؿ واستحداث االدارات التالية : ادارة االنتاج والتسويق ايل مسمي

 ادارة التخطيط االستراتيجي ويتبع لها قسم الدراسات والبحوث وقسم المعلومات * 

 ادارة التسويق ويتبع لها قسم الترويج وقسم خدمات العمالء وقسم العالقات العامة *

                                                           
13،ص1024صداقة،محمدحسنناٌر،تقرٌرالشركةالتامٌناالسالمٌةالمحدودةبالسودان،دارال 133  

:91،ص1021االسالمٌةللتؤمٌنالمحدودةبالسودان،اجالدٌنعبدهللامحمد،ادارةتطوٌراالعمال،تقرٌرالشركة(ت 134(  
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 الصعوبات التي تواجو تأىيل الموارد البشرية في شركات التأمين التكافلي  .ه 

تواجو عملية تأىيل اؼبوارد البشرية يف شركات التامُت التكافلي عدة صعوبات نذكر منها 
 135ما يلي:

عدـ توفر اؼبوارد البشرية اليت يطلبها النشاط التأميٍت التكافلي واليت ذبمع بُت اؼبعرفة -1
 ػبربة التأمينية التكافلية .الشرعية وا

 عدـ وجود معايَت موحدة لتعيُت وتأىيل اؼبوارد البشرية يف شركات التأمُت التكافلي  -2

حيث معظم العاملُت يف شركات التأمُت التكافلي ربة حبقيقة اؼبعامبلت اؼبالية ،قلة اػب -3
 ىم أصحاب التكوين االقتصادي والقانوين وؽبم معرفة ضئيلة بقواعد االقتصاد االسبلمي 

عدـ كفاية ومبلئمة الربامج التدريبة ودورات التأىيل للموارد البشرية العاملة بشركات -4
 التأمُت التكافلي .

تأىيل العاملُت بشركات التأمُت التكافلي واليت ذبمع عدـ وجود اؼبؤسسات البلزمة ل -5
 بُت التأىيل اؼبهٍت والشرعي للمعامبلت .

عدـ االىتماـ بأنظمة تقييم أداء العاملُت بشركات التأمُت التكافلي فبا ينتج عن -6
مردودية اؼبورد البشري وضعف قدرتو علي االبتكار وىذا قد يكوف سببا يف البفاض 

 ركة .البفاض اداء الش

 

 
                                                           

13-10(نادٌةأمٌنمحمدعلً،مرجعسابق،صص 135(  



61 
 

 136: وسائل تأىيل الموارد البشرية في شركات التأمين التكافلي  و

تتعدد الوسائل واألدوات اليت يبكن االعتماد عليها بغرض تأىيل اؼبوارد البشرية يف  
 شركات التامُت التكافلي واليت نذكر منها :

 هبا لتدريسقياـ اؼبؤسسات التعليمية من جامعات ومعاىد ومراكز تعليمية بفتح فروع -1

 أسس صناعة التامُت التكافلي .

 مدربوف متخصصوف أكفاء من شرعيُت واقتصاديُت وؿباسبُت ومصرفيُت . -2

اقامة جهة إشرافيو عليا تتويل مهمة اختيار ووضع اػبطط والربامج واؼبقررات الدراسية -3
واليت تتمثل يف زبريج والدورات التدريبة وفق االىداؼ العليا اليت ربقق الغايات اؼبستهدفة 

ف اؼبختلفة يف اؼبؤسسات عاملُت علي مستوي عاؿ من التأىيل واؼبهنية لشغل الوظائ
 اؼبالية .

 المنافسة في التأمين سابعا .

يعيش العامل اليـو مرحلة جديدة تغَتت فيها امورا كثَتة عما كاف سائدا يف سنوات قليلة 
التجارة الدولية ر ر حوؿ مفاىيم ربريماضية ،لقد نشأت اوضاع اقتصادية جديدة تدو 

وتأكيد أنبية دور القطاع اػباص والتحوؿ كبو اقتصاديات السوؽ يف كثَت من دوؿ العامل 
، كما اف علي الصعيد التقٍت والعلمي شهد العامل ربوالت ىائلة أنتجت واقعا جديدا 

                                                                              137اعية . يبدو للجميع يقـو علي التواصل واالتصاؿ اغبظي من خبلؿ االقمار الصن

                                                           
7،ص1001(ٌاسردهلوي،ادواتالتاهٌلللعاملٌنفًمإسساتالمالٌةاالسالمٌة،البحرٌن، 136(  

:34،ص2777التوزٌع،عمان،مجٌدالشرع،المحاسبةفًالمنظماتالمالٌة،دارالحامدللنشرو ( 137(  
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إف العامل اليـو يعيش عصرا ظبي يف مرحلة بعصر اؼبعلومات مث أطلق عليو عصر ما بعد 
الصناعة ، واخَت يطلق عليو عصر اؼبعرفة ، ويف صبيع االحواؿ وبغض النظر عن التسمية 
فإف ظبات  ومبلمح ىذا العصر وآلياتو ومعايَته زبتلف جذريا عن كل ما سبقو وتفرض 

االخذ باؼبفاىيم واآلليات اعبديدة واؼبتجددة، وقد كاف اخطر علي كل من يعاصره ضرورة 
أثار العصر اعبديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية ربدد قباح أو فشل اؼبؤسسات بدرجة 
غَت مسبوقة ، ومن ىنا أصبحت اؼبؤسسة يف موقف وبتم عليها العمل اعباد واؼبستمر 

يف األسواؽ أو حيت ؾبرد احملافظة عليو  الكتساب اؼبيزات التنافسية إلمكاف كبسُت موقعها
       138يف مواجهة ضغوط اؼبنافسُت.  

 مفهوم المنافسة :-1

يبكن القوؿ باف ىناؾ نوعُت من اؼبنافسة ، منافسة مباشرة وىي تلك اؼبنافسة اليت ربدث 
يف اؼبؤسسات اليت تعمل يف قطاع واحد أما اؼبنافسة الغَت مباشرة فهي تتمثل يف الصراع 

  اؼبؤسسات القائمة يف اجملتمع للحصوؿ علي اؼبوارد.                                                                           بُت

وىناؾ تعريف آخر يرتكز علي السوؽ ومفاده أف التنافسية تقاس من خبلؿ أداء اؼبؤسسة 
        لسوؽ النسبية .  يف السوؽ مقارنة بنظَتهتا وذلك استنادا ايل تقومي حصة ا

 أنواع التنافسية :-2

 وتصنف التنافسية ايل صنفُت:

: تعترب تنافسية اؼبنتج شرطا الزما لتنافسية اؼبؤسسة ، لكنو ليس كاؼ تنافسية المنتج -أ
 وكثَتا ما يعتمد علي سعر التكلفة كمعيار وحيد لتقومي تنافسية اؼبنتج معُت وبعد ذلك أمرا 

                                                           
22،ص2771(علًالسلمً،تطوٌراداءوتحدٌدالمنظمات،دارقباء،مصر، 138(  
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 وف أكثر داللة كاعبودة وخدمات مار أف ىناؾ معايَت اخري قد تكغَت صحيحا باعتبا
 بعد البيع .

يتم تقويبها علي أساس أمشل من تلك اؼبتعلقة باؼبنتج ، حيث تنافسية المؤسسة:  -ب
ريتم حساهبا من الناحية اؼبالية يف نفس مستوي النتائج ، يف حُت يتم التقومي اؼبايل للمنتج 

الذي ينتجو ىذا االخَت ، اما تنافسية اؼبؤسسة يتم تقويبها آخذين باالستناد ايل اؽبامش 
 139بعُت االعتبار ىوامش كل اؼبنتجات من جهة االعباء االصبالية .

 التنافسية وفق الزمن :

 تتمثل يف التنافسية اللحظية والقدرة التنافسية :

 التنافسية اللحظية :-أ

تعتمد ىذه التنافسية علي النتائج اإلهبابية احملققة خبلؿ الدورة احملاسبية ، غَت انو هبب 
أال تتفاءؿ بأف ىذه النتائج لكوهنا قد تنجم عن فرصة عابرة يف السوؽ ، أو عن ظروؼ 
جعلت اؼبؤسسة يف وضعية احتكارية فالنتائج االهبابية يف  اؼبدي القصَت قد ال تكوف  

                                                                               140الطويل  . كذلك يف اؼبدي 

 القدرة التنافسية :  -ب

 يث اف ىذه االخَتة تربطها عبلقاتحتستند ايل ؾبموعة من اؼبعايَت ، أف  التنافسية
متداخلة فيما بينها ، فكل معيار يعترب ضروري ، ألنو يوضح جانبا من القدرة التنافسية ، 
وتبقي اؼبؤسسة صامدة يف بيئة مضطربة ، ولكنو ال يكفي دبفرده وعلي خبلؼ التنافسية 

                                                           
22،ص1001(عماربوشناق،المٌزةالتنافسٌةفًالمإشراتاالقتصادٌة،رسالةماجستٌر،جامعةالجزائر، 139 ( 

:207،ص2779اللعبة،مكتبةاالشعاع،االسكندرٌة،بدالسالمابوقحؾ،التنافسٌةوتؽٌٌرقواعد(ع 140 ( 
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اللحظية ، فإف القدرة التنافسية زبتص بالفرص اؼبستقبلية وبنظرة طويلة اؼبدي من خبلؿ 
 دورات استغبلؿ.

 141عوامل المنافسة : -3

 ىناؾ عوامل ثبلثة ربد درجة اؼبنافسة وىي :

عدد المؤسسات التي تتحكم في المعروض من منتج معين ، فكلما زاد عدد المؤسسات كلما ازدادت -أ
 شدة المنافسة بينهما والعكس.

سهولة أو صعوبة دخول بعض المؤسسات إلي السوق ، فكلما كان من السهل دخول بعض -ب
 ؤسسات الجديدة إلنتاج وتسويق منتج معين كلما زادت شدة المنافسة والعكس.الم

العالقة بين حجم المنتجات التي يطلبها االفراد في السوق وتلك الكمية التي تسطيع المؤسسات  -ج
تقديمها وعرضها من ىذه المنتجات فكلما زاد المعروض من المنتجات عن المطلوب منها كلما زادت شدة 

 .                                                 ة والعكسالمنافس

 المنافسة بين شركات التأمين التكافلي والتجاري.4

ؽبا خربة طويلة سبتد إيل مئات السنُت حيث ىناؾ الشك أف شركات التامُت التجاري 
، فعلي ضوء ذلك فقد مرت عليها إيل  1300وثيقة تغطي اػبطر البحري يف اقبلًتا عاـ 

  1433سنة ، حيت من الناحية القانونية فقد صدرت مراسيم برشلونة  يف عاـ  700اليـو 
 30اليت نظمت وقننت شكل العقد البحري يف حُت أف عمر التامُت التكافلي  يف حدود 

 142.سنة 

                                                           
214،ص1007،،مرجعسابقاركنعٌمة(ب232)   
141،ص1007،مرجعسابقاركنعٌمة(ب231)   
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لية ، وكثرة ووفرة يف ولذلك ربققت لشركات التامُت التجاري خربات مًتاكمة ، وشهرة ما 
االمواؿ ، وظهور شركات عمبلقة يف كل اجملاالت ، وتكامل بُت شركات التأمُت والتوسع 
الذي حدث يف السنوات االخَتة، اما شركات التأمُت التكافلي فليس لديها ىذه اػبربات 

إال  وال ىذه الشهرة الواسعة واماـ ىذه النقاط القوية ليس لدي شركات التأمُت التكافلي
نقطة واحدة اال وىي البعد الديٍت واالسبلمي ؽبذه الشركات والذي يدفع اؼبلتزمُت إلنشاء 
التامُت اإلسبلمي واؼبشاركة فيو والتأمُت لديو علي الرغم من قوة ىذه النقطة  لكنها ال 

 143تكفي وحدىا إذ البد من ازباذ اػبطوات اآلتية :

 عرب القروف لدي شركات التامُت التجاري لصاحلاالستفادة من ىذه اػبربات اؼبًتاكمة  -أ 
التامُت االسبلمي من خبلؿ استيعاهبا واستغبلؽبا يف ؾباالت التامُت االسبلمي دبا يتفق 

 .معها 

االستفادة من ىذا التوسع ، والتنوع اؼبوجود لدي التامُت التجاري وذلك من خبلؿ -ب 
 دراسة كل نوع وكل صورة بتمعن .

داة قباح إذا ارتبطت بتقدمي اعبودة يف اػبدمات ال خبفض االسعار واعبودة تعترب اؼبنافسة ا
ويركز مستقبل التكافل علي قدرهتا التنافسية اذباه شركات التامُت التجاري من جهة 

من ربويل التحديات التنافسية إيل جهة اخري ولتحقيق ذلك ال بد ؽبا وتكاملها من 
لوبة لتحقيق االىداؼ اؼبرجوة من شركات التامُت فرص فاؼبنافسة التجارية مشروعة بل مط
 144التكافلي إذا توافرت فيها الشروط اآلتية :

 الوسائل واآلليات المباحة شرعا-1

                                                           
:77،ص1007،مرجعسابقاركنعٌمة،(ب 143 ( 
44،ص2777الحكمة،القاهرة،سنةلسٌدحامدحسنمحمد،مسٌرةالتؤمٌنالتعاونًاالسالمًالمشاكلوالحلول،دار(ا 144(  
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 الشفافية والقيم االسالمية والمساواة والتكافؤ في الفرص واالبتعاد عن االستغالل -2

 ضرار باْلخرين والسطو علي حقوقهمعدم اال-3

 الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي ثامنا .

 تامُت التكافلي ، كما انو يعد منيعترب الفائض التأميٍت من السمات البارزة يف شركات ال
ابرز الفروؽ اليت سبيز التامُت التكافلي عن التامُت التجاري ، ويرجع ذلك لكوف الفائض 

دفعوا االقساط اليت قبم عنها الفائض وال يف التامُت التكافلي يعود علي اؼبشًتكُت الذين 
يعد حقا للمسانبُت يف شركة التامُت وبذلك يساىم توزيع الفائض التأميٍت يف اإلقباؿ 

 145علي اؼبنتجات التأمينية التكافلية .

 : مفهوم الفائض التأميني .1

 تـز بأحكاـنظاـ التامُت التكافلي ال يقدـ للعميل اػبدمة التأمينية يف اطارىا الشرعي اؼبل
 الشريعة االسبلمية فحسب بل يقدـ أيضا عائدا إضافيا للمؤمن ؽبم من خبلؿ توزيع

 الفائض التأميٍت.

ىو ما تبقي من اصبايل االشًتاكات اؼبقدمة من ضبلة الوثائق خبلؿ الفًتة  الفائض التأميني
اؼبالية بعد دفع إصبايل التعويضات للمتضررين منهم من خبلؿ الفًتة اؼبالية ، ودفع مبالغ 

 146إعادة التأمُت ، واقتطاع اؼبصروفات مع مراعاة اؼبتغَتات يف اؼبخصصات الفنية .

                                                           
37،ص1009حمدمحمدصباغ،الطرحالشرعًوالتطبٌقالعملًللتؤمٌناالسالمً،دارالفارس،دمشق،(ا 145(  

12،ص1020(هٌثممحمدحٌدر،الفائضالتامٌنًومعاٌٌراحتسابه،دارفائز،عمان، 146(  
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تبقي يف حساب اؼبؤمن ؽبم من ؾبموع االقساط اليت دفعها ىو اؼباؿ اؼب الفائض التأميني
 اؼبشًتكوف ، يف صبيع العمليات التأمينية والفنية ذات العبلقة بنشاط الشركة ، مضافا إليها

 ارباح االستثمارات الشرعية لتلك االقساط اؼبخصصة ؽبم .

ملكا خاصا فالفائض التأميٍت ال يعد رحبا إمبا ىو زيادة يف التحصيل ويعترب 
غبساب ىيئة اؼبشًتكُت اليت حصلت علي اجرهتا بصفتها مديرة لنظاـ التأمُت ، إف 
الفائض التاميٍت حق خاص حبملة الوثائق يتم التصرؼ بو من قبل ادارة الشركة دبا وبقق 

 مصاغبهم وفقا للوائح اؼبعموؿ هبا يف نظاـ التأمُت التكافلي .

 147عناصر الفائض التأمينني :.2 

 ساط التامين المكتتبة بوساطة شركات التامين التكافلي اق-أ

 نصيب حملة الوثائق من ارباح استثمار فائض اقساط التامين ، ويتم خصم المصروفات-ب 

 االدارية ونصيب الشركة ، واقساط اعادة التامين واالحتياطيات الفنية .

 148.العناصر المؤثرة في الفائض التأميني  3 

 التاميٍت بالعناصر التالية :يتأثر الفائض 

 حجم االشتراكات ، عدد المشتركين ، مقدار التعويضات المدفوعة للمتضررين من حملة الوثائق .-أ

 حجم النفقات والمصاريف المباشرة والغير مباشرة -ب 

 حسن االدارة ومدي توفر يد عاملة ذات كفاءة -ج

 التأمين التكافليدرجة الوعي التأميني لدي الناس وخاصة لنظام -د 

                                                           
34،ص2777التؤمٌنالتعاونًاالسالمًالمشاكلوالحلول،دارالحكمة،القاهرة،سنةسٌدحامدحسنمحمد،مسٌرة(ال 147(  
17،ص1020بدالباريمشعل،تجاربالتصرؾبالفائضالتامٌنً،بحثمقدمللمالقًالثانًللتامٌن،الرٌاض،(ع 148(  
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 أىمية استثمار وتوزيع اموال الفائض التاميني :. 4

يعترب انشاء شركات التامُت التكافلي وجو من أوجو االستثمارات اؼبهمة ، وىي تشكل 
ث من خبلؿ اوجو االستثمار اليت تستثمر فيها ، حياة من ادوات التنمية االقتصادية اد

كما تقـو باستثمار مبالغ الفائض التاميٍت لصاحل ضبلة تقـو باستثمار اقساط التامُت ،
وثائق التامُت إذا مت النص علي ذلك يف الوثيقة او اللوائح التنظيمية ، االمر الذي ينتج 
عنو ربقيق عائد إضايف غبملة الوثائق ، فبا يساىم يف زيادة االقباؿ علي اػبدمات التامينية 

ة لشركات التامُت ولتفعيل السيولة داخل ىذه الشركات التكافلية والرفع من القدرة التنافسي
.149 

 في تفعيل السيولة  التكافلي استراتيجية التأمين. المبحث الثالث

علي ضوء الظروؼ االقتصادية الغَت اؼبستقرة واليت تتسم بالتغَت وكثرة اؼبخاطر بكل 
ؼبخاطر أو حيت أشكاؽبا يبقي التامُت ىو الوسيلة األمثل واألفضل لتفادي كل أشكاؿ ا

يف حُت أف التعاوف وإقامة ربالفات اسًتاتيجية مع طرؼ غَت منافس وىي التقليل منها 
البنوؾ ىو اغبل الوحيد الذي وبقق الفائدة عبميع شركات التأمُت وذلك بتوفَت السيولة 

 ىناؾ إمكانيات عديدة لنجاح مثل ىذه االسًتاتيجية فيما بُت البنوؾ وشركات التأمُت،
علي كفاءة تشغيلية اللمزايا اليت يبكن ربقيقها كبناء أسواؽ جديدة تقدـ خدمات بذلك و 

  .150األقساط وإدارة الشيكات وغَتىا  للعمبلء وذلك بتحصيل

 

 
                                                           

:13،ص1007،،مرجعسابقاركنعٌمة(ب 149(  

312ص1002،المخاطر،االسكندرٌةارقعبدالعالحماد،إدارة(ط 150(  



69 
 

 151مين :أتوظيف السيولة في الت استراتيجياتالمطلب االول .

 قياـ شركة التامُت بشراء السلع والعقارات أو اؼبصانع بالعاجل وبيعها باآلجل مساومة -1

 أو مراحبة .

السلم اؼبوازي أيضا قياـ الشركة بدفع مبالغ لشراء السلعة عن طريق السلم ، مث ترتيب  -2
بعد تسلم السلعة أو عن طريق ترتيب وعد ملـز من طرؼ شخص آخر بشراء السلعة 

 .اؼبسلم فيها عتد تسليمها أو بتوكيل البائع ببيعها لعمبلئو 

أف تقـو الشركة بشراء األعياف ) العقارات ، اؼبصانع وكبوىا(  لتأجَتىا تأجَتا تشغيليا  -3
يك وكذلك األمر يف قيامها بشراء اػبدمات اجارة االشخاص مت أو تأجَتا منتيها بالتمل

يف  بدفع رأس اؼباؿ العامل عن طريق اؼبضاربة أو اؼبشاركة قياـ اؼبؤسسة،تأجَتىا 
قيامها بشراء الشركة كلها أو بعضها أو أسهمها أو االكتتاب فيها أو مشروعات ناجحة ،

 152.ؼبتاجرة يف ىذه األوراؽ اؼبالية شراء الصكوؾ والوحدات االستثمارية أو ا

 153مرتكزات حسن إدارة السيولة في شركات التأمين :المطلب الثاني . 

 سبة مرتكزات هبب أف تتوافر يف شركات التأمُت لًتقي إيل اؼبستوي اؼبطلوب يف إدارة
 السيولة وتتجنب ـباطر اإلعسار أو سوء استثمار أمواؽبا علي النحو اؼبطلوب ومن أىم

 اؼبرتكزات ما يلي :ىذه 

 توفر السوق علي عدد كبير من المتعاملين النشطين : -أوال

                                                           
،214،صجلةاسراالدولٌةللمالٌةاالسالمٌة،المجلداألول،العدداألول،دٌسمبر(م 151(  
70،ص1001حمدالسٌدمصطفً،تحدٌاتالعولمةوالتخطٌطاالستراتٌجً،القاهرة،دارالنهضة،(ا 152(  
27،1001تهاالمعاصرةوتداولها،مجمعالفقهاالسالمً،الدورةأخترزٌتًعبدالعزٌز،الصكوكوتطبٌقا( 153(  
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النشطُت  يعطي متنفسا لشركات  الية علي عدد كبَت من اؼبتعاملُتذلك أف توفر السوؽ اؼب
التأمُت والبنوؾ ويقوي من كفاءة السوؽ اؼبالية ال سيما السوؽ الثانوية ) سوؽ التداوؿ ( 

عدد كبَت من اؼبشاركُت يف ىذه السوؽ فبا سيساعد علي جذب وحرصا علي استيعاب 
 154عدد كبَت من اؼبتعاملُت .

 تنويع وتطوير اْلدوات المالية : -ثانيا 

بعد تنويع وتطوير األدوات اؼبالية عامبل مهما يف إدارة السيولة يف شركات التأمُت ، وذلك 
علي األخذ هبذا اؼبرتكز فقد العامل ذباريا ، لقد حرصت عدة دوؿ من أجل مواكبة تطور 

تقدمت الدوؿ يف نسبة إصدار الصكوؾ كما سبكنت من خلق حزمة من اؼبنتجات اؼبالية 
 155اليت صممت أساسا لتسهيل إدارة السيولة يف شركات التأمُت .

 ضمان شفافية السوق :-ثالثا  

 اؼبطلوبة إف ضعف أو غياب الشفافية يف السوؽ اؼبالية هبعل من اغبصوؿ علي اؼبعلومات

 النتقاء األوراؽ اؼبالية اؼبناسبة مكلفة ماديا ومستهلكة للوقت ، فبا يؤدي إيل تضيق اجملاؿ

 بسبب غياب الشفافية نتيجة لوجود أماـ اؼبستثمرين  وضعف اإلقباؿ علي ىذه األوراؽ
 156تبلعبات ومضاربات غَت مشروعة  ال تعكس السعر اغبقيقي للورقة اؼبالية .

: ذلك أف أساس أي تطوير ؽبيكل من  إرساء إطار قانوني وتنظيمي قوي -رابعا 
اؽبياكل أو إدارة من اإلدارات يكمن يف إرساء إطار قانوين وتنظيمي قوي وفعاؿ يضمن 

وبالتايل فبا يساعد علي ازدىار وضوح العمل واستقراره ، ويوجد طمأنينة لدي اؼبتعاملُت 
                                                           

31صالدولٌةللمالٌةاالسالمٌة،المجلداألول،العدداألول،دٌسمبر،ءجلةاسرا(م 154(  
91،ص1001،القاهرة،حمدالسٌدمصطفً،تحدٌاتالعولمةوالتخطٌطاالستراتٌجً،دارالنهضة(ا 155(  

217،ص2712ٌدالهواري،إدارةالبنوك،القاهرة،مكتبةعٌنشمس،(س 156(  
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تحالفات بُت الشركات الكبَتة والتحالفات اغبكومية ،الالسوؽ وتوفر السيولة بقدر كبَت 
أصبحت ضرورة معاصرة للتغلب علي اؼبشكبلت وؼبواجهة التحديات التكنولوجية واؼبالية 

 من أجلسًتاتيجيات تلك التحالفات واالالتأمُت بإتباع  ىذا قامت شركاتعلي إثر 
 157:ما يليومن أىم ىذه االسباب تفعيل السيولة داخل فروعها وذلك لعدة أسباب 

امتداد العبلقات التكنولوجية اؼبتداخلة يف البحوث والتطوير مثل ما وبدث يف  -1
  شركات البًتوؿ وغَتىا من التحالفات السياسية واالقتصادية .

أدي تكامل األسواؽ العاؼبية إيل استخداـ آليات التحالفات للربط والتنسيق والتعاوف  -2
 اجملاالت اليت تتبناىا تلك األسواؽ .فيما ىبص 

كما يدعو التعاوف يف عامل األعماؿ إيل إنشاء ربالفات ثنائية أو متعددة األطراؼ  -3
مثاؿ ذلك التعاوف بُت الدوؿ العربية يف سبيل إنشاء اؼبناطق اغبرة واالربادات اعبمركية 

ن أىم اؼبزايا الناصبة مع البنوؾ من أجل تفعيل السيولة ،لذلك اربدت شركات التأمُت م
من أجل تفعيل  عن االسًتاتيجية اليت تتبعها شركات التأمُت بتحالفها مع البعض البنوؾ

 . السيولة 

لتفعيل  التحالفات االستراتيجية وضرورة قيامها بين شركات التأمين المطلب الثالث.
 : السيولة 

 متعددة وربوالت ىائلة تطلبتستمد اغبياة االقتصادية والتجارية يف العامل تطورات 
 العديد من اآلليات مثل االتفاقيات الثنائية وذلك من اجل تفعيل السيولة وخلق

                                                           
27،1001خترزٌتًعبدالعزٌز،الصكوكوتطبٌقاتهاالمعاصرةوتداولها،مجمعالفقهاالسالمً،الدورة(ا 157(  
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 158.اسًتاتيجية تضمن اغبفاظ علي بقاء تلك الشركات 

ال يقتصر مفهـو التحالفات االسًتاتيجية علي مفهوم التحالفات االستراتيجية  : -أ
ومفاىيم يف حُت أهنا تصب يف آف واحد وىو إحبلؿ مفهـو ؿبدد بل ؽبا عدة تعاريف 

 التعاوف بدؿ اؼبنافسة لتحقيق اؽبدؼ اؼبطلوب ومن بُت ىذه التعاريف ما يلي :

 دي إيليقصد بالتحالفات االسًتاتيجية "ىي إحبلؿ التعاوف ؿبل اؼبنافسة اليت قد تؤ -1
 ة علي اؼبخاطريل التعاوف والسيطر خروج أحد األطراؼ من السوؽ ، التحالف يؤدي إ

 االرباح واؼبنافع واؼبكاسب اؼبلموسة والغَت يف والتهديدات، وتشارؾ التحالفات
 159".ملموسة

يقصد بالتحالفات االسًتاتيجية علي اهنا اتفاؽ رظبي بُت مؤسسات مستقلة تابعة  -2 
يف نفس البلد او بُت بلدين أو عدة بلداف يتعاقد لفًتة طويلة هبدؼ تامُت درجة من 

 التعاوف بينهما وىذا لتحقيق مصاحل وفوائد مشًتكة "

 اْلسس العامة للتحالفات االستراتيجية في التأمين .ب 

 160خبلؿ التعاريف السابقة يبكن اف نستخلص ؾبموعة من االسس كما يلي:من 

 ىذه التحالفات عبارة عن اتفاقيات أو عقود تبرم فيما بين طرفين أو اطراف متعددة. -1

ممكن ان تنجم عن  الهدف منها قد يكون تحقيق الربح او تنمية اإلنتاج أو تفادي بعض المخاطر التي -2
المخاطر والحوافز و اطراف التحالف فإن أشكالها أو صيغها تتعدد كما سيزداد ذلك اإلفالس ،نظرا لتعدد 

 التعدد مستقبال

                                                           
214،ص2712القاهرة،،مكتبةعٌنشمس،ٌدالهواري،إدارةالبنوك(س 158(  
43،ص1001القاهرة،مصطفً،تحدٌاتالعولمةوالتخطٌطاالستراتٌجً،دارالنهضة،احمدالسٌد( 159(  

213،ص1009عمان،فعتالسٌدالعوضً،االندماجوالتحالفاتاالستراتٌجٌة،دارالشروقللنشر،(ر 160(  
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 التحالفات االستراتيجية في تحمل الخطر . ج

شًتاؾ يف فرصة االيًتتب علي التحالفات باألخص إذا كانت بُت اؼبورد والعميل توفَت 
اؼبخاطر ونقصها بدال من ربملها من طرؼ واحد يف ظل اؼبنافسة ، وكما نعرؼ اف ـباطر 

ـباطر حروب األسعار ، حروب اإلعبلنات (،االعماؿ متعددة فقد تكوف ـباطر ذبارية ) 
ويعترب التحالف ىذا دبثابة مضلة تأمينية أسعار اغبرؼ ، االئتماف ( مالية) أسعار فائدة ، 

اؼبخاطر ، كما اف التحالف بُت اؼبوردين وبقق اربادات فعالة وللعمبلء اربادات  ضد صبيع
تعاونية قبدىا يف العديد من االنشطة االقتصادية والتجارية ويبٍت ذلك الثقة بيك كل 
جانب فبا يؤدي يف احملصلة إيل ربسُت معدالت األداء يف الرحبية اإلنتاجية والنمو 

بشكل ف حفظ قدر كبَت من السيولة يف تلك الشركات االقتصادي والتجاري مع ضما
 161مستمر .

 استخدام التحالف االستراتيجي لبناء أسواق . د

وذلك بإدخاؿ ربسينات يف اإلنتاجية يًتتب علي التحالفات التجارية واالقتصادية بُت 
شركات التأمُت قدر كبَت من ربسُت إمكانية الوصوؿ لؤلسواؽ ، وإنتاج إعبلنات متفوقة 

من خبلؿ وكسب رقابة علي قدرات التوزيع باإلضافة إيل إدخاؿ ربسينات يف اإلنتاجية ،
 162يلي: تلك االسًتاتيجية يبكن اف تضمن شركات التامُت ما

 تحسين مستوي االتصاالت عن طريق بناء ىيكل لتطوير كفاءة التشغيل . -1

 تحسين الثقافة التنظيمية وفلسفة إدارة الشركة .-2

 جمع المعلومات الخاصة بالمنتجات الجديدة والتقنيات المتنافسة . -3
                                                           

13،1001رة،جامعةاالزهر،العددحمدالزٌات،محدداتالتقدٌةفًشركاتالتامٌن،المجلةالعلمٌةلكلٌةالتجا(ا 161(  
فعتالسٌدالعوضً،االندماج(ر


:291،ص1009عمان،والتحالفاتاالستراتٌجٌة،دارالشروقللنشر، 162( 

 



74 
 

 .لي تحسين اإلنتاجية داخل الشركةيسمح التنبؤ بحجم السوق بتنمية اإلنتاج مما يساعد ذلك ع -4

 نشر الثقافة التأمينية التكافلية المطلب الرابع .

يعترب غياب الثقافة التأمينية احد اىم التحديات اليت تواجو شركات التامُت التكافلي  
حيث ال يزاؿ ىناؾ فهم خاطئ لدي الكثَت من افراد اجملتمع لدور التامُت التكافلي و 
انبيتو يف دعم التنمية االقتصادية ، كما ىناؾ عدـ اؼباـ دبفهـو نظاـ التأمُت التكافلي ، 

تطلب ضرورة بل اعبهود يف سبيل نشر الثقافة التأمينية التكافلية سواء من االمر الذي ي
طرؼ شركات التامُت التكافلي او من قبل الدولة وذلك بغرض تنمية صناعة التامُت 

      163التكافلي.  

 أساسيات حول الثقافة التأمينية :-أوال 

علي تفكَت االفراد  حيث تنعكس الثقافة قافة التأمينية علي نشاط الشركاتتؤثر الث
وسلوكياهتم ،كما اهنا تتميز باالنتقاؿ من جيل آلخر االمر الذي يزيد من حدة تأثَتىا 
وشركات التأمُت التكافلي ال تستثٍت من ذلك فالبفاض الوعي التأميٍت ينتج عنو عدـ 
ر االقباؿ علي اػبدمات التأمينية التكافلية فبا يؤدي ايل تراجع حصتها يف السوؽ ، االم

                                         . الوعي التأميٍت تدينالذي يتطلب ضرورة البحث يف أسباب 

 أسباب تدني الثقافة التأمينية  -ثانيا

ىناؾ عدة اسباب ينتج عنها عدـ انتشار الثقافة التأمينية بصفة عامة والتكافلية بصفة 
 164خاصة منها ما يلي :

                                                           
222،ص1004(زٌادرمضان،مبادئالتامٌن"دراسةعنواقعالتامٌنفًاالردن،عمان، 163 ( 

21،ص1،1004كمدخلأساسًللتنمٌةالشاملة،مجلةالباحث،ورقلة،العدد(بوحنٌةقوي،ثقافةالمإسسة 164(  
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 .عدم وضوح الحكم الشرعي للتأمين بصفة عامة لألفراد -أ

بتحقيق الخطر  ين الن ىذه االستفادة ال تتم االتخوف الفرد من عدم االستفادة من وثيقة التأم-ب
 المحتمل الوقوع .

 .عدم اىتمام بعض الحكومات بقطاع التأمين -ج

 .عدم االىتمام بتطوير الخدمات التأمينية التكافلية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع -د

 .عدم توفر مناىج تعليمية خاصة بالتأمين -ه

 عدم قيام وسائل االعالم بنشر الثقافة التأمينية من خالل التعريف بدور واىمية التأمين-و

تمادىا علي االتصال المباشر بالوكالء وابتعادىا عن تركيز شركات التأمين علي مبدأ الربحية من خالل اع-ز

 .االعالم مما ادي الي عدم ثقة االفراد بها

 أىمية نشر الثقافة التأمينية التكافلية ثالثا. 

نشر الثقافة التأمينية ينبغي اف يوجو لشروبتُت مهمتُت نبا العاملُت يف شركات التأمُت 
التكافلي وألفراد اجملتمع ،حيث اف شحن العاملُت يف قطاع التأمُت التكافلي بثقافة التأمُت 
التكافلي امر يف غاية االنبية، اذ يساىم يف ضماف تطبيق العاملُت لنظاـ التأمُت بصيغتو 

حة ،كما اف نقل ثقافة التأمُت ايل اجملتمع يساىم يف ارتفاع حصة شركات التأمُت الصحي
                                          165التكافلي من اصبايل االقساط اؼبكتتبة . 

 دور شركات التأمين في نشر الثقافة التأمينيةرابعا. 

 يكوف تابعا من صميم شركات التأمُت نشر الثقافة التأمينية التكافلية يف اجملتمع هبب اف 

                                                           
70،ص1،1004قوي،ثقافةالمإسسةكمدخلأساسًللتنمٌةالشاملة،مجلةالباحث،ورقلة،العددوحنٌة(ب 165(  
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التكافلي وذلك من خبلؿ تعزيز ثقة اؼبؤمن ؽبم وبناء السمعة اعبيدة للشركة ويتحقق ذلك 
 166من خبلؿ ما يلي :

تعبيئة االجهزة التسويقية : لتنمية ونشر الثقافة التأمينية التكافلية هبب علي شركات -1
 اجهزهتا التسويقية وفقا ؼبا يلي : تعبئةالتأمُت التكافلي 

والتناسب  دراسة احتياجات المؤمن لهم وانتهاج سياسة واضحة لمعرفة خصائص وطبيعة افراد المجتمع-أ
بين دخل الفرد وقيمة االشتراك اضافة الي ظروف المجتمع ومستوي تطوره االقتصادي وذلك لغرض انتاج 

 وطرح خدمات تأمينية تكافلية مناسبة .

حديد طرق وقنوات التوزيع وذلك من خالل االتصال المباشر بالمستهلك او استخدام تكنولوجيا ت -ب
 المعلومات من اجل تنمية عملية االتصال .

انتقاء عاملين ذوي الكفاءة والمعرفة واالدراك لمتطلبات العمل في الشركة وممن يتصفون باْلخالق -ج
 عالية في التعامل مع المستفيدين  ال

.التحديات التي تواجو شركات التأمين التكافلي في استراتيجية  الخامس المطلب
 تفعيل السيولة 

 تحديات تتعلق بالبيئة الداخلية : -أوال 

التحديات اليت تتعلق بالبيئة الداخلية لشركات التأمُت التكافلي زبتلف من دولة ألخري ، 
حقيقة ىذا  علي الرغم منغرافية واحدة، حيث أف شركات التامُت ال تعمل يف مساحة ج

 تتفق يف لشركات التامُت التكافلي تكاد افاالختبلؼ ، إال أف ربديات البيئة الداخلية 
 167صبلة من النقاط وىي:

                                                           
11،ص1004،مرجعسابق،وحنٌةقوي(ب 166( 

:91،ص1001القاهرة،احمدالسٌدمصطفً،تحدٌاتالعولمةوالتخطٌطاالستراتٌجً،دارالنهضة،( 167(  
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مهتمة بشكل او بأخر  بعض شركات التأمين التكافلي غير غياب أنظمة الرقابة الشرعية ،حيث ال تزال -1
 بإيجاد نظام للرقابة الشرعية .

التامين التكافلي ،  ن اىم دعامات انتشار وتنوع خدماتكفاية شركات التأمين التكافلي التي تعد معدم  -2
اما العدد القليل الموجود من ىذه الشركات فال يلبي حاجة جميع رغبات العمالء قد يرجع لعدم المقدرة 

 إلي ضعف الطاقة االستيعابية لتلك الشركات .

ة اليزال ينعكس سلبا علي اداء شركات التامين التكافلي في خلق نقص اليد العاملة ذات الكفاء -3
 استراتيجية لتفعيل السيولة .

عدم قيام شركات التامين التكافلي بتطوير منتجاتها لقد اكتفت بما تقوم بو شركات التامين التجاري بما  -4
 يناسب الشريعة اإلسالمية .

 168تحديات تتعلق بالبيئة الخارجية : -ثانيا 

عدـ وجود تشريعات تنظم العمل يف شركات التامُت التكافلي يف الدوؿ اليت تنطلق  -1
فيها خدمات التامُت التكافلي عدا ثبلث دوؿ وىي السوداف والسعودية وماليزيا اليت 

 أصدرت تشريعات خاصة دبا يتعلق بالسيولة .

 التامُت التجاري .وجود منافسة غَت شريفة بُت شركات التامُت التكافلي وشركات  -2

اؼبنافسة السعرية تعتمد اغلب شركات التامُت التكافلي إيل زبفيض اسعار منتجاهتا   -3
هبدؼ زيادة االنتاج وىذا ال يتناسب مع صبيع منتجات التامُت وىذا فبا تسبب ؽبا عجز 

 .ما قورنت بشركات التامُت التجارييف ربقيق تلك االسًتاتيجية إذا 

 

 
                                                           

200،ص1001،،مرجعسابقحمدالسٌدمصطفً(ا233)
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 الثال     فصل الث

 منهجية البحث

 

 منهجية البحث : والأ   

 نوعية البحث : ثانيا   

 مصادر جمع البيانات  ثالثا:   

 أسلوب جمع البيانات  رابعا:   

 حضور الباحث  خامسا :   

 أدوات الباحث : سادسا   

 تحليل البيانات : سابعا   
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 الثالث فصلال

 منهجية البحث . والأ

يقرر الباحث قبل البدء يف إجراءات البحث الطريقة اليت يستخدمها من اؼبهم جدا أف 
مناسبة لنوع اؼبعلومات اؼبطلوبة لتحقيق ىدؼ البحث ، وسنتناوؿ يف  تكوف لتوليد بيانات

علي البيانات واؼبعلومات األولية  للحصوؿ اؼبستخدمةىذا الباب تقدمي األساليب 
شرح وتقرير طريقة البحث  مسوؼ يتالباب والثانوية اؼبتعلقة دبوضوع البحث ويف ىذا 

 169اؼبستخدـ وخاصة اؼبنهجية اؼبستخدمة .

القرار األوؿ واؼبهم الذي يتم ازباذه من خبلؿ الباحث ىو اختيار اؼبنهجية أو 
يكوف مناسبا لنوع اؼبعلومات اؼبطلوبة للبحث ، وطرؽ توليد  اؼبنهج الذي من شأنو أف

 ىذا اؼبنهج.يانات الستخدامها يف وقياس الب

 نوعية البحث  . ثانيا

من أجل ربقيق أىداؼ الدراسة سيقـو الباحث باستخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي 
متاحة والذي يعرؼ بأنو طريقة يف البحث تتناوؿ أحداث وظواىر وفبارسات موجودة 

تفعيل مستوي السيولة يف اسًتاتيجية  "إيل دراسة  اسة والقياس ، وهتدؼ ىذه الدراسةللدر 
لقد اختار الباحث ىذا اؼبنهج ألنو يتناسب مع  (تكافل) ةيف شركشركات التأمُت التكافلي 

ىذا وصف وربليل وتقومي ضوء ىذا اؼبنهج سوؼ يقـو الباحث ب طبيعة الدراسة وعلي
 اؼبوضوع .

                                                           
13،ص1000نانالعبٌدي،أساسٌاتالبحثالعلمًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،الرٌاض،دارالعلومللنشر،(ح 169(  
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واألساليب يعترب اؼبنهج الوصفي التحليلي مظلة واسعة ومرنة تتضمن عددا من اؼبناىج 
إذ أف اؼبنهج ،الفرعية مثل اؼبسوح االجتماعية ودراسات اغباالت التطورية واؼبيدانية وغَتىا 

أساس ربديد خصائص الظاىرة ووصف طبيعتها ونوعية العبلقة بُت  الوصفي يقـو علي
وما إيل ذلك من جوانب تدور حوؿ سرب أغوار مشكلة أو  متغَتاهتا و أسباهبا واذباىاهتا

 170.الواقع  أرضظاىرة معينة والتعرؼ علي حقيقتها يف 

ويعترب بعض الباحثُت بأف اؼبنهج الوصفي يشمل كافة اؼبناىج األخرى باستثناء 
ألف عملية الوصف والتحليل للظواىر تكاد تكوف مسألة  ،والتجرييب  التارىبي اؼبنهجُت
 171.البحوث العلمية  كافة أنواعوموجودة يف  مشًتكة 

وربديد  ويعتمد اؼبنهج الوصفي علي تفسَت الوضع القائم ) أي ما ىو كائن( 
 كما يتعدى اؼبنهج الوصفي ؾبرد صبع بيانات  ،والعبلقات اؼبوجودة بُت اؼبتغَتات  الظروؼ

وتصنيفها وقياسها إيل ربليل والربط والتفسَت ؽبذه البيانات  وصفية حوؿ الظاىرة
ؼبنهج الوصفي بأنو ؾبموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل ، اواستخبلص النتائج منها

بوصف الظاىرة أو اؼبوضوع اعتمادا علي صبيع اغبقائق والبيانات ، وتصنيفها ومعاعبتها  
  نتائج عن الظاىرة أووربليلها ربليبل كافيا ودقيقا ، الستخبلص داللتها والوصوؿ إيل

ؼبختلفة ويعرؼ أيضا اؼبنهج التحليلي علي أنو يقـو بدراسة اإلشكاليات العلمية ااؼبوضوع 
 172.تقويباً  ، تفكيكاً أو تركيباً أو

                                                           
14،ص1001كتابةالرسائلالعلمٌةبجامعةطٌبة،المدٌنةالمنورة،لٌلد(231)   
31،ص2711بدالحكٌمالؽرٌب،البحثالعلمً،االسكندرٌة،المكتبالجامعًالحدٌث،(ع237)   

10،ص2797وسؾمصطفًالقاضً،مناهجالبحوثوكتابتها،الرٌاض،دارالمرٌخ،(210ٌ)  
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وىناؾ تعريفا شامبل للمنهج الوصفي التحليلي فيقوؿ " يعتمد اؼبنهج الوصفي التحليلي 
ا ويعرب عنها كيفيا أو  علي دراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيق

 173كميا ".

فالتعبَت الكيفي يصف الظاىرة ويوضح خصائصها ، أما التعبَت الكمي فيعطيها  
 وصفا رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواىر األخرى 

 أىداف المنهج الوصفي التحليلي : 

 فيما يلي :من أىم أىداؼ اؼبنهج الوصفي التحليلي تتلخص 

 الكشف عن الظاىرة المدروسة . -1

 جمع المعلومات حقيقة ومفصلة لظاىرة موجودة فعال في مجتمع معين . -2

 تحديد المشكالت الموجودة أو توضيح بعض الظواىر. -3

تحديد ما يفعلو اْلفراد في مشكلة ما واالستفادة من آرائهم وخبراتهم في وضع تصور وخطط مستقبلية  -4
 قرارات مناسبة في مشاكل ذات طبيعة مشابهة . واتخاذ

 إيجاد العالقة بين الظاىر المختلفة . - 5

 تفسير الظاىرة بتوضيح اْلسباب الحقيقية وراء تلك الظاىرة . - 6

 محاولة إيجاد حلول مناسبة . -7

 .يركز البحث الوصفي علي اْلرقام اإلحصائية في االعتماد علي تفسير تلك الظواىر - 8
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 أسس المنهج الوصفي التحليلي :

 174ىناؾ أربع أسس للمنهج الوصفي :

استبيان بعض الدراسات الوصفية تكتفي  ،مالحظة  ،إمكانية االستعانة بمختلف اْلدوات : مقابلة  - 1
 اْلسباب المؤدية للظاىرة . في للظاىرة والبعض اآلخر يبحث فيبمجرد وصف كمي أو كي

 .تعتمد الدراسات الوصفية علي اختبار عينات ممثلة للمجتمع توفيرا للجهد والتكاليف  - 2

 التجرد حتى يمكن تمييز خصائص أو سمات الظاىرة قيد الدراسة . - 3

 تصنيف اْلشياء أو الوقائع ، الظواىر محل الدراسة علي أساس معيار مميز حتي يمكن التعميم . - 4

 البيانات جمع مصادر . ثالثا 

 سوؼ تكوف مصادر البحث كاآليت :

 : المصادر اْلساسية - 1

 ستكوف العينة التحكمية ) القصدية ( ، ويتم اختيار العينة التحكمية علي أساس االعتقاد
 بأهنا بالفعل سبثل ؾبتمع الدراسة أو ألهنا زبدـ أغراض الدراسة وعادة ما يتم اختيار ىذا

العينة صغَتًا حيث أهنا تكوف أكثر مصداقية من لنوع من العينات عندما يكوف حجم ا
 175العينات االحتمالية .

ف ىذه مت اختيار اؼبصادر األساسية للبحث نظرا لعبلقتها دبوضوع الدراسة أل
التأمُت السيولة يف  مستوي تفعيلات أساليب تقومي اسًتاتيجيالدراسة ىي اؼبسؤولة علي 

ير الشؤوف من مدوتتكوف اؼبصادر االساسية  ،يف جاكرتا (تكافل) ةيف شركالتكافلي 

                                                           
31،ص2797ٌوسؾمصطفًالقاضً،مناهجالبحوثوكتابتها،الرٌاض،دارالمرٌخ،( 174(  

232،صمرجعسابقٌوسؾمصطفًالقاضً،(214)   



83 
 

 ، مدير وحدة اؼبوارد البشرية التسويقوحدة مدير وحدة اإلنتاج ، مدير ، اإلدارية واؼبالية 
باعتبارىم اؼبسؤولُت اؼبسؤولية  وذلك للحصوؿ علي البيانات اؼبطلوبة ؼبوضوع البحث

 :اؼبباشرة علي تفعيل السيولة وتتكوف مصادر البحث األساسية علي النحو اآليت 

 مدير الشؤون االدارية والمالية -1

  ير وحدة االنتاجمد – 2

 وحدة التسويق يرمد - 3

    الموارد البشرية مدير وحدة   -4

 المصادر الثانوية :  - 2

العلمية واؼبقاالت  اؼبنشورات األكاديبيةأىم ىذه اؼبصادر ، مرتبة حسب موثوقيتها وىي 
ها الكتب ؼبنشورة يف دور نشر جامعية ، تلياجملبلت العلمية احملكمة والكتب ااؼبنشورة يف 

والكتب اليت تصدرىا دور نشر مرموقة  مث الصحف واعبرائد الكربى اعبامعية ، مث اجملبلت 
، وكذلك ما يصدروف من ُتوغَتىم من الباحث  يكتب فيها الكتاب واألكاديبيُتيتال

صحف وكتب وأحباث منشورة ودراسة الوثائق ىي طريقة الباحث لطلب اغبقائق 
 176.والبيانات من الوثائق والكتب 

 أسلوب جمع البيانات  .رابعا

  :ُتوذلك بالبحث يف اعبانب التطبيقي و سيتم صبع البيانات من خبلؿ طريقت

باحث( يف ىذه الطريقة : اؼببلحظة وستستخدـ  اؼببلحظة النوعية ، فاؼببلحظ )ال اْلولي
و تصنيفات و أمباط ؿبددة سلفا ، بل يسجل مبلحظاتو بشكل طبيعي ال يستخدـ 
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الواقع كما وبدث ، والفكرة األساسية ىنا ىي أف مسًتسل ومفتوح ، فيقـو بتسجيل 
اؼببلحظة ستظهر بعد صبع عن ت الناذبة التصنيف والتوصيف الذي تتعرض لو اؼبعلوما

 .اؼببلحظة ة اؼبعلومات وربليلها ، بدال من أف تفرض تعسفا علي اؼبعلومات اثناء عملي

اؼبقابلة غَت داـ وسيتم استخة تكافل : اؼبقابلة الشخصية للمسؤولُت يف شرك والثانية
، يقة ، ويف اؼبقابلة غَت اؼبنظمة اؼبنظمة : وىي مقابلة غَت مقننة ذات أسئلة مفتوحة وعم

احث من فهم يكوف الباحث أقرب ؼبدير اغبوار أكثر منو مقاببل ، وىذا النوع يبكن لب
 177واليت ربد من أقواؿ اؼبشاركُت . وسلوكو دوف إسقاط فرضيات الباحث تفكَت اؼبشارؾ

 حضور الباحث . خامسا 

 الدراسة عبمع اؼبعلومات والبيانات اليتموضوع ة سيقـو الباحث بزيارة ميدانية ؼبوقع الشرك
وذلك من أجل  عنُتاؼبراء مع بعض اؼبدوع البحث و إجراء مقاببلت شخصية هتتم دبوض

 الوصوؿ إيل نتائج مهمة تفيد البحث .

  أدوات البحث. سادسا 

   ربديد أداة صبع البيانات األولية :

تم ربديدىا علي ضوء االستقصاء ، يىناؾ عدة طرؽ عبمع البيانات األولية عن طريق 
الدراسة اؼبراد القياـ هبا ومنها االستقصاء من خبلؿ اؼبقابلة الشخصية ظروؼ و أىداؼ 

واؼبقابلة الشخصية : ىي احملادثة اعبادة اؼبوجهة كبو ىدؼ ؿبدد غَت ؾبرد الرغبة يف 
 احملادثة لذاهتا.
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 للمقابلة الشخصية عدة أنواع وىي كاآليت :

 المقابلة غير الموجهة . - 1

 المقابلة نصف الموجهة . -2

 مقابلة ذات استمارة أسئلة مغلقة.  -3

 مقابلة ذات استمارة أسئلة مفتوحة . - 4

 .المقابلة المركزة  -5

وتتميز اؼبقابلة الشخصية باالتصاؿ وجها لوجو ، وتعد ىذه األداة من األدوات اؽبامة  يف 
ع اؼبعلومات ، كما ىبتلف الوقت البلـز لكل مقابلة البحوث الوصفية ال سيما يف صب

باختبلؼ طبيعة البحث وموضوعو ، فقد يًتاوح الوقت بُت عدة دقائق وساعة كاملة 
، وأىم ما تتميز بو طريقة وىذا يتوقف علي مقدرة الباحث يف اغبصوؿ علي ما يريد 
 178. اؼبقابلة الشخصية ارتفاع نسبة اغباالت اليت يبكن اغبصوؿ عليها

ستخدـ الباحث اؼبقابلة الشخصية ، وىي مقابلة شخصية ذات أسئلة لدي سوؼ 
  ةوعن طريق مقابلة ؾبتمع البحث اؼبتمثل يف شرك مفتوحة عبمع اؼبعلومات والبيانات

 جاكرتا .يف  تكافل()

 تحليل البيانات . سابعا 

طريقها إيل كتاب سيقـو الباحث دبراحل تبدأ من تنظيم البيانات لتسهيل الوصوؿ عن 
، وتسجيل اؼببلحظات ، وربديد  نتائج البحث وىي تنظيم البيانات ، وتصنيف البيانات

 والتحقق من النتائج وأخَتا كتابة البحث .وصياغة النتائج   نساؽاال
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 تنظيم البيانات .  1 

، ما  ةها من الشركيف ىذه اؼبرحلة يكوف لدي الباحث كم كبَت من البيانات ، اليت مت صبع
صبع ومبلحظة ، كما أف لديو كم من اؼبلحوظات األولية اليت سجلها إثناء بُت مقابلة 

سوؼ يتم تنظيمها وترتيبها لكي يتم الرجوع ؽبا بشكل اؼبعلومات ، وىذه اؼبعلومات 
 سريع .

 تصنيف البيانات. 2 

تسجيل نظاـ  يف القراءة األولية للبيانات اليت مت صبعها من الشركتُت ، يبدأ الباحث يف
تصنيف يسَت عليو إثناء التحليل ، وىنا النوع من التصنيف ىو عبارة عن إعطاء عناوين 

اجملموعة ، وىذه اعبزئيات قد تكوف كلمة أو عبارة أو لمعلومات اليت ربتويها البيانات ل
صبلة أو فقرة كاملة ، فهذا التصنيف يكوف عنواف أو اسم لتلك اعبزئيات اليت يري 

هنا ذات معٍت يف حبثو ، وبعض أسئلة البحث عامل أساسي يف ربديد وتوجيو الباحث أ
 179نظاـ التصنيف .

تعترب اؼببلحظة من أىم األدوات اؼبستخدمة يف الدراسات الوصفية ،كما تنقسم اؼببلحظة 
 إيل نوعُت ىبتلفاف عن بعضهما ، خاصة يف طرؽ ذبميع البيانات نبا:

حيث يلجأ الباحث إيل ىذا النوع ، دوف استخداـ آالت المالحظة غير الموجهة :  -أ
ضابطة أو وسائل معينة لقياس الظاىرة ،ويف ىذه اغبالة تًتؾ الظروؼ اليت تتم فيها 

وتتميز اؼببلحظة ،اؼببلحظة للباحث نفسو ،حيث يتصرؼ الباحث وفقا ؼبا يراه مناسب 
ة عندما تكوف دوف علم أفراد غَت اؼبوجهة بعدـ اؼبشاركة اؼبباشرة من قبل الباحث ، خاص
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عينة الدراسة كأف يدرس الباحث ظاىرة معينة لدي صباعة معينة ال تسمح لآلخرين 
 .180بالتعرؼ علي ثقافتهم فبل يستطيع إال أف يلجأ ؽبذه األداء 

تعد ىذه األداء امتداد لؤلداة األويل حيث تقـو علي أساس  المالحظة الموجهة : -ب 
 يبيز ىذه اؼببلحظة الدقة يف صبع اؼبعلومات .منظم وـبطط وؿبدد وما 

 . تسجيل البيانات  3

 ل مبلحظاتو بعد أف أستقر يف ذىنوبعد تصنيف البيانات سيقـو الباحث بقراءة وتسجي
مع ومل تكن ظاىرة عند اعب، أي بعد أف أعطي عنوانا فبيزا  نمطالىيكل مبدئي ؽبذا 

 حظات علي شكل أسئلة تؤدي إيل مزيد من اؼببلاألويل للمعلومات ، وتكوف ىذه 
معلومات إضافية ، أو علي شكل  اؼبعلومات اؼبتوفرة أو البحث عنالبحث سواء يف 

تكررت ، لكنها ربتاج إيل ربقيق ، وكلما تسجيل عبلقات بُت الفئات اليت وضعت 
لباحث سوؼ يكثر جديد يف البيانات ، ولذا فإف ا شيءالقراءة زاد احتماؿ اكتشاؼ 

وال يكتفي بالقراءة أو القراءتُت ، ويف ىذه اؼبرحلة يستطيع الباحث أف من قراءة بياناتو 
مرضية وتفي بغرض البحث أـ ال ، فكلما كثرت د ما إذا كانت العينة اليت حددىا وبد

مؤشرا علي نقص العينة أو تعذر بناء تصنيفي جيد كاف ذلك األسئلة دوف إجابات 
 زي من البيانات .واغباجة ؼب

 181نساق واْلنماطال تحديد ا .4

أعلي من التجريد واألمباط نوع من التصنيف ، لكنو يكوف علي مستوي  اال نساؽد ربدي
ؿبور بعض الباحثُت التصنيف احملوري ، ألنو هبعل الفئات تدور علي ، ولذا قد يسميو 
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الفئات يف أسرة واحدة ، التصنيف ، ألنو هبمع عدد من واحد ، وقد يسميو آخروف أسر 
التصنيف الوصفي ( فبعد أف يتم التصنيف )يف مقابل  وقد يسمي بالتصنيف االستنتاجي

اؼبصنفة ، لتصنيف الفئات مرة حظات عليها تعاد قراءة البيانات اؼبفتوح ، ويتم وضع اؼببل
اؼبفتوح الذي ىو يف مستوي ذبريدي أعلي من التصنيف أخري علي شكل أمباط وأنساؽ 

 182.رة عن عناوين عبزئيات اؼبعلومات عبا
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

 

 المبحث االول : نبذة مختصرة عن شركة تكافل   

 المطلب اْلول : التعريف بشركة تكافل بجاكرتا   

 أوال  :تطلعات الشركة  

 ثانيا : أىداف الشركة   

 المبحث الثاني  :عرض  وتحليل البيانات   

 أوال: استراتيجيات الشركة في تفعيل مستوي السيولة   

 ثانيا: أثر تطبيق استراتيجيات تفعيل السيولة علي الشركة    

 ثالثا: الصعوبات والتحديات التي تواجو الشركة في تفعيل السيولة    

  المبحث الثالث:  مناقشة البيانات وتحليلها  
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 عالفصل الراب

 عرض البيانات وتحليلها

 البيانات وسوؼ يقـو الباحثيف ىذا الفصل سوؼ يتناوؿ الباحث موضوع عرض 
 تكافل  ةبتقدمي نبذة عن ؾبتمع الدراسة اؼبتمثل يف شرك

 المبحث االول : نبذة مختصرة عن شركة تكافل بجاكرتا 

 بجاكرتا تكافل شركةب التعريف . المطلب اْلول

وضعت شركة  1994تعترب شركة تكافل كأوؿ تأمُت إسبلمية يف اندونيسيا نشئت يف عاـ 
الشريعة  ة احتياجات التأمُت اؼبتوافقة معمن اؼبنتجات لتلبي تكافل ؾبموعة متنوعة

اإلسبلمية  وترسيخ  دعائم االقتصاد اإلسبلمي داخل اندونيسيا دببادرة من رابطة اؼبثقفُت 
ُت تشمل ضباية اغبياة ، وضباية الصحة ، وقد حققت شركة التكافل اؼبسلمُت االندونيسي

َت الدولية ألنظمة إدارة كما أحدث اؼبعاي  2013، ويف عاـ  2012سنة  األيزوشهادة 
شبكة خدماهتا يف صبيع أكباء ل تعمل علي مواصلة تعزيز وتوسيع ، شركة تكافاعبودة 

اندونيسيا ، تواصل ربسُت وربديث نظم تكنولوجيا اؼبعلومات اليت هبب إتباعها من اجل 
تقدمي خدمة فبتازة كما اهنا تعمل جاىدة علي تقدمي حلوؿ ضباية التأمُت علي اغبياة 

ك فرع داخل إندونيسيا حيث تشهد مبو وذل 60والتخطيط االستثماري ، لشركة تكافل 
دبا حققتو من كسب ثقة اؼبواطنُت دبا قدمتو من أداء إضافة تعزيز مشاركتها مع 

 BNI" "PTN" .183وؾ"بن
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 تطلعات الشركة .  أوال

شركة تكافل ربرص علي اف يكوف لديها افضل اؼبنتجات واػبدمات من خبلؿ تعاملها 
مع الزبائن ، ورباوؿ وضع افضل اإلمكانيات وتوفَتىا حيت يشعر الزبائن بنوع من 
االىتماـ ووضع اسًتاتيجيات تساىم يف تفعيل السيولة وىذا ما تسعي إليو الشركة 

نتجات لتلبية احتياجات التأمُت اؼبتوافقة مع وضعت شركة تكافل ؾبموعة متنوعة من اؼب
الشريعة اإلسبلمية  وترسيخ  دعائم االقتصاد اإلسبلمي داخل اندونيسيا دببادرة من رابطة 

 .اؼبثقفُت اؼبسلمُت االندونيسيُت 

 أىداف الشركة . ثانيا

خبلؿ  عند الزيارة األولية اليت تقاـ هبا الباحث لشركة تكافل جباكرتا تبُت للباحث من
اؼببلحظة أف الشركة تسعي غلي ترقية موظفي ورفع قدراهتم ؼبساعدة الزبائن وعدـ 

 إحساسهم باؼبلل يف إسباـ اإلجراءات .

 من خبلؿ اعبدوؿ اآليت:وىنا قاـ الباحث بعرض البيانات األساسية لشركة تكافل جباكرتا 

 اإلجابة السؤال

 للتأمُت اإلسبلميشركة تكافل  اسم الشركة باللغة العربية

 جاكرتا _ اندونيسيا الموقع

 35 عدد الموظفين 

 1994سنة  تاريخ تأسيس الشركة 
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 البيانات  عرض المبحث الثاني:

بإجراء اؼبقابلة الشخصية بغية اغبصوؿ علي البيانات من مصادرىا األساسية من ؾبتمع 
ئلجابة علي االسئلة اؼبطروحة وعلي ضوء ذلك تكافل وذلك ل ةالدراسة اؼبتمثل يف شرك

حيث مت االعتماد علي  البحث العلمي سلوبألسوؼ يتم صبع البيانات وربليلها وفقا 
 : اآليت علي النحو اؼبصادر األساسية

 مدير وحدة االنتاج ،ت الدكتور/ يوسف رحما-1

  محمد زينون إبراىيم ،مدير وحدة التسويق /االستاذ-2

 الشؤون اإلدارية والمالية  وحدةمدير ، جوىانس االستاذ /-3

 مدير وحدة الموارد البشرية  ،ماساري منصور االستاذ/ -4

 كل من   فاوقد اختار الباحث مصادره األساسية نظرا لعبلقاهتا دبوضوع البحث ،حيث 
االنتاج والتسويق يعتمد الشؤوف اإلدارية واؼبالية، وإدارات اؼبوارد البشرية ،وإدارات  اتإدار 

سوؼ يتم عرض البيانات وفقا ؼبا  وهبذا ةالشرك عليهما يف توفَت السيولة داخل ىذه
  :علي النحو اآليت  ربصل عليو من اؼبصادر األساسية

  تفعيل مستوي السيولةلتم االعتماد عليها االستراتيجيات التي . أوال

تعد السيولة من اؼبواضيع اؼبهمة يف  شركات التامُت ، حيث اف نقص درجة السيولة يف  
أمواؿ واستثمارات شركات التامُت يؤثر بشكل مباشر علي وضع شركات التامُت وبالتايل 
علي رحبتها وذلك ألنو يتسبب الحقا يف عدـ القدرة علي الوفاء ببعض االلتزامات ذباه 

 المر الذي يؤذي فيما بعد إيل حصوؿ عجز او فشل مايل .ضبلة الوثائق ، وىو ا
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وبناء علي اؼبقابلة الشخصية اليت اجراىا الباحث مع اؼبصادر االساسية فإف البيانات حوؿ 
 اسًتاتيجيات الشركة لتفعيل مستوي السيولة سبثلت يف اآليت:

 المدي  متوسطةاستراتيجيات -1

مرحلي يف هتدؼ أىدافها اؼبطلوبة وذلك   تستهدؼ ىذه االسًتاتيجية إيل إحداث ربوؿ
 كهدؼ يتكامل يف اؼبدي البعيد مع أىداؼ تغيَت ىيكل اؼبوظفُت.

 االعتماد علي االحتياطيات الثانوية :-أ

حيث تعرؼ االحتياطيات الثانوية علي اهنا تلك االستثمارات  قصَتة اآلجل، واليت يبكن 
ربويلها إيل نقد سائل عند اغباجة وربقق ىذه االحتياطيات يف ؾباؿ السيولة فوائد 
متعددة منها األرباح ، وعادة ما تلجأ شركات التامُت لتفعيل السيولة وذلك معتمدة علي 

مثل يف مقدار ما سبلكو من امواؿ نقدية من عملة اجنبية وؿبلية يف االحتياطيات اليت تت
 بأن الشركة تعتمد علي 184مدير الشؤوف اإلدارية واؼبالية بالشركةجوىانس خزانتها وأفاد 

االحتياطيات الثانوية والتي تتكون من بند الفوائض االحتياطية والتي تشمل االوراق المالية شريطة أن تكون 
يوسف  ازة ومخاطر االفالس فيها منخفضة وقابلة للبيع السريع دون خسارة وىذا ما اكدهذات نوعية ممت

حيث افاد بان الشركة تضع استراتيجية االعتماد 185مدير وحدة االنتاج بالشركة من خالل المقابلة  رحمات 

مدير وحدة ؿبمد زينوف وتطابق ىذا مع ما قالو  ،علي االحتياطيات الثانوية التي توفرىا الشركة 
بأن االحتياطيات الثانوية من بين االستراتيجيات التي تعتمد عليها الشركة في توفير السيولة 186التسويق

 .وتفعيلها لمواجهة مخاطر اإلعسار حيث انها يمكن تحويلها غلي نقد سائل عند الحاجة الضرورية 

                                                           
صباحا7000ًالساعة11/1/1021،االثنٌنجوهانسمدٌرالشإوناالدارٌةوالمالٌة،قابلةشخصٌةمع(م212  

صباحا22000ًالساعة11/1/1021،االثنٌن،مدٌروحدةاالنتاجٌوسؾرحماتمقابلةشخصٌةمع( 185(  
صباحا22000ًالساعة13/1/1021،ربعاءقابلةشخصٌةمعمحمدزٌنونإبراهٌممدٌروحدةالتسوٌق،اال(م 186(  
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اطلع عليها  من خبلؿ تطابق البيانات وكذلك من خبلؿ اؼبؤشرات اليت والحظ الباحث
الباحث من خبلؿ الوثائق اؼبتعلقة بالشركة من األرباح اليت حققتها الشركة طبسة سنوات 
بأف اسًتاتيجية الشركة يف تفعيل السيولة من خبلؿ االحتياطيات الثانوية تعترب من الربامج 

صادقة االسًتاتيجية اؼبعتمدة بالشركة ، ومن ىنا اعترب الباحث اف البيانات يف ىذا الصدد 
 وصحيحة .

  الدخول في  تحالفات استراتيجية :-ب

اغبياة االقتصادية والتجارية يف العامل تطورات وربوالت ىائلة تطلب العديد من  شهدت
اآلليات مثل االتفاقيات الثنائية وذلك من اجل تفعيل السيولة وخلق اسًتاتيجية تضمن 

عادة لتفعيل السيولة   التكافلي وتلجأ شركات التامُت،اغبفاظ علي بقاء تلك الشركات 
حيث أف ،اؼبنافسة لبلوغ اؽبدؼ اؼبطلوب وذلك بإحبلؿ التعاوف ؿبل  كاسًتاتيجية

التحالف يؤدي إيل التعاوف والسيطرة علي اؼبخاطر والتهديدات وىو اتفاؽ رظبي بُت 
 جوىانس مؤسسات مستقلة هبدؼ ربقيق مصاحل مشًتكة فيما بينهما ، وىذا ما أفاد بو

بأن الشركة دخلت في تحالفات استراتيجية مع شركات وبنوك اخري  187ير الشؤوف اإلدارية واؼباليةمد

مما مكنها ذلك من تنوع مصادر الدخل وذلك في شكل استثمارات بقصد التعاون والسيطرة علي توفير 

ضا ؿبمد ، وأكد ىذا أي االحتياطيات الثانوية السيولة في حاالت االعسار إذا ما حصل نقص حاد في
أن االستراتيجية  المتبعة في الشركة في تفعيل السيولة ىي  188مدير وحدة التسويق ابراىيم  زينوف

تنوع مصادرىا فإذا ما حصل إعسار في عدم توفر سيولة من االحتياطيات الثانوية تلجأ الشركة إلي 
الذي 189وحدة االنتاج مدير يوسف رحمات  االتفاقيات والتحالفات مع البنوك وقد تطابق ذلك مع رأي 

                                                           
صباحا7000ًالساعة11/1/1021جوهانسمدٌرالشإوناالدارٌةوالمالٌةاالثنٌن،مقابلةشخصٌةمع(213  

صباحا22000ًالساعة13/1/1021مدٌروحدةالتسوٌق،االربعاء،مقابلةشخصٌةمعمحمدزٌنونإبراهٌم( 188(  
صباحا22000ًالساعة11/1/1021،االثنٌنٌوسؾرحماتمدٌروحدةاالنتاج،مقابلةشخصٌةمع(211  
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مع البنوك من اجل  2009أواخر عام  منذأكد علي وجود تحالفات عقدتها الشركة علي شكل اتفاقيات 
 تفعيل السيولة .

وقد تطابقت ىذه البيانات مع مبلحظات الباحث من خبلؿ اطبلعو علي الوثائق اليت 
ومن تؤكد دخوؿ شركة التكافل للتامُت مع بعض البنوؾ والشركات يف اتفاقيات تعاوف 

وقد مت  BNI-PTNبُت ىذه الشركات شركة الراجحي للتأمُت يف السعودية ومن البنوؾ 
 رظبي للشركة .التأكد من ذلك من خبلؿ اؼبوقع ال

وبالتايل اطمئن الباحث إيل درجة مصداقية البيانات اليت ربصل عليها من مصادرىا 
 االساسية والثانوية .

 استراتيجيات قصيرة المدي – 2

 وتًتكز أىداؼ ىذه االسًتاتيجيات علي ؿباولة إحداث تغيَت سريع وملموس يف مدي 
 الطاقات االنتاجية من ناحية ، والعمل علي زيادة اؼبسانبات االنتاجية للعماؿ بشكل عاـ 

 تنمية الجانب الفني والكفاءة االدارية والخدمية :-أ

تنمية الكفاءة اإلدارية واػبدمية والفنية ىي القدرة علي القياـ بالواجبات اؼبطلوبة بأفضل  
بالواجبات اؼبطلوبة بأفضل أسلوب  صعيد أسلوب وباقل ما يبكن من التكاليف علي

وباقل ما يبكن من التكاليف علي صعيد الوقت وقدرهتا علي توجيو االعماؿ ،لدا شركات 
إيل االستمرار والنمو تعبَتا عن النجاح يف  تسع التامُت مثلها مثل أي منظمة أعماؿ 

التامُت عن  سوؽ شديدة التنافسية ،ونظرا الختبلؼ الوظائف اليت تقـو هبا شركات
الوظائف االدارية يف باقي الشركات فإف عامل الكفاءة يف إدارة ىذه الشركة يربز بطريقة 
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علي ان الشركة قامت بتنمية 190مدير إدارة الشؤوف اإلدارية واؼبالية جوىانس  يبكن اعتبارىا

الفني والخدمي الجانب الفني والخدمي وذلك من أجل تحقيق التميز في نشاطها من خالل تطوير جانبها 
تقديم خدمات تأمينية تكافلية متميزة بشكل يضمن للشركة لتفعيل السيولة  ومن بين ىذه االستراتيجيات

وقدرتها علي القيام بالواجبات المطلوبة بأفضل أسلوب وباقل ما يمكن من التكاليف علي صعيد الوقت 
التي تقوم بها شركات داف والوظائف ىونظرا الختالف اْل،ظل التنافس في نحو النجاح االعمال توجيو 
والتركيز علي الجانب فإن عامل الكفاءة  التامين التجاري  عن الوظائف في باقي شركات التكافلي التامين

ْلن نجاح استراتيجيات الشركة في تفعيل السيولة وتوفر الشركة  التقني والتكنولوجي في إدارة ىذه
وك وشركات بعالقات التعاون يستلزم النجاح في العمل من خالل احتياطيات ثانوية وكذلك االرتباط مع بن

يوسف رضبات وأكد ايضا ، منظومات إدارية وخدمية وفنية متكاملة ومساعدة إلداء اْلعمال والمهام
 منظوماتها وطريقة عملها بحيث تكون في قامت بتطويرعلي ان الشركة 191مدير وحدة االنتاج 

أيضا مدير وحدة التسويق حيث اكد علي ما سبق بأن الشركة لديها تطور المستوي المطلوب وىذا ما قالو 

 . في الخدمات

من خبلؿ زيارتو للشركة ذلك من حيث التنظيم والنظاـ  وقد الحظ الباحث
واستخداـ التقنيات اغبديثة وطريقة التعامل مع الزبائن وعمبلء الشركة فبا اعترب ما ربصل 

اف الشركة يف جانب اػبدمات وتطورىا تسَت عالية و مصداقية عليو يف ىذا اػبصوص ذو 
 يف شكل جيد .

 تطوير مهارات العاملين :-ب 

إف تطوير مهارات العاملُت ىو اعدادىم حبيث يكوف لديهم القدرة واؼبهارة للتعامل مع 
منظومات العمل والتقنيات واسلوب العمل بشركة التأمُت التكافلي وكذلك اطبلعهم 

حيت ه اؼبؤسسات ذالشرعية واحكاـ الشريعة االسبلمية للعمل يف ىوفهمهم للقضايا 

                                                           
صباحا7:00ًالساعة11/1/1021،االدارٌةوالمالٌة،االثنٌنجوهانسمدٌرالشإونقابلةشخصٌةمع(م219  

صباحا22000ًالساعة11/1/1021االثنٌنبتارٌخٌوسؾرحماتمدٌروحدةاالنتاج،قابلةشخصٌةمع(م211  
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تمكن العاملُت بالشركة من اداء الواجبات اؼبطلوبة بأفضل االساليب من ىنا كاف ي
ماساري منصور بالغة حسب ما اكده االىتماـ من قبل الشركة بالعاملُت وبظ  بأنبية 

حدة الموارد البشرية بالشركة بإجراء برامج تدريبية وذلك قيام و 192مدير وحدة اؼبوارد البشرية بالشركة 

دورية للعاملين بالشركة وكذلك تأىيلهم للعمل علي المنظومات والتقنيات الحديثة وتوفير بيئة مالئمة للعمل 

، التكافلي بالتعاون مع شركة الراجحي للتامين إضافة إلي بعض البرامج التدريبية التي أقيمت في الخارج
بأن من بين استراتيجيات الشركة في تفعيل  193مدير الشؤوف اإلدارية واؼبالية انسجوى وقد اكد

، وقد قاؿ  وإداراتها  السيولة ىو االىتمام بالعاملين ْلنهم العمود الفقري إلنجاح عمل الشركة  واقسامها
 إدارة أن تأىيل العاملين كان لو دور مهم في نجاح 194مدير إدارة التسويقؿبمد زينوف ابراىيم 

 التسويق التي تعتمد علي مؤىالت فنية خاصة للعاملين بهذه اإلدارة وىذا ما ادي إلي نجاح ىذه الوحدة
اْلولوية في استراتيجيات الشركة من اجل علي 195ايضا مدير وحدة االنتاج  يوسف رضبات واكد

ملين وىذا مرتبط بمدي تفعيل السيولة علي مقدرة الشركة علي العمل وفق لخطة مرسومة والتي ينفدىا العا
الدقة في التنفيذ وىذا ال يكون اال من خالل برامج التدريب والتأىيل التي تجريها الشركة للعاملين سواء من 

 حيث تعيين اْلكفاء واقامة الدورات  داخل الشركة اثناء العمل وايضا من خالل التنسيق مع مراكز التدريب 

ة وزيارة اقسامها مدي االلتزاـ يف العمل من خبلؿ تردده علي الشرك والحظ الباحث
ف الباحث يؤكد علي مصداقية البيانات وأيضا من خبلؿ إومن خبلؿ تطابق اآلراء ف

تأكد 196إطبلع الباحث علي الوثائق اؼبتعلقة بوحدة اؼبوارد البشرية باؼبوقع الرظبي للشركة 
اليت تعتمدىا الشركة يف  من االىتماـ باؼبورد البشري بالشركة كأحد اسًتاتيجياهتا اؽبامة

 تفعيل السيولة من خبلؿ حرصها علي العاملُت .

 
                                                           

صباحا7:00ًالساعة13/1/1021،ربعاءاالماساريمنصورمدٌروحدةالمواردالبشرٌة،مقابلةشخصٌةمع(217  

صباحا7:00ًالساعة11/1/1021،االثنٌنجوهانسمدٌرالشإوناالدارٌةوالمالٌة،قابلةشخصٌةمع(م290  

صباحا22000ًالساعة13/1/1021ربعاءاالمدٌروحدةالتسوٌق،قابلةشخصٌةمعمحمدزٌنونإبراهٌم(م 194 ( 
صباحا22000ًالساعة11/1/1021،االثنٌن،النتاجٌوسؾرحماتمدٌروحدةاقابلةشخصٌةمع(م 195  

                                                                              www..jayaporteksitakaful.com  (196)  
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 ستراتيجيات تفعيل السيولةت ااأثر تطبيقثانيا :

اف تطبيق اسًتاتيجيات تفعيل السيولة حبيث يكوف للمؤسسة اؼبقدرة يف اغبصوؿ علي  
النقد وتقيس نسبة القدرة علي سداد االلتزامات عند استحقاقها وىناؾ عدة مقاييس 
للسيولة تعرؼ باسم " نسب ربليل اؼبركز اؼبايل قصَتة اآلجل " وايضا بنسب " رأس اؼباؿ 

متلك ىامش أكرب من السبلمة السيولة فغن اؼبؤسسة ست العامل وكلما ارتفعت نسبة
يل زبفيض التغطية االلتزامات ، ويف نفس الوقت فإف زيادة السيولة عن اغباجة قد يؤدي 

االرباح نتيجة عدـ توظيف اؼبؤسسة عبزء كبَت من أمواؽبا ، وكذلك تنعكس التطبيقات 
 ائلة واعباىزة ؼبعامبلت اؼبؤسسةعلي مدي سرعة ربويل األصل  إيل سيولة وىي النقود الس

يؤكد نجاح استراتيجية  197مدير وحدة الشؤوف اإلدارية واؼبالية بالشركة،وبالتايل فإف جوىانس 

تفعيل السيولة بالشركة وبالتالي فإن الشركة استطاعت توفير السيولة وانعكس ىذا النجاح علي ما حققتو من 
 .أرباح سنوية منذ اعتماد ىذه االستراتيجية

تطبيق اسًتاتيجية تفعيل السيولة علي الشركة  اؼبًتتبة علي ثاراأل ىناؾ ؾبموعة من
واليت سوؼ يتم حصرىا يف نقاط ومن مث سوؼ يقـو الباحث بتقدمي شرح وايف لكل منها 

 وفقا ؼبا يلي :

 2015-2012تطور ارباح الشركة خالل  -1

 ارتفاع نسبة االقساط المكتتبة للشركة -2

 تزايد حجم االحتياطيات –3

 تزايد عدد الفروع التابعة للشركة  -4

 حصول الشركة علي شهادة االيزو -5

                                                           
صباحا7000ًالساعة11/1/1021(مقابلةشخصٌةمعجوهانسمدٌرالشإوناالدارٌةوالمالٌة،االثنٌن،293  ( 
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 سوؼ نوايف كل أثر بالشرح وفقا لآليت :

  2015-2012 تطور أرباح الشركة خالل-1

ىذه الشركة تطورا ملحوظا ؼبا حققتو من ارباح واستثمارات وذلك نتيجة حيث شهدت 
السًتاتيجيتها اؼبتبعة ألجل تفعيل السيولة من خبلؿ اغبرص علي تدريب العاملُت 

مدير وحدة اؼبوارد  ماساري منصور وىذا ما أكده أيضاوتأىيلهم علي العمل السليم، 
ان في نجاح استراتيجية تفعيل السيولة وىو ما انعكس علي  علي أن كفاءة اْلفراد كان لها أثر198البشرية 

تطبيق استراتيجيات تفعيل السيولة بحيث يكون للمؤسسة المقدرة في الحصول علي النقد وتقيس نسبة 
القدرة علي سداد االلتزامات عند استحقاقها وىناك عدة مقاييس للسيولة تعرف باسم " نسب تحليل 

السيولة فغن المؤسسة المركز المالي قصيرة اآلجل " وايضا بنسب " رأس المال العامل وكلما ارتفعت نسبة 
ستمتلك ىامش أكبر من السالمة لتغطية االلتزامات ، وفي نفس الوقت فإن زيادة السيولة عن الحاجة قد 
يؤدي الي تخفيض االرباح نتيجة عدم توظيف المؤسسة لجزء كبير من أموالها ، وكذلك تنعكس التطبيقات 

صدرتها ئلة والجاىزة لمعامالت المؤسسة علي مدي سرعة تحويل اْلصل  إلي سيولة وىي النقود السا
الشركة ، أي انها تمثل ما يدفعو  المؤمن لهم  للشركة مقابل موافقتها علي تعويض المؤمن لو عن الضرر 

 "والخسارة التي يكون سببا المباشر في وقوعها خطر مؤمن منو 

 ارتفاع نسبة اْلقساط المكتتبة للشركة-2

لفرع تامين االشخاص  ان االقساط المكتتبة 199رية واؼبالية جوىانس مدير الشؤوف االدا افاد

% وحصة الشركات 75.1مليار ، بلغت حصة الشركات منها  4.6وعمليات تكوين االموال بلغت 
% ، بلغت نسبة احتفاظ الشركة من االقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين 24.9االجنبية 

مليار  23.9المكتتبة لفروع الممتلكات وتامين المسؤوليات % كما بلغت االقساط  54.9المسؤوليات 
 الممتلكات وتامين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التامين فيما بلغت التعويضات التحميلية لفروع

                                                           
صباحا22000ًالساعة13/1/1021،ربعاءاالماساريمنصورمدٌروحدةالتسوٌق،قابلةشخصٌةمع(م 198(  

صباحا7000ًالساعة11/1/1021،االثنٌن،قابلةشخصٌةمعجوهانسمدٌرالشإوناالدارٌةوالمالٌة(م  199(  
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 75.3لفروع الممتلكات وتامين المسؤوليات قبل خصم معيدي التأمينمليار وبلغ معدل التعويضات  18
  .2013عام  67.25مقابل  %2014 

عالية  مصدقيووهبذا فإف البيانات األساسية اليت ربصل عليها الباحث كاف ؽبا درجة 
لتطابقها مع بعضها ومع الوثائق اليت اطلع عليها الباحث وهبذا يعترب أف سياسة الشركة 

 يف اتباع اسًتاتيجية تفعيل السيولة كاف ؽبا أثر جيد واهبايب علي الشركة .

 طيات تزايد حجم االحتيا– 3

 سيولة شبو نقدية عرفها كـر الدين بأهنا  :        تعترب االحتياطيات 

 لصكوؾ"وىي األصوؿ اليت يبكن تصفيتها أو بيعها أو رىنها ومنها االسهم بأنواعها وا
بأنواعها وتتصف ىذه االدوات بقصر آجاؿ استحقاقها و إمكانية التصرؼ السريع فيها 

 سواء بالبيع أو الرىن"

 15لتامُت االشخاص وعمليات تكوين االمواؿ بلغ للشركة  الفنية االحتياطياتحجم 
مليارات حسب افادة جوىانس مدير   10.5مليار وتامُت اؼبمتلكات واؼبسؤوليات بلغ 

حيث أفادنا أيضا بان حجم االموال المستثمرة في الشركة قد نمت في عام 200الشؤوف االدارية واؼبالية 

% لتصل قيمتو 10بمعدل سنوي مركب بنسبة   2015-2012ل السنوات % وخال3.2بنسبة  2014
مليار االمر الذي يؤكد أىمية الشركة ودورىا الحيوي لالقتصاد الوطني وبلغت قيمة حقوق  39الي 

، ىذا ما اكده   2012% عن عام 13.1 مليار بارتفاع نسبتو 19.8المساىمين في فروع الشركة 
 . 201االنتاجأيضا يوسف رضبات مدير وحدة 

                                                           
صباحا7000ًالساعة11/1/1021قابلةشخصٌةمعجوهانسمدٌرالشإوناالدارٌةوالمالٌة،االثنٌن،(م  200 ( 
صباحا22000ًالساعة11/1/1021قابلةشخصٌةمعٌوسؾرحماتمدٌروحدةاالنتاج،االثنٌن(م  201(  
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ونظرا لتطابق البيانات االساسية مع البيانات الثانوية اليت تشمل الوثائق اليت اطلع عليها 
الباحث اطمئن الباحث لصحة تلك البيانات واألرقاـ وؽبذا يعترب توفَت احتياطيات للشركة 

الثر الفعاؿ من األثار اإلهبابية ومن اقبازات تطبيق اسًتاتيجية تفعيل السيولة اليت كاف ؽبا ا
 علي الشركة من حيث التطورات واالقبازات اليت ربققت .

 تزايد عدد الفروع التابعة للشركة -4

فروع العندما يزداد حجم العمل الشركة يزداد بالضرورة عدد فروعها في المناطق المختلفة وبالتالي فان عدد 

ما أفاده  الفروع حسب ريين فيعدد الوكالء واالستشافرع اضافة الي زيادة  60التي بلغت زاد  و 
اكده ايضا ؿبمد ابراىيم زينوف مدير ىذا ما  و 202واؼبالية جوىانس مدير الشؤوف االدارية

 203وحدة التسويق 

من ذلك بعد اطبلعو علي الوثائق اليت زبص اؽبيكل التنظيمي للشركة  الباحثكد أتلقد 
 فرع واف عدد الوكبلء واالستشاريُت يف تزايد ايضا. 60حيث تأكد اف عدد الفروغ بلغ 

  حصول الشركة علي شهادة اْليزو-5

اليت زبتص باؼبتطلبات اليت يتفق عليها دوليا طبقا للتطور  يقصد بشهادة االيزو ىي
التكنولوجي وتطور اػبربات وىي توجيهات للتطبيق يف اؼبؤسسات والشركات لغرض 

 ربسُت اعبودة .

الشؤوف علي شهادة االيزو وقد افاد جوىانس مدير كاف للشركة تصيب يف اغبصوؿ 
دوليا  ان الشركة حققت ىذا االنجاز رغم من االضرار البالغة التي لحقت بالتأمين204االدارية واؼبالية 

                                                           
صباحا7000ًالساعة11/1/1021قابلةشخصٌةمعجوهانسمدٌرالشإوناالدارٌةوالمالٌة،االثنٌن،(م  202(  
صباحا22000ًالساعة13/1/1021مقابلةشخصٌةمعمحمدزٌنونإبراهٌممدٌرالتسوٌق،االربعاء،( 203(  
صباحا7000ًالساعة11/1/1021مقابلةشخصٌةمعجوهانسمدٌرالشإوناالدارٌةوالمالٌة،االثنٌن،(  204 ( 
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د واكد ايضا ؿبم واقليميا ىذا ما يعكس الوضع المالي للشركة ومدي أثر تطبيق االستراتيجيات المتبعة
 205ابراىيم زينوف  مدير وحدة التسويق علي ىذا 

 عرب موقعها علي االنًتنت علي وثائق الشركة اؼبتعلقة هبذا اػبصوص عند اطالع الباحث
                شهادة االيزو وىذا يؤكد فاعلية اػبطة حصوؿ الشركة علي اتضح للباحث206

 االسًتاتيجية اؼبتبعة يف الشركة .

ويف ىذا الصدد بالرغم من تطابق البيانات اليت تعطي مؤشرا إهبابيا علي مصداقية 
البيانات ،إال اف الباحث للتأكد من تلك البيانات اطلع علي الوثائق اليت تؤكد استفادة 
الشركة من تطبيق اسًتاتيجية تفعيل السيولة وذلك من خبلؿ االطبلع علي االرباح 

،واتضح ذلك األثر االهبايب يف  2015وحيت السنة اؼباضية  2012السنوية اعتبارا من سنة 
اضافة ايل حجم االقساط واالحتياطيات ، تزايد  ربقيق ارباح متزايدة خبلؿ ىذه السنوات

 وذلك من خبلؿ اطبلع الباحث  عدد فروع الشركة وحصوؿ الشركة علي شهادة االيزو
باؼبوقع الرظبي  دارة اؼبالية للشركةيل سجبلت االوثائق الشركة هبذا اػبصوص والرجوع ا

 ث اطمئن علي صدقية ىذه البيانات .ف الباحإوبالتايل ف207للشركة 

 

 

 

 
                                                           

صباحا22000ًالساعة13/1/1021مقابلةشخصٌةمعمحمدزٌنونإبراهٌممدٌرالتسوٌق،االربعاء،  )205(  
www..jayaporteksitakaful.com) 206(  
www..jayaporteksitakaful.com) 207(  



105 
 

 

 
  (2012-2015)( يوضح أثر تطبيق استراتيجية تفعيل مستوي السيولة علي الشركة3شكل )
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 السيولة : مستوي في تفعيلالتي تواجو الشركة  ديات والصعوباتلتحاثالثا :

 أ . تحديات تتعلق بالبيئة الداخلية 

التحديات اليت تتعلق بالبيئة الداخلية لشركات التأمُت التكافلي زبتلف من دولة إيل أخري 
، حيث أف شركات التأمُت تعمل يف مساحات جغرافية واحدة ، إال أف ربديات البيئة 

 يف اآليت :الداخلية ؽبذه الشركة تنحصر 

 208مدير الشؤوف اإلدارية واؼبالية جوىانس أكده  

  : ة ذات الخبرةمالنقص الع -1

ة ذات اػبربة من أجل سد النقص الذي تعاين منو من أجل مالإف الشركة ربتاج إيل الع
علي نقص الخبرات 209مدير وحدة اؼبوارد البشرية  منصور ما ساري توسيع نشاطها ، وأكد

الشركة معالجة ىذا االمر وفقا لبرامج التدريب حيث العمل في حاول تؤثر في توسيع عمل الشركة ولكن ي
شركات التامين التكافلي يختلف عن التامين التجاري الن العمل في شركات التأمين التكافلي يحتاج إلي 

تحمل اعداد كوادرىا بنفسها  وىو تالشركة  ، وبهذا فإنخاصة قدرات ثقافة مهنية اسالمية وشرعية وكذلك م
التي ال  مثل ما ىو موجود في شركات التأمين التجاريحدي كبير في سد النقص بشكل سريع ما يشكل ت

علي 210مدير االنتاج بالشركة  يوسف رضباتوأكد أيضا  الكثير من الجهد في ذلك تحتاج إلي

لي إان التوسع في النشاط يحتاج إلي خبرات ، والخبرات تحتاج إلي إعداد وتدريب وتأىيل الذي يحتاج 
وبالتالي بالرغم من نجاح الشركة في برنامج التدريب واإلعداد إال ان النقص في سد العجز في مجال وقت 

 و الشركة في توسيع قاعدة اعمالها واستثماراتها.المتخصصين يعتبر تحدي تواجه

                                                           
صباحا7:00ًالساعة11/1/1021قابلةشخصٌةمعجوهانسمدٌرالشإوناالدارٌةوالمالٌة،االثنٌن،(م 208(  
صباحا22000الساعة13/1/1021،ربعاءاالمنصورمدٌروحدةالمواردالبشرٌةيمقابلةشخصٌةمعماسار( 209(  

صباحا7:00ًالساعة11/1/1021مقابلةشخصٌةمعٌوسؾرحماتمدٌروحدةاالنتاج،االثنٌن  (211 )  
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من خبلؿ ما اطلع عليو بشاف االختبلؼ بُت شركات التامُت  وبالتالي فإن الباحث
ختبلفهم يف اؼبفهـو واؽبدؼ يتضح اف شركات التامُت التكافلي التجاري والتكافلي وا

 ةخاصكفاءات   ربتاج إيل خربات خاصة يف ؾباؿ عمل التامُت التكافلي الذي وبتاج إيل
عليها الباحث  وبالتايل فإف البيانات ايل ربصل التامُت التجاري شركات ىبتلف عن
مع تطابق البيانات قص االختصاص يف ىذا اجملاؿ ىو صحيح وذو مصداقية ن اؼبتمثلة يف

 اليت اديل هبا مصادر البحث األساسية .

  الوعي التأميني ضعف -2

 يرتبط ىذا العامل بعادات وتقاليد اجملتمع الذي ينبذ التأمُت علي أساس انو ال هبوز من
التأمُت  يتمسك هبذا الفهم اػباطئ عنحيث أف معظم افراد اجملتمع ىنا الناحية الشرعية ،

 التكافلي ، انطبلقا من كوف اعماؿ التأمُت حراـ شرعا وال هبوز التعامل فيها .

من  اف ىذا التحدي يعد من احدي التحديات والصعوبات  لقد تأكد الباحث
اليت تواجو الشركة فوجد ىناؾ مصداقية يف البيانات وذلك بعد االطبلع علي الوثائق اليت 

 زبتص هبذا الشأف .

 . التحديات الخارجية  ب

 حدة المنافسة  -1

التجاري علي فتح  ىناك منافسة بين شركات التامين التجاري والتكافلي وذلك حيث شرعت شركات التامين
قالو  نوافذ لتقدم خدمات التامين التكافلي وىذا أصبح تحديا جديدا للمنافسة في السوق وىذا وفقا لما

مدير يوسف رضبات ، كما أكد علي ذلك 211مدير الشؤوف اإلدارية واؼبالية جوىانس 

                                                           
صباحا7:00ًالساعة11/1/1021الشإوناالدارٌةوالمالٌة،االثنٌن،مدٌرمقابلةشخصٌةمعجوهانس( 211(  
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حيث دخلت شركات التامين ، 212مدير وحدة التسويق ، ؿبمد زينوف ابراىيم وحدة اإلنتاج

التجاري في منافسة مع شركات التامين التكافلي نظرا الزدياد الراغبين في الدخول في التأمين التكافلي ْلنو 
اإلسالمية حيث يسعي المسلمين للدخول في شركات التامين التكافلي لوجود فتاوي دينية يمثل الشريعة 

  .رسمية تميز التأمين التكافلي وتحرم ذلك في  شركات التأمين التجاري

من اف حدة اؼبنافسة تعترب من احدي الصعوبات اليت تواجو  لقد تأكد الباحث
 قة هبذا الشأفالشركة وذلك بعد االطبلع علي الوثائق اؼبتعل

 كسر االسعار -2

كانت ىذه الشركة كأغلب شركات التامين التكافلي اْلخرى حيث قامت بتخفيض اسعار منتجاتها بهدف 
يتسبب  قد زيادة االنتاج وزيادة االرباح ،في حين ىذا ال يتناسب مع جميع منتجات التامين التكافلي مما

إذا ما قورنت توفير السيولة في تذبذب االسعار ويخلق لها عجز في تحقيق تلك االستراتيجية المتمثلة في 

وكما أكده 213وحدة االنتاج يوسف رضبات  مدير  فادهأ ىذا مابشركات التأمين التجاري 
 . 214ؿبمد زينوف ابراىيم مدير وحدة التسويق

ديات اليت تواجو الشركة وذلك بعد التح أف كسر االسعار يعترب احدي أكد الباحث
االطبلع علي اؼبقاببلت اليت قد أجرىا مع مدري وحديت االنتاج والتسويق بالشركة وبعد 

 الوثائق اؼبتعلقة هبذا الشأف .

 

 

 
                                                           

صباحاً،مشخصٌةمع22000الساعة11/1/1021نشخصٌةمعٌوسؾرحماتمدٌروحدةاالنتاج،االثنٌ(مقابلة121)

:22000الساعة13،1/1021مدٌروحدةالتسوٌق،االربعاء،محمدزٌنونابراهٌم   
.صباحا22000ًالساعة11/1/1021قابلةشخصٌةمعٌوسؾرحماتمدٌروحدةاالنتاج،االثنٌن(م

213
 ( 

22:00الساعة13/1/1021ٌق،االربعاء،حمدزٌنونابراهٌممدٌروحدةالتسو(م
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 مناقشة وتحليل البيانات  المبحث الثالث.

 أوال .االستراتيجيات التي تم االعتماد عليها لتفعيل مستوي السيولة 

السيولة يف  تعد السيولة من اؼبواضيع اؼبهمة يف  شركات التامُت ، حيث اف نقص درجة
أمواؿ واستثمارات شركات التامُت يؤثر بشكل مباشر علي وضع شركات التامُت وبالتايل 
علي رحبتها وذلك ألنو يتسبب الحقا يف عدـ القدرة علي الوفاء ببعض االلتزامات ذباه 

مر الذي يؤذي فيما بعد إيل حصوؿ عجز او فشل مايل ومن ىنا  ضبلة الوثائق ، وىو اال
كاف ضروريا من وضع اسًتاتيجية يتم االعتماد عليها يف توفَت وتفعيل مستوي السيولة 
بشركة التأمُت التكافلي وبالتايل فإف أداة شركات التامُت تراعي جانب السيولة وذلك 

ولتحقيق ذلك تقـو شركة التأمُت بتوزيع لضماف الوفاء بتعهدات وتعويضا ربملو الوثائق 
استثماراهتا حسب طبيعة االلتزامات فهناؾ التزامات دورية قصَتة االجل وىذه تتطلب 
ضرورة وجود سيولة أو امواؿ ربت الطلب كحسابات جارية أو ودائع قصَتة االجل 
 بالبنوؾ باإلضافة إيل زبصيص جزء من االمواؿ يف أصوؿ سهلة التحويل دوف ربمل
خسائر ويراعي أال تزيد ىذه األمواؿ عن القدر الكايف ، و إال البفض عائد التأمُت وال 

                                       215  تقل عن القدر اؼبناسب لتغطية ىذه االلتزامات .

ومن ىنا وضعت شركة التأمُت التكافلي خطة اسًتاتيجية تعتمد علي تفعيل 
من خبلؿ اسًتاتيجية تعتمد علي خطة تعتمد علي االحتياطيات مستوي السيولة بالشركة 

الثانوية والدخوؿ يف ربالفات اسًتاتيجية وتنمية اعبانب الفٍت والتقٍت والتكنولوجي وتأىيل 
الكوادر البشرية وذلك بقصد تفعيل السيولة حبيث تكوف ىناؾ امكانية ربويل األصوؿ  

تزامات اؼبختلفة عندما وبل ميعاد ؼبواجهة االلإيل نقود وضرورة وجود امواؿ جاىزة تكفي 
                                                           

311-314نٌرهنٌدي،مرجعسابق،صص(م 215 ( 
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استحقاقها والسيولة يف ؾباؿ التامُت ىي العنصر األساسي عند ربقيق اػبطر اؼبؤمن منو 
وحلوؿ أجل الدفع كما تعد السيولة من اؼبواضيع اؼبهمة يف شركات التأمُت ،حيث إف  

بشكل مباشر علي وضع  نقص درجة السيولة يف أمواؿ واستثمارات شركات التأمُت يؤثر
شركات التأمُت وبالتايل علي رحبيتها وذلك ألنو يتسب الحقا يف عدـ القدرة  علي الوفاء 
ببعض االلتزامات ذباه ضبلة الوثائق ، وىو األمر الذي قد يؤدي فيما بعد إيل حصوؿ 
عجز أو فشل مايل  وكذلك حسب البيانات اؼبؤكدة اليت ربصل عليها الباحث فإف 

 اعتمدت يف خطتها االسًتاتيجية علي  .  الشركة

 216االعتماد علي االحتياطيات الثانوية :

 وىي االستثمارات  قصَتة اآلجل، واليت يبكن ربويلها إيل نقد سائل عند اغباجة وربقق
ىذه االحتياطيات يف ؾباؿ السيولة فوائد متعددة منها األرباح ، وعادة ما تلجأ شركات 

وذلك معتمدة علي االحتياطيات اليت تتمثل يف مقدار ما سبلكو  التامُت لتفعيل السيولة
من امواؿ نقدية من عملة اجنبية وؿبلية يف خزانتها بأف الشركة تعتمد علي االحتياطيات 

  تشمل االوراؽ اؼبالية شريطة أفالثانوية واليت تتكوف من بند الفوائض االحتياطية واليت
االفبلس فيها منخفضة وقابلة للبيع السريع دوف خسارة تكوف ذات نوعية فبتازة وـباطر 

حيث اف الشركة تضع اسًتاتيجية االعتماد علي االحتياطيات الثانوية اليت توفرىا الشركة 
السيولة  توفَتلليت تعتمد عليها الشركة بأف االحتياطيات الثانوية من بُت االسًتاتيجيات ا

 ربويلها ايل نقد سائل عند اغباجةيبكن  وتفعيلها ؼبواجهة ـباطر اإلعسار حيث اهنا
 الضرورية  .                                                                       

                                                           
43،ص1001عمان،مكتبةدارالكنوز،،نٌرزٌدعبودي،إدارةالتؤمٌنوالمخاطر(م 216(  
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اليت اعتمدت عليها الشركة تعترب من اىم االسًتاتيجيات الهتا كما واالحتياطيات الثانوية 
جل ، واليت يبكن ربويلها إيل وىي عبارة عن االستثمارات قصَتة اآل منَت عبودي عرفها

يف  نقد سائل عند اغباجة وربقق ىذه االحتياطات يف ؾباؿ السيولة فوائد متعددة منها
ومن ىنا تعترب االحتياطيات الثانوية اسًتاتيجية مهمة يف توفَت وتفعيل  ربقيق األرباح

ربويل علي مدي سرعة  دة يف االحتياطيات الثانوية تعربالسيولة، فالسيولة اؼبقصو 
  217االستخداـ ) األصل ( إيل سيولة وىي النقود السائلة واعباىزة ؼبعامبلت اؼبؤسسة "

 وبالتايل فإف االحتياطيات الثانوية تعترب سيولة شبو نقدية عرفها كـر الدين بأهنا  :       

 ا ومنها االسهم بأنواعها والصكوؾ"وىي األصوؿ اليت يبكن تصفيتها أو بيعها أو رىنه
بأنواعها وتتصف ىذه االدوات بقصر آجاؿ استحقاقها و إمكانية التصرؼ السريع فيها 

 218سواء بالبيع أو الرىن " 

ة الشركة االسًتاتيجية يف اعتبار االحتياطيات الثانوية سأف سيا وبالتالي يري الباحث 
ُت جزء من اػبطة االسًتاتيجية ىي خطة جيدة لتفعيل وتوفَت السيولة لدي شركة التأم

ؼبواجهة أي حاالت إعسار قد تتعرض ؽبا الشركة ألهنا هبذه االحتياطيات تسطيع توفَت 
 السيولة وتفعيلها.   

ومن ضمن الربنامج االسًتاتيجي للشركة ايضا يف تفعيل السيولة واالبتعاد عن ـباطر 
 اإلعسار وىو قياـ الشركة بالتايل :

 الدخول في  تحالفات استراتيجية 

                                                           
7،ص1004الماجستٌر،جامعةالمسٌلة،الجزائر،رسالةالمإسسة،فًخزٌنةالخلوةبادٌس،فًتسٌٌر(ب 217 ( 

19،ص1020جمعالفقهً،مكة،للم10دارةالسٌولة،ورقةبحثٌةمقدمةلدورةإرماللالدٌن،(ك101)
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وىذا فإف الشركة دخلت يف ربالفات اسًتاتيجية مع شركات وبنوؾ اخري فبا مكنها ذلك 
من تنوع مصادر الدخل وذلك يف شكل استثمارات بقصد التعاوف والسيطرة علي توفَت 
السيولة يف حاالت االعسار إذا ما حصل نقص حاد يف االحتياطيات الثانوية ، أف 

يف تفعيل السيولة ىي تنوع مصادرىا فإذا ما حصل إعسار االسًتاتيجية  اؼبتبعة يف الشركة 
يف عدـ توفر سيولة من االحتياطيات الثانوية تلجأ الشركة إيل االتفاقيات والتحالفات مع 

 مع البنوؾ من اجل تفعيل السيولة . 2009البنوؾ منذ أواخر عاـ 

شركة فعقدت الشركة اتفاقيات مع شركات وبنوؾ تعاوف ومن بُت ىذه الشركات 
 ."BIN-PTNالراجحي للتأمُت التكافلي يف السعودية ومن البنوؾ "  

وىذه االسًتاتيجية مهمة جدا حيث قامت الشركة التحالفات واليت سبت علي 
شكل عقود واتفاقيات حيث يذكر الدكتور رفعت السيد أف التحالفات االسًتاتيجية  

ت متعددة وربوالت ىائلة تطلب تستمد اغبياة االقتصادية والتجارية يف العامل تطورا
وذلك من اجل تفعيل السيولة وخلق  العديد من اآلليات مثل االتفاقيات الثنائية

  اسًتاتيجية تضمن اغبفاظ علي بقاء تلك الشركات .

ومن ىنا قامت شركة التأمُت تكافل من إجراء ربالفات اسًتاتيجية كجزء من 
يقصد بالتحالفات االسًتاتيجية  د السيد بأنوبرناؾبها وىذا اإلجراء ىو كما عرب عنو أضب

"ىي إحبلؿ التعاوف ؿبل اؼبنافسة اليت قد تؤدي إيل خروج أحد األطراؼ من السوؽ ، 
التحالف يؤدي إيل التعاوف والسيطرة علي اؼبخاطر والتهديدات، وتشارؾ التحالفات يف 

 االرباح واؼبنافع واؼبكاسب اؼبلموسة والغَت ملموسة". 
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يقصد بالتحالفات االسًتاتيجية علي اهنا اتفاؽ رظبي بُت مؤسسات مستقلة تابعة وأيضا 
يف نفس البلد او بُت بلدين أو عدة بلداف يتعاقد لفًتة طويلة هبدؼ تامُت درجة من 

 .التعاوف بينهما وىذا لتحقيق مصاحل وفوائد مشًتكة "

عبارة عن اتفاقيات أو عقود  وبالتايل فإف الشركة دخلت يف ىذه التحالفات وىي
 فيما بينها وبُت شركة اخري  أو مع أطراؼ متعددة.  ترـب

أف ذلك ىدؼ اسًتاتيجي حيث وبقق أىداؼ الشركة يف االبتعاد  ويري الباحث
عن ـباطر كثَتة منها االعسار واالفبلس وغَتىا من ـباطر وىو ما اتفق مع رأي الدكتور 

منها قد يكوف ربقيق الربح او تنمية اإلنتاج أو تفادي  رفعت السيد العوضي يف أف اؽبدؼ
بعض اؼبخاطر اليت فبكن اف تنجم عن اإلفبلس ،نظرا لتعدد اؼبخاطر واغبوافز و اطراؼ 
 التحالف فإف أشكاؽبا أو صيغها تتعدد كما سيزداد ذلك التعدد مستقببل   .            

قبل الشركة التأمُت لو أثاره  يري أف ازباذ التحالفات من وبالتالي فإن الباحث
االهبابية ويعترب سياسة رشيدة يف ىذا الصدد حيث من خبلؿ ذلك تكوف الشركة بعيدة 
عن مواجهة االخطار لوجود شركاء يتحملوف منها أي ـباطر ؿبتملة وىو ما يتفق مع رأي 

 ربمل الدكتور أضبد الزيات حيث أشار غلي اف التحالفات االسًتاتيجية تكمن انبيتها يف
اػبطر كما أنو يًتتب علي التحالفات باألخص إذا كانت بُت اؼبورد والعميل توفَت فرصة 

ما كاالشًتاؾ يف اؼبخاطر ونقصها بدال من ربملها من طرؼ واحد يف ظل اؼبنافسة ،
 حروبوكذلك حروب اْلسعار ، نعرؼ اف ـباطر االعماؿ متعددة قد تكوف ـباطر ذبارية )

ويعترب التحالف ىذا دبثابة  ) أسعار فائدة ، أسعار الحرف ، االئتمان ( مالية(،ـباطر إلعالنات ا
مضلة تأمينية ضد صبيع اؼبخاطر ، كما اف التحالف بُت اؼبوردين وبقق اربادات فعالة 
وللعمبلء اربادات تعاونية قبدىا يف العديد من االنشطة االقتصادية والتجارية ويبٍت ذلك 
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اإلنتاجية  معدالت األداء يف الرحبية يؤدي يف احملصلة إيل ربسُتالثقة بيك كل جانب فبا 
والنمو االقتصادي والتجاري مع ضماف حفظ قدر كبَت من السيولة يف تلك الشركات 

 بشكل مستمر . 

وىناؾ  فوائد كربي يري الباحث أف تقـو الشركة هبا يف توسيع دائرة التحالفات 
سواؽ وىو كما أشار إليو وربقيق ربالفات لبناء ألبلستفادة من ذلك يف تطوير اػبدمات 

رفعت العوضي وذلك بإدخاؿ ربسينات يف اإلنتاجية يًتتب علي التحالفات  الدكتور
التجارية واالقتصادية بُت شركات التأمُت قدر كبَت من ربسُت إمكانية الوصوؿ لؤلسواؽ ، 

افة إيل إدخاؿ ربسينات وإنتاج إعبلنات متفوقة وكسب رقابة علي قدرات التوزيع باإلض
  219:يف اإلنتاجية ،من خبلؿ تلك االسًتاتيجية يبكن اف تضمن شركات التامُت ما يلي 

 تحسين مستوي االتصاالت عن طريق بناء ىيكل لتطوير كفاءة التشغيل .            -1  

            تحسين الثقافة التنظيمية وفلسفة إدارة الشركة                               -2  

 المتنافسة .جمع المعلومات الخاصة بالمنتجات الجديدة والتقنيات  -3  

 .يسمح التنبؤ بحجم السوق بتنمية اإلنتاج مما يساعد ذلك علي تحسين اإلنتاجية داخل الشركة -4 

من ىنا فإف الشركة يف اعتمادىا علي ربالفات االسًتاتيجية تعترب خطة اسًتاتيجية ؿبكمة 
ة للشركة وىو ما حقق للشركة قباح يف السنوات االخَتة وربقق أرباح ملحوظومفيدة 

ايل جانب ذلك اعتمدت الشركة ايضا يف خطتها  ومتزايدة عن السنوات السابقة 
االسًتاتيجية لتفعيل السيولة تنمية اعبانب الفٍت والكفاءة االدارية واػبدمية حيث قامت 

وذلك من أجل ربقيق التميز يف نشاطها من خبلؿ الشركة بتنمية اعبانب الفٍت واػبدمي 

                                                           
29،ص1009(رفعتالسٌدالعوضً،االندماجوالتحالفاتاالستراتٌجٌة،دارالشروق،عمان، 219 ( 
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تطوير جانبها الفٍت واػبدمي ومن بُت ىذه االسًتاتيجيات لتفعيل السيولة تقدمي خدمات 
تأمينية تكافلية متميزة بشكل يضمن للشركة القياـ بالواجبات اؼبطلوبة بأفضل أسلوب 

جيو االعماؿ كبو النجاح وباقل ما يبكن من التكاليف علي صعيد الوقت وقدرهتا علي تو 
تقـو هبا شركات التامُت  ا الختبلؼ األىداؼ والوظائف اليتونظر  ،نافسيف ظل الت

فإف عامل الكفاءة والًتكيز علي يف باقي شركات التامُت التجاري  التكافلي عن الوظائف
عيل اعبانب التقٍت والتكنولوجي يف إدارة ىذه الشركة ألف قباح اسًتاتيجيات الشركة يف تف

السيولة وتوفر احتياطيات ثانوية وكذلك االرتباط مع بنوؾ وشركات بعبلقات التعاوف 
يستلـز النجاح يف العمل من خبلؿ منظومات إدارية وخدمية وفنية متكاملة ومساعدة 

 حبيث تكوف يف إلداء األعماؿ واؼبهاـ اف الشركة قامت بتطوير منظوماهتا وطريقة عملها
ه االسًتاتيجية مهمة جدا حيث أشار إيل ذلك الدكتور تاج الدين اؼبستوي اؼبطلوب  وىذ

ؿبمد حيث أشار إيل أف تنمية اعبانب الفٍت للشركة ىو اف تعمل الشركة علي ربقيق 
التميز يف نشاطها من خبلؿ تطوير جانبها الفٍت ويظهر ذلك من خبلؿ النشاطات اليت 

                                                              220تقـو هبا ونورد منها ما يلي: 

 أ. تقديم خدمات تأمينية تكافلية متميزة :

 تعمل الشركة علي تطوير خدماهتا بدرجة عالية من الدقة واعبودة ، وضوابط إدارية
مصممة عبعلها اكثر مرونة وسرعة يف انشاء نظاـ ىيكلي متُت توجو من خبللو ؾبهودات  

فة العاملُت لكسب ثقة عمبلئها عن طريق اؼبشاركة يف التخطيط والتنفيذ والرقابة يف كا
 االداء وذلك من خبلؿ :

 االىتمام بالعمالء والسعي لتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم الحالية والمستقبلية لكسب ثقتهم وتحقيق رضاىم -1

                                                           
1،ص1021دٌنعبدهللامحمد،ادارةتطوٌراالعمال،تقرٌرالشركةاالسالمٌةللتامٌنبالسودان،(تاجال 220(  
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 ام التقنيات .االىتمام بالتطوير والتحسين المستمر في مجال التأمين واستخد-2

 االىتمام بالعاملين وتطوير مهاراتهم من خالل التدريب المستمر -3

 االلتزام التام بالمحافظة علي اخالقيات العمل ، والتفاعل التام مع المجتمع -4

علي الشركة إيل جانب االىتماـ بتعديل اؽبيكل التنظيمي للشركة ؼبواكبة  ويري الباحث
شار اليو الدكتور ؿبمد حسن ناير حيث يري ضرورة اف  اؼبستجدات وىو الرأي الذي أ

هتدؼ الشركة ايل تعديل ىيكلها الوظيفي ليواكب اؼبستجدات االدارية يف عامل اليـو 
وذلك بإغباؽ إدارة االنتاج بإدارة الفروع وربويل مسمي ادارة االنتاج والتسويق ايل مسمي 

                                         221: ادارة تطوير االعماؿ واستحداث االدارات التالية 

 ادارة التخطيط االستراتيجي ويتبع لها قسم الدراسات والبحوث وقسم المعلومات *

 ادارة التسويق ويتبع لها قسم الترويج وقسم خدمات العمالء وقسم العالقات العامة *

اف الشركة قبحت يف اعبانب الفٍت والتقٍت واؼبنظومات ولكن ربتاج  من ىنا يري الباحث 
ىتماـ ىم اؼبستجدات االدارية يف الشركة اإيل مراجعة اؽبيكل الوظيفي ليكوف متفاعبل مع ا

من قبل الشركة بالعاملُت وبظ  بأنبية بالغة بإجراء برامج تدريبية دورية للعاملُت بالشركة 
ؼبنظومات والتقنيات اغبديثة وتوفَت بيئة مبلئمة للعمل إضافة وكذلك تأىيلهم للعمل علي ا

إيل بعض الربامج التدريبية اليت أقيمت يف اػبارج بالتعاوف مع شركة الراجحي للتامُت 
التكافلي، أف من بُت اسًتاتيجيات الشركة يف تفعيل السيولة ىو االىتماـ بالعاملُت ألهنم 

،أف تأىيل العاملُت كاف لو دور قسامها وإداراهتا عمل الشركة واالعمود الفقري إلقباح 
مهم يف قباح إدارة التسويق اليت تعتمد علي مؤىبلت فنية خاصة للعاملُت هبذه اإلدارة 
وىذا ما ادي إيل قباح ىذه اسًتاتيجيات الشركة من اجل تفعيل السيولة علي مقدرة 

                                                           
1،ص1024(محمدحسنناٌر،تقرٌرالشركةاالسالمٌةللتامٌنبالسودان،دارالصداقة، 221(  
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وىذا مرتبط دبدي الدقة يف  الشركة علي العمل وفق ػبطة مرسومة واليت ينفدىا العاملُت
التنفيذ وىذا ال يكوف اال من خبلؿ برامج التدريب والتأىيل اليت ذبريها الشركة للعاملُت 

داخل الشركة اثناء العمل وايضا من خبلؿ ث تعيُت األكفاء واقامة الدورات سواء من حي
 التنسيق مع مراكز التدريب    .                                  

وتعترب اؼبوارد البشرية احد اىم االسس اليت يقـو عليها قباح صناعة التامُت 
التكافلي ، وذلك ؼبا فيها من تأثَت علي نشاط شركات التأمُت التكافلي ، االمر الذي 

واستيفائهم  يتطلب ضرورة توفَت التأىيل العلمي والعملي للعاملُت يف ىذه الصناعة
سيد حامد حسن أف من اجل سبتُت مسَتة وانطبلقة ويري الدكتور ال للجانب الشرعي

                                                                           222:نظاـ التامُت التكافلي وفقا ؼبا يلي 

: من أجل تفصيل أكثر  اوال. مفاىيم ومصطلحات تتعلق بتأىيل الموارد البشرية
 ات التامُت ، نورد ما يلي من ىذه اؼبفاىيم :ؼبفهـو اؼبوارد البشرية يف شرك

 الموارد البشرية ىي مجموعة اْلفراد والجماعات التي تكون المؤسسة في وقت معين ،-1

ويختلف ىؤالء االفراد فيما بينهم من حيث تكوينهم خبرتهم ، سلوكهم ، اتجاىاتهم ، طموحهم كما 
 راتهم الوظيفية .يختلفون في وظائفهم ، مستوياتهم االدارية وفي مسا

إدارة الموارد البشرية : ىي العملية التي يتم من خاللها توفير احتياجات المنظمة من االيدي العاملة  -2
 223والمحافظة عليها ، وتدريبها وتطويرىا والعمل علي استقرارىا ورفع روحها المعنوية .

د المالئمين ْلداء العمل ، ويقصد بها تنمية الموارد البشرية ىي : مرحلة تأتي بعد الحصول علي اْلفرا-3
 224رفع مستوي مهاراتهم وخبراتهم وذلك عن طريق التدريب المالئم لطبيعة العمل المطلوب انجازه.

                                                           
13،ص2777القاهرة،(السٌدحامدحسنمحمد،مسٌرةالتؤمٌنالتعاونًاالسالمً،دارالحكمة، 222 ( 

20،ص1001لدوايالشٌخ،تحلٌلأثرالتدرٌبوالتحفٌزعلًتنمٌةالمواردالبشرٌة،مجلةالباحث،ورقلة،(ا 223(  
191،ص1007اركنعٌمة،تنمٌةالمواردالبشرٌةواهمٌتهافًتحسٌناالنتاجٌة،مجلةاقتصادٌات،جامعةالشلؾ،(ب 224(  
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تدريب الموارد البشرية : ىو وسيلة متقدمة الكتساب الفرد السلوكيات جديدة ، فإن كان التعليم لو  -4
القدرة علي زيادة المعلومات وتغير االتجاىات فإن التأىيل ىو السبيل الوحيد الكتساب المهارات 

 .والخبرات وتنمية القدرات ، ورفع الكفاءة 

تيجية يف قباحها يف تفعيل السيولة وربقيق اىدافها ومن ىنا فإف سياسة الشركة االسًتا
يعتمد علي العاملُت بالشركة ومدي كفاءهتم وىذا ما ركزت عليو الشركة اثناء اختيارىا 
للعاملُت ومن ىنا فاف شركات التامُت التكافلي تعتمد اوال علي كفاءة اؼبوارد البشرية وىو 

شارت إيل اعتماد كفاءة شركات التامُت ما اكدت عليو الدكتورة نادية أمُت ؿبمد حيث أ
التكافلي يف اؼبقاـ االوؿ علي كفاءة اؼبوارد البشرية ، حيث يعتمد قباحها علي اهباد 
أفضل العناصر البشرية اليت تتمتع دبواصفات معينة ، بغرض التمكُت من ضبط األداء 

 225:  تاصفاتامُت التكافلي ومن ىذه اؼبو القيق االىداؼ االسًتاتيجية لشركات ورب

موارد بشرية قادرة علي جذب العمالء، وفهم طبيعة العالقة التي تربط بين العميل وشركة التامين -1
 التكافلي  .                                                              

 متطلبات الشرعية .                                                                    موارد بشرية قادرة علي تقدم الخدمة التأمينية بالسرعة والجودة المالئمتين ووفقا لل-2

 موارد بشرية قادرة علي البحث عن الفرص االستثمارية المالئمة . -3

كما اف الشركة قامت بإعداد دورات تأىيلية وتدريبية علي كيفية العمل بشركات التأمُت 
ـبتلفة عن شركات التامُت التجاري وبالتايل فإف سياسة  التكافلي حيث أهنا ذات طبيعة

 ـو بو الشركة ىو ما اكده الدكتورالتدريب والتأىيل تعترب سياسة اسًتاتيجية ناجحة وما تق

                                                           
21،ص1007حمدعلً،تؤهٌلالكوادرالبشرٌة،بحثمقدمالًمإتمرالمصارؾاالسالمٌة،دبًادٌةأمٌنم(ن 225(  



119 
 

 بلتجاي ؿبمد حيث اكد علي اف أنبية التأىيل اؼبوارد البشرية العاملة بشركات التأمُت
 226التكافلي تكمن فيما يلي: 

العمل بشركات التأمُت التكافلي عن العمل بشركات التامُت التجاري  اختبلؼ طبيعة-1
مُت لُت للعمل مباشرة بشركات التأفاؼبوارد البشرية بشركات التامُت التجاري غَت مؤى

 التكافلي .

ضرورة االلتزاـ بالضوابط الشرعية يف نشاط شركات التأمُت التكافلي ، االمر الذي  -2
 وارد البشرية باألحكاـ والقواعد الشرعية للعمل التأميٍت التكافلي .ينتج عنو ضرورة اؼباـ اؼب

عدـ قناعة بعض اؼبوارد البشرية بشركات التامُت التجاري بنشاط شركات التامُت  -3
التجاري ، فبا يتطلب انبية تدريبهم وتأىيلهم شرعيا وفنيا علي العمليات التأمينية 

 التكافلية قبل فبارستهم لتلك االعماؿ .

يسمح تأىيل اؼبوارد البشرية يف شركات التامُت التكافلي بزيادة قدراهتا التنافسية ، من -4
خبلؿ ربسُت مهارات ومعارؼ عناصرىا البشرية ، االمر الذي ينعكس يف سرعة تنفيذ 

 اؼبهاـ .

   ية للعناصر البشرية وىذا من خبلؿيساىم تأىيل اؼبوارد البشرية رفع الروح اؼبعنو -5
 بتقدير انبيتهم من طرؼ ادارة الشركة فبا يدفعهم إيل العمل بكامل قدراهتم .  شعورىم 

من خبلؿ استعراض بيانات شركة التأمُت التكافلي لربنامج  من ىنا يري الباحث
اسًتاتيجية تفعيل السيولة اليت تعتمدىا الشركة كانت اسًتاتيجية متكاملة من حيث 

ليت تستطيع الشركة ربويلها ايل سيولة يف أي وقت االعتماد علي االحتياطيات الثانوية ا
                                                           

1،ص1007(بلتجايمحمد،دورالمعاهدالمصرفٌةفًتؤهٌلالعاملٌن،لحثمقدملمإتمرالهٌئاتالشرعٌة،دبً، 226( 
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وكذلك اعتمادىا علي التحالفات االسًتاتيجية ايل تقع الشركة يف موضع جيد من حيث 
االطمئناف عن عدـ مواجهة أي أخطار شركاء يتحملوف معها االخطار اليت قد تنقض 

الشركة علي الشركة من نقص السيولة وحالة االعسار او أي افبلس وكذلك اعتماد 
تقنيات واؼبنظومات يف تعامبلهتا وىذا ما يساعد الشركة علي أف تؤدي مهامها جبودة ال

وبأقل تكاليف وكذلك فاف االىتماـ بتوعية العاملُت وتدريبهم علي ىذا اجملاؿ من العمل 
            .الذي هبب اف يكوف العاملُت ذو كفاءة عالية يف صبيع ؾباالت عمل الشركة 

 : أثر استراتيجية تطبيق تفعيل السيولة علي الشركة . ثانيا

الرحبية  قبد أف الرحبية تأيت يف مرحلة بعد ربقيق قدر كبَت من السيولة والضماف ، وتعترب 
للمسانبُت العاملُت  ، وتغطية ـبتلف التوزيعاتأمر ضروري لتدعيم مركز الشركة التنافسي 

،دبعٍت أف فوائد االستثمارات  سبثل مصدر أساسي لتغطية التعويضات يف شركات التأمُت 
علي اغبياة حيث أف التأمُت العاـ يطلق علي التأمُت قصَت األجل ، نظرا ألف الوثيقة 
عادة ما تغطي سنة واحدة بتوجيو اعبانب األكرب من حصيلة أقساطو إيل استثمارات 

األجل ،أما يف التأمُت علي اغبياة الذي ىو تأمُت طويل األجل فتوجو فيو األقساط  قصَتة
احملصلة إيل استثمارات طويلة األجل تتمثل يف تشكيلة تتكوف عادة من أسهم عادية 
وسندات ورىونات لذا قبد أف السياسات االستثمارية وهبذا فإف االرباح احملققة ىي 

ة يفيد عمليات التوسع والنمو ودعم اؼبركز التنافسي يف مصدر سبويل داخلي قليل التكلف
السوؽ ، ولكن يؤخذ علي حجم االرباح احملققة بأهنا عبارة عن رقم مطلق  ال يشَت إيل 
حجم االستثمارات او مصادر االمواؿ اليت سانبت يف ربقيق ىذه االرباح إف السعي إيل 

سية عبميع اؼبؤسسات اؼبالية ، وىو تعظيم الرحبية أنشطة األعماؿ ىو من األىداؼ الرئي
أمر ضروري لضماف استمرارىا ، وغاية يتطلع إليها اؼبستثمروف ، ومؤشر مايل هتتم بو 
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صبيع األطراؼ ذات اؼبصلحة والعبلقة مع أعماؿ اؼبؤسسة اؼبالية ، إذ تعكس النسب 
عماؿ يف اؼبالية اػباصة بالرحبية صورة صادقة عن النتيجة النهائية حملصلة أنشطة األ

 اؼبؤسسة.

اف تطبيق اسًتاتيجيات تفعيل السيولة حبيث يكوف للمؤسسة اؼبقدرة يف اغبصوؿ 
علي النقد وتقيس نسبة القدرة علي سداد االلتزامات عند استحقاقها وىناؾ عدة 
مقاييس للسيولة تعرؼ باسم " نسب ربليل اؼبركز اؼبايل قصَتة اآلجل " وايضا بنسب " 

وكلما ارتفعت نسبة السيولة فغن اؼبؤسسة ستمتلك ىامش أكرب من رأس اؼباؿ العامل 
السبلمة لتغطية االلتزامات ، ويف نفس الوقت فإف زيادة السيولة عن اغباجة قد يؤدي ايل 
زبفيض االرباح نتيجة عدـ توظيف اؼبؤسسة عبزء كبَت من أمواؽبا ، وكذلك تنعكس 

لة وىي النقود السائلة واعباىزة التطبيقات علي مدي سرعة ربويل األصل  إيل سيو 
ؼبعامبلت اؼبؤسسة فإف الشركة استطاعت توفَت السيولة وانعكس ىذا النجاح علي ما 
حققتو من أرباح سنوية منذ اعتماد ىذه االسًتاتيجية، حيث شهدت ىذه الشركة تطورا 

تفعيل  ملحوظا ؼبا حققتو من ارباح واستثمارات وذلك نتيجة السًتاتيجيتها اؼبتبعة ألجل
 السيولة من خبلؿ اغبرص علي تدريب العاملُت وتأىيلهم علي العمل.

 يقية السيولة ؽبا أثر جيد علي ربقأف سياسة تطبيق اسًتاتيج وبالتالي يري الباحث
 اجهة حاالت االعسار واالفبلس اليتقباحات عديدة للشركة فبا مكنها ذلك من مو 

 األرباح تسطيع الشركة توفَت السيولة .تتعرض ؽبا الشركات التأمينية الف هبذه 

االحتياطيات كما كاف ألثر تطبيق اسًتاتيجية تفعيل السيولة دور يف زيادة نسبة 
قصَتة اآلجل، واليت يبكن ربويلها إيل نقد سائل عند اغباجة اؼبتمثلة يف االستثمارات 

وعادة ما تلجأ  وربقق ىذه االحتياطيات يف ؾباؿ السيولة فوائد متعددة منها األرباح ،
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شركات التامُت لتفعيل السيولة وذلك معتمدة علي االحتياطيات اليت تتمثل يف مقدار ما 
سبلكو من امواؿ نقدية من عملة اجنبية وؿبلية يف خزانتها بأف الشركة تعتمد علي 
االحتياطيات الثانوية واليت تتكوف من بند الفوائض االحتياطية واليت تشمل االوراؽ اؼبالية 
شريطة أف تكوف ذات نوعية فبتازة وـباطر االفبلس فيها منخفضة وقابلة للبيع السريع 
دوف خسارة حيث اف الشركة تضع اسًتاتيجية االعتماد علي االحتياطيات الثانوية اليت 
توفرىا الشركة بأف االحتياطيات الثانوية من بُت االسًتاتيجيات اليت تعتمد عليها الشركة 

وتفعيلها ؼبواجهة ـباطر اإلعسار حيث اهنا يبكن ربويلها ايل نقد سائل  يف توفَت السيولة
                                                                      227عند اغباجة الضرورية  .  

االحتياطيات اليت اعتمدت عليها الشركة تعترب من اىم االسًتاتيجيات الهتا كما 
عبارة عن االستثمارات قصَتة اآلجل ، واليت يبكن ربويلها إيل  عرفها منَت عبودي وىي

نقد سائل عند اغباجة وربقق ىذه االحتياطات يف ؾباؿ السيولة فوائد متعددة منها يف 
ومن ىنا تعترب االحتياطيات الثانوية اسًتاتيجية مهمة يف توفَت وتفعيل األرباح  ربقيق 

طيات الثانوية تعرب علي مدي سرعة ربويل السيولة، فالسيولة اؼبقصودة يف االحتيا
 228 االستخداـ ) األصل ( إيل سيولة وىي النقود السائلة واعباىزة ؼبعامبلت اؼبؤسسة "

 وبالتايل فإف االحتياطيات الثانوية تعترب سيولة شبو نقدية عرفها كـر الدين بأهنا  :       

 ومنها االسهم بأنواعها والصكوؾ"وىي األصوؿ اليت يبكن تصفيتها أو بيعها أو رىنها 

                                                           
13صةالعلمٌةلكلٌةالتجارةبنٌن،جامعةاالزهر،العددفًشركاتالتامٌن،المجلالتقذٌةحمدالزٌات،محددات(ا 227(  

311-314(منٌرهنٌدي،مرجعسابق،صص 228(  
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بأنواعها وتتصف ىذه االدوات بقصر آجاؿ استحقاقها و إمكانية التصرؼ السريع فيها 
 229سواء بالبيع أو الرىن " 

حجم االحتياطيات الفنية للشركة لتامُت االشخاص وعمليات تكوين االمواؿ ف
ات الشؤوف االدارية واؼبالية مليار   10.5مليار وتامُت اؼبمتلكات واؼبسؤوليات بلغ  15بلغ 

% وخبلؿ 3.2بنسبة  2014أيضا حجم االمواؿ اؼبستثمرة يف الشركة قد مبت يف عاـ 
مليار  39% لتصل قيمتو ايل 10دبعدؿ سنوي مركب بنسبة   2015-2012السنوات 

االمر الذي يؤكد أنبية الشركة ودورىا اغبيوي لبلقتصاد الوطٍت وبلغت قيمة حقوؽ 
 . 2012% عن عاـ 13.1مليار بارتفاع نسبتو  19.8 فروع الشركة اؼبسانبُت يف

احتياطيات جزء من اػبطة  من  الشركة ما حققتوأف  وبالتالي يري الباحث 
هي خطة جيدة لتفعيل وتوفَت السيولة لدي شركة التأمُت ؼبواجهة اؼبتبعة ف االسًتاتيجية 

أي حاالت إعسار قد تتعرض ؽبا الشركة ألهنا هبذه االحتياطيات تسطيع توفَت السيولة 
 وتفعيلها. 

االقساط المكتتبة " وىي االيرادات واالقساط المستحقة بموجب وثائق التامين التي 
يدفعو  المؤمن لهم  للشركة مقابل موافقتها علي تعويض  اصدرتها الشركة ، أي انها تمثل ما

 ."المؤمن لو عن الضرر والخسارة التي يكون سببا المباشر في وقوعها خطر مؤمن منو 

يطرح من تلك االيرادات اقساط اعادة التامُت وهبذا تقـو شركات التأمُت عادة 
ة التامُت " واالخَتة تقبل ربمل بإعادة التامُت عبزء من اقساطها اؼبكتتبة عند شركة " اعاد

اؼبخاطر احملتملة من ىذه الوثائق تقبل اغبصوؿ علي ايراداهتا ، أي اف شركة التأمُت تتنازؿ 

                                                           
19،ص1020جمعالفقهً،مكة،للم10دارةالسٌولة،ورقةبحثٌةمقدمةلدورةإرماللالدٌن،(ك101
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عن جزء من اقساطها ؼبعيدي التامُت مقابل ربملهم للمخاطر احملتملة ، وبذلك فإف 
خاطر ،كلما زادت أقساط اعادة التأمُت سبثل االقساط اؼبسندة إيل شركة اخري لتوزيع اؼب

االقساط كلما البفضت اؼبطالبات احملتمل التعرض ؽبا ويف نفس الوقت الزيادة يف اقساط 
 التامُت يسبب البفاض يف االيرادات والعكس صحيح .

ربقق الشركة ايرادات من االستثمارات ) توزيعات ارباح من شركات مستثمر فيها  
ائج شركات مستثمر فيها ( كما تستثمر دخل فوائد من ودائع لدي البنوؾ حصة من نت

الشركة ما يتحقق من فائض للمسانبُت يف اوجو عدة من االستثمارات ، مصاريف 
 عمومية وإدارية .

وسبثل االقساط اؼبكتتبة لدي الشركة بعد طرح االقساط اؼبعاد للتامُت عليها ، اف 
ص الفًتة اؼبالية ولذلك الشركة قد ربصل اقساط مقدما يف بداية التامُت جزءا منها ال ىب

الشركات تقـو حبساب ـبصصات فنية تسمي ىنا ـبصص االقساط الغَت مكتسبة 
واؽبدؼ منو االقتطاع من االقساط ؼبقابلة االخطار اليت قد تقع يف الفًتة البلحقة وسبثل 

ات اقساط التأمُت اػباصة بالفًتة احملاسبية اليت تغطيها القوائم اؼبالية بعد اجراء التسوي
اػباصة باألقساط الغَت مكتسبة وتعطي االقساط اؼبكتتبة مؤشرا مهم عند قياسها 

 .باؼبطالبات اؼبتكبدة خبلؿ نفس الفًتة ؼبعرفة ىامش ربح الشركة من اقساط التامُت 

حيث بلغت االقساط اؼبكتتبة لفرع تامُت االشخاص وعمليات تكوين االمواؿ 
% 24.9% وحصة الشركات االجنبية 75.1مليار ، وبلغت حصة الشركات منها  4.6

، كما بلغت نسبة احتفاظ الشركة من االقساط اؼبكتتبة لفروع اؼبمتلكات وتأمُت 
% كما بلغت االقساط اؼبكتتبة لفروع اؼبمتلكات وتامُت اؼبسؤوليات  54.9اؼبسؤوليات 

يات قبل مليار فيما بلغت التعويضات التحميلية لفروع اؼبمتلكات وتامُت اؼبسؤول 23.9
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مليار وبلغ معدؿ التعويضات لفروع اؼبمتلكات وتامُت  18خصم حصة معيدي التامُت 
 .2013عاـ  67.25مقابل  2014%  75.3اؼبسؤوليات قبل خصم معيدي التأمُت

أف اسًتاتيجية تفعيل السيولة لو األثر البالغ يف ربقيق الشركة  وبهذا يري الباحث
 نتها من االحتفاظ بقدر عاؿ من االستثمارات واالرباح لكم من االقساط اؼبكتتبة اليت مك

 فبا تعددت حجم العمل الشركة  كاف السًتاتيجية تفعيل السيولة أثر كبَت حيث زاد
فروعها يف اؼبناطق اؼبختلفة وبالتايل فاف قباح الذي حققتو الشركة زاد من عدد فروع واليت 

 . تشاريُت يف الفروعفرع اضافة ايل زيادة عدد الوكبلء واالس 60بلغت 

نتيجة لتلك اػبطة اليت تتبعها الشركة فبا مكنها ذلك من ربقيق ىيكل  ذلك
فرع واف عدد الوكبلء واالستشاريُت  60تنظيمي ذو درجة عالية  ايل اف بلغ عدد فروعها 

 يف تزايد ايضا.

سبثل يف حصوؽبا علي شهادة االيزو رغم من والذي  آخر اقبازالشركة حققت 
االضرار البالغة اليت غبقت بالتأمُت دوليا واقليميا ىذا ما يعكس الوضع اؼبايل وجود 

للشركة ومدي أثر تطبيق االسًتاتيجيات اؼبتبعة و يقصد بشهادة االيزو ىي اليت زبتص 
باؼبتطلبات اليت يتفق عليها دوليا طبقا للتطور التكنولوجي وتطور اػبربات وىي توجيهات 

 الشركات لغرض ربسُت اعبودة .للتطبيق يف اؼبؤسسات و 

مدي فاعلية اػبطة االسًتاتيجية اؼبتبعة يف الشركة اليت مكنتها  وبهذا يري الباحث
من ربقيق ىذه االقبازات واليت كانت عامبل كبَتا يف توفَت السيولة وزيادة االستثمارات 

  .واالرباح داخل الشركة واليت كانت تفتقر ؼبثل ىذه االسًتاتيجيات الناجحة 
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 التحديات والصعوبات التي تواجو الشركة في تفعيل مستوي السيولة ثالثا .

 أ . تحديات تتعلق بالبيئة الداخلية 

 ى التكافلي زبتلف من دولة إيل أخر التحديات اليت تتعلق بالبيئة الداخلية لشركات التأمُت 
حيث أف شركات التأمُت تعمل يف مساحات جغرافية واحدة ، إال أف ربديات البيئة 

 الداخلية ؽبذه الشركة تنحصر يف اآليت :

 نقص العمالة ذات الخبرة  -1

إف الشركة ربتاج إيل العمالة ذات اػبربة من أجل سد النقص الذي تعاين منو من أجل 
توسيع نشاطها فنجد اف نقص اػبربات يؤثر يف توسيع عمل الشركة ولكن رباوؿ الشركة 
معاعبة ىذا االمر وفقا لربامج التدريب حيث العمل يف شركات التامُت التكافلي ىبتلف 

لعمل يف شركات التأمُت التكافلي وبتاج إيل ثقافة مهنية عن التامُت التجاري الف ا
اسبلمية وشرعية وكذلك مقدرات خاصة ، وهبذا فإف الشركة تتحمل اعداد كوادرىا 

مثل ما ىو موجود يف دي كبَت يف سد النقص بشكل سريع وىو ما يشكل رببنفسها 
اف التوسع يف النشاط شركات التأمُت التجاري اليت ال ربتاج إيل الكثَت من اعبهد بذلك 

وبتاج إيل خربات ، واػبربات ربتاج إيل إعداد وتدريب وتأىيل الذي وبتاج إيل وقت 
وبالتايل بالرغم من قباح الشركة يف برنامج التدريب واإلعداد إال اف النقص يف سد العجز 

  230ا.يف ؾباؿ اؼبتخصصُت يعترب ربدي تواجهو الشركة يف توسيع قاعدة اعماؽبا واستثماراهت

من خبلؿ ما اطلع عليو بشاف االختبلؼ بُت شركات التامُت  وبالتالي فإن الباحث
التجاري والتكافلي واختبلفهم يف اؼبفهـو واؽبدؼ يتضح اف شركات التامُت التكافلي 

                                                           
44،ص2777لسٌدحامدحسنمحمد،مسٌرةالتؤمٌنالتعاونًاالسالمًالمشاكلوالحلول،دارالحكمة،القاهرة،سنة(ا 230(  
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يف ؾباؿ عمل التامُت التكافلي الذي وبتاج إيل كفاءات  عدد كبَت من العاملُت ربتاج إيل 
ت التامُت التجاري وبالتايل يتحتم علي الشركة إهباد حلوؿ ؽبذا خاصة ىبتلف عن شركا

 . التحدي 

  ضعف الوعي التأميني -2

نو ال هبوز من يرتبط ىذا العامل بعادات وتقاليد اجملتمع الذي ينبذ التأمُت علي أساس ا
 حيث أف معظم افراد اجملتمع ىنا يتمسك هبذا الفهم اػباطئ عن التأمُتالناحية الشرعية ،

 راـ شرعا وال هبوز التعامل فيها. التكافلي ، انطبلقا من كوف اعماؿ التأمُت ح

تواجو شركات التامُت  يعترب غياب الثقافة التأمينية احد اىم التحديات اليت
حيث ال يزاؿ ىناؾ فهم خاطئ لدي الكثَت من افراد اجملتمع لدور التامُت التكافلي ،

االقتصادية ، كما ىناؾ عدـ اؼباـ دبفهـو نظاـ التأمُت التكافلي و انبيتو يف دعم التنمية 
التكافلي ، االمر الذي يتطلب ضرورة بل اعبهود يف سبيل نشر الثقافة التأمينية التكافلية 
سواء من طرؼ شركات التامُت التكافلي او من قبل الدولة وذلك بغرض تنمية صناعة 

  التامُت التكافلي.

نشاط الشركات حيث تنعكس الثقافة علي تفكَت  تؤثر الثقافة التأمينية علي 
االفراد وسلوكياهتم ،كما اهنا تتميز باالنتقاؿ من جيل آلخر االمر الذي يزيد من حدة 

ميٍت ينتج عنو أتأثَتىا وشركات التأمُت التكافلي ال تستثٍت من ذلك فالبفاض الوعي الت
 يل تراجع حصتها يف السوؽاعدـ االقباؿ علي اػبدمات التأمينية التكافلية فبا يؤدي 

                                                           .االمر الذي يتطلب ضرورة البحث يف أسباب تدين الوعي التأميٍت  
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ىناؾ عدة اسباب ينتج عنها عدـ انتشار الثقافة التأمينية بصفة عامة والتكافلية بصفة 
 :خاصة منها 

 عدم وضوح الحكم الشرعي للتأمين بصفة عامة لألفراد -1

تخوف الفرد من عدم االستفادة من وثيقة التأمين الن ىذه االستفادة ال تتم اال بتحقيق الخطر المحتمل -2
 .الوقوع 

عدم اىتمام بعض الحكومات بقطاع التأمين وعدم االىتمام بتطوير الخدمات التأمينية التكافلية بما -3

 231.ع احتياجات المجتمع يتناسب م

نشر الثقافة التأمينية ينبغي اف يوجو لشروبتُت مهمتُت نبا العاملُت يف شركات التأمُت 
التكافلي وألفراد اجملتمع ،حيث اف شحن العاملُت يف قطاع التأمُت التكافلي بثقافة التأمُت 

ـ التأمُت بصيغتو التكافلي امر يف غاية االنبية، اذ يساىم يف ضماف تطبيق العاملُت لنظا
الصحيحة ،كما اف نقل ثقافة التأمُت ايل اجملتمع يساىم يف ارتفاع حصة شركات التأمُت 

 التكافلي من اصبايل االقساط اؼبكتتبة .

اف يكوف ؽبا دور يف نشر الثقافة التأمينية التكافلية يف انو هبب علي الشركة  يري الباحث
شركات التأمُت التكافلي وذلك من خبلؿ  اجملتمع هبب اف يكوف ذلك تابعا من صميم

تعزيز ثقة اؼبؤمن ؽبم وبناء السمعة اعبيدة للشركة وذلك دراسة احتياجات اؼبؤمن ؽبم 
وانتهاج سياسة واضحة ؼبعرفة خصائص وطبيعة افراد اجملتمع والتناسب بُت دخل الفرد 

لك لغرض انتاج وقيمة االشًتاؾ اضافة ايل ظروؼ اجملتمع ومستوي تطوره االقتصادي وذ
وطرح خدمات تأمينية تكافلية مناسبة و ربديد طرؽ وقنوات التوزيع وذلك من خبلؿ 

                                                           
121،ص1007باركنعٌمة،تنمٌةالمواردالبشرٌةواهمٌتهافًتحسٌناالنتاج،مجلةاقتصادٌات،جامعةالشلؾ،( 231 ( 
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االتصاؿ اؼبباشر باؼبستهلك او استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات من اجل تنمية عملية 
 االتصاؿ .

 . التحديات الخارجية  ب

كاف سائدا يف سنوات قليلة يعيش العامل اليـو مرحلة جديدة تغَتت فيها امورا كثَتة عما  
التجارة الدولية  ريرحوؿ مفاىيم رب نشأت اوضاع اقتصادية جديدة تدور ماضية ،لقد

وتأكيد أنبية دور القطاع اػباص والتحوؿ كبو اقتصاديات السوؽ يف كثَت من دوؿ العامل   
يبدو كما اف علي الصعيد التقٍت والعلمي شهد العامل ربوالت ىائلة أنتجت واقعا جديدا 

 للجميع يقـو علي التواصل واالتصاؿ اغبظي من خبلؿ االقمار الصناعية . 

إف العامل اليـو يعيش عصرا ظبي يف مرحلة بعصر اؼبعلومات مث أطلق عليو عصر 
وبغض النظر عن ما بعد الصناعة ، واخَت يطلق عليو عصر اؼبعرفة ، ويف صبيع االحواؿ 

آلياتو ومعايَته زبتلف جذريا عن كل ما سبقو ومبلمح ىذا العصر و التسمية فإف ظبات 
وتفرض علي كل من يعاصره ضرورة االخذ باؼبفاىيم واآلليات اعبديدة واؼبتجددة، وقد  
كاف اخطر أثار العصر اعبديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية ربدد قباح أو فشل 

ليها العمل اؼبؤسسات بدرجة غَت مسبوقة ، ومن ىنا أصبحت اؼبؤسسة يف موقف وبتم ع
اعباد واؼبستمر الكتساب اؼبيزات التنافسية إلمكاف كبسُت موقعها يف األسواؽ أو حيت 

 ؾبرد احملافظة عليو يف مواجهة ضغوط اؼبنافسُت.                                                                         
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اؼبنافسة اليت ربدث يف اؼبؤسسات فهناؾ نوعُت من اؼبنافسة ، منافسة مباشرة وىي تلك 
اليت تعمل يف قطاع واحد أما اؼبنافسة الغَت مباشرة فهي تتمثل يف الصراع بُت اؼبؤسسات 

                                                                        232القائمة يف اجملتمع للحصوؿ علي اؼبوارد.    

 اة اؼبنافسة بينهما والعكس، وكلمزدادت شدافكلما زاد عدد اؼبؤسسات كلما 
كاف من السهل دخوؿ بعض اؼبؤسسات اعبديدة إلنتاج وتسويق منتج معُت كلما زادت 

 شدة اؼبنافسة والعكس .

                                                  :ومن بُت التحديات اػبارجية اليت تواجو الشركة ما يلي 

  حدة المنافسة-1

 فلي وذلك حيث شرعت شركات التامُتىناؾ منافسة بُت شركات التامُت التجاري والتكا
التجاري علي فتح نوافذ لتقدـ خدمات التامُت التكافلي وىذا أصبح ربديا جديدا 
للمنافسة يف السوؽ ،حيث دخلت شركات التامُت التجاري يف منافسة مع شركات 

يف الدخوؿ يف التأمُت التكافلي ألنو يبثل الشريعة  التامُت التكافلي نظرا الزدياد الراغبُت
اإلسبلمية حيث يسعي اؼبسلمُت للدخوؿ يف شركات التامُت التكافلي لوجود فتاوي دينية 

 رظبية سبيز التأمُت التكافلي وربـر ذلك يف  شركات التأمُت التجاري.

أف اؼبنافسة اداة قباح إذا ارتبطت بتقدمي اعبودة يف اػبدمات واعبودة  يري الباحث
ويركز مستقبل التكافل علي قدرهتا التنافسية اذباه شركات التامُت التجاري من جهة 
وتكاملها من جهة اخري ولتحقيق ذلك ال بد ؽبا من ربويل التحديات التنافسية إيل 

بة لتحقيق االىداؼ اؼبرجوة من شركات التامُت فرص فاؼبنافسة التجارية مشروعة بل مطلو 

                                                           
212،ص1001مإشراتاالقتصادٌة،رسالةماجستٌر،جامعةالجزائر،ماربوشناق،المٌزةالتنافسٌةفًال(ع  232(  
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التكافلي إذا توافرت فيها الوسائل واآلليات اؼبباحة شرعا والشفافية والقيم االسبلمية 
واؼبساواة والتكافؤ يف الفرص واالبتعاد عن االستغبلؿ وعدـ االضرار باألخرين والسطو 

 علي حقوقهم .

 : كسر االسعار-2

شركات التامُت التكافلي األخرى حيث قامت بتخفيض كانت ىذه الشركة كأغلب 
اسعار منتجاهتا هبدؼ زيادة االنتاج وزيادة االرباح ،يف حُت ىذا ال يتناسب مع صبيع 
منتجات التامُت التكافلي فبا قد يتسبب يف تذبذب االسعار وىبلق ؽبا عجز يف ربقيق 

تعترب ت بشركات التأمُت التجاري تلك االسًتاتيجية اؼبتمثلة يف توفَت السيولة إذا ما قورن
تنافسية اؼبنتج شرطا الزما لتنافسية اؼبؤسسة ، لكنو ليس كاؼ وكثَتا ما يعتمد علي سعر 

عد ذلك أمرا غَت صحيحا باعتبار أف يالتكلفة كمعيار وحيد لتقومي تنافسية اؼبنتج معُت و 
 يع .بعد الب ىناؾ معايَت اخري قد تكوف أكثر داللة كاعبودة وخدمات ما

اؼبنافسة اداة قباح إذا ارتبطت بتقدمي اعبودة يف اػبدمات ال  أف يري الباحث
 للشركة التنافسيةة قدر العلي يركز مستقبل التكافل وتكسَتىا ومن مث فإف خبفض االسعار 

وهبذا يعترب  ولتحقيق ذلك ال بد ؽبا من ربويل التحديات التنافسية إيل فرص مشروعة 
يتوجب علي الشركة نبذ مثل  لذلككسر االسعار احدي التحديات اليت تواجو الشركة 

 ىذه السياسات مستقببل.
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 سالفصل الخام

 الخاتمة 

 لخالصةا.  والأ

داخل شركات السيولة  ث فصوؿ دراستو اؼبتمثلة يف مشكلةوبعد اف استكمل الباح
شركات التامُت حيث اف نقص درجة السيولة يف من اؼبواضيع اؼبهمة يف التامُت واليت تعد 

 .أمواؿ واستثمارات شركات التامُت يؤثر بشكل مباشر علي وضع شركات التامُت 

 ما يلي:دراستو  منلقد استخلص الباحث 

وذلك  يف تفعيل السيولةاسًتاتيجيات  بوضعقامت  الشركةبأف  استخلص الباحث -أ
االحتياطيات الثانوية ألهنا ربتوي علي استثمارات قصَتة اآلجل، واليت  باعتمادىا علي

ات تبٍت شركاالرباح، كما يبكن ربويلها ايل نقد سائل عند اغباجة وهبذا يتم ربقيق 
اسًتاتيجية التحالف مع شركات أخري وذلك من خبلؿ االتفاقيات الثنائية ػبلق التامُت 

نوع من التعاوف والسيطرة علي اؼبخاطر والتهديدات هبدؼ ربقيق مصاحل مشًتكة دبا فيها 
بتنمية اعبانب الفٍت والكفاءة االدارية قامت الشركة أيضا ،  تفعيل السيولة لدي الطرفُت

دمية فبا سبكنت من القياـ بالواجبات اؼبطلوبة بأفضل أسلوب وباقل ما يبكن من واػب
وف وبتاج ايل خربات التكاليف بشكل يضمن ؽبا االرتباط بعبلقات التعاوف الف ذلك التعا

تطوير مهارات العاملُت هبا وذلك من خبلؿ الربامج فنية وخدمية وذلك من خبلؿ 
وارد البشرية للعاملُت ومن اجل تأىيلهم للعمل علي التدريبة اليت تبنتها وحدات اؼب
 اؼبنظومات والتقنيات اغبديثة.
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س اانعككاف ؽبا أثار   تفعيل السيولةلتطبيق اسًتاتيجيات  استخلص الباحث أف -ب
 وزيادةارباح واستثمارات وىذا فبا يتيح ؽبا الفرصة من تغطية كافة االلتزامات  بتحقيق

ائق نسبة االقساط اؼبكتتبة للشركة  واؼبتمثلة يف االيرادات واالقساط اؼبستحقة دبوجب وث
االحتياطيات للشركة اؼبتمثلة يف االصوؿ اليت يبكن بيعها التامُت اليت اصدرهتا الشركة ايضا 

يعد سببا يف توفَت ومن مث يبكن التصرؼ السريع فيها من أسهم وصكوؾ دبختلف انواعها 
،كما  داخل تلك الشركات والذي هبعلها قادرة علي مواجهة العسر و اإلفبلس السيولة

حسن اعبودة اليت سبتعت الذي أدي ايل زيادة عدد الفروع  نتج عن تلك االسًتاتيجيات
 من اغبصوؿ علي شهادات عاؼبية ودولية كشهادة االيزو . فبا مكنها ذلك ةشركالهبا إدارة 

 اليت تواجو الشركة التحديات والصعوباتؾبموعة من ف ىناؾ أاستخلص الباحث  – ج
العمالة ذات اػبربة من أجل سد النقص الذي تعاين منو من اجل نقص متمثلة  يف وذلك 

توسيع نشاطها واستثماراهتا فنجد اف نقص اػبربات يؤثر يف توسيع عمل الشركة وذلك 
ديات اليت تواجهها ضعف الوعي التاميٍت يعد احد التحايضا وفقا لربامج التدريب 

شركات التامُت التكافلي حيث اف معظم افراد اجملتمع ىنا يتمسك بفهم خاطئ عن 
التامُت التكافلي انطبلقا من كوف اعماؿ التامُت حراـ شرعا وال هبوز التعامل فيها لذي 
يتوجب علي الشركة توعية اجملتمع وتثقيفو من خبلؿ ورشات العمل والندوات هبذا 

ربدي يتعلق باؼبنافسة وحدهتا حيث شرعت شركات التامُت  ةشركال تهواجاػبصوص ،
التجاري بفتح نوافذ لتقدمي خدمات التامُت التكافلي فبا قد تسبب يف كسر االسعار 

  وتذبذهبا .
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وؽبذا قاـ الباحث هبذه الدراسة بقصد تقدمي اغبلوؿ والدعم ؽبذا النوع من اؼبؤسسات 
ؼبؤسسات التجارية اليت ىدفها الربح عن طريق الفوائد والربا اؼبالية االسبلمية يف مواجهة ا

 واليت زبالف الشريعة االسبلمية يف ادائها .

ايل صبلة من توصل الباحث  دراسة مستفيضة من كافة اعبوانببعد دراسة ىذا اؼبوضوع 
يقـو الباحث بإيراد ىذه النتائج اؼبهمة اليت شكلت صبلحية ىذه الدراسة واليت سوؼ 

 :  البحث علي النحو اآليتاجاباتو علي النتائج ومن 

 :النتائج.ثانيا 

 استراتيجيات في تفعيل السيولة :1

 بعد مناقشة وربليل كافة البيانات النظرية والتطبيقية توصل الباحث ايل النتائج التالية :

ربتوي علي  ألهناعلي االحتياطيات الثانوية وذلك  شركات التامُت التكافلياعتماد  -أ
استثمارات قصَتة اآلجل، واليت يبكن ربويلها ايل نقد سائل عند اغباجة وهبذا يتم ربقيق 

 فوائد يف ؾباؿ السيولة تتمثل يف االرباح.

وذلك من اسًتاتيجية التحالف مع شركات أخري  ات التامُت التكافليتبٍت شرك -ب
الثنائية ػبلق نوع من التعاوف والسيطرة علي اؼبخاطر والتهديدات هبدؼ  خبلؿ االتفاقيات

 ربقيق مصاحل مشًتكة دبا فيها تفعيل السيولة لدي الطرفُت.

قامت الشركة بتنمية اعبانب الفٍت والكفاءة االدارية واػبدمية فبا سبكنت من القياـ  -ج
التكاليف بشكل يضمن ؽبا بالواجبات اؼبطلوبة بأفضل أسلوب وباقل ما يبكن من 

 االرتباط بعبلقات التعاوف الف ذلك التعاوف وبتاج ايل خربات فنية وخدمية .
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ا وذلك من خبلؿ الربامج مهارات العاملُت هبات التامُت التكافلي  بتطوير شركقياـ  -د
اؼبوارد البشرية للعاملُت ومن اجل تأىيلهم للعمل علي  اتاليت تبنتها وحد التدريبة

 ظومات والتقنيات اغبديثة.اؼبن

 تفعيل السيولة في : أثار تطبيق استراتيجيات  2

 بعد مناقشة وربليل كافة البيانات النظرية والتطبيقية توصل الباحث ايل النتائج التالية :

  من خبلؿ تبٍت اسًتاتيجيات متينة لغرض تفعيل السيولة سوؼ ينعكس ذلك بتحقيق  -أ
 االلتزامات . كافة  يتيح ؽبا الفرصة من تغطية وىذا فباارباح واستثمارات 

كلما زادت االقساط كلما البفضت اؼبطالبات احملتمل التعرض ؽبا وذلك من خبلؿ   -ب
ارتفاع نسبة االستثمارات اليت تقـو هبا شركات التامُت التكافلي وىذا فبا يؤدي ايل 

اؼبستحقة دبوجب وثائق التامُت االقساط اؼبكتتبة للشركة  واؼبتمثلة يف االيرادات واالقساط 
 اليت اصدرهتا الشركة.

يف االصوؿ اليت  اؼبتمثلةللشركة علي االحتياطيات اعتماد شركات التامُت التكافلي   - ج
يعد  ومن مث يبكن التصرؼ السريع فيهايبكن بيعها من أسهم وصكوؾ دبختلف انواعها 

ها قادرة علي مواجهة العسر و سببا يف توفَت السيولة داخل تلك الشركات والذي هبعل
 .اإلفبلس

شركات التامُت التكافلي يتيح الفرصة ؽبا يف زيادة عدد  تزايد حجم العمل يف اف   -د
من خبلؿ  ات التامُت التكافلي حسن اعبودة اليت سبتعت هبا إدارة شرك افكما   الفروع 
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يبكنها من اغبصوؿ  وفقا لتخطيط مبٍت علي أسس متينة اتباعها السًتاتيجيات سليمة 
 .علي شهادات عاؼبية ودولية كشهادة االيزو 

 لتحديات والصعوبات التي تواجو الشركة ا: 3

 بعد مناقشة وربليل كافة البيانات النظرية والتطبيقية توصل الباحث ايل النتائج التالية :

أجل سد حاجتها ايل العمالة ذات اػبربة من من   ات التامُت التكافليشركتعاين  -أ
النقص الذي تعاين منو من اجل توسيع نشاطها واستثماراهتا فنجد اف نقص اػبربات يؤثر 

 يف توسيع عمل الشركة وذلك وفقا لربامج التدريب .

 ات التامُت التكافليضعف الوعي التاميٍت يعد احد التحديات اليت تواجهها شرك-ب
التامُت التكافلي انطبلقا من  حيث اف معظم افراد اجملتمع ىنا يتمسك بفهم خاطئ عن 

كوف اعماؿ التامُت حراـ شرعا وال هبوز التعامل فيها لذي يتوجب علي الشركة توعية 
 اجملتمع وتثقيفو من خبلؿ ورشات العمل والندوات هبذا اػبصوص.

يتعلق باؼبنافسة وحدهتا حيث شرعت شركات  ربدي ات التامُت التكافليتواجو شرك -ج
التامُت التجاري بفتح نوافذ لتقدمي خدمات التامُت التكافلي وىذا اصبح ربديدا جديدا 

حيث قامت شركات عديدة بتخفيض اسعار لشركات التابعة للتامُت التكافلي اماـ ا
ع صبيع منتجات منتجاهتا هبدؼ زيادة االنتاج وزيادة االرباح يف حُت ىذا ال يتناسب م

  .فبا قد تسبب يف كسر االسعار وتذبذهبا  التامُت التكافلي 
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 لتوصياتا. 3

علي الشركة سد حاجتها من العاملُت وذلك من خبلؿ اتباع اسًتاتيجية جديدة  -أ
سبكنها من توفَت العاملُت وذلك بزيادة اغبوافز من مرتبات ومنح لعلها تكوف مركزا لتوافد 

 ىذه الشركة .العاملُت علي 

ينبغي علي الشركة نشر الثقافة التامينية عرب وحداهتا التابعة للعبلقات العامة وقياـ  -ب
 حلقات تثقيفية وورشات عمل لتثقيف اجملتمع تامينيا .

علي الشركة انتهاج اسًتاتيجيات جديدة يف ربسُت اوضاعها وىذا فبا قد يؤدي ايل  -ج
وكذلك يبكنها ذلك من التحسُت الداخلي يف سعيها اكساهبا اؼبيزة التنافسية خارجيا 

 للبحث عن االفضل يف تقدمي اػبدمة وزيادة االرباح 
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 .1987عثماف بابكر ، وذبربة التحوؿ إيل التأمُت التكافلي ، دار الثقافة ، القاىرة ، 

 .عثماف بابكر، قطاع التأمُت وذبربة التحوؿ إيل التامُت التكافلي ، اػبرطـو ، دار الثقافة 

 ـ 1999نضاؿ " احملاسبة يف شركات التأمُت ، األردف ، عماف ، مؤسسة الوراؽ ،  العربيد،

 2006عزاوي عمر ، ثقافة اؼبؤسسات االقتصادية ، ؾبلة الباحث ، ورقلة ، 

  . 1986عساؼ ،ؿبمود ، إدارة اؼبنشآت اؼبالية ، مكتبة عُت مشس ، القاىرة ،  

  2003عطَت، عبدالقادر، التأمُت الربي يف التشريع ، عماف ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

 .1998علي السلمي ، تطوير اداء وربديد اؼبنظمات ، دار قباء ، مصر ، 

 .2007العوضي ، السيد ، االندماج والتحالفات االسًتاتيجية ، دار الشروؽ ، عماف ، 

 ـ.1983 العلمي ،اؼبكتب اعبامعي ، االسكندرية ،الغريب ، عبداغبكيم ، البحث 

  .2003فبلح ،  عزالدين ،التأمُت مبادئو وأنواعو ، دار القاىرة للنشر ، القاىرة ، 

 الفنجري ،ؿبمد شوقي ، االقتصاد االسبلمي مذىبا ونظاما د . إبراىيم الطحاوي .

  القلعي ، ؿبمد :انظر مباحث االقتصاد االسبلمي يف اصوؿ الفقو.

  . 2007ؾبلس اػبدمات اؼبالية االسبلمية ، اؼببادئ االرشادية إلدارة اؼبخاطر ، بَتوت ، 

 . 1999ؾبيد الشرع ، احملاسبة يف اؼبنظمات اؼبالية ، دار اغبامد للنشر والتوزيع ، عماف ، 
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 2001، جامعة ورقلة ،قتصاد ؿبمد قريشي، أنبية السيولة و أنبية القطاع اؼبصريف لبل

 .  1986العربية ،  يد ، أساليب التمويل وازباذ القرارات ، بَتوت ، دار النهضةؿبمد ضب

  2006ؿبمد عقل مفلح ، مقدمة يف اإلدارة اؼبالية ، مكتبة اجملمع العريب ، عماف ، 

 اإلسكندرية . تأمُت اإلسبلمي ، اؼبكتب اعبامعي، التامُت التجاري وال نعماتـبتار،  

 . 2004، مداين، بن بلغيت ، تسيَت اػبطر يف اؼبؤسسة االقتصادية  ، جامعة ورقلة 

 .2002اؼبشوخي ، ؿبمد، تقنيات البحث العلمي ، االسكندرية ، دار الفكر العريب، 

 .2002مصطفي ، السيد ربديات العوؼبة والتخطيط االسًتاتيجي دار النهضة ، القاىرة ، 

 .1999ة التجارة ، القاىرة  التامُت العريب يف مواجهة العضوية يف منظم مصطفي ،رجب

 2000.الدار اعبامعية اغبديثة  اإلسكندرية ، النقود واؼبصارؼ واالئتماف مصطفي، شيحة 

 .28/ اؼبعجم الوسيط

 .2005اؼبغريب ،عبداغبميد عبدالفتاح اإلدارة االسًتاتيجية يف البنوؾ االسبلمية ، جدة  ،  

  2007ىبليل ،ؿبمد عبدالرزاؽ ، ؿباسبة اؼبؤسسات اؼبالية ، دار اؼبناىج للنشر ، عماف ، 

   ـ.1999اإلسكندرية، منشأة اؼبعارؼ للتوزيع،   اؼبالية، اؼبنشآتإدارة  ىنيدي، منَت

 1999اؼبعارؼ دار، اؼباؿ، االسكندرية رأس وأسواؽ اؼبالية ىنيدي، منَت إبراىيم، األوراؽ
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 الذاتية للباحث السيرة

 . عثمان ميالد محمد عثمان الطليس : االسم

 ليبي : الجنسية

 .ف1986/يناير/07 (زليتن ): مكان وتاريخ الميالد

  ليبيا - زليتن  / ازدو الجنوبية:  العنوان

   Otmanetlis@gmail.com: البريد اإللكتروني

 :المؤهالت العلمية 

 بتقدير عام/ ليبيا ،  الثانوية المركزيةمدرسة زليتن  "دبياْلقسم  " الثانوية العامة ( 2004 -2003)* 

 .جداً  جيد

/ليبيا  جامعة المرقب - كلية االقتصاد والتجارة فرع زليتن-بكالوريوس علوم سياسية ( 2006-2007) *
 .جداً  جيدعام  تقدير ب

 . جنوب افريقيا  /( بمدينة كيب تاون  EC) درسةفي اللغة اإلنجليزية من م ة( دبلوم2014 -2013* )

( دبلوم مهني في القانون الدولي والعالقات الدبلوماسية من مؤسسة صنّاع القرار 2015 -2014* )
 .ماالنج - الدولية

في إدارة الشركات الحديثة والمشاريع الحّرة من مؤسسة صّناع القرار        ( دبلوم مهني2015 -2014) *
 .ماالنج -الدولية

ماالنج  -ماجستير اقتصاد اسالمي جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية (  2016 -2015) *
 .إندونيسيا

 : يةفيظخبرات الوال

 .قسم الحسابات الجارية /  نيزليت مصرف الواحة فرعب موظف ( 2013 -2010)  *

الجامعة اْلسمرية اإلسالمية  -االقتصاد والتجارة ة كلية معيد بقسم العلوم السياسي اآلن(حتي  – 2012) *
 ليبيا /زليتنب
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 : المهارات

        اإلنجليزية –العربية :  اللغات *

:العلمية والندوات المؤتمرات 

اندونيسيا  -"جامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية الحكومية جاكرتا  العولمة واإلسالم "بعنوان محلية *ندوة 
 .(2015 -2014)سنة 

 "   والوطني تدفق التيار اإلسالمي المعاصر واالثار المترتبة علي الوئام االجتماعي" دولي بعنوان *مؤتمر 
 ف.2016 -2015سنة اندونيسيا  -جامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية الحكومية جاكرتا

 -"جامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية الحكومية جاكرتا  اإلسالم و الديمقراطية*ندوة دولية بعنوان " 
 ف. 2017 -2016اندونيسيا سنة 

 :العلمية بحوثال

اعدتو كلية الدراسات  الجددطلبة للقدمت في برنامج  "حقوق اإلنسان في اإلسالم ورقة بحثية بعنوان " *
 .  2016 -2015سنة  العليا بجامعة شريف ىدية اهلل اإلسالمية الحكومية بجاكرتا
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