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 أواًل: المقدمة:
 

ال ، اللهّم وعد األمنياحلمد هلل رّب العاملني، وأفضل الصالة وأمّت التسليم على سيدنا حممّد الصادق ال
ا علماً منا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا، وزدنعلّ علم لنا إال ما علمتنا إّنك أنت العليم احلكيم، اللهّم 

نافعاً.. اللهّم أخرجنا من ظلمات اجلهل والوهم إىل أنوار املعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إىل 
 جّنات القربات.

متثل صناعة التأمني جزءاً مهماً ومتكامالً من السوق املالية ألي اقتصاد، وتعترب من أهم القطاعات  
إىل مهمة الوقاية من اخلطر اليت متثل صلب العمل  املالية والتجارية على الصعيد العاملي. فباإلضافة

التأميين واليت تعترب على درجة عالية من األمهية لكٍل من األفراد واجملتمع، يعترب التأمني واحداً من 
 الشروط املبدئية لتأسيس وتطوير النشاطات اإلنتاجية األخرى يف االقتصاد.

املايل لكل اقتصاد، وقد ازدادت أمهيته مع التوسع يف  يعترب قطاع التأمني مكوناً أساسياً يف القطاع
أعمال التأمني والتعامل مع شركاته، وأصبح التأمني جزءاً مكّمالً للنظام املصريف بل وال يقل عنه أمهية 

من حيث األصول املتداولة لديه ومن حيث املوارد املالية، خباصة السيولة اليت استطاعت شركات 
ومجعها، وقد شهد تغرياً ملحوظاً تبعاً لتطور األنشطة االقتصادية يف ظل النظم  التأمني الوصول إليها

االقتصادية الغربية، واستوردته اجملتمعات اإلسالمية يف هذه الصورة التقليدية اليت ال تتفق وقوانني 
 الشريعة اإلسالمية.

ملسلمني صورة التأمني وملا للتأمني من أمهية يف احلياة االقتصادية للمجتمع فقد أخضع علماء ا
املستوردة من الغرب للبحث والتدقيق الفقهي بغرض التوصل لصورة مثلى لعقد تأمني ال تشوبه شائبة 

الربا أو الغرر، وقد أمثرت هذه اجلهود نظام التأمني التعاوين اإلسالمي الذي يعترب بديل شرعي 
 للتأمني التقليدي.

ضع بدراسة أثر األزمة السورية يف األداء املايل لشركات التأمني وبعونه تعاىل سأقوم يف هذا العمل املتوا
تكافلي ونشأته وصيغ عقد التأمني التكافلي، مروراً بالفائض مبيّناً فيه أساسيات التأمني الالتكافلي 
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التأميين وطرق توزيعه وإعادة التأمني التكافلي، وسأذكر أهم القيم واألخالقيات الواجب توافرها 
 .وضوابط احلوكمة اليت جيب على شركات التأمني االلتزام هبا ضمن الشركة

ويف اإلطار العملي قام الباحث بدراسة حالة شركتني للتأمني التكافلي مها: شركة العقيلة، والشركة 
اإلسالمية السورية للتأمني من خالل مقارنة األداء املايل هلما قبل وخالل األزمة السورية باستخدام   

   لتحليل البيانات.  SPSS برنامج

 واهلل ويلّ التوفيق..

 ثانياً: الدراسات السابقة:
 

:2009الدراسة األولى: دراسة )علي حمد السيد حمد(  -    

عنوان الدراسة: دور التحليل املايل يف تقومي األداء املايل لشركات التأمني _ دراسة حالة شركة الـتأمني 
 اإلسالمية احملدودة _ السودان.

بيان دور أساليب التحليل وحتديداً النسب املالية يف تقومي أداء شركة التأمني  -لدراسة إىل: أهدفت ا
 اإلسالمية من خالل حتديد نقاط القوة والضعف.

دراسة وحتليل األداء املايل لشركة التأمني اإلسالمية يف ضوء حتديد نقاط القوة والضعف فيها. -ب  

املايل لشركة التأمني اإلسالمية، ومن أهم النتائج اليت توصل إليها  بيان مفهوم وأمهية تقومي األداء -ج
 الباحث: 

التحليل املايل يؤدي إىل قياس األداء بصورة أكثر وضوحاً مما ميّكن من حتديد مواطن القوة  -1
 ومواطن الضعف يف أداء شركة التأمني اإلسالمية بصورة عامة.

سب املالية أدى إىل التوصل إىل األسباب احلقيقية اليت أدت استخدام التحليل املايل وحتديداً الن -2
 إىل واقع األداء املايل احلايل لشركة التأمني اإلسالمية. 
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تقومي األداء يؤدي إىل إصالح هيكل التمويل حيث متت دراسة عناصر اهليكل التمويلي ومعرفة  -3
 1العالقة املختلفة بينها مما مت اكتشاف احلاجة إىل اإلصالح.

:2011أ. حمدي معمر(  –راسة )أ.د.بلعزوز بن علي دالدراسة الثانية:  -  

 ربة اجلزائرية.دراسة التج –عنوان الدراسة: نظام التأمني التعاوين بني النظرية والتطبيق 

 أهداف البحث: سعى الباحثون من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي:

أمني من املسائل الدقيقة به لكل املستجدات، حيث إّن التإبراز موقف الفقه اإلسالمي ووضوحه واستيعا
التعاوين اإلسالمي باعتباره  وشديدة التعقيد اليت درسها التشريع اإلسالمي، والتعرف على حقيقة التأمني

تأمني التعاوين من خالل بدياًل شرعيًا لنظام التأمني التقليدي، وعرض النجاح الذي حققته صناعة ال
ة من خالل النقاط زائرية يف هذه الصناعة. وميكن تلخيص ما وصلت إليه الدراسعرض للتجربة اجل

 التالية:

حملتملة الناشئة سيلة او نظام يهدف إىل محاية األفراد او املنشآت من اخلسائر املادية او التأمني هو  -1
ن الذي يتعهد  املؤمّ عن حتقق األخطار املؤّمن منها، وذلك عن طريق نقل عبء مثل هذه األخطار إىل

 بتعويض املؤّمن له.

رر وخماطرة،  التأمني التجاري والتأمني التعاوين هو ان صيغة التأمني التجاري هي غوأهم فرق بني -2
الضمان يرتتب عليه الدخول  ذلك أن دفع املؤّمن هلم مبلغاً من املال إىل شركة التأمني التجاري مقابل

ل فرد منهم هو تربّع منه هلذه كا يف التأمني التعاوين فما يدفعه  يف عقد شبيه بعقود امليسر والقمار، أمّ 
 التربّع.احملفظة اليت حيصل منها التعويض، فكأهنم جيمعون خماطرهم وكذلك أمواهلم ب

إّن نظام التأمني اجلزائري هو نظام يسري كلّية وفق النمط التقليدي حيث تعترب صناعة التأمني  -3
أهم خصائصها ضعف االنتشار تتميز منتجاهتا بتنوع مقبول تعاين صعوبات التعاوين صناعة ناشئة من 

 2نابعة يف جمملها من طبيعة النظام املايل املسرّي وفق النمط التقليدي.
                                                           

مد، علي حمد، دور التحليل المالي في تقويم األداء المالي لشركات التأمين، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، السيد ح 1

 م.2009جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، 
 .2001لمية لالقتصاد والتمويل، بلعزوز بم علي، حمدي معمر، نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق، الهيئة اإلسالمية العا 2
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 2012راسة الثالثة: دراسة )انتصار الهادي حسب الرسول الهادي( الد -

دراسة حالة  –ت التأمني يف شركا النسب املالية ودورها يف التنبؤ بالفشل املايل عنوان الدراسة:
 شركات التأمني اإلسالمية.

الية يف التنبؤ بالفشل املايل إىل بيان دور أساليب التحليل املايل وحتديداً النسب امل ت الباحثةهدف
ليل األداء املايل لشركة لشركة التأمني اإلسالمية من خالل حتديد نقاط القوة والضعف. ودراسة وحت

ؤ  بيان مفهوم وأمهية التنبمية يف ضوء حتديد نقاط القوة والضعف فيها. باإلضافة إىلالتأمني اإلسال
 ة.بالفشل لشركة التأمني اإلسالمي

املنهج الوصفي التحليلي يف حتليل املعلومات املالية ودراسة أثرها يف تقييم األداء. باإلضافة  احثةالب تاتبع
واملنهج االستنباطي لوضع الفروض القابلة لالختبار. وقد  إىل املنهج التارخيي لتتبع الدراسات السابقة

م(. وتوصلت 2010-2006مت حتليل القوائم املالية لشركة التأمني اإلسالمية املنشورة يف الفرتة من )
الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها: التحليل املايل يعتمد على مصداقية القوائم املالية املستخدمة، 

ها البعض ومهمة جلميع مستخدمي القوائم املالية كل حسب احتياجه ملساعده يف فهي مكملة بعض
استخدام املعلومات اليت هتمه يف اختاذ القرارات. التحليل املايل أدى إىل قياس األداء املايل وبالتايل 

 1.إمكانية التنبؤ بفشل شركات التأمني

:0920: دراسة )أبو بكر عيد أحمد( الدراسة الرابعة -  

ات املالية يف شركات التأمني نوان الدراسة: تطوير التحليل املايل باألساليب الكمية للتنبؤ باألزمع
 على احلياة بالتطبيق على سوق التأمني املصري.

هدفت هذه الدراسة إىل تزويد اإلدارة ف شركات التأمني بأسلوب علمي للتنبؤ باألزمات املالية، 
رتكيز عليها وتنميتها، وحتديد َمواطن الضعف اليت جيب التغلب عليها، وحتديد َمواطن القوة اليت جيب ال

وذلك من خالل حتليل نتائج شركات التأمني وتقييم أدائها، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث 

                                                           
دراسة حالة شركات التأمين  -الهادي، انتصار الهادي حسب الرسول، النسب المالية ودورها في التنبؤ بالفشل المالي في شركات التأمين 1

 م.2012اإلسالمية، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، 
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أسلوب التحليل اإلحصائي العنقودي على نتائج التحليل املايل لشركات التأمني بغرض التنبؤ باألداء 
املراكز املالية لشركات التأمني العاملة يف السوق املصري واليت تزاول التأمني على احلياة،  املايل وسالمة

 والذي من خالله مت تقسيم الشركات إىل جمموعتني متباينتني يف األداء ومها:

 ن أزمات مالية.اجملموعة األوىل: وهي اجملموعة ذات األداء املايل اجليد اليت ال تعاين م

 أزمات مالية. نية: وهي اجملموعة ذات األداء املايل الضعيف اليت تعاين مناجملموعة الثا

ا شركات التأمني يف املستقبل  هلويفيد التحليل املايل العنقودي بالتنبؤ باألزمات املالية اليت قد تتعرض 
ل هيئة اإلشراف كما أن التحليل العنقودي يسمح بتحديد جمموعة الشركات اليت حتتاج إىل تدخ

 رقابة على التأمني بفحص مراكزها املالية.وال

استخدم الباحث ثالثة عشر مؤشرًا ماليًا مت حساب قيمها من خالل البيانات املالية للشركات حمل 
م 1996الدراسة واليت مت نشرها يف التقرير السنوي الصادر عن اهليئة املصرية للرقابة خالل الفرتة من 

تائج التحليل العنقودي أن حيصل عل جمموعتني: جمموعة ذات م، واستطاع الباحث وفقاً لن2008 –
األداء املايل اجليد، وجمموعة ذات األداء املايل الضعيف، وأوصى الباحث بأمهية وجود منوذج كّمي 
لتقييم املراكز املالية لشركات التأمني والتحقق من سالمتها جتنباً لتعرض أي من الشركات ألزمات مالية 

رضها للعسر املايل، وبسرعة العمل على إعادة إصالح املسار املايل للشركات ذات قد تؤدي إىل تع
 1األداء املايل الضعيف من نتائج دراسته.

:2008راسة )سوسن بركات( الدراسة الخامسة: د -  

 عنوان الدراسة: سوق التأمني يف سورية:

على السيارات ملا حيققه من مشكلة البحث متثّلت باهتمام شركات التأمني اخلاصة بقطاع التأمني 
أرباح، وعدم االهتمام بباقي األنواع األخرى واليت حيتاجها السوق السوري. وتوّصلت الباحثة إىل ضرورة 

                                                           
الكمية للتنبؤ باألزمات المالية في شركات التأمين على الحياة بالتطبيق على السوق  أبو بكر علي أحمد، تطوير التحليل المالي باألساليب 1

 .2009المصري، قسم العلوم المالية والمصرفية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، 
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االهتمام بكافة أنواع التأمني املألوفة بالسوق السورية، وضرورة طرح منتجات تأمينية جديدة تتناسب 
 1لى التأمني يف سورية.مع التطورات اجلارية برعاية هيئة اإلشراف ع

 ز البحث عن الدراسات السابقة:ثالثاً: ما يمي  

 :2009راسة )علي حمد السيد حمد( د -أ

من اجلانب العملي التطبيقي  بينت الدراسة دور التحليل املايل يف تقومي أداء شركات التأمني اإلسالمية
الق والقيم وحوكمة معايري األخأيضًا للتقييم من حيث تناول الباحث اجلانب النظري  بينما فقط،

 الشركات.

 :2011أ. حمدي معمر(  –لي عد.بلعزوز بن دراسة )أ. -ب

تعاوين اإلسالمي باعتباره بديالً بينت الدراسة اجلانب الفقهي للتأمني التعاوين، وعرّفت حبقيقة التأمني ال
لتعاوين من خالل عرض  اشرعياً لنظام التأمني التقليدي، وعرضت النجاح الذي حققته صناعة التأمني

أمني التكافلي، والتأكيد على قام الباحث ببيان اجلانب الفقهي والتطبيقي للت بينماللتجربة اجلزائرية، 
المية، واختاذ السوق السوري  أمهيته وضرورة اعتماده كنظام تأميين موحد يف كافة البلدان العربية واإلس

  كعينة للدراسة.

 :2012حسب الرسول الهادي( هادي دراسة )انتصار ال -ج

بؤ بالفشل املايل لشركة التأمني دور أساليب التحليل املايل وحتديداً النسب املالية يف التن بينت الدراسة
 لشركة التأمني اإلسالمية ودراسة وحتليل األداء املايل ،من خالل حتديد نقاط القوة والضعفاإلسالمية 

ؤ بالفشل لشركة التأمني لتنبباإلضافة إىل بيان مفهوم وأمهية ا يف ضوء حتديد نقاط القوة والضعف فيها.
اء املايل لشركات التأمني ت هذه الدراسة ببيان أثر األزمة السورية على األداختصّ  بينماة. اإلسالمي
 .التكافلي

                                                           
 .2008الثاني، الجزء  97سوسن بركات، سوق التأمين في سورية، مجلة الرائد العربي. العدد رقم   1
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 :2009دراسة )أبو بكر عيد أحمد(  -د

لسوق املصري بأسلوب علمي للتنبؤ هدفت هذه الدراسة إىل تزويد اإلدارة يف شركات التأمني داخل ا
باألزمات املالية، وحتديد َمواطن القوة اليت جيب الرتكيز عليها وتنميتها، وحتديد َمواطن الضعف اليت 

قام الباحث  بينماجيب التغلب عليها، وذلك من خالل حتليل نتائج شركات التأمني وتقييم أدائها، 
 كعينة للبحث، ودراسة األداء املايل هلا.  شركات التأمني التكافلي داخل السوق السوري

 :2008الدراسة الخامسة: دراسة )سوسن بركات(  -ه

اهتمت الباحثة بدراسة قطاع التأمني التقليدي وحتديداّ تركيز شركات التأمني على قطاع التأمني على 
والرتكيز على بيان  قام الباحث بدراسة التأمني التكافلي بشكل عام بينماالسيارات ملا حيققه من أرباح، 

 ه والصيغ اليت ميكن أن يبىن عليها عقد التأمني التكافلي.أمهيت

ما مييز هذا البحث عن الدراسات السابقة أنه يأخذ األزمة السورية وتأثريها على قطاع إّن  وفي النهاية
ة أساسية البد التأمني التكافلي السوري بعني االعتبار، ويبني مدى أمهية التأمني التكافلي كعلم وصيغ
  من وجودها يف كل اقتصاد، ويبني الفرق بني األداء املايل للشركات قبل األزمة وخالهلا.

 مشكلة البحث: :رابعاً 
نظرًا هلذه األزمة الراهنة اليت عاىن منها االقتصاد السوري ميكن تلخيص مشكلة البحث بالسؤال و 

 الرئيسي التايل:

 المالي لشركات التأمين التكافلي؟ األداء السورية في هل تؤثر األزمة 

 تساؤالت فرعية:السؤال الرئيسي ميكن طرح عدة  هذا بناًء على

 هل أثرت األزمة يف رحبية شركات التأمني التكافلي؟ -1

 هل أثرت األزمة يف معدل مديونية شركات الـتأمني التكافلي؟ -2

 فلي؟هل أثرت األزمة يف املالءة املالية شركات التأمني التكا -3
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 هل أثرت األزمة يف كفاية رأس مال شركات التأمني التكافلي؟ -4

 : أهداف الدراسة:خامساً 
دف هذه الدراسة إىل ما يلي:هت  

مقارنة األداء املايل لشركات التأمني التكافلي يف سورية )شركة العقيلة للتأمني  -1
ا يف الفرتة الواقعة بني التكافلي _ الشركة اإلسالمية السورية للتأمني( قبل األزمة وخالهل

( باستخدام األساليب اإلحصائية، ومعرفة الفروقات إن 2009-2016عامي )
 وجدت.

 دراسة أثر األزمة يف األداء املايل لشركات التأمني االسالمية يف سورية. -2

 فرضيات الدراسة: :سادساً 
األسئلة نطالقاً من مشكلة البحث، وبغرض اإلجابة على السؤال الرئيسي، وعلى ا

 الفرعية ميكن صياغة الفرضيات التالية واليت ستكون منطلقاً هلذا البحث:

 :الفرضيات -

توجد فروقات جوهرية بني متوسط نسب رحبية شركات التأمني التكافلي قبل األزمة،  -1
 ومتوسط نسب رحبية شركات التأمني التكافلي خالل األزمة. 

عدل مديونية شركات التأمني التكافلي توجد فروقات جوهرية بني متوسط نسب م -2
 قبل األزمة، ومتوسط نسب معدل مديونية شركات التأمني التكافلي خالل األزمة.

توجد فروقات جوهرية بني متوسط نسبة املالءة املالية شركات التأمني التكافلي قبل  -3
.األزمة، ومتوسط نسب املالءة املالية شركات التأمني التكافلي خالل األزمة  

توجد فروقات جوهرية بني متوسط نسب كفاية رأس املال لشركات التأمني التكافلي  -4
 قبل األزمة، ومتوسط نسب كفاية رأس املال لشركات التأمني التكافلي خالل األزمة.
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 : منهجية البحث:سابعاً 
يعتمد الباحث يف إعداد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي، عن طريق مجع س

ت وحتليلها باستخدام أساليب التحليل املختلفة.البيانا  

 : مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:ثامناً 
ركة العقيلة للتأمني التكافلي، تكون من شركات التأمني التكافلي يف سورية وهم: شي
الشركة اإلسالمية السورية للتأمني.و   

 : الحدود الزمانية والمكانية للبحث:تاسعاً 
.7201وحىت سنة  2009فرتة تنفيذ البحث من سنة  حلدود الزمانية: متتدا  

احلدود املكانية: طبقت هذه الدراسة على شركة العقيلة للتأمني التكافلي )املدرجة يف 
 سوق دمشق لألوراق املالية(، وعلى الشركة اإلسالمية السورية للتأمني.

 : أهمية البحث:عاشراً 
 يل:تجلى أمهية هذا البحث بعدة أسباب تتلخص بالتات

اجلدل الواسع الذي يثريه موضوع التأمني التكافلي بني مؤيد ومعارض له، وعلى الرغم من أمهية  -1
التأمني فإّن البحوث مل تعىن كثرياً بدراسته خاصة يف جمال التأمني التكافلي، حيث اقتصرت الدراسات 

راسة والتعّمق باجلوانب املختلفة حوله على بيان احلكم الشرعي له علماً أنه مازال هناك جماالً واسعاً للد
 هلذا املوضوع مثل مدى قدرة هذا التأمني على ابتكار منتجات جديدة.

افتقار املكتبة االقتصادية السورية بالبحوث اليت تعىن بدراسة كل من التأمني التجاري والتأمني  -2
 بينهما.ه االختالف جأو التكافلي يف سورية وبيان 

التكافلي يف سورية، وبالتايل إبراز عوامل جناحها أو فشلها وجوانب الضعف  تقييم جتربة التأمني -3
 والقوة فيها.
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 التأمين التكافلي:نظام  حولالمبحث األول: أساسيات 
 

:نشأة التأمين أواًل: -  

بدأ ينتشر انتشاراً كبريًا ويدخل البالد ( امليالدي و 17ظهر التأمني يف العامل اإلسالمي منذ القرن )
اإلسالمية، وكان أول أنواعه ظهوراً هو عقد التأمني البحري مع التجار املسلمني على البضائع املنقولة 

-ه1252حبراً، وكان عقد التأمني يعرف بعقد )السوكرة(، حيث أن الفقيه احلنفي ابن عابدين )
أمني البحري وحّرمه، حيث كثر السؤال عنه يف زمانه م( هو أول من تعّرض ألحكام عقد الت1836

وقال "الذي يظهر يل: أنه ال حيل للتاجر )املستأمن. املؤمن له( أخذ بدل اهلالك من ماله )حبرق أو 
1غرق أو هنب أو غريه( ألن هذا التزام ماال يلزم" بقصد بطالن التزام كل طرف مبقابله ما يأخذه

. 

لمحة تاريخية:   

القتل اخلطأ ومحل  ألةالذي عاجل مسدينة املنورة نظام "العاقلة " : مورس يف املم622يف سنة 
 الدية الشرعية لعائلة أو قبيلة القاتل. املسؤولية عن

التأمني  الفقهي االسالمي نوقش فيه موضوع : عقد يف دمشق اجتماع للمجمعم1964 
         وين بديال عنه.ني التعاوأقروا التأمعلى حرمة التأمني التجاري  حيث اتفق معظم الفقه

فلي حتت اسم تكا  السودان بتأسيس أول شركة تأمني: قام بنك فيصل االسالمي يفم1979
 االسالمي يف االمارات م بنك ديباالسالمية السودانية، ويف هناية نفس السنة قا شركة التأمني

                   .يبدارة االسالمية للتأمني يف ام بتأسيس الشركة العربية العربية املتحدة

أول شركة تأمني  : دخل قانون التأمني التكافلي حيز التنفيذ يف ماليزيا وتأسستم1984 
 تكافلي يف نفس العام.

                                                           
 باب المستأمن، من كتاب الجهاد، دار الكتب العلمية. 4/184حاشية ابن عابدين م ،محمد أمين بن عمر ،عابدين 1
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: تأسست يف اململكة العربية السعودية أول شركة تأمني اسالمية مملوكة بالكامل م1985  
                                 .التعاوين الشركة الوطنية للتأمنيللحكومة السعودية حتت اسم 

معظمها شركات شركة  173سالمية / التكافلية : بلغ عدد الشركات االم2009حىت سنة 
 واعادة تأمني، والبعض اآلخر شركات تأمني شركات اعادة تأمنيتأمني مباشر وبعضه 

 اإلسالمي:ثانياً: تطور سوق التأمين  -

 ايد الطلب على أنشطنها يف السوق.أمني التكافلي دليالً على تز يعترب تزايد ظهور شركات الت

% 20و 15نسبة منو سوق التكافل حول العامل بني  تراوحت 2010ففي إحصائية لعام 
 %. 7مقارنة مبعدالت منو التأمني التقليدي اليت ال تزيد على 

يجية على مليار دوالر تستحوذ الدول اخلل 4.5بلغ حجم سوق التأمني التكافلي فقد 
 .2012مليار دوالر حبلول عام  15 % منها، ويتوقع أن يرتفع إىل60

ارتفع عدد شركات التأمني اإلسالمي يف العامل إىل 206 شركات يف عام 2013 مقارنة مع 200 
شركة يف العام ،2012 ويوجد أكرب عدد من شركات التأمني التكافلي يف دول جملس التعاون 

 اخلليجي ويبلغ عددها 78 شركة.
جاء ذلك خالل إطالق نسخة العدد األخري من دليل شركات التأمني اإلسالمي، خالل جلسات 

  مؤمتر التكافل العاملي الذي انطلقت فعالياته يف ديب.
ظاً يف حجم االشرتاكات املكتتبة من قبل و وأظهر دليل شركات التأمني اإلسالمية، منواً ملح

حني بلغ منو شركات  ،2012مليار دوالر يف 19 إىل %8شركات التأمني اإلسالمية بنسبة 
 %.12 التكافل

كما أظهر الدليل الذي يصدر بشراكة بني شركة تكافل ري وجملة الشرق األوسط للتأمني أنه 
 98،2% باشرتاكات تقدر ب 35سجلت مصر أعلى معدل منو بنسبة  2012يف عام 

حافظت على احلصة األكرب من مليون دوالر، يف حني أن اململكة العربية السعودية 
مليار دوالر، وقد  5،5اشرتاكات دول جملس التعاون اخلليجي حيث ارتفع حجمها إىل 
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% من إمجايل التأمني اإلسالمي وتأيت يف املرتبة 43أظهر الدليل أن اشرتاكات إيران متثل 
 . %37الثانية دول جملس التعاون اخلليجي حبصة قدرها 

شركة يف  200شركات باملقارنة مع  206اإلسالمية يف العامل  وبلغ عدد شركات التأمني
حيث يوجد أكرب عدد من شركات التأمني اإلسالمية يف دول جملس التعاون  2012،

شركة .  38شركة وإفريقيا  42شركة، تليها دول الشرق األقصى  78اخلليجي ويبلغ عددها 
 % من أعمال التأمني 39ما يقارب  وبالنسبة لفروع التكافل، شكل التكافل العائلي والطيب

%. ويف جنوب شرق آسيا 37اإلسالمي بينما جاء تأمني السيارات يف املرتبة الثانية بنسبة 
  1% من إمجايل االشرتاكات80مثل التكافل العائلي والصحي نسبة كبرية قدرها 

 وتتوزع صناعة التأمني التكافلي عاملياً على النحو التايل:

 .ق األوسط%( يف الشر 56) -

  .%( يف جنوب وشرق آسيا36) -

  .%( يف أفريقيا7_ )

 (2).%( يف املناطق األخرى من العامل1) -

لغة واصطالحاً: التكافلي : تعريف التأمينثالثاً  -  

تعريف التأمين التكافلي لغًة:    -1  

يف سكون ، واألصل أن يستعمل واليت تدل على طمأنينة النفس وزوال اخلوفمشتق من مادة أمن، 
القلب3. و يقال أمن البلد: اطمأن فيه أهله، أمن الشر: منه سلم، وأمن فالناً على كذا: وثق فيه 

 واطمأن إليه أو جعله أميناً عليه4.

افل فيقصد به املساعدة املتبادلةأما التعاون والتك  

                                                           
  http://www.alkhaleej.ae/economics/page/8260b97b-f207-4b99-8526-e66be968be43 1 موقع جريدة الخليج، 2014 

 . بتصرف.39، ص2008قنطقجي، د. سامر مظهر، التأمين اإلسالمي التكافلي )اسسه ومحاسبته(، دار الشعاع، حلب،   2
 ، 42ص 1الفيومي، أحمد بن محمد علي، المصباح المنير، دار المعارف، القاهرة ج  3
 .27ص 1، ج2004جم الوسيط، مجمع اللغة العربية، عام أنيس، إبراهيم، المع  4

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/8260b97b-f207-4b99-8526-e66be968be43
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/8260b97b-f207-4b99-8526-e66be968be43
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:26رقم  تعريف التأمين التكافلي اصطالحاً كما ورد في المعيار الشرعي -2  

معينة على تاليف األضرار الناشئة عن هذه   اإلسالمي هو اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطارالتأمني"
االلتزام بالتربع، ويتكون من ذلك صندوق تأمني له حكم األخطار، وذلك بدفع اشرتاكات على أساس 

حد الشخصية االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، )صندوق( يتم منه التعويض عن األضرار اليت تلحق أ
ويتوىل إدارة هذا الصندوق  والوثائق.املشرتكني من جراء وقوع األخطار املؤمن منها، وذلك طبقاً للوائح 

لتأمني واستثمار موجودات هيئة خمتارة من محلة الوثائق، أو تديره شركة مسامهة بأجر تقوم بإدارة أعمال ا
  ".1الصندوق

: تعريفات أخرى للتأمين التكافلي:رابعاً  -  

ام يقوم على التعاون بني جمموعات أو أفراد يتعهدون على وجه التقابل بتعويض األضرار اليت نظ"-1
تلحق بأي منهم عند حتقق املخاطر املتشاهبة، وهؤالء املسامهون يف حتمل املخاطر هلم من املصاحل ما 

 .2"للمؤّمن له الذي أصابه الضرر

ولونه بقسط حمدد يدفعه كل واحد منهم، اشرتاك جمموعة من الناس يف إنشاء صندوق هلم مي" -2
 .3"ويأخذ كل منهم من هذا الصندوق نصيباً معّيناً إذا أصابه حادث معنّي 

"عمل جمموعات من الناس على ختفيف ما يقع على بعضهم من أضرار وكوارث من خالل تعاون  -3
ون املؤازرة، ورأب منظم، يضم كل جمموعة جيمعها جامع معني، وحبيث يكون املقصود من هذا التعا

الصدع الذي ينزل ببعض األفراد من خالل تكاليف جمموعهم عل ذلك، فقصد التجارة والكسب 
 .4"والربح الذايت معدوم عند كل منهم يف هذا التجمع

 

 

                                                           
 م.2017، عام 685والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ص 26المعيار الشرعي رقم   1
 .230السيد، محمد زكي، نظرية التأمين، دار المنارة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ص   2
 .136التأمين، دار الرشاد اإلسالمية، بيروت، ص  مولوي، فيصل، نظام  3
 .202، ص 2008بلتاجي، محمد، عقود التأمين، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع،   4



16 

: مسمي ات التأمين اإلسالمي: خامساً  -  

عيار إلسالمية، يف امليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اهاعتمدت التأمني اإلسالمي:  -1
مني الذي يوافق أحكام مصطلح "التأمني اإلسالمي" على التأ إطالقاخلاص بالتأمني،  26الشرعي رقم 

 الشريعة اإلسالمية.

ار النامجة عن املخاطر املؤّمن وذلك لتعاون جمموع املشرتكني يف تعويض األضر التأمني التعاوين:  -2
 منها اليت تلحق أحدهم.

 التباديل، ويطلق لسببني مها: التأمني  -3

ول اخلطر ملشرتكني يتبادلون فيما بينهم حتّمل األضرار اليت تلحق بأحدهم نتيجة حصأّن جمموع ا -أ
 املؤّمن منه. 

املؤّمن له أو ألّن كل عضو من هيئة املشرتكني يف التأمني جيمع بني صفيت املؤّمن و  ويسّمى كذلك -ب
 املستأمن.

استخدام هذا املصطلح بعد الندوة اليت  : يعّد هو األحدث نسبيّاً، حيث شاعالتأمني التكافلي -4
حيث يرى فريق من العلماء املعاصرين أّن التأمني . 1995محلت هذا االسم وعقدت باخلرطوم يف عام 

 1التكافلي مياثل يف معناه كالً من التأمني التعاوين والتأمني اإلسالمي.

 : عناصر التأمين: سادساً  -

ه أو مسؤولياته جتاه الغري، أو وهو الشخص الذي خيشى مواجهة اخلطر املتعلق بـــــ )نفس املؤّمن له: -أ
 ممتلكاته( واختار التأمني ليكون طريقه يف إدارة ذلك اخلطر.

 ل.املؤّمن هلم، مثل صناديق التكافملؤّمن: ومتثله اجلهة اليت تقبل األخطار من ا -ب

املؤّمن له للمؤّمن، مقابل التعويض عن اخلسارة يف حال  غ الذي يدفعهوهو املبلقسط التأمني:  -ج
 حدوثها. 

                                                           
 بتصرف. 45-44، ص CIBAFIموسى القضاة، التأمين التكافلي، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية   1
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 املستفيد من التأمني: وهو الشخص املسّمى يف الوثيقة للحصول على التعويض أو مبلغ التأمني. -د

مبلغ التأمني: وهو املبلغ الذي يف حدوده يدفع املؤّمن التعويض عن اخلسائر اليت حتدث بسبب  -ه
 اخلطر. حتقق

وهو املبلغ الذي يستحقه املؤّمن له من املؤّمن كتعويض عن اخلسارة عند وقوعها، مبلغ التعويض:  -و
 وحده األعلى مبلغ التأمني.

 اخلطر: اخلسارة املادية احملتملة نتيجة لوقوع حادث معنّي. -ي

عقد ال يستهدف  يتم الربط بني هذه العناصر بعقد التأمني اإلسالمي التكافلي، وهو مالحظة: -
 املؤّمن أو املؤّمن له من خالل الربح. 
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 :التأمين التكافلي صيغ حث الثاني:المب
 :1كن إقامة التأمني التكافلي على واحدة من الصيغ الثالث التاليةمي

 ة معاً:والمضارببأجر  أواًل: إقامة التأمين التكافلي على أساس الوكالة

هو أن حامل الوثيقة يلزم  التكافلي الذي اختاره مجع من العلماء املعاصرين والتكييف الشائع للتأمني
 .ثائق()حساب محلة الو  ع جملموعة املؤمن له املالكني حملفظة التأمنينفسه بالترب 

لتأمني وهو أيضًا التزام معّلق أما ما حيصل عليه املستأمن املتضرر فهو أيضًا التزام بالتربع من حمفظة ا
 لضرر املؤمن منه، وامللتزم له هو املستأمن املتضرر.على وقوع ا

 كيفية التطبيق:  -

هلذه احملفظة وا بأقساط التأمني له( أن يتربع )املؤمنت نشأ حمفظة التأمني، ويطلب من طاليب التأمني  -أ
ي اليت تقوم بدفع هحسب اللوائح واألنظمة اليت يتم إعالهنا من قبل الشركة، وإن هذه احملفظة 

 ويضات إىل املؤمن له حسب الشروط املعلن عنها يف تلك اللوائح.التع

لة الوثائق( من الناحية صندوق التكافل أو حساب مح )إدارةتقوم الشركة بإدارة عمليات التأمني  -ب
 املدفوعة منها، وفوائضها. وتقو بإنشاء حساب مستقل ألمواهلا وودائعها، ومصاريفها والتعويضاتالفنية 

وتتقاضى الشركة  حلساب منفصاًل عن حساب الشركة )حساب املسامهني( فصاًل كامالً ويكون هذا ا
مع بداية كل ط سلفًا أجرة من احملفظة مقابل هذه اخلدمات، وحتدد األجرة كنسبة مئوية من األقسا

راحة على هذه عام مايل، وبوسيلة تضمن علم املشرتكني هبا حيث تقوم بعض الشركات بالنص ص
 ثائقها.النسبة يف و 

عية، تكون الشركة فيها مضاربة لشر تقوم الشركة باستثمار أموال احملفظة على أساس املضاربة ا -جـ
داية كل عام مايل، وحترص وحتدد نسب توزيع األرباح مع ب وتكون احملفظة )هيئة املشرتكني( رب املال.

 .ائقهاالشركة أيضاً على علم املشرتكني هبذه النسب بالنص صراحة عليها يف وث

                                                           
، 16، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، ص:2011أمين التكافلي، بحوث وأوراق عمل الندوة الدولية لعام موسى القضاة، حقيقة الت  1

 بتصرف
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د اليت تكسبها من استثمار أمواهلا إن حمفظة التأمني تتزايد مبالغها بتزايد املؤمن له، وأيضًا بالعوائ -د
شروط، والذي يسمى: مضاربًة مع الشركة. فإن بقي شيء بعد دفع التعويضات إىل املؤمن له حسب ال

  املنصوص عليها. اللوائح "الفائض التأميين" فإن جزءاً منه توزعه الشركة على املؤمن له حسب

 

 

(1الشكل رقم )  
 استثمار أقساط التأمني على أساس الوكالة بأجر1

 
 

 

 

(2الشكل رقم )  
 استثمار أقساط التأمني على أساس عقد املضاربة2

                                                           
  http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D223.docصالح أحمد بدار، التأمين التعاوني اإلسالمي، الموقع:  1
 صالح أحمد بدار، مرجع سابق.  2
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لفائض:اثانياً: إقامة التأمين التكافلي على أساس المضاربة وجزء من   

 ألوجه، باستثناء وجه واحد.سابقتها يف مجيع ا وهي تتفق مع تتبع معظم الشركات املاليزية هذه الصيغة،

من ا لألعمال مباشرة مقابل إدارهت تتقاضى أجرة حمددة ومعلومة اليف أّن الشركة ويتمثل االختالف 
  القسط، وإمنا حتصل على جزء من الفائض التأميين يف حال حتققه. 

 

 ثالثاً: إقامة التأمين التكافلي على أساس الوقف1: 
يف إعادة ترتيب عالقات يعد الوقف أحد األدوات االقتصادية املهمة اليت يتبناها املنهج اإلسالمي 

اجملتمع. وبدون شك فإن نظام الوقف يرتبط بالسلوك االقتصادي للمسلم من خالل رؤيته العامة 
قية سامية واليت للعمل اإلنساين املشرتك املتضمن توجيه عالقة اإلنسان خبالقه على أسس إميانية وأخال

يظهر من خالهلا قيم إسالمية قادرة على حتريك عجلة النشاط االقتصادي حنو أهداف اخلري العام 
                                                           

 س األصل وتسبيل المنفعة )أي اطالقها في سبيل هللا(.يقصد بالوقف: حب 1
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ومصلحة اجملتمع. ونظام الوقف من النظم الدينية اليت أصبحت يف ظل اإلسالم مؤسسة عظمى هلا 
تعريف الصناديق الوقفية وكيفية ، وفيما يلي أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية

 تطبيق صيغة التأمني التكافلي على أساس الوقف:

 أ- تعريف الصناديق الوقفية1:

تلكات وأسهم وأصول الصندوق الوقفي هو وعاء جتتمع فيه أموال موقوفة تستخدم لشراء عقارات ومم
 خاطر املقبول.امل متنوعة تدار على صفة حمفظة استثمارية لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار

لفة ومتويل العمليات والصندوق يبقى ذا صفة مالية إذ أّن شراء العقارات واألسهم واألصول املخت
 العائد للصندوق. لتحقيق ثمارالتجارية ال يغري من طبيعة هذا الصندوق ألّن كّل ذلك إمنا هو مبثابة است

دوق ليست ثابتة بل حمتويات هذا الصن فليست العقارات ذاهتا هي الوقف وال األسهم. ومن مث فإن
ية حملتوياته اليت متثل مبلغاً ويعرّب عن الصندوق دائماً بالقيمة الكلدوق. تتغري حبسب سياسة إدارة الصن

 ، وهذا املبلغ هو الوقف وهو مبثابة العني اليت جرى حتبيسها.نقدياً 

كيفية التطبيق:  -ب  

شركة التأمني  وتكون ،ة أعمال التأمني على أساس الوقفَؤسس شركة تأمني، وتكون غايتها ممارستـ   -1
 هي مديرة الوقف مقابل أجرة حمددة.

تضررين من ة صندوقًا للوقف، وختصص جزءاً حمددًا من رأمساهلا ليكون وقفًا على املت نشئ الشرك -2
شخصية  صندوق الوقفلات اخلريية يف هناية عمر الشركة. ويكون املشرتكني يف الصندوق، وعلى اجله

 اعتبارية متكنه من امتالك أمواله واستثمارها.

ما يتربعون و ون يف التأمني اشرتاكاهتم للصندوق على سبيل التربع إليه حسب اللوائح، يقدم الراغب -3
للوقف، ستقوم شركة  به خيرج عن ملكهم ويدخل يف صندوق الوقف، ومبا أنه ليس وقفاً بل هو مملوك

فع التعويضات وأغراض وتصرف مع أرباحها لدالصندوق )وكالة أو مضاربة( التأمني باستثماره لصاحل 
 الوقف األخرى.

                                                           
 ، بتصرف.109-108، صKIE ،2018األسرج، حسين عبد المطلب، اقتصاديات الوقف، جامعة  1
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تنص وثيقة التأمني على شروط استحقاق املشرتكني للتعويضات، ومبالغ التربع اليت يتم هبا  -4
ل عويضات ليس عوضاً عّما تربعوا به، وإمنا هو عطاء مستقوما حيصل عليه املشرتكون من الت .االشرتاك

  .1من صندوق الوقف

 وعلى هذا األساس ميكن أن تكسب الشركة عوائد من ثالث جهات:

نسبة من ربح املضاربة أو أجرة  أواًل باستثمار رأس ماهلا، ثانياً بأجرة إدارة الصندوق، وثالثاً عن طريق
 إدارة االستثمار. 

سة آالف وقفيًا مبلغ مخ ذه الصيغة شركة تكافل جنوب إفريقيا بنجاح، فأنشأت صندوقاً طبقت ه -
ركة وال املشرتكون، وإن والصندوق له وجود قانوين مستقل ال متلكه الشراند )العملة الرائجة هناك( 

 املشرتكني يتقدمون إليه بالتربعات.

نشئة للوقف تأخذ ومن شروط هذا الوقف أنه يعوض أضرار املشرتكني حسب لوائحه وإن الشركة امل
ملبالغ املوجودة مل احبيث إن دارهتا للصندوق. وإذا وقع نقص يف الصندوق % من التربعات نظري إ10

سدد القرض يتكِف للتعويضات، فإن الشركة تقدم قرض حسن )بال فائدة( إىل الصندوق الذي 
% يوزع على 75% منه يدفع إىل وجوه الرب و10بالفائض يف املستقبل. أما إذا حصل الفائض 

ركات يف سبيل اإلنشاء شه يف الصندوق على أساس كونه احتياطياً وهناك املشرتكني، والباقي حيتفظ ب
  يف باكستان على أساس صيغة الوقف.

 

 

 

 

                                                           
 ، بتصرف.2007عبد الستار أبو غدة، أساس التأمين التكافلي، دمشق: ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية،  1
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 المبحث الثالث: الفائض التأميني:
زيع الفائض التأميين عترب الفائض التأميين من أهم مسات شركات التأمني التكافلي؛ حيث يسهم تو ي

ن جهة، ويشّجع الغري يين اإلسالمي يف أذهان محلة الوثائق ممسامهة كبرية يف ترسيخ الفكر التأم
قليدي(؛ ألن الشركة هذا الفائض غري موجود يف التأمني التجاري )الت لالشرتاك به من جهة أخرى.

 بح أو إيراد هلا.مبجرد التعاقد واستالم األقساط تكون قد متلكتها قانوناً، ويصبح مبثابة ر 

 مفهوم الفائض التأميني:  -
وفقًا هليئة احملاسبة واملراجعة: " هو ما يتبقى من أقساط املشرتكني )املستأمنني(  الفائضجاء تعريف  

واالحتياطات وعوائدمها بعد خصم مجيع املصروفات والتعويضات املدفوعة، أو اليت ستدفع خالل 
 1فهذا الناتج ليس رحباً، وإمنا يسمى الفائض"السنة. 

املال املتبقي يف حساب املستأمنني من جمموع األقساط اليت دفعها " نه:يعرّف الفائض التأميين بأو 
املشرتكون يف مجيع العمليات التأمينية والفنية ذات العالقة بنشاط الشركة، مضافًا إليها أرباح 
االستثمارات الشرعية لتلك األقساط املخصصة هلم، وعوائد عمليات إعادة التأمني، خمصومًا منها 

مصاريف إعادة التأمني، واألجرة املعلومة  حتياطات الفنية، وكذلكدفوعة للمستأمنني واالالتعويضات امل
 .2لصندوق التأمني التعاوين"للشركة كمدير 

وبعبارة أخرى: "هو الفرق بني اإليرادات واملصروفات يف صندوق التكافل عند هناية العام املايل، فإذا 
، إجيابياً، وإذا كان عكس ذلك كان الفائض سلبياً  زادت اإليرادات عن املصروفات كان الفائض

 .3بالتعريف احملاسيب"

 :4طرق توزيع الفائض -

لى تعويضات ومن مل عأ. التوزيع على مجيع محلة الوثائق بنسبة اشرتاكهم دون تفرقة بني من حصل 
 حيصل خالل الفرتة املالية.

                                                           
 م.2017، عام 708(، ص26حاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المعايير الشرعية، معيار التأمين رقم )هيئة الم  1
الصباغ، أحمد، الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية، بحث مقدم للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، دمشق،   2

 م.2009
 م. 2010، 7، الفائض التأميني معايير احتسابه وأحكامه وطرقة توزيعه، ملتقى التأمين التعاوني الثاني، الرياض، صالقري، محمد علي  3
 .63م، ص2010القره داغي، علي محي الدين، مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته، مؤتمر التأمين التعاوني لعام   4
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فرتة املالية، دون من ات أصاًل خالل الب. التوزيع على محلة الوثائق الذين مل حيصلوا على تعويض
 حصلوا على تعويضات.

 ة املالية.ج. التوزيع على محلة الوثائق بعد حسم التعويضات املدفوعة هلم خالل الفرت 

 اصر المؤثرة في الفائض التأميني:العن -
 التأمني وعدد املشرتكني. أقساط -1

 ثائق.قدار التعويضات املدفوعة للمتضررين من محلة الو م -2

 ربة ونشاط دوائر التسويق يف شركات التأمني اإلسالمية.خ -3

 ملبالغ املالية املتوفرة من االشرتاكات املخصصة لالستثمار. ا -4

 دارة الشركة لالستثمارات وح سن تدبريها هلا.إ -5

عادة، وسعر اإل إعادة التأمني، كاختيار اإلدارة لشركات إعادة التأمني العاملية، ونسب إدارة أعمال -6
 اإلعادة؛ مما يؤثر إجياباً على حجم الفائض.

 قدار األجر املعلوم للوكالة اليت تديرها العمليات التأمينية.م -7

ني، وذلك من استثمار أموال توزيع نسبة أرباح املضاربة بني حساب محلة الوثائق وحساب املسامه -8
 محلة الوثائق.

 حجم االحتياطات الفنية. -9

 لة الوثائق ومدى حتملهم للمسؤولية.سلوك مح -10

األسس اليت اتبعتها الشركة يف معاجلة أي عجز حايل أو عجز مرتاكم من الفرتات السابقة،  -11
 1 وكيفية معاجلته يف الفرتة املالية والفرتات املالية الالحقة.

 

                                                           
 ، بتصرف.2017، عام 386-385، صKIEأمين اإلسالمي، مطبوعات قنطقجي، سامر مظهر، محاسبة الت  1
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 كيفية توزيع الفائض: -

آلتية بناًء على املصاحل اليت يقتضيها جرت عادة الشركات اإلسالمية للتأمني باختاذ اإلجراءات ا
 :1استمرار الشركة وتطورها، وهي

 أن يؤخذ من الفائض املتحقق ما يأيت: -1
، حتياطي العام، أي للفائض الرتاكمي الذي يستمر إىل تصفية الشركةنسبة منه لال -أ

 وجوه صريه األخري إىلوذلك لتقوية املركز املايل حلساب التأمني وبالتايل للشركة، ولكن م
 اخلري.

لعام اوإمنا تستمر إىل  31/12سبة احتياطية للحوادث للتأمينات اليت تنته يف ن -ب
 الالحق.

 سبة للديون املعدومة أو املشكوك فيها اخلاصة حبساب التأمني.ن -ج
 سبة للمستحقات املعدومة أو املشكوك فيها من األقساط.ن -د
 موافقة اهليئة الشرعية للشركة.حتياطيات أخرى يقّرها جملس اإلدارة مع ا -ه

ل اجلميع دون تفرقة تعترب مجيع أقسام التأمني مبثابة حساب واحد، وبالتايل فالفائض يشم -2
 بني األقسام كقاعدة عامة.

 لتأميين.أن يقّر جملس اإلدارة بعد موافقة اهليئة الشرعية نسبة من الفائض ا -3
 خسارة: الفائض ال يسمى ربحاً أو إيراداً، والعجز ال يسمى 

مما ميتاز به التأمني اإلسالمي أن الفائض ليس رحبًا أو إيرادًا للشركة، كما هو احلال يف 
التأمني التجاري، بل ال يسمى رحباً، وإمنا يبقى يف حساب التأمني على ضوء ما سبق، 
وإذا حصل عجز يف احلساب فإنه ال يسمى خسارة، وإمنا عجز تقوم الشركة بإقراض 

حسناً، مث تسرتجعه خالل فرتة مناسبة، ألن الصندوق متضامن وأن من احلساب قرضًا 
يدخل فيه موافق على هذا التضامن التكافلي، وجيوز للشركة أن تعطي مبلغ العجز 

 .2للحساب على أساس إحدى صيغ التمويل اإلسالمي من املراحبة وحنوها

 
                                                           

 ، بتصرف.11ص -دراسة فقهية مقارنة–القره داغي، علي محي الدين، الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي اإلسالمي   1
 .26القره داغي، علي محي الدين، مرجع سابق، ص  2
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 اإلسالمي: المبحث الرابع: إعادة التأمين
 

 ادة التأمين )إعادة التكافل(:تعريف إعأواًل:  -
 بأنه: اإلسالمي ( إعادة التأمني41عّرف املعيار الشرعي رقم )

"اتفاق شركات تأمني نيابة عن صناديق التأمني اليت تديرها قد تتعرض ألخطار معينة على تاليف جزء 
من املستأمنني من األضرار الناشئة عن هذه األخطار، وذلك بدفع حصة من اشرتاكات التأمني املدفوعة 

على أساس االلتزام بالتربع ويتكون من ذلك صندوق إعادة تأمني له حكم الشخصية االعتبارية وله 
ذمة مالية مستقلة )صندوق( يتم منه التغطية عن اجلزء عليه من األضرار اليت تلحق شركة التأمني من 

 .1جراء وقوع األخطار املؤمن منها"

 عقد إعادة التأمني بأنه: فوعرّ 

"عقد تقوم مبوجبه شركات التأمني بنقل جزٍء من األخطار اليت تعهدت بتأمينها إىل شركة إعادة التأمني، 
وتلتزم مبقتضاه بدفع حصة من أقساط التأمني املستحقة هلا من املستأمنني لشركة اإلعادة مقابل التزامها 

ادة التأمني اإلسالمي بقيامها على بتحمل حصة من املطالبات وفق االتفاقية املوقعة بينهما. وتتميز إع
 .2( بشأن التأمني اإلسالمي"26أساس التأمني التكافلي نفسه كما يف املعيار الشرعي رقم )

تعترب احلاجة إىل إعادة التأمني ضرورة أساسية لتوزيع حتمل املخاطر، وال تسمح القوانني لشركات التأمني 
بيانات كافية على إبرامها التفاقيات إعادة التأمني.  عمومًا أن متارس أعمال التأمني إال إذا قدمت

% لدى 30أمني % من أعماهلا وتعيد ت70فإن شركة التكافل حتفظ بــــــ  (3رقم ) وحسب الشكل
 .3شركة إعادة التكافل

                                                           
 .1035المعايير الشرعية، مرجع سابق، ص  1 

 .1052المعايير الشرعية، مرجع سابق، ص  2 

 .132قنطقجي، مرجع سابق، ص  3 
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 (3الشكل رقم )

 توضيح نسب توزيع األخطار بني شركة التكافل وشركة اإلعادة

 إعادة التأمين:أسباب اللجوء إلى ثانياً:  -
التأمني من حاالت الشك واالحتياط من وقوع خسارة  اتاحلماية والضمان: يف ختلص شرك -1

 بالنسبة هلا.

جتّنب شركات التأمني التقلبات الشديدة يف كلفة وعدد اخلسائر بني السنة التوازن واالستقرار:  -2
 واألخرى.

ابية حمدودة مالياً بالنسبة حلجم اخلطر اليت تستطيع لكل شركة تأمني طاقة استيعالطاقة االستيعابية:  -3
 قبوله.

الكوارث: احتمال تعرض شركات التأمني للكوارث الشاملة قد يعرضها ملشاكل مالية يستوجب  -4
 عليه جتنبها.

جتّنب حصر اخلسارة يف اقتصاد دولة معينة لوحدها، ويتم بذلك توزيع اخلسائر على شركات إعادة  -5
 ناطق خمتلفة يف العامل.التأمني يف م

شركة إعادة 
التأمين

شركة تأمين شركة تأمين شركة تأمين

30%  

70%  
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احلصول على اخلربة من معيد التأمني، خصوصًا عند بداية مزاولة الشركة لنشاطها يف قطاع  -6
 .1التأمني

 ثالثاً: أهمية إعادة التكافل: -
 2على مستوى االقتصاد الجزئي: 

ادة ات اإلعساهم إعادة التأمني يف خفض تكلفة رأس مال شركات التأمني نظراً لتحمل شركي -
وال جملاهبة التزامات قسطًا من املخاطر؛ وهذا اخليار أفضل من اقرتاض الشركة ملزيد من األم

 إضافية.
 لربح لكل منهما.اسن رحبية شركة التأمني واإلعادة معاً لتوزيع املخاطر؛ مما يزيد من فرص حي -
 ني املالية.لتأمقق اخنفاض التكلفة وزيادة الرحبية مزيداً من التوسعات قدرات شركات احي -
 3على مستوى االقتصاد الكلي: 

مني عموماً ساعد منو أعمال شركات التأمني وإعادة التأمني يف خفض تكاليف منتجات التأي -
 لزيادة التنافس أواًل، وزيادة التخصص فيما بينها ثانياً. 

يدة داعية جيادة حجم السوق التأميين من خالل حتفيز طلب جديد بإقناع شرائح اجتمز  -
سوق التأمني  بزيادة حمافظ التأمني التكافلي وابتكار منتجات جديدة تعمل على تطوير

 التكافلي.
مجيع مفاصل  وبالنتيجة، رواج صناعة األمان يف االقتصاد وازدهارها وينعكس ذلك على

ض تكاليف تلك االقتصاد بسبب اخنفاض املخاطر احمليطة بقطاع األعمال وبالتايل اخنفا
 النسبة له.املخاطر ب

 
 
 
 

                                                           
 .69، صCIBAFIموسى القضاة، التأمين التكافلي، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية    1
 .133قنطقجي، مرجع سابق، ص  2
 ، بتصرف.61، ص2008شر والعلوم، حلب، أسسه ومحاسبته، شعاع للن –قنطقجي، سامر مظهر، التأمين اإلسالمي   3
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 التجارية: ضوابط إعادة التأمين لدى شركات اإلعادةرابعاً:  -
 :1ميكن تلخيصها كما يلي

 ية.إن إعادة التأمني جيب أن تبدأ أوالً لدى شركات إعادة التأمني اإلسالم أ.

كلي، بشكل   لتأمنينها غري قادرة على إعادة الكتأمني إسالمية يف حالة وجود شركات إعادة  ب.
التأمني عادة إعلى شركات التأمني اإلسالمية أن تعيد التأمني بشكل جزئي لدى شركات  يجبف

  ة.أوالً مث تعيد تأمني اجلزء املتبقي لدى شركات اإلعادة التجاري اإلسالمية

لسارية تعود ملكيتها اأاّل حتتفظ شركات التأمني اإلسالمية بأية احتياطات نقدية عن األخطار ج. 
التفاق بني ولكن جيوز ا ة التأمني التقليدية إذا كان يرتتب على ذلك دفع فوائد ربوية.لشركات إعاد

ركات التأمني اإلسالمية اإلسالمية وشركات إعادة التأمني التقليدية على أن حتتفظ ششركات التأمني 
ساس عقد املبالغ على أ بنسبة معينة من األقساط املستحقة لشركات اإلعادة التقليدية واستثمار تلك

باً أو وكياًل باالستثمار مع املضاربة أو الوكالة باالستثمار حبيث تكون شركات التأمني اإلسالمية مضار 
 شركات إعادة التأمني التقليدية صاحب املال، والربح بينهما حسب االتفاق.

ية بالقدر تأمني التقليدأن تكون مدة االتفاقيات بني شركات التأمني اإلسالمية وشركات إعادة الد. 
 الذي تتطلبه احلاجة.

لشرعية التفاقيات إعادة أن حتصل شركات التأمني اإلسالمية على موافقة واعتماد هيئات الرقابة اه. 
 التأمني قبل إبرامها.

 امساً: طرق إعادة التأمين )إعادة التكافل(:خ
افلي بعرض كل خطر مبوجب هذه االتفاقية تقوم شركة التأمني التك إعادة التكافل االختياري: -1

على معيد التكافل على حدى، مع عرض جلميع الظروف احمليطة هبذا اخلطر، وتكون احلرية للمعيد يف 
 ، وتعّد هذه الطريقة مكلفة إدارياً.2قبول أو رفض التغطية

                                                           
 ، بتصرف.1038-1037المعايير الشرعية، مرجع سابق، ص   1
م، 2007، عام 44، العدد 22بن علي عبد العزيز الغامدي، إعادة التأمين والبديل اإلسالمي، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد   2

 .46، صجامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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مني تكافلي ومعيد التأمني على أن مفهومه: يتم االتفاق بني شركة التأإعادة التكافل االتفاقي:  -2
ليه أن لتأمني الذي جيب عم الشركة بإسناد كافة االخطار الواقعة ضمن نطاق االتفاقية إىل معيد اتقو 

لذي تتحمله شركة إعادة ايتم حتديد حصة معيد التكافل؛ نسبة اخلطر  إليه، كمايلتزم بقبول ما أسند 
 ثيقة يتم إصدارها. كل و لالتكافل وشركة التكافل؛ مدة التعويض، وآلية جتديد عمليات إعادة التكافل 

 .1من إجيابياهتا أن التسيري اإلداري يكون أبسط منه يف طريقة إعادة التكافل االختياري

 المبحث الخامس: القيم في اإلدارة التكافلية:
 واًل: القيم اإلسالمية:أ

ركة ليب مشاوبتنفيذ أسا مع الشريعة ويتّسم باحلِرفية وخاٍل من الغرر وامليسر، بصياغة عقد يتماشى
 راعية للقيم اإلسالمية.مال يتحقق الكمال املنشود مامل تتحقق اإلدارة الشاملة للتكافل  –األخطار 

 :2وفيما يلي بعض تلك القيم ذات الصلة الوثيقة بإدارة التكافل

وف من أي شيء إلميان باهلل، هذا اإلميان باهلل القوي خالق الكون، حيرر الناس من اخلاالتوحيد أو  -1
ن عزمهم لنيل غرض وى خشية اهلل، ومينحهم شعوراً بالثقة، وجيعلهم يشحذون مهمهم ويعقدو آخر س

ع يف اخلطأ أو ارتكاب أي الذي منحنا احلياة. هذا اإلميان حيمي الناس من الوقو  –واحد هو رضا اهلل 
 حمظور أو ظلم اآلخرين. 

وحياسبون  يتحكمون يف سلوكهم نإلميان باآلخرة والثواب والعقاب، من يتمتعون هبذا اإلمياا -2
 أنفسهم على كّل صغرية.

 عين أن يعتمد الناس على اهلل وحده الواهب واحلافظ لكّل شيء.التوّكل، وي -3

 نفسهم.الناس من لوم بعضهم بعضاً، إذ يتوىل الناس املسؤولية بأاملساءلة، متنع املسؤولية و  -4

 أيت آخرون بالتغيري.فالتغيري جيب أن يأيت من الداخل وال ننتظر أن ي

                                                           
 عامر حسن عفانة، إطار مقترح لنظام محاسبي لعمليات شركات التأمين التكافلي في ضوء الفكر المحاسبي اإلسالمي، رسالة ماجستير، الجامعة  1

 . 2010، عام 64اإلسالمية، غزة، ص
2  .2001IIPH), Naceur Jabnoun, Islam and Management (Riyad: International Islamic publishing House ( 
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لرضى والكفاءة. وتساهم املشاركة يف التوّصل إىل أفضل حيفز عنصر املشاركة االبتكار وااملشاركة،  -5
 القرارات، ويف تصحيح اخلطأ للتقليل من العيوب وحتسني األداء.

كيات الرعاية لو بالنسبة إىل القيم اإلسالمية، وإهنا احملصلة الطبيعية لسر الزاوية العدالة، هي حج -6
 واحل ب والرمحة واملشاركة.

ن العرق أو عبصرف النظر  لثقة، والكرامة، واخلصوصية، يؤكد اإلسالم على الكرامة اإلنسانيةا -7
ظ عليها. واحرتام الكرامة فالكرامة هي واحدة من أهم عناصر احلياة اليت جيب احلفااجلنس، أو الدين؛ 

وهذه الثقة  –بني الناس  وهذا بدوره يؤدي إىل الثقة املتبادلةيعين أيضًا احرتام خصوصية اآلخرين. 
 عالية يف عمليات التكافل. مبكانةاملتبادلة حتظى 

داخل  ا من شأنه ان حيقق نوعًا من تبادل األفكار والثقافات بني مجيع األعضاءاحلوار، وهذ -8
 الشركة.

يف اإلنفاق،  د، ويشجع على االعتداليمة الكفاءة، يرفض اإلسالم عدم الكفاءة وإهدار املوار ق -9
 مما يساعد الناس على حتمل الشدائد والصرب املثابرة.

فأياً   –يعين النقود بالنسبة إىل الغرب، فهو يف اإلسالم يعين احلياة  بينما الوقت قيمة الوقت، -10
هناك جمال ها. فليس كان الوقت الذي نضيعه، فهو يضيع من حياتنا احملدودة اليت حنن مسؤولون عن

 إلضاعة الوقت فيما هو غري مثمر وغري مفيد.

االهتمام أمر ضروري لنجاح أي شركة. فيجب أن هنتم بعمالئنا ومرؤوسينا االهتمام واملشاركة،  -11
الرتاحم بني وزمالئنا، حيث يؤدي االهتمام إىل املساعدة واملشاركة. ويضيف اإلسالم هذا التعاطف و 

 هم وترامحهم وتعاطفهم مثل  مثل املؤمنني يف توادّ " صّلى اهلل عليه وسّلم:الناس يف حديث رسول اهلل 
 .1"اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

 مي حمّمد صّلى أوحى اهلل هبا للنيب األوأول كلمة  ،لب العلم، هو أحد أهم القيم يف اإلسالمط -13
                                                           

(، والبخاري، 2586(، برقم: )1999 /4أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ) 1

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل " :(، بلفظ6011( برقم: )10 /8كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، )
 مى". تداعى له سائر جسده بالسهر والحضو الجسد، إذا اشتكى ع

 



32 

عل الناس والشركات جيالقًا من هذه القيمة ليس هناك أي سبب اهلل عليه وسّلم كانت )إقرأ(. وانط
 تتقاعس عن حتقيق أي تقّدم أو إجناز.

إن  –ا لضمان جناح شركتها وما ورد أعاله يبني إلدارة التكافل كل القيم اليت جيب أن تتبناها وتنفذه
 شاء اهلل.

 ثانياً: حوكمة شركات التكافل:

شركة، إدارة احلكومة. حيث يقوم صاحب الشركة )حاملو األسهم( يف اقتصاديات اليوم تشبه إدارة ال
بانتخاب مدراء كممثلني هلم إلدارة مجيع شؤون الشركة. وي شار إىل جمموعة املدراء باسم جملس اإلدارة 

(Board of Directors: BOD مث يفوض جملس اإلدارة مهمة اإلدارة مهمة تنفيذ العمليات )
(، الذي يعّينونه يف هذه الوظيفة. وهذا املدير مسؤول COOسي للعمليات )الفعلية إىل املدير الرئي

أمام جملس اإلدارة، املسؤول بدوره بشكل مجاعي وفردي أمام حاملي األسهم. وعالوًة على اختيار 
ويراقب النتائج. ويسّمى اإلدارة أيضاً يف اختيار األعمال واالسرتاتيجيات مدير العمليات، يشرتك جملس 

 .1لنظام يف إدارة الشركات حبوكمة الشركاتهذا ا

 .2وتقوم تلك احلوكمة يف شركة التكافل على أربعة أسس وهي الصدق واألمانة والتبليغ والفطنة

 الصدق:  -1

للعمليات الذي يشرف على  البد أن تقوم العالقة، بني حاملي األسهم وجملس اإلدارة واملدير الرئيسي 
لغرر وامليسر اوهلذا حيظر  ، على الصدق. إذ أن التكافل هو حمصلة الصدق،إجناز العمل باملؤسسة فعلياً 

 يف التكافل ألهنما ممارستان بعيدتان عن املعىن احلقيقي للصدق. 

طراف املعنية سواء أكان حامل األسهم أو عضو جملس متثل األمانة والثقة من جانب األاألمانة:  -2
يدة. ولن تكون هناك إدارة بنة أساسية ومهمة يف بناء حوكمة جداإلدارة أو املدير التنفيذي الرئيسي ل

 ناجحة من دون وجود أطراف تتصف بالثقة واألمانة. 

                                                           
حوكمة الشركات هي نظام القواعد والممارسات والعمليات التي يتم من خاللها توجيه الشركة والسيطرة عليها، وتشمل حوكمة   1

ء والموردين الشركات أساسا تحقيق التوازن بين مصالح العديد من أصحاب المصلحة في الشركة، مثل المساهمين واإلدارة والعمال
والممولين والحكومة والمجتمع، وبما أن حوكمة الشركات توفر أيضا إطارا لتحقيق أهداف الشركة، فإنها تشمل عمليا كل مجال من 

 .مجاالت اإلدارة، بدءا من خطط العمل والضوابط الداخلية إلى قياس األداء واإلفصاح عن الشركات
 .2010)مقاربة تقنية الستبعاد الغرر والميسر والربا(، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، مهيمن إقبال، التأمين التكافلي العام  2
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 التبليغ:  -3

ميثل التبليغ جانباً مهماً للشفافية اليت جيب أن تتوفر يف حوكمة الشركات. فجميع املشكالت االقتصادية 
الذين يعملون مهاك ال يبلغون الرسالة بشكل صحيح  اليت حصلت يف عامل األعمال ترجع لكون الناس

 وشّفاف حلملة األسهم.

 الفطنة:  -4

حتتاج إدارة األعمال إىل أناس يتحّلون بالفطنة. فلن يستطيع النشاط التجاري مواجهة حتديات السوق 
وظفني وحتقيق النجاح املنشود ما مل يدار من ِقبل مدراء ومدير تنفيذي رئيسي وجمموعة من كبار امل

 على األقل ممن يتمتعون بالفطنة.

مما سبق ميكننا بسهولة أن نرى أن التطبيق الصحيح للقيم اإلسالمية يف إدارة التكافل سيعزز من 
 احلوكمة اجليدة داخل الشركة.
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 األزمة السورية وتأثيرها على قطاع التأمين السوري
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 تمهيد:

آخذاً يف النمو والتحسن خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين؛ حيث االقتصاد السوري  كان
، وبلغ معدل 2010و 2000% سنويًا بني عامي 4.3سجل الناتج احمللي اإلمجايل منوًا مبعدل 

لعديد %. كما أنه كان يشبه اقتصاد بلدان أخرى يف املنطقة العربية يف ا4.4التضخم نسبة مقبولة عند 
وذلك ملا متتعت به البالد من استقرار سياسي  ،2010االقتصادية واالجتماعية عام من املؤشرات 

 .1إمكانيات اقتصادية كبرية يف كل اجملاالتواقتصادي واجتماعي، مع وجود 

 ومر االقتصاد السوري بثالث مراحل خالل األزمة، وهي:

 المرحلة األولى:

دمة عنيفة لالقتصاد وكانت هذه املرحلة مبثابة ص 2012ىت هناية وح 2011وبدايتها من منتصف عام 
 السوري اليت كانت نتيجتها هجرة الكفاءات ورؤوس األموال خلارج البالد.

 المرحلة الثانية: 

رغم تفجري  حيث حاول االقتصاد السوري امتصاص الصدمة اليت واجهها 2013كانت خالل عام 
 حلرب والتكّيف مع األوضاع.االقتصاد من اقتصاد السلم إىل اقتصاد ااألوضاع السياسية واألمنية وحتول 

 المرحلة الثالثة:  

اولة السري حنو األمام، حىت اآلن وحماولة التكّيف األعمق مع الظروف وحم 2014امتدت من بداية عام 
املناطق السورية يف  زمة% من الوضع القائم قبل األ35بأي حال من األحوال ولكن بنسبة مل تتجاوز 

 ط. اآلمنة فق

 

 

                                                           
 ، هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سورية.2010 – 2006تقرير الخطة الخمسية العاشرة   1
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 سورية وأثرها على االقتصاد السوري:األول: األزمة الالمبحث 
 

التحتية كالطرق والسكك  بسبب األزمة اليت مرت هبا سوريا تعرض االقتصاد للتدمري على صعيد البنية 
نتكاسات وتقّلص لزراعة إىل ااوتعرض قطاع احلديدية والطاقة الكهربائية والنفط والغاز واملباين وغريها، 

القتصاد بشكل عام ايف املساحات املزروعة وبالتايل حدوث انكماش يف اإلنتاج الزراعي مع تعرض 
ية واالحتاد األورويب ضد لشدائد نتيجة العقوبات االقتصادية اليت فرضتها الواليات املتحدة االمريك

 إلمجايل.احمللي ا سوريا، وأدى ذلك بطبيعة احلال إىل تراجع ملحوظ يف معدالت الناتج

% تضرر 20دمريها و% من املساكن مت ت7حيث  وأحلقت األزمة أضراراً اقتصادية واجتماعية ضخمة،
 لناتج احمللي اإلمجايلقدرت اخلسائر الرتاكمية يف ا 2016وحىت هناية عام  2011فمنذ عام  جزئياً،
 .2010م مجايل عاأضعاف الناتج احمللي اإل مليار دوالر أي ما يعادل أربعة 226بنحو 

 الموازنة العامة للدولة:أواًل:

جع كبري يف اإليرادات العامة ولو نظرنا إىل املوازنة العامة للدولة خالل فرتة األزمة جتد أنه حدث ترا
نسبة تغطية اإليرادات  للدولة سواء النفطية أو غري النفطية مع تراجع لإلنفاق العام؛ حيث تراجعت

زمة، وهذا ما دفع الدولة على يف املوازنة العامة بشكل كبري على مدار سنوات األ العامة للنفقات العامة
شر لسداد كافة االلتزامات سد العجز احلادث يف املوازنة عن طريق التمويل بالعجز عرب االقرتاض املبا

 3400حوايل  2015اليت تقع على عاتق الدولة؛ حيث وصل حجم الدين العام الداخلي يف عام 
 لرية سورية.  مليار

ونتيجة لذلك حدثت زيادة يف املعروض النقدي وبالتايل ارتفاع يف معدالت التضخم ما أدى إىل 
 .1استمرار تبعات خطرية يف بنية االقتصاد الكلي للدولة

 

                                                           
 .2015"تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري"، مركز دمشق لألبحاث والدراسات،   1
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سعر الصرف: ثانياً:  

على سعر ذلك أيضاً تأثري نظراً للظروف اليت أثرت على االقتصاد السوري على كافة النواحي جند أنه ل
خنفاض سعر صرف امقابل العمالت األجنبية خالل سنوات األزمة؛ حيث قدر صرف اللرية السورية 

ة السابقة، ووصل سعر أضعاف خالل سنوات األزم 8اللرية السورية مقابل الدوالر األمريكي حبوايل 
 %. 88لرية سورية أي اخنفضت بنسبة  400صرف الدوالر األمريكي إىل 

ية على التحويالت بالدوالر فاض نتيجة العقوبات اليت فرضتها الواليات املتحدة األمريكوجاء ذلك االخن
االقتصادية األخرى. هذا  األمريكي من وإىل اجلمهورية العربية السورية، باإلضافة إىل بعض العقوبات

جع تدفق البالد وترا إىل جانب اخنفاض الصادرات وازدياد الواردات وهجرة رؤوس األموال إىل خارج
إلنتاج وغريها من العوامل النقد األجنيب وبالتايل اخنفاض االحتياطي النقدي األجنيب مع تعطل عجلة ا

والر الواحد عام لرية سورية مقابل الد 210، واستمر ذلك احلال ليصل صرف االقتصادية األخرى
 .2016لعام  510و 2015لرية مقابل دوالر واحد لعام  391و 2014

سائر المادية:الخ ثالثاً:  

مببلغ  2007ابتة يف عام يقدر البنك الدويل تكلفة األضرار املادية اليت حلقت بسوريا باألسعار الث
 .2016مليار دوالر حىت مارس  7,2مليار دوالر إىل  5,9يرتاوح من 

ن جراء صناعة النفط وحدها م وتشري تقديرات وزارة النفط والثروة املعدنية السورية إىل ان تكلفة أضرار
تصل تكلفة األضرار  مليار دوالر، وبذلك 27الدمار الذي حلق باآلبار وخطوط األنابيب تبلغ حنو 

مليار دوالر حىت  68ايل مدن وداخل مثانية قطاعات بينها قطاع النفط إىل حو  6الناجتة عن احلرب يف 
 .2016مارس 

% من 57وتشري التقديرات إىل أن مدينة حلب تعد األشد تضررًا بني املدن حيث تتضمن حوايل 
، ويف تقدير آخر للمركز السوري لبحوث السياسات الذي يقر تكلفة تدمري البنية 2016األضرار لعام 
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كما تشمل   مليار دوالر مبا يف ذلك خسارة املباين السكنية وغري السكنية 67,3التحتية املادية بنحو 
 . 1هذه التقديرات أيضاً أضرار املعدات واألدوات

 القطاع المصرفي:  رابعاً:

 ليت أثرت سلباً على أدائه.عاىن القطاع املصريف من جمموعة من املشاكل والعقبات يف بداية األزمة، وا

لكن . 2012لعام % يف ا6,6، وبنسبة 2011% يف العام 20فرتاجع حجم الودائع املصرفية بنسبة 
، 2013% يف العام 18، بدأت بالتحسن والنمو التدرجيي فقد منت الودائع )2013بدايًة من العام 

 ة سورية.مليار لري  1690بــــ  2015( ولتصل إىل ذروهتا يف العام 2014% يف العام 16

ية يث اخنفضت يف بداحكما هنجت التسهيالت االئتمانية املمنوحة املنحىن البياين نفسه للودائع، 
 %14,8سبة منو قدرها، وبن2015لتصل ذروهتا يف العام  2013األزمة، لتعاود االرتفاع منذ العام 

 .2011% عن عام 4وبنسبة  2014عام عن 

فرعاً( نتيجًة لتعرضها  169كما تقلص االنتشار املصريف نتيجة إلغالق العديد من الفروع املصرفية )
فرعاً يف  373إىل  2011فرعاً يف العام  542ملصرفية من للسرقة والتخريب، إذ اخنفض عدد الفروع ا

% يف 4,5.كما ارتفعت نسبة الديون املتعثرة من إمجايل الديون يف املصارف العامة من 2015العام 
، يف حني وصلت نسبة الديون املتعثرة يف املصارف 2015% يف العام 16,2إىل  2011العام 

 .22015% يف العام 9,4اخلاصة إىل 

ملركزي، املصرف التجاري ت العقوبات على القطاع املصريف واملايل لتشمل حظر التعامل مع البنك ابدأ
لصناعي، مصرف االسوري، املصرف التجاري السوري اللبناين، مصارف حكومية أخرى مثل املصرف 

 التوفري، املصرف الزراعي التعاوين، ومصرف التسليف الشعيب.

سات سورية عامة ذه املصارف ومع إقامة عالقات مع شركات ومؤسواحلظر يعين رفض التعامل مع ه
 ة.أو خاصة من خالهلا، سواًء على النظام املصريف أو على الشخصيات االعتباري

                                                           
  goo.gl/nVv83Tباألرقام كل شيء عن االقتصاد السوري منذ بداية األزمة"، موقع مجلة صور، الرابط االلكتروني رغد البني، "  1
 تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري، مرجع سابق.  2
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حيث يعترب كل من املصرف  لكن ما جيب األخذ به أن العقوبات املالية واملصرفية بعيدة وعميقة األثر؛
حلكومة السورية مع العامل اوك األساسية اليت تقوم على تعامالت املركزي واملصرف التجاري السوري البن

م من خالهلما جزء كبري أي تتم من خالهلا عمليات االسترياد والتصدير للقطاع العام، ويتاخلارجي، 
ويل الواردات بالقطع باإلضافة إىل سياسة متمن عمليات االسترياد والتصدير للقطاع اخلاص أيضاً، 

 ي القطاع اخلاص.األجنيب ملستورد

لذلك تعترب العقوبات املصرفية واملالية هي العقوبات األوسع تأثرياً حيث تطال عمليات التجارة اخلارجية 
 .1وما يتبعها من تأثريات كربى على االقتصاد الكلي

وعلى الرغم من ذلك كان أكثر القطاعات االقتصادية حيازة للثقة هو القطاع املصريف، فعلى الرغم من 
ضغوطات الكبرية ال تزال املصارف السورية تعمل بشكل جيد، وال تزال تضخ يف االقتصاد مزيداً من ال

 .2األموال لتمكني القطاعات االقتصادية األخرى من ختطي آثار األحداث اليت تشهدها سورية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2016، عام 25-24راما المعصراني، دراسة بعنوان "أثر األزمة على أداء المصارف اإلسالمية"، ص  1
 .7-6ان، دراسة بعنوان "أثر األزمة المالية العالمية على أداء المصارف اإلسالمية والتنمية"، جامعة صنعاء، صد. ثابت فرح  2
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 :في سورية : قطاع التأمينثانيلالمبحث ا
 

الذي أ حدثت مبوجبه هيئة اإلشراف على التأمني  2004لعام  /68جاء املرسوم التشريعي رقم /
كمرحلة أساسية لتحضري وبناء السوق الوطنية للتأمني ووضع القواعد التنظيمية له، وكان من أهم ما 

قامت هيئة اإلشراف على التأمني تلبية املتطلبات الضرورية النطالقة السوق عرب حتديد الضوابط 
ع اجلهات األخرى اليت متارس أعماالً مساندًة أو ملحقة بالنشاط العامة لقيام شركات التأمني ومجي
 وانب اليت اقتضتها هذه املرحلة .التأميين، وكذلك تنظيم أبرز اجل

وقد قامت اهليئة مبراجعة موضوعية وبصورة مستمرة للتشريعات واألنظمة بغية التأكد من كفايتها 
تطورات اليت تشهدها السوق، من خالل البناء ومالءمتها على ضوء التطبيق العملي هلا ويف ظل ال

على أحدث النصوص الساندة اليت تعتمدها هيئات اإلشراف املماثلة، والرتكيز على متطلبات وقواعد 
مبا يتناسب مع ( LAIS)اإلشراف اليت تعتمدها اجلمعية الدولية هليئات اإلشراف على التأمني 

 لسوق وبدايات انطالقته.....سار اواقعنا واملتطلبات اخلاصة املقرتنة مب
لعام  /43ويف إطار هذا العمل مّت إقرار سلسلة من األنظمة األساسية بعد صدور املرسوم التشريعي /

 م قطاع التأمني وهذه األنظمة هي:الذي تضمن املالمح األساسية لتنظي 2005
 ./43التعليمات التنفيذية للمرسوم / -
 يم مهنة وسطاء التأمني.تنظيم مهنة وكالء التأمني، و تنظ -
 .(TPAي )شركات إدارة نفقات التأمني الصحنظام  -
نظام مسوي اخلسائر وخرباء احلوادث وتقدير  -نظام املعاينني وخرباء التأمني االستشاريني.  -

 األضرار.
 نظام قيد االكتواريني ومتطلبات عمل االكتواري يف سوق التأمني السورية . -
 ني.معايري إعادة التأم -
 األسس اخلاصة بتشكيل االحتياطات الفنية يف شركات التأمني السورية . -
 نظام مكافحة غسل األموال. -
 إحداث االحتاد السوري لشركات التأمني وإقرار نظامه األساسي . -
 نظام احملاسبني القانونيني املعتمدين من قبل اهليئة . -
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 نظام االستثمار يف شركات التأمني . -
 جمهولة. صندوق املتضررين من حوادث السري الناشئة عن آليةنظام  -
 نظام حوكمة الشركات . -

كما أقر جملس إدارة هيئة اإلشراف عدداً كبرياً من القرارات اليت تعاملت مع الشؤون املتصلة مبا صدر 
لى يعات واألنظمة ععن اهليئة ومعظم هذه القرارات كان له ضرورة قصوى يف تكريس وتفعيل التشر 

 وجهها الصحيح.
وقام جملس إدارة هيئة اإلشراف على التأمني بالرتخيص لعدد من شركات التأمني اليت بدأت مبمارسة 

 عة يف التلبية ودقة يف املتابعة.أعماهلا وما تطلبه ذلك من جهد وسر 
كما أن اهليئة رخصت عدد من شركات إدارة نفقات التأمني الصحي بعد أن مت تكييف أوضاعها 

األحكام واألنظمة اليت صدرت عنها، وفضالً عن ذلك ومبوجب األنظمة اليت وضعتها اهليئة مت مع 
استقبال مئات الطلبات ممن يرغبون باحلصول على رخصة وكيل تأمني أو وسيط أو مسوي خسائر، 

 .1وغريها من وظائف التأمني املساندة

 ك بالرتخيص لشركة، وذل2006 عام يف جمال التأمني التكافلي يفلقد بدأت سورية أوىل خطواهتا 
مليار لرية  2هلا والبالغ أول شركة تأمني تكافلي يف سورية؛ فضاًل عن ضخامة رأمسا بصفتها)العقيلة( 

أن تلتزم الشركة بتقدمي  علىلتكون بذلك يف الرتتيب التاسع عشر بني شركات التأمني العربية. سورية. 
  تصر يف مدينيت دمشق وحلب.اإلسالمية، إال أن نشاط الشركة اق املنتجات التأمينية وفق أحكام الشريعة

ويشارك فيها الكويتية سورية،  مليار لرية 1.5غ رأمساهلا وكانت الشركة الثانية هي شركة )النور( اليت بل
% وشركات 15بة %، و)النور( لالستثمار املايل بنس10الباكستانية للتأمني التكافلي بنسبة 

  سوريون وكويتيون.ومستثمرون آخرون 

يساهم فيها مليون لرية سورية  850السورية القطرية( برأمساهلا البالغ الشركة )أما الشركة الثالثة فهي 
%، واإلسالمية 15%، والقطرية للتأمني اإلسالمي بنسية 15بنك قطر الدويل اإلسالمي بنسبة 

 لألوراق املالية يف قطر بنسبة %5 2.
                                                           

  http://www.sisc.sy/Arهيئة اإلشراف على التأمين، الموقع الرسمي   1
 .19، صفحة 2007نوان: التأمين في سورية بين الواق وآفاق المستقبل، دمشق، تقرير خاص من إعداد المركز االقتصادي السوري، بع  2

http://www.sisc.sy/Ar
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رية سورية، وكان لديها لالشركة اإلسالمية السورية، برأس مال بلغ مليار  مت تأسيس 2007ويف العام 
 أربعة فروع يف: دمشق وحلب وطرطوس، ومحص.

وتعددت نشاطات هذه الشركة، فشملت التأمني اهلندسي، وتأمني املركبات، وتأمني النقل وتأمني 
 . 1احلريق والسرقة وتأمني احلياة، باإلضافة إىل التأمني الصحي

مة للتأمني وشركيت التأمني شركة تأمني من بينها املؤسسة العا 14شار إىل أن يف سورية تعمل حاليًا ي  
ململوك للحكومتني السورية والليبية واإلسالمية السورية(، واليت يتوىل االحتاد العريب ا –التكافلي )العقيلة 

 ا التأمينية.مأعماهل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .https://7al.net/0T9li، رابط المقال: 2017مقال بعنوان: معلومات عن التأمين التكافلي اإلسالمي وتاريخه في سورية، عام   1

https://7al.net/0T9li
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 المبحث الثالث: أثر األزمة على شركات التأمين التكافلي:
 

إن قطاع التأمني ميثل الصدى للوضع االقتصادي العام يف أي بلد، فال ميكن وجود تأمني مزدهر يف 
بني أوساط وشرائح واسعة بلد يعاين من مشكالت اقتصادية أساسية، ويف سورية هناك قلق وترقب 

ه اجلديدة يف املرحلة القادمة، ومصدر هذا داخل اجملتمع جتاه ما ميكن أن يقوم به هذا القطاع بصيغت
القلق خصائص اجملتمع السوري، واالعتبارات اليت يتم اعتمادها عادة كمؤشرات ميكن من خالهلا التنبؤ 

 1وأهم هذه الصعوبات: صعوبات البد من مواجهتها،اء املنتظر وهي حبد ذاهتا تعترب مبستوى األد
 تتمثل يف:صعوبات عامة:  -أوالً 

ر آلية استثما -3-لفردي ضعف الدخل ا -2- ر الوعي التأميين )غياب الثقافة التأمينية(قصو  -1
 ة.نقص اخلربات والكوادر الفني -5-بيانات واإلحصاءات النقص يف ال -4-أموال شركات التأمني 

 وأهم هذه الصعوبات ما يلي: صعوبات خاصة:  -ثانياً 
لسوق السورية للتأمني يف ظل األزمة باالنسحاب من ابدء معيدي التأمني ( صعوبة إعادة التأمني؛ 1

ورية من قبل االحتاد أي وقف التعامل مع شركات التأمني السورية نتيجة العقوبات املفروضة على س
إلعادة التأمني ة الثقة العاملية األورويب وأمريكا وغريمها، وتقوم حالياً شركات التأمني باإلعادة عند شرك

TRUST-RE وعند شركة GIC ا يوجد شروط قاسية يف إال أن أسعار اإلعادة مرتفعة كم
لتأمني، وهذا ينعكس على ابعض اتفاقيات إعادة التأمني، باإلضافة للصعوبة يف جتديد اتفاقيات إعادة 

 التوسع يف أعماهلا. كما حيّد من قدرة الشركات علىاملؤمن هلم من خالل ارتفاع أقساط التأمني،  
لدوالر سلبًا على قطاع اأثّر تراجع سعر صرف اللرية أمام  للرية أمام الدوالر:تقّلب سعر صرف ا( 2

هذا اخلصوص تقوم  التزامات للمودعني جيب دفعها بالقطع األجنيب، ويفالتأمني خاصًة أن هناك 
الرغم من كون شركات الشركات بإعادة التسعري ورفعه مبا يتالئم مع التضخم الذي حيدث، حيث أن ب

 تقدم خدمة اجتماعية إال أهنا يف ذات الوقت هي شركة اقتصادية. التأمني 
أثّر ذلك بشكل كبري على إمكانية شركات التأمني باالكتتاب ( صعوبة حتويل األموال من وإىل سورية: 3

ببعض األخطار، حيث أن لبعض األخطار الكبرية واليت تفوق قدرة الشركة على استيعاهبا جيب وجود 

                                                           
بعنوان " التأمين في سورية بين الواقع وآفاق المستقبل"، إعداد المركز االقتصادي السوري، دمشق،  تقرير خاص عن التأمين في سورية 1

2007. 
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مكن االكتتاب هبا وبالتايل حتويل أقساط اإلعادة إليه بالقطع األجنيب وباملقابل استالم معيد للتأمني لي
 منه بالقطع األجنيب عند وقوع اخلطر املؤمن منه. التعويضات 

( ارتفاع أخطار بعض املنتجات وبالتايل ارتفاع أسعارها إىل احلد الذي اختفت به من السوق مثل 4
لتأمني دير بالذكر هنا أن بعض املنتجات التأمينية مل ترتفع أسعارها مثل االتأمني الزراعي، لكن من اجل

 عزى وجوده يف السوق بشكل أساسي لعدم ارتفاع قسطه. اإللزامي للسيارات والذي ي
( اخنفاض بيع وثائق التأمني بسبب ارتفاع أسعارها، حيث ارتفعت األقساط نتيجة ارتفاع أسعار 5

أو ارتفاع قطع التبديل والغيار مثل تأمني السيارات الشامل، ومما ساهم يف املواد مثل التأمني الصحي 
اخنفاض بيع وثائق تأمني السيارات الشامل بشكل أساسي هو توقف قرض شراء السيارات لدى العديد 

 من املصارف يف سورية. 
لنوع من ( فيما خيص التأمني الصحي: إن ما تشهده سورية اليوم قد أثر بشكل كبري على هذا ا6

التأمني، فقد مت فقدان الكثري من أصناف الدواء يف السوق السورية كما أن االرتفاع الكبري يف أسعار 
وتوقف معامل األدوية عن العمل جعل العديد من األمراض خيرج  الدواء وارتفاع أسعار اخلدمات الطبية

ة من الشبكة الطبية والتفاوت عن نطاق التغطية التأمينية، كما أن خروج بعض مقدمي اخلدمات الطبي
يف ظروف عمل البعض اآلخر بني األرياف واملدن باإلضافة خلروج عدد كبري من املشايف من اخلدمة 

 يف كثري من املناطق أدى إىل ضعف جودة اخلدمة املؤداة وعدم رضا املؤمن له. 
ل مواطنو هذه البلدان إن قطاع التأمني نشط يف الكثري من البلدان اليت تعرضت ألزمات حيث أقب -

على الـتأمني، إال أنه يف سورية حدث العكس وذلك لسببني أساسيني مها قلة الوعي التأميين وضعف 
 احلالة االقتصادية ملعظم املواطنني.

سنويا وهذه % 30إىل  حظ منو واضح وصل قبل األزمةلو  2005منذ تأسيس الشركات يف عام ف
 .2011عام  بعض املنتجات اجلديدة لغاية وأضافت شركات التأمنيالنسبة تعترب جيدة لقطاع التأمني 

وخالل األزمة ويف هذا العام طبقت بعض العقوبات على سوق التأمني حتديدا وهي عقوبات االحتاد 
 .التأمنياألورويب مبا يتعلق بإعادة سوق 

. لتأمينية وفق املتاحجم احملفظة اويعترب اعادة التأمني املفصل احليوي يف شركات التأمني وأصبحت ح
بتوقف بعض املنتجات مثل االسترياد والتصدير بتأثر  إعادةاحملفظة للشركات اليت لديها وتأثر حجم 

قطاع النقل أيضا تأثر تأمني السيارات بسبب توقف استرياد السيارات وتوقف املشاريع اهلندسية 
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ل األزمة والشيء االجيايب الوحيد الذي واالنشائية وغريمها وبالتايل يعد سوق التأمني تأثر سلبا خال
 .التأمييناستفاد منه هذا السوق هو الوعي الثقايف 

اصة التأمينات الشخصية خوبدأ املواطن يرى األخطار ملموسة أكثر من قبل وبالتايل أخذوا باالحتياط 
 .الصحيمثل تأمني احلياة والتأمني 

التأمني هو أول من  إن سوقلبا ونستطيع القول أما باقي منتجات التأمني مجيعها كما قلت تأثرت س
ي عمل صناعي أو جتاري وهذا االنتعاش نتيجة تداخل أ األزمة.تأثر باألزمة وهو أول من ينتعش بعد 

 .تعاشه سليمماية وبالتايل يكون انأو اقتصادي حتما يكون قطاع التأمني الضمانة يف احل
 2017لعام  ة سوريةمليار لري  25وري حجم البدالت لسوق التأمني الس توافرةويف االحصائيات امل 

 .العاموقريبا نعلن االحصائيات االخرية هلذا  %10 نسبة النمو حبدود
وحنن  .ل ويعطينا االمو القطاع التأميينلكن حنن نعول على دوران العجلة االقتصادية ألن يعجل بنم

العمار من أنظمة وتشريعات ملرحلة اعادة ابدورنا نقوم قمنا خالل الفرتة املاضية بتجهيز اجياد بيئة 
 .التأمنيوقرارات تساعد قطاع 

ومن هنا  ،لتأمني العايلصحاب الدخل احملدود من الذين تأثروا بسبب عدم قدرهتم بدفع قسط اأ ويعدّ 
 .1بدأنا نعمل على التأمينات الصغرية اليت تواكب االثر السليب لألزمة

ية، امتنعت شركات التأمني اخلارجية عن إعادة التأمني يف سور  ة، فقدتعّرض قطاع التأمني خلسائر كبري  -
لذي يعرض التمويالت ااألمر إضافة إىل أن شركات التأمني احمللية أصبحت تؤمن لفرتات قصرية فقط، 

لناجتة عن حوادث ااملمنوحة من املصارف ملخاطر إضافية نامجة عن عدم إمكانية تعويض اخلسائر 
 التخريب. احلريق والسرقة و 

لديون املعدومة، نتيجة سبة ااً على القطاع املصريف، فارتفعت نوانعكست هذه املخاطر والتحديات سلب
زيادة السحوبات، األمر و لتوقف املتعاملني عن السداد، واخنفضت نسب السيولة نظراً لرتاجع الودائع 

ا انعكس سلباً على  ممتوقعة، الذي دفع املصارف إىل تعزيز نسب السيولة فيها ملواجهة أي سحوبات 
لبية املصارف استمرت يف علمًا أن غاكفاءة استخدام األموال املتاحة، وبالتايل على رحبية املصارف. 

لقطع األجنيب )أرباح احتقيق األرباح ايل تعود بشكل أساسي إىل احتساب أرباح إعادة تقييم مراكز 
  حني حقق معظمها خسائر تشغيلية.غري حمققة(، يف

                                                           
ttp://shababnah-، سامر العش، مدير عام هيئة االشراف على التأمين، واقع سوق التامين وتأثيرات األزمة السوريةمقال عن   1
/sy.com/jaridah/2018/04/12 

http://shababna-sy.com/jaridah/2018/04/12/
http://shababna-sy.com/jaridah/2018/04/12/
http://shababna-sy.com/jaridah/2018/04/12/
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دارة املخاطر يف هيئة االشراف على التأمني يف سوريا هنا اليوم رافد حممد تأثر إمدير الدراسات و  أّكدو 
 .قطاع التأمني بسبب األوضاع السياسية واألمنية يف البالد وتداعياهتا االقتصادية

وام عيف بيع وثائق التأمني عن األ فاضاً ن قطاع التأمني سجل اخنأ :وقال حممد يف تصريح صحايف
السيارات لدى  السابقة تركز بشكل خاص يف تأمني السيارات الشامل بسبب توقف قروض شراء

 .اخرى تتعلق بسلوك املستهلكني وتغيري اولويات الشراء لديهم ألسبابضافة إالعديد من البنوك 
 .باملئة 40وقدر املسؤول السوري االخنفاض يف بيع وثائق التأمني بنسبة تصل اىل حوايل 

ورويب من ناتج عن ارتباطه بسوق التأمني األساسي لألزمة يف سوق التأمني السوري ن التأثري األأ وأكد
 .عادة التأمني تتم بني شركات سورية وأوروبيةإمعظم عقود  أناىل  خالل عمليات اعادة التأمني مشرياً 

الوروبية من ضاف حممد "بعد فرض العقوبات االقتصادية على سوريا انسحبت شركات االعادة اأو 
السوق السورية غري ان البديل كان موجودا وبشكل دائم من خالل التوجه اىل األسواق العربية 

 ."واالسيوية
فه من فكرة افالس اي شركة تأمني تعمل يف سوريا كنتيجة لتداعيات االزمة احلالية وأعرب عن عدم ختوّ 

تمرة من هيئة رية وتوفر رقابة مسبسبب وجود رأس مال قوي وعال لدى مجيع شركات التأمني السو 
 .1االشراف على التأمني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لقاء صحفي مع مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة اإلشراف على التأمين في سوريا، رافد محمد،  1

https://www.facebook.com/syriahro/posts/10150596242948115/ 
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ايل لشركات التأمني التكافلي عن طريق ثر األزمة على األداء امليف هذا الفصل بدراسة أسأقوم  تمهيد:
 مؤشرات: الرحبية، واملديونية، واملالءة املالية، وكفاية رأس املال.

 :أهمية التحليل المالي كوسيلة لتقييم األداءالمبحث األول: 
ادرة على مواكبة املتغريات ن صناعة التأمني صناعة فنية متخصصة ومستقبلها مهيأ للشركات الكبرية القإ

. ومما ال شّك فيه أن التحليل تطورات العاملية مما يتطلب دعم وتقوية املراكز املالية لشركات التأمنيوال
ابعة تنفيذ السياسات املايل لتقييم أداء هذه الشركات من أهم وظائف جهات الرقابة واإلشراف ملت

ثائق عن طريق استخدام بعض لو العامة للدولة ومتابعة قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماهتا حلملة ا
لتزامات الشركة وأيضاً درجة مؤشرات املالءة املالية اليت تعتمد على كفاية املخصصات الفنية ملواجهة ا

  امللكية. /الضمان الكافية املتمثلة يف حقوق املسامهني

        profitability Index: مؤشر الربحية: أوالً 

كفاءة إدارة املؤسسة   وتقيس نسب الرحبية مدىكرب ربح ممكن، اهلدف الرئيسي لكل مشروع هو حتقيق أ
 يف حتقيق الربح على املبيعات وعلى األصول وعلى حقوق املالكني

 مؤشرات تقييم األداء "قياس الربحية": ومن أهم محاور -

اطني يتحقق الربح يف النش وهذا املؤشر يقيس الرحبية الناجتة عن النشاطني التأميين واالستثماري وقد
فائض )عجز( االكتتاب  معاً أو يف أحدمها، وقد ينتج عنهما معاً عجز )خسارة( ومن مث يتعني إظهار

 النشاط التأميين. التأميين بعد استبعاد أثر عائد االستثمارات مث يلي ذلك إظهار فائض )عجز(

ضًا بني فائض وعادة يتم إظهار العالقة بني صايف دخل االستثمارات وفائض النشاط التأميين وأي
)عجز( االكتتاب التأميين وفائض النشاط التأمني مع قياس الرحبية النهائية بقائمة الدخل إىل حقوق 

 .1املسامهني

                                                           
 .73+72اسات التأمينية، مصر، صالنظام المحاسبي والتحليل المالي، معهد الدرصالح السمسطاوي،  1
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 هلاو أص  متويليف املنشأة أسلوب تقيس مؤشرات وهي: Debt Index المديونيةر مؤشثانياً:  
 .أكرب بدرجة اململوك لاملا رأس على أم أكرب بدرجة املقرتض املال رأس على باالعتماد ذلك متّ  وهل

 :Solvency Index ثالثاً: المالءة المالية

تعترب دراسة املالءة املالية لشركات التأمني ا)التقليدي والتعاوين( من أولويات اهتمامات اهليئات 
تر واملنظمات اخلاصة املشرفة على قطاع التأمني يف خمتلف دول العامل، وقد ازدادت أمهيتها مع توا

. وتعين املالءة بشكل عام القدرة على الوفاء أو سداد االلتزامات، وقد بينت 1األزمات احمللية والعاملية
اجلمعية الدولية للتأمني أن أي شركة تأمني تكون مليئة عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماهتا بالنسبة 

 ظروف(. إىل العقود كلها ويف أي وقت كان )أو على األقل يف معظم ال

ني من خالل الوفاء مبستحقاهتم يف محاية ملصاحل محلة وثائق التأمتكمن أمهية املالءة املالية يف أنه ميّثل 
مني ملا هلا من أمهية اقتصادية أوقاهتا احملددة، كما أهنا تتضمن جناح وبقاء واستمرارية نشاط شركات التأ

 واجتماعية. 

كون يف العموم من ، إال أنه يتتنظيمات املختلفة للدولهذا وختتلف مكونات هامش املالء حسب ال
عمد اجلهات الرقابية على قطاع ترأس املال واالحتياطيات واألرباح احملتجزة، ونظراً ألمهية هامش املالءة 

 جم خماطرها.التأمني لفرض حد أدىن إلزامي من هامش املالءة يتماشى مع حجم اكتتاهبا وح

 :Capital Adequacy Index رابعاً: كفاية رأس المال

متثل نسبة كفاية رأس املال وكيفية حساهبا أمهية خاصة وضرورية لكل من القائمني عليها واخلرباء 
الباحثني يف شؤوهنا فهي متثل "جوهر إدارة املخاطر" خصوصا الفرتات األخرية.. لذلك كانت هناك 

ضوع خماطر وكفاية رأس املال للمؤسسات ( اليت تركز خاصة على مو 3( )2( )1اتفاقيات بازل الدولية )
املالية وكان هناك تعديالت متتالية وتطوير مستمر هلا يف ضوء املستجدات على الساحة العاملية بإضافة 

                                                           
( بعد قطاع 2007-2008على سبيل المثال، فقد كان قطاع التأمين القطاع الثاني من حيث حجم التأثير الذي تسببت فيه األزمة المالية العالمية )  1

 مليار دوالر أمريكي. 1000البنوك، وقد قدرت بعض الجهات خسائر هذا القطاع بما يقارب 
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ومعاجلة أنواع جديدة من املخاطر ت ؤخذ بعني االعتبار عند حساب كفاية رأس املال خاصة بالنسبة 
 .للمؤسسات اإلسالمية

املخاطر وهو مصطلح يوّضح أهنا متثل نسبة رأمسال املؤسسة املالية مقارنة ب لمالكفاية رأس ا  ىمعن
أي عمليات أخرى، وتعترب نسبة  و العالقة بني مصادر رأمسال املؤسسة املالية واملخاطر احمليطة مبوجوداهتا 

ائر قد ومواجهة أي خس كفاية رأس املال أداة لقياس مالءة املؤسسة وقدرهتا على تسديد التزاماهتا
 حتدث يف الفرتات القادمة

 :ةمعيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمي -

املالية اإلسالمية استطاع جملس اخلدمات املالية اإلسالمية إصدار معيار كفاية رأس املال للمؤسسات 
 ٢٠٠٧تفاقية بازل الثانية يف العام م تلى ذلك إصدار الركيزتني الثانية والثالثة اعتمادا ال٢٠٠٥يف العام 

م لتكتمل بذلك مقررات جلنة بازل حيث اعتمدت وثيقة املعيار بشكل أساسي على وثائق جلان بازل 
إضافة للتعديل املدخل على اتفاق رأس املال إلدارج خماطر السوق حيث ادخل املعيار التعديالت 

املتفقة مع الشريعة واليت تقدمها مؤسسات الالزمة لتغطية مواصفات وخصائص املنتجات واخلدمات 
اخلدمات املالية اإلسالمية ليغطي املعيار متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املال اعتماداً بشكل رئيس 
على الطريقة املعيارية، فيما يتعلق مبخاطر االئتمان كما تعتمد طريقة املؤشر األساس يف تناول خماطر 

 .1 طرق القياس املطبقة على خماطر السوقالتشغيل وتعتمد كذلك على شىت

املؤسسة املالية اإلسالمية تستمد مقومات وجودها من مبادئ االقتصاد اإلسالمي تقوم حبشد  -
األموال واستثمارها والقيام باخلدمات املصرفية والتمويلية واالستثمارية يف نطاق الشريعة اإلسالمية 

وأصحاب احلسابات االستثمارية باإلضافة لتحقيق وذلك هبدف حتقيق عائد مناسب للمسامهني 
غايات اجتماعية وتكافلية لبناء اجملتمع املسلم ككل لذلك وظيفة احلماية من املخاطر تكون فقط يف 

حالة أن اخلسارة اليت حدثت هي نتيجة تعدي أو تقصري من املؤسسة، بينما اخلسائر األخرى 
ون العالقة ما بينهم وما بني املؤسسة هي عالقة فستكون على أصحاب احلسابات االستثمارية ك

                                                           
 2014ي، دراسة تطبيقات معيار كفاية رأس المال في المؤسسات المالية اإلسالمية، دراسة علمية في موقع الشرق د.مجمد فوز  1

sharq.com-https://www.al 

https://www.al-sharq.com/
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عقد مضاربة، اليت مبوجبها يتحمل صاحب الوديعة االستثمارية اخلسارة إال يف حالة التعدي أو 
التقصري من جانب املؤسسة يف ممارسة نشاطاهتا، وبالتايل فإن رأس املال ليس مسؤوالً عن كل 

 .املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة

 : دراسة حالة شركة العقيلة للتأمين التكافلي:الثانيالمبحث -
 

 :شركةالعن لمحة  -أوالً 

 . 16/12/2007شركة العقيلة للتأمني التكافلي هي شركة مسامهة مغفلة سورية تأسست بتاريخ 
وهي أول شركة تأمني تكافلي حتصل على إذن مباشرة العمل من هيئة االشراف على التأمني السورية 

 //. 15185يف سجل اهليئة وسجل جتاري رقم // //11برقم //
وتتصدر العقيلة للتأمني التكافلي مجيع شركات التأمني العاملة يف سوق التأمني السوري من ناحية رأس 

سهم بقيمة امسية قدرها  /20000000/وموزعة على  املال إذ يبلغ ملياري لرية سورية مدفوع بالكامل
 .مائة لرية سورية للسهم الواحد

 الخدمات التكافلية التي تقدمها الشركة: -
 أواًل: التأمينات الشخصية، وتشمل:

 .التأمني التكافلي الصحي  
 التأمني التكافلي املتعلق بالسفر. 
 أ. التأمينات املؤقتة )غري االدخارية( ، وتشمل خيارات متعددة: تأمينات احلياة التكافلية 

 ب. تأمينات احلياة االدخارية واالستثمارية                                                           

 ثانياً: التأمينات غري الشخصية على األموال واملمتلكات، وتشمل:

 .التأمني التكافلي على املركبات 
 .التأمني التكافلي على املمتلكات 
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 .التأمني التكافلي اهلندسي 
 .التأمني التكافلي على نقل البضائع 
 1افلي ضد احلوادث العامةالتأمني التك . 

 : ATIشركة لل والتحليل المالي لماليةاالبيانات  -ثانياً 
 2لشركة العقيلة )معدل العائد على االستثمار( ( بيانات نسبة الرحبية1اجلدول )

% النسبة  السنة صايف الربح حقوق امللكية 
-1.16 1,969,823,517 -22,759,970 2008 
0.90 1,998,883,858 18,000,062 2009 
6.53 2,158,143,848 140,825,151 2010 
-7.59 1,881,194,664 -142,822,713 2011 
1.96 1,907,853,041 37,327,104 2012 
8.09 2,204,361,310 178,318,384 2013 
8.08 2,347,666,016 189,705,111 2014 

14.79 2,823,680,705 417,644,887 2015 
12.86 3,469,508,550 446,306,140 2016 

 100ق امللكية*و حق/صايف الربح=  الربحية مؤشر

 ( لشركة العقيلة( نسبة االحتياطيات الفنية إىل حقوق امللكية )مؤشر املالءة املالية2اجلدول )

% النسبة  السنة االحتياطيات الفنية حقوق امللكية 
0.39 1,969,823,517 7,672,020 2008 

17.04 1,998,883,858 340,607,261 2009 
40.27 2,158,143,848 869,173,240 2010 
46.36 1,881,194,664 872,132,037 2011 
69.03 1,907,853,041 1,316,940,796 2012 

                                                           
 . tisyria.com/about.htmlhttp://www.aموقع الشركة االلكتروني   1
( 2008-2016من إعداد الباحث، والبيانات مأخوذة من التقارير المالية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي في الفترة بين عامي ) 2+1الجدول  2

 مقدرة بالليرة السورية.

http://www.atisyria.com/about.html
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58.65 2,204,361,310 1,292,783,825 2013 
56.91 2,347,666,016 1,336,039,395 2014 
36.76 2,823,680,705 1,037,975,980 2015 
35.32 3,469,508,550 1,225,415,920 2016 

100ق امللكية*و االحتياطيات الفنية/حق=  المالءة مؤشر  
 1( نسبة حقوق امللكية إىل إمجايل األصول )مؤشر كفاية رأس املال( لشركة العقيلة3اجلدول )

% النسبة  السنة حقوق امللكية إمجايل األصول 
97.88 2,012,418,944 1,969,823,517 2008 
82.55 2,421,495,534 1,998,883,858 2009 
64.87 3,326,960,901 2,158,143,848 2010 
63.50 2,962,709,002 1,881,194,664 2011 
55.58 3,432,341,507 1,907,853,041 2012 
58.75 3,752,005,762 2,204,361,310 2013 
59.44 3,949,644,530 2,347,666,016 2014 
64.58 4,372,223,863 2,823,680,705 2015 
60.72 5,714,109,408 3,469,508,550 2016 

100*إمجايل األصول/حقوق امللكية=  كفاية رأس المال  مؤشر  
 

 لشركة العقيلة  ديونيةامل( نسبة معدل 4اجلدول )

 نسبة مجموع الديون إلى مجموع األصول
 % النسبة السنة

2008 2.12 
2009 17.45 
2010 35.13 
2011 36.5 

                                                           
( 2008-2016لة للتأمين التكافلي في الفترة بين عامي )من إعداد الباحث، والبيانات مأخوذة من التقارير المالية لشركة العقي 4+3الجدول  1

 مقدرة بالليرة السورية.
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2012 44.42 
2013 40.84 
2014 39.6 
2015 30.5 
2016 27.7 

 : دراسة حالة الشركة اإلسالمية السورية للتأمين:لثالثالمبحث ا
 

 لمحة عن الشركة اإلسالمية السورية للتأمين: -أوالً 

سورية رأس ماهلا  إن الشركة اإلسالمية السورية للتأمني هي شركة مسامهة مغفلة مغلقة
جاري رقم: )مليار( لرية سورية مدفوع بالكامل ومرخصة مبوجب السجل الت 0000000100

. 26/12/2007م تاريخ /135رئاسة جملس الوزراء رقم: / مبوجب قرار وتعمل /15213/
تاريخ  199/100قم: /ر وحائزة على رخصة مزاولة املهنة من هيئة اإلشراف على التأمني بالقرار 

8/10/2008.  
لشركة موظفاً ذوي كفاءة وأداء رفيع املستوى، وهم موزعون على فروع ا 80 حالياً  وتوظف الشركة

رع محصفالبالغ عددها حالياً أربعة فروع وهي: فرع دمشق، فرع حلب، فرع طرطوس،   
 وهناك خطة مستقبلية للتوسع يف الفروع لتشمل كافة احملافظات السورية1.

 
 التي تقدمها الشركة: الخدمات التكافلية -

 :2تقدم الشركة العديد من اخلدمات التكافلية. أذكر أمهها بإجياز

:تأمين المركبات -1  
 :أنواع التأمين والتغطيات الممنوحة

                                                           
1  insurance.com/index.php?art=6-http://siic . 

 

http://siic-insurance.com/index.php?art=6
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 التأمين اإللزامي: 
ويشمل تأمني األخطار املادية واجلسدية للغري وتأمني الركاب من األضرار اجلسدية اليت ميكن أن 

 .ة على ذلك وتأمني خطري الوفاة والعجزتلحق هبم والعطالة عن العمل املرتتب

 التأمين التكميلي: 
 ويغطي األضرار املادية للمركبة املؤمنة ضمن حدود مبلغ التأمني

 .حريق املركبة املؤمنة
 .سرقة املركبة املؤمنة

تأمني السائق: ملا قد يلحق من األضرار اجلسدية والعطالة عن العمل والعجز اجلزئي أو الكلي والوفاة 
 .نفقات الطبية والعالجوال

 المميزات: 
إلصالح سيارته يف الوكالة اخلاصة هبا أو خارج الوكالة وفقاً لتقديرات  االختيارللمؤمن له حرية 

 .الشركة أو يف الورشات اليت خيتارها املؤمن
اإلصالحات  –مينح املؤمن له بطاقة إنقاذ لسيارته.. تشمل خدمات متعددة مثل: )قطر السيارة 

 .(تزويد السيارة بالوقود يف احلاالت الطارئة –شحن البطارية  –ة الطارئ
متنح السيارة السياحية اخلاصة اليت مت تأمينها لدى شركتنا تأميناً إلزامياً وتكاملياً بطاقة برتقالية جمانية 

 .)ويستوىف رسم الطابع فقط( لتأمني السيارة داخل لبنان واألردن

 تأمين البطاقة البرتقالية: 
تأمني إلزامي لتغطية السيارة السورية أثناء سفرها إىل إحدى الدول املذكورة أدناه وفقاً للقوانني هو 

 –ليبيا  –مصر  –األردن  –املتبعة يف البلدان املشرتكة باتفاقية البطاقة الربتقالية وتشمل: )لبنان 
 (.السودان –عمان  –اإلمارات  –قطر  –الكويت  –البحرين  –املغرب  –تونس  –اجلزائر 

 
تأمين حريق وسرقة وم.م للمنشآت: -2  

مع مثل هذه القفزة النوعية السائدة حالياً يف جمال الصناعة التأمينات العامة –تأمينات احلريق 
والتجارة ال بد من وجود وسائل مناسبة تضمن احلماية الكاملة للمصانع واملؤسسات وغريها من 
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رى اليت تضمن التعويض عن اخلسائر الناجتة عن املخاطر اليت املشاريع. باإلضافة إىل الوسائل األخ
 .تتعرض هلا املنازل واملمتلكات إثر حريق أو أخطار أخرى

 .وهذا ما تسعى إليه الشركة اإلسالمية للتأمني من خالل خطتها التأمينية اليت تقدمها لك
 التأمين ضد الحريق: 

يها بفعل احلريق و/ أو األخطار املشمولة هبذا الضرر املادي الذي قد يصيب املمتلكات املؤمن عل
 . التامني

 تأمين السرقة: 

تشمل اخلسائر أو األضرار الالحقة باملمتلكات املؤمنة والنامجة عن السرقة و/ أو حماوالت السرقة 
يف عملية الدخول أو  خلع ( سواءً  –شريطة أن تكون مرتبطة باستخدام وسائل العنف )كسر 

 . اخلروج
 فة أخطار المقاولينتأمين كا : 

تعهد شركة التأمني بتعويض املقاول أو صاحب العمل عن األضرار واخلسائر الناجتة عن حتقق 
املخاطر املؤمنة مبوجب وثيقة التأمني )التلف املادي ( باإلضافة إىل تغطية املسؤولية جتاه الطرف 

 )الغري(.الثالث 

 تأمين األموال: 
سوء األمانة اليت يرتكبها  –االختالس  –ها مبا يف ذلك السرقة كان سبباً  أي خسائر لألموال أي

االشخاص املسؤولون عن نقل النقود او أثناء وجودها ضمن اخلزنة أو الغرفة احلصينة للنقود واليت 
 . تعود ملكيتها إىل املؤمن له

 تأمين خيانة الموظفين: 
 (احتيال –أمانة موظفيه )تزوير سرقة  تعوض املؤمن له عن مجيع اخلسائر أو األضرار الناجتة عن سوء

 تأمين المنزل : 
 . تأمني احلماية للمنزل وحمتوياته وذلك بالتعويض عن األضرار واخلسارات املادية
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 تأمين المسؤولية المدنية: 
 .مادياً  أو اً من له للغري سواء كان الضرر جسديتغطي كل ما يتسبب به املؤ 

التأمين الهندسي: -3  
 ر المقاولينتأمين جميع أخطا: 

شكل خاص مثل )أعمال بتوفر احلماية الكاملة للمشروع بشكل عام والتعويض عن اخلسائر املادية 
 (.أخطار الطبيعة –العقد 

 تأمين معدات وآليات المقاولين: 
 .يل أو املتوقفة منهاتغطي كافة األضرار املتعلقة مبعدات املقاولني سواء أكانت يف حالة تشغ

 التركيب تأمين جميع أخطار:  
 .تغطي كافة األخطار الناجتة عن تركيب اآلالت والتعويض عن األضرار النامجة عنها

 :تكافل الحج والعمرة -4
م هذا الربنامج ليتماشى مع الشريعة اإلسالمية السمحة ويساعد صمّ : برنامج تكافل احلج والعمرة

األعباء املادية يف حال حدوث ضيوف الرمحن على تأدية مناسكهم بكل راحة ودون قلق وعناء من 
 .حادث ال مسح اهلل

 :التغطيات
املنطقة اجلغرافية: تكفل شركة التأمني تقدمي خدمات مساعدة السفر اليت تغطي املؤمن له يف فرتة 

ساعة سواء  24سفره خارج بلد إقامته إىل اململكة العربية السعودية ومتنح التغطية على مدار ال
 .اً كانت الرحلة براً أو جو 

 MAPFRE ASISTENCIA : مةالشركة املخدّ 
 تأمين الصحي  -5
 تأمين الحياة  -6
 1تأمين السفر. -7
 

                                                           
 insurance.com/index.php?art=6-http://siicموقع الشركة االلكتروني  1

 

http://www.mapfreasistencia.jo/masistsite/inicio.do?cF=159
http://siic-insurance.com/index.php?art=6
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 : SIICالمالية والتحليل المالي للشركة  ثانياً: البيانات
 .1الرحبية )معدل العائد على االستثمار( للشركة االسالمية السورية للتأمنيبيانات نسبة  (5اجلدول )

% النسبة  السنة صايف الربح حقوق امللكية 
1.67 1,017,007,918 17,007,918 2008 

3 1,049,683,978 32,676,060 2009 
3.02 1,082,425,311 32,741,333 2010 
3.34 1,057,756,459 35,331,148 2011 
2.82 1,047,286,360 29,529,901 2012 
2.96 1,079,260,875 31,974,515 2013 
4.33 1,074,138,445 46,476,297 2014 
6.48 1,100,892,604 71,310,452 2015 

10.91 1,166,097,397 127,234,073 2016 
5.82 1,122,321,138 65,270,581 2017 

 100ق امللكية*و حق/صايف الربح=  الربحية مؤشر

 اإلسالمية السورية للتأمني( لشركة نسبة االحتياطيات الفنية إىل حقوق امللكية )مؤشر املالءة املالية (6)اجلدول 

% النسبة  السنة االحتياطيات الفنية حقوق امللكية 
0.45 1,017,007,918 4,618,629 2008 

30.68 1,049,683,978 322,084,659 2009 
45.10 1,082,425,311 488,180,807 2010 
46.34 1,057,756,459 490,192,197 2011 
92.20 1,047,286,360 965,548,078 2012 
86.16 1,079,260,875 929,930,078 2013 
85.04 1,074,138,445 913,484,286 2014 
72.32 1,100,892,604 796,219,711 2015 
85.78 1,166,097,397 1,000,336,415 2016 
98.97 1,122,321,138 1,110,756,640 2017 

                                                           
( 2008-2017من إعداد الباحث، والبيانات مأخوذة من التقارير المالية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي في الفترة بين عامي ) 2+1الجدول  1

 مقدرة بالليرة السورية.
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100ق امللكية*و االحتياطيات الفنية/حق=  المالءة مؤشر  
 1نسبة حقوق امللكية إىل إمجايل األصول )مؤشر كفاية رأس املال( لشركة االسالمية السورية للتأمني (7)اجلدول 

 السنة حقوق امللكية إمجايل األصول النسبة %
95.79 1,061,738,542 1,017,007,918 2008 
70.79 1,482,880,479 1,049,683,978 2009 
60.42 1,791,521,904 1,082,425,311 2010 
58.70 1,801,878,523 1,057,756,459 2011 
44.55 2,350,922,316 1,047,286,360 2012 
44.67 2,416,037,863 1,079,260,875 2013 
39.60 2,712,198,787 1,074,138,445 2014 
37.10 2,967,630,167 1,100,892,604 2015 
34.60 3,370,639,914 1,166,097,397 2016 
32.58 3,445,168,597 1,122,321,138 2017 

100*إمجايل األصول/حقوق امللكية=  كفاية رأس المال  مؤشر  
 لشركة اإلسالمية السورية للتأمني ديونيةاملنسبة معدل  (8)اجلدول 

 األصول نسبة مجموع الديون إلى مجموع
 النسبة % السنة

2008 3.25 
2009 2.08 
2010 2.98 
2011 1.77 
2012 5.73 
2013 3.93 
2014 21.76 
2015 26.71 
2016 24.96 
2017 33.78 

                                                           
( 2008-2017ارير المالية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي في الفترة بين عامي )من إعداد الباحث، والبيانات مأخوذة من التق 4+3الجدول  1

 مقدرة بالليرة السورية.
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 اختبار الفرضيات: -
 

  SPSSباالعتماد على برنامج   Paired-Sample T Test مت تطبيق اختبار: 
 لتأمني التكافلي:لدراسة أثر األزمة على شركات ا

 
توجد فروقات جوهرية بني متوسط نسب رحبية شركات التأمني التكافلي قبل األزمة الفرضية األولى: 

 (:H1)الفرضية البديلة وخالل األزمة 
 ( 9اجلدول رقم )

Paired Samples Statistics 

 
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 1.48254 4.19327 8 1.2286 قبل الربحية

 1.71021 4.83721 8 6.9863 بعد

 

 (10اجلدول رقم )

Paired Samples Correlations 

 

N Correlation Sig. 

قبل وبعد   الربحية  8 -.490 .218 
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 (11اجلدول رقم )
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

- بعد - قبل الربحية

5.7576

9 

7.79999 2.75771 -12.27864 .76327 -2.088 7 .075 

 

 SIG = 0.075تبني معنا أن ل حتليل نسب الرحبية لشركيت التأمني التكافلي من خال
وهرية بني متوسط نسب الرحبية قبل األزمة ومتوسط %، ونتيجة ذلك ال توجد فروقات ج5أكرب من 

نسب الرحبية خالل األزمة، وبالتايل نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة أي أنه ال يوجد تأثري 
 لألزمة على رحبية شركات التأمني التكافلي.

ني التكافلي توجد فروقات جوهرية بني متوسط نسبة معدل مديونية شركات التأمالفرضية الثانية: 
قبل األزمة، ومتوسط نسب معدل مديونية شركات التأمني التكافلي خالل األزمة )الفرضية البديلة 

H1:)  
 (12اجلدول رقم )

Paired Samples Statistics 

 

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 5.37863 15.21306 8 12.6600 قبل مديونية

 5.47447 15.48413 8 26.8100 بعد
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 (13اجلدول رقم )

Paired Samples Correlations 

 
N Correlation Sig. 

 259. 454. 8 قبل و بعد مديونية

 

 (14اجلدول رقم )

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

- بعد - قبل مديونية

14.1500

0 

16.04552 5.67295 -27.56439 -.73561 -2.494 7 .041 

 

أصغر من  SIG = 0.041ل حتليل نسب املديونية لشركيت التأمني التكافلي تبني معنا أن من خال
كات التأمني التكافلي قبل %، ونتيجة لذلك يوجد فارق جوهري بني متوسط نسب املديونية لشر 5

األزمة، ومتوسط نسب املديونية لشركات التأمني التكافلي خالل األزمة، وبالتايل نقبل الفرضية 
 البديلة ونرفض فرضية العدم، أي أنه يوجد تأثري لألزمة على معدل مديونية شركات التأمني التكافلي.

املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي توجد فروقات جوهرية بني متوسط نسب  الفرضية الثالثة:
قبل األزمة، ومتوسط نسب املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي خالل األزمة )الفرضية البديلة 

H1:) 
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 (15اجلدول رقم )
Paired Samples Statistics 

 

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 7.02567 19.87160 8 28.3288 قبل المالءة

 7.78001 22.00519 8 65.0087 بعد

 

 (16اجلدول رقم )

Paired Samples Correlations 

 
N Correlation Sig. 

 449. 314. 8 قبل و بعد المالءة

 

 (17اجلدول رقم )

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

- بعد - قبل المالءة

36.6800

0 

24.59022 8.69396 -57.23794 -16.12206 -4.219 7 .004 
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 SIG = 0.004ل حتليل نسب املالءة املالية لشركيت التأمني التكافلي تبني معنا أن من خال
د فارق جوهري بني متوسط نسب املالءة املالية لشركات التأمني %، ونتيجة لذلك يوج5أصغر من 

التكافلي قبل األزمة، ومتوسط نسب املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي خالل األزمة، وبالتايل 
نقبل الفرضية البديلة ونرفض فرضية العدم، أي أنه يوجد تأثري لألزمة على املالءة املالية لشركات 

 افلي.التأمني التك

 

توجد فروقات جوهرية بني متوسط نسب كفاية رأس املال لشركات التأمني الفرضية الرابعة: 
التكافلي قبل األزمة، ومتوسط نسب كفاية رأس املال لشركات التأمني التكافلي خالل األزمة 

 (:H1)الفرضية البديلة 

 (18اجلدول رقم )

Paired Samples Statistics 

 

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

كفاية رأس 

 المال

 5.57395 15.76551 8 74.3114 قبل

 3.25500 9.20654 8 53.4874 بعد

 

 (19اجلدول رقم )

Paired Samples Correlations 

 
N Correlation Sig. 

كفاية رأس 

 المال

 281. 436. 8 قبل و بعد
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 (20اجلدول رقم )

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

كفاية 

رأس 

 المال

20.824 بعد - قبل

00 

14.38284 5.08510 8.79964 32.84835 4.095 7 .0046 

 

 SIG = 0.0046كيت التأمني التكافلي تبني معنا أن ل حتليل نسب كفاية رأس املال لشر من خال
%، ونتيجة لذلك يوجد فارق جوهري بني متوسط نسب كفاية رأس املال لشركات 5أصغر من 

التأمني التكافلي قبل األزمة، ومتوسط نسب كفاية رأس املال لشركات التأمني التكافلي خالل 
ية العدم، أي أنه يوجد تأثري لألزمة على كفاية رأس األزمة، وبالتايل نقبل الفرضية البديلة ونرفض فرض

 املال لشركات التأمني التكافلي. 
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 النتائج والتوصيات:
 

 أواًل: النتائج:

 ت مّت الوصول إىل النتائج التالية:ل حتليل البيانات واختبار الفرضيامن خال

خاصة فيما يتعلق بإعادة التأمني ، تأثر القطاع التأميين من جراء العقوبات املفروضة على سورية -1
شركات اإلعادة يف األسواق األوروبية عن جتديد االتفاقيات اخلاصة بإعادة التأمني مع  توقفتحيث 

 الشركات احمللية.

أقساط وتعويضات التأمني التكافلي ضئيلة مقارنًة بأقساط وتعويضات التأمني التجاري، حيث  -2
% من أقساط 10أقل من  2013و2012فلي لكل من عامي بلغت أقساط شركات التأمني التكا

% ألقساط شركات التأمني التجاري، كما بلغت نسبة تعويضات 90السوق الكلية مقابل حوايل 
% لتعويضات 92% من تعويضات السوق الكلية مقابل أكثر من 8شركات التأمني التكافلي أقل من 

فإن التأمني التكافلي ال يعد منافساً قوياً للتأمني وعليه  .2012اخلاصة عام  شركات التأمني التجاري
 التجاري حىت اآلن. 

تعود أهم أسباب ترجيح كفة التأمني التقليدي إىل حمدودية شركات التأمني التكافلي بشركتني  -3
 فقط، وضعف انتشار فروع هاتني الشركتني يف احملافظات السورية.

لرحبية قبل األزمة ومتوسط نسب الرحبية خالل ال توجد فروقات جوهرية بني متوسط نسب ا -4
 األزمة، أي أنه ال يوجد تأثري لألزمة على رحبية شركات التأمني التكافلي.

يوجد فارق جوهري بني متوسط نسب املديونية لشركات التأمني التكافلي قبل األزمة، ومتوسط  -5
يوجد تأثري لألزمة على معدل مديونية نسب املديونية لشركات التأمني التكافلي خالل األزمة، أي أنه 

 شركات التأمني التكافلي.
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يوجد فارق جوهري بني متوسط نسب املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي قبل األزمة، ومتوسط  -6
نسب املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي خالل األزمة، أي أنه يوجد تأثري لألزمة على املالءة 

 كات التأمني التكافلي.املالية لشر 

يوجد فارق جوهري بني متوسط نسب كفاية رأس املال لشركات التأمني التكافلي قبل األزمة،  -7
ومتوسط نسب كفاية رأس املال لشركات التأمني التكافلي خالل األزمة، أي أنه يوجد تأثري لألزمة 

 على كفاية رأس املال لشركات التأمني التكافلي.

 ت:ثانياً: التوصيا

 وبناًء على النتائج أعاله يوصي الباحث مبا يلي:

تنويع الربامج التأمينية لدى شركات التأمني التكافلي مبا يتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق،  -1
 وتوسيع مظلة التغطية التأمينية لتضم أكرب شرحية من املستهلكني.

 يف املراحل قبل اجلامعية. التوسع يف تدريس التأمني التكافلي يف اجلامعات ورمبا -2

االهتمام بتدريب وسطاء التأمني على أساليب تسويق التأمني التكافلي نظراً حلداثته، حيث ميكن  -3
للفائض مليزات التأمني التكافلي خاصة يف الفصل بني املسامهني ومحلة وثائق التأمني، ومشاركة املؤمن 

ب املشرتكني، أن جتذب شرحية كبرية من خمتلف املتحقق من جرّاء عمليات التأمني واستثمار حسا
 أطياف اجملتمع )إن كانت إسالمية أو غري إسالمية( لشراء منتجات تأمني تكافلية.

جييب على شركات التأمني التكافلي البحث عن قنوات استثمارية جديدة ذات مردود جيد  -4
رباح، وبالتايل املسامهة يف دفع عجلة لتوظيف أمواهلا فيها واالستفادة من الفائض املتحقق وحتقيق األ

 التنمية إىل األمام.

العمل على فتح فروع لشركات التأمني التكافلي يف كافة احملافظات، حيث أن التمدد اجلغرايف له  -5
 دور كبري يف زيادة احلصة السوقية للشركة.
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ملنافسة داخل قطاع التشجيع على افتتاح شركات تأمني تكافلي جديدة، مما يؤدي إىل ازدياد ا -6
 يف السوق السورية. التأمني التكافلي، وزيادة معدل النمو اخلاص هبذا القطاع

 

 

 

 الخاتمة:

يف هناية هذا البحث تبني لنا مدى أمهية التأمني التكافلي وضرورة تطويره مبا يتالئم واحتياجات السوق 
 .يف عملية إعادة اإلعمارملا له من دور هام ال يقل عن دور املصارف اإلسالمية السورية 

مل االجتهاد واإلصابة، وإن  ي  أرجو أن أكون قد وفقت يف اختيار املوضوع وإجنازه ألفوز بأجرَ أخريأ 
 يكن ذلك فحسيب أين بذلت جهدي واهلل من وراء القصد.

 واحلمد هلل ربّ العاملني..
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 المصادر والمراجع:

 أواًل: القرآن الكريم.

 :لنبوي الشريفالحديث ا ثانياً:

اجلسد إذا اشتكى منه عضو  هم وترامحهم وتعاطفهم مثل  مثل املؤمنني يف توادّ نص احلديث: " -1
 ."تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

 

 : المعاجم:ثالثاً 

 ير، دار المعارف، القاهرة الفيومي، أحمد بن محمد علي، المصباح المن -1
 .م2004مجمع اللغة العربية، عام  ،نيس، إبراهيم، المعجم الوسيطأ -2
 

 : الكتب:رابعاً 

 .KIE ،2018األسرج، حسين عبد المطلب، اقتصاديات الوقف، جامعة  -1
السيد، محمد زكي، نظرية التأمين، دار المنارة للنشر والتوزيع،  -2

 اإلسكندرية،
م للمؤمتر الرابع الصباغ، أمحد، الفائض التأميين يف شركات التأمني اإلسالمية، حبث مقد -3

 م.2009للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، دمشق، 
القره داغي، علي محي الدين، مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه   -4

 م2010ومعوقاته، مؤتمر التأمين التعاوني لعام 
قة يالقري، محمد علي، الفائض التأميني معايير احتسابه وأحكامه وطر -5

 م. 2010ملتقى التأمين التعاوني الثاني، الرياض، توزيعه، 
 2008 والتوزيع، والنشر للطباعة السالم دار التأمني، عقود حممد، بلتاجي، -6
 األمنية للدراسات العربية اجمللة اإلسالمي، والبديل التأمني إعادة الغامدي، العزيز عبد علي بن -7

 م.2007 عام األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ،44 العدد ،22 اجمللد والتدريب،
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 م.2015 والدراسات، لألحباث دمشق مركز ،"السوري االقتصاد يف األزمة تأثريات -8
 .سورية يف الدويل والتعاون التخطيط هيئة ،2010 – 2006 العاشرة اخلمسية اخلطة تقرير -9

 ،"املستقبل وآفاق الواقع بني سورية يف التأمني"  بعنوان سورية يف التأمني عن خاص تقرير -10
 م.2007 دمشق، السوري، االقتصادي املركز إعداد

 ، هيئة التخطيط والتعاون الدويل يف سورية.2010 – 2006تقرير اخلطة اخلمسية العاشرة  -11
 مصر، التأمينية، الدراسات معهد املايل، والتحليل احملاسيب النظام السمسطاوي، صالح -12

 .م2004
 .العلمية الكتب دار اجلهاد، كتاب  من عابدين، ابن حاشية عمر، بن أمني حممد دين،عاب -13
 الشعاع، دار ،(وحماسبته اسسه) التكافلي اإلسالمي التأمني مظهر، سامر. د قنطقجي، -14

 م.2008 حلب،
 عام ، KIE جامعة مطبوعات اإلسالمي، التأمني حماسبة مظهر، سامر قنطقجي، -15

 م.2017
 الثاين املؤمتر إىل مقدمة عمل ورقة: دمشق التكافلي، التأمني أساس غدة، أبو الستار بدع -16

 م.2007 اإلسالمية، للمصارف
 الشبكة ،(والربا وامليسر الغرر الستبعاد تقنية مقاربة) العام التكافلي التأمني إقبال، مهيمن -17

 م.2010 والنشر، لألحباث العربية
 م.1998، بريوت اإلسالمية، الرشاد دار التأمني، نظام فيصل، مولوي، -18

 

 

 : الرسائل واألبحاث العلمية:خامساً 

السيد محد، علي محد، دور التحليل املايل يف تقومي األداء املايل لشركات التأمني، حبث مقدم  -1
 م.2009لنيل درجة املاجستري يف احملاسبة والتمويل، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، 

اهلادي، انتصار اهلادي حسب الرسول، النسب املالية ودورها يف التنبؤ بالفشل املايل يف شركات  -2
 م.2012دراسة حالة شركات التأمني اإلسالمية، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا،  -التأمني
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 دراسة– مياإلسال التكافلي التأمني شركات يف التأميين الفائض الدين، حمي علي داغي، القره -3
، جامعة قطر.مقارنة فقهية  

أبو بكر علي أمحد، تطوير التحليل املايل باألساليب الكمية للتنبؤ باألزمات املالية يف شركات  -4
التأمني على احلياة بالتطبيق على السوق املصري، قسم العلوم املالية واملصرفية، كلية االقتصاد 

 .2009 نية،والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األرد
بلعزوز مب علي، محدي معمر، نظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق، اهليئة اإلسالمية  -5

 .م2011 العاملية لالقتصاد والتمويل،
دراسة بعنوان "أثر األزمة املالية العاملية على أداء املصارف اإلسالمية والتنمية"،  ثابت، ،فرحان -6

 جامعة صنعاء.
اجلزء الثاين،  97العدد رقم ن بركات، سوق التأمني يف سورية، جملة الرائد العريب. سوس -7

 م.2008
 ،جامعة بالد الشام "اإلسالمية املصارف أداء على األزمة أثر" بعنوان دراسة راما، ،املعصراين -8

 .م2016 عام
 دراسة اإلسالمية، ليةاملا املؤسسات يف املال رأس كفاية  معيار تطبيقات دراسة فوزي، مدحم.د -9

 https://www.al-sharq.com 2014 الشرق موقع يف علمية
 ،2011 لعام الدولية الندوة عمل وأوراق حبوث التكافلي، التأمني حقيقة القضاة، موسى، -10

 سطيف. عباس فرحات جامعة
 

 : كتب منظمات دولية إسالمية:سادساً 

 -AAOIFIعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراج -1
 م.2017

 اإلسالمية املالية واملؤسسات للبنوك العام اجمللس التكافلي، التأمني القضاة، موسى -2
CIBAFI،  
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 : التقارير المالية:سابعاً 

م من سوق 2016 – 2009التقارير املالية لشركة العقيلة للتأمني التكافلي خالل الفرتة  -1
 وراق املالية.دمشق لأل

 م.2017 – 2008التقارير املالية للشركة اإلسالمية السورية للتأمني خالل الفرتة  -2
 

 : مراجع أجنبية:ثامناً 

1- Naceur Jabnoun, Islam and Management (Riyad: International 

Islamic publishing House (IIPH), 2001. 
 

 : المواقع االلكترونية:تاسعاً 

 goo.gl/nVv83T صور، جملة موقع البين، رغد -1
 اإلسالمي  التعاوين التأمني بدار، أمحد صاحل -2

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D223.doc  
3- /https://www.facebook.com/syriahro/posts/10150596242948115        
  : املقال رابط ،2017 عام سورية، يف وتارخيه اإلسالمي التكافلي التأمني عن معلومات -4

https://7al.net/0T9li . 
http://shababna- السورية األزمة وتأثريات التامني سوق اقعو  -5
/sy.com/jaridah/2018/04/12  

 دراسة اإلسالمية، املالية املؤسسات يف املال رأس كفاية  معيار تطبيقات دراسة فوزي، حممد.د -6
  sharq.com-https://www.al م.2014 الشرق موقع يف علمية

7- -f207-http://www.alkhaleej.ae/economics/page/8260b97b
e66be968be43-8526-4b99 

  http://www.atisyria.com/about.html ة االلكرتوينشركة العقيلموقع  -8
 موقع الشركة اإلسالمية السورية للتأمني: -9

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D223.doc
https://www.facebook.com/syriahro/posts/10150596242948115/
https://7al.net/0T9li
http://shababna-sy.com/jaridah/2018/04/12/
http://shababna-sy.com/jaridah/2018/04/12/
http://shababna-sy.com/jaridah/2018/04/12/
https://www.al-sharq.com/
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/8260b97b-f207-4b99-8526-e66be968be43
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/8260b97b-f207-4b99-8526-e66be968be43
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/8260b97b-f207-4b99-8526-e66be968be43
http://www.atisyria.com/about.html
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