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 أكرمنا بنعمة اإلسالم ويسر لنا سبيل العلم الشكر هللا سبحانه وتعالى الذي
  .ثابرة إلتمام هذا العمل المتواضعوالمألهمني اإلرادة والصبر و

  
لجامعة حسيبة بن بوعلي وجميع القائمين على ثم كامل الشكر والتقدير 

  .بحثنظراً لما قدموه لي من دعم إلنهاء هذا الإدارتها، 
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ألهمني  أكرمنا بنعمة اإلسالم ويسر لنا سبيل العلم والشكر هللا سبحانه وتعالى الذي
  .ثابرة إلتمام هذا العمل المتواضعوالماإلرادة والصبر 

 األستاذ الدكتور بلعزوز بن علي :ثم كامل الشكر والتقدير ألستاذي الفاضل 
 والذي كان إلرشاداته القيمة الذي أنار لي الطريق بنصائحه وتوجيهاته السديدة،

أتقدم وروحه الطيبة الفضل في إتمام هذا العمل بتوفيق اهللا سبحانه وتعالى، كما 
الذين شرفوني ة أعضاء لجنة المناقشة ساتذاأل  السادةبعبارات الشكر والتقدير إلى

  .بقبولهم مناقشة هذا البحث المتواضع وتقييمه
  :ىص الشكر والعرفان إللبخا كما أتقدم 

   علي بالمملكة العربية السعودية، وجميع العاملين األستاذ الدكتور ناصر عبد الحميد
 في شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين بالمملكة العربية السعودية؛

  األستاذ الدكتور سراج الهادي قريب اهللا، األمين العام لإلتحاد العالمي لشركات
تكافل والتأمين اإلسالمي بالسودان، على إسهاماته في تقديم المعلومات الالزمة إلتمام ال

 العمل؛هذا 
  رئيس قسم الدراسات والبحوث بشركة التأمين األستاذ الدكتور عبد السالم آدم

 اإلسالمية بالسودان؛
 ؛جميع العاملين في شركة سالمة للتأمين في الجزائر، وباألخص األستاذ وليد سعود 
  هذا العمل إتمام من بعيد في كل من بسط لنا يد العون من قريب أو  إلى

 .المتواضع
                                        

  فالق صليحة: الطالبة                                               

                                                      



 

 

 ملخص البحث

، ذلك ملا للتأمني التكافلي من -جتارب عربية-تعاجل هذه األطروحة متطلبات تنمية نظام التأمني التكافلي      
دور هام يف دعم التنمية االقتصادية، حيث يعترب قطاع التأمني مكوناً أساسياً يف القطاع املايل لكل اقتصاد 

  .عل جهود كل من الدولة وشركات التأمني التكافليوحيتاج تفعيله وتنمية نشاطه إىل تكامل وتفا
    ويف هذا الصدد تناول البحث اإلطار النظري لنظام التأمني التجاري ونظام التأمني التكافلي مشرياً إىل أهم 
أوجه اإلختالف بينهما وآراء الفقهاء يف مدى شرعيته كبديل لنظام التأمني التجاري، وصوالً إىل التعرف على 

النظرية لعمل شركات التأمني التكافلي، بغرض التعرف على صيغ اإلدارة واإلستثمار يف شركات األسس 
يف ضمان توافق وتطابق نشاط شركة التأمني التكافلي مع التأمني التكافلي، إضافة إىل دور هيئة الرقابة الشرعية 

  .مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية
رق إىل سبل وآليات تنمية نظام التأمني التكافلي، من خالل مخسة   ويف مرحلة تـالية من البحث مت التط

مباحث، تناول فيها البحث أمهية تفعيل اجلانب القانوين واملايل والفين إضافة إىل جانب الرقابة الشرعية، 
فعيل أداء واجلانب التسويقي يف شركات التأمني التكافلي، كما مت إبراز دور نشر الثقافة التأمينية التكافلية يف ت

كما قامت الدراسة بعرض واقع صناعة التأمني التكافلي على املستوى العاملي والعريب، . صناعة التأمني التكافلي
إضافة إىل عرض ثالث جتارب تطبيقية لثالث مناذج يف صناعة التأمني التكافلي، هي التجربة السودانية، 

 اجلزائر، وذلك من خالل إلقاء الضوء على تطور السعودية واستشراف مستقبل صناعة التأمني التكافلي يف
وأما . السوق التأميين التكافلي، وتوضيح اآلليات املعتمدة من قبل هذه الدول يف دعم صناعة التأمني التكافلي

عن املنهج املستخدم يف هذه الدراسة، فقد مت االعتماد على املنهج االستنباطي باستخدام األسلوب الوصفي من 
حلقائق واملفاهيم املتعلقة باملوضوع باإلضافة إىل املنهج التارخيي يف سرد مراحل تطور أنظمة التأمني، أجل سرد ا

كما مت االعتماد على املنهج االستقرائي من خالل األسلوب التحليل يف إطار الدراسة املتعلقة باجلانب التطبيقي 
اختبار صحة فرضيات البحث، مما قادنا إىل للتأمني التكافلي، بغرض اإلجابة على اإلشكالية املطروحة و

  .الوصول إىل مجلة من النتائج والتوصيات مت على إثرها تقدمي بعض التوصيات واملتعلقة باملوضوع
التأمني التجاري، التأمني التكافلي، إعادة التأمني التجاري، إعادة التأمني التكافلي، االشتراك، : الكلمات الدالة

كالة، الوقف الفائض التأميين، الرقابة الشرعية، احلوكمة، التسويق، املورد البشري، القسط، املضاربة، الو
  .االكتتاب، الثقافة التأمينية

  
  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

  
 
Résumé : 

Cette thèse a pour objet de traiter les exigences du développement du système 
d'assurance coopérative « Takaful »- expériences des pays arabes- compte tenu du rôle 
important joué par ce type d'assurance pour le soutien au développement économique, en 
considérant que ce type d'assurance représente l'un des composants de base du secteur 
financier dans chaque économie. Le processus de développement du système d'assurance 
coopérative« Takaful » nécessite donc une intégration et une interaction des efforts 
Etatiques d'une part et des compagnies d'assurance d'autre part. 

À cet égard, l'étude de recherche a traité dans une première phase le cadre théorique des 
deux types d'assurance : commerciale et coopérative, faisant suite à l'identification des 
formes de management et de l'investissement des compagnies d'assurance coopérative, et elle 
a présenté le rôle de l'organisation du contrôle légal au tenue de shariah pour assurer 
l'éligibilité islamique de l'activité de ces compagnies d'assurance. 

Dans une deuxième phase, l'étude a présenté les méthodes de développement du système 
d'assurance coopérative « Takaful » à travers cinq sections qui ont montré l'importance du 
développement de l'aspect juridique, financier et technique , en plus le'contrôle légal au terme 
de shariah et le coté marketing dans les compagnies'd'assurance coopérative « Takaful », 
soulignant le rôle de la diffusion de la culture d'assurance'vCOopérative « Takaful » au 
développement de l'industrie d'assurance. 

En conclusion de cette thèse, une présentation de la réalité de l'industrie, de l'assurance « 
Takaful » a été faite au niveau international et plus précisément au niveau de trois pays 
arabes tels que : Soudan, Arabie Saoudite et l'Algérie, en s'appuyant sur l'évolution du marché 
de l'assurance « Takafuî », et la clarification des mécanismes adoptés par ces pays pour le 
soutien de l'industrie de l'assurance « Takaful ». En effet, et en terme de la méthodologie de 
recherche , on a adopté l'approche déductive en utilisant une méthode descriptive pour les 
faits et les concepts énumérés sur cette étude pour répondre au problématique et de tester la 
validité des hypothèses de recherche pour avoir des résultats1, fiables et de suggérer des 
recommandations sur cette recherche . 
Mots clés: Assurance commerciale, Assurance Takaful, Compagnies d'assurance et 
réassurance, Réassurance coopérative Takaful, Souscription, Prime d'assurance, Spéculation, 
Procuration, , Surpïp d'assurance, Contrôle légal de shariah, Gouvernance, Marketing, 
Ressources humaines, Wakf, Culture d'assurance, 



 

 

 
 
Abstract: 
 
The objective of this thesis is to treat thé requirements of thé development of cooperati\'e 

insurance System « Takaful » - Arabie expériences - in which an important rôle is piayed 
bythis type of insurance to support thé économie development, considering mat this type of 
insurance is one of thé basic components of thé fmancial sector in each economy. The 
development process of coopérative insurance System therefore requires intégration and 
interaction of-State efforts on thé one hand and thé efforts of thé insurance companies on thé 
other hand. 

In this regard, thé research discussed in first stage thé theoretical framework of two types 
of insurance, commercial and coopérative* Takaful », following by an identification of thé 
forms of management and investment of thé coopérative insurance companies« Takaful » in 
which it presented thé rôle of thé légal control organization in thé ^erm of shariah to assure thé 
islamic control on thé activity of thèse insurance companies, ? 

In second stage, thé research presented thé différent methods to develop thé coopérative 
insurance System « Takaful »through five sections mat shoy/çd thé importance of developing 
thé légal, financial and technical aspects, in addition, to develop thé légal control in thé term 
of shariah and thé marketing in thé coopérative insurance companies « Takaful », 
emphasizing thé rôle of diffusion of thé insurance coopérative culture « Takaful » to develop 
thé insurance industry, 

In conclusion of this thesis, a présentation of thé reality of Takaful insurance industry is 
made in international level and precisely in three Arabie countries such: Sudan, Saudi Arabia 
and Algeria, based on thé évolution of market insurance« Takaful », a«d thé clarification of 
thé mechanisms adopted by thèse countries in supporting thé Takaful insurance industry. In 
thé end and in ternis of research methodology, we adopted thé deductiye approach using thé 
descriptive method to explain thé facts and concepts listed on this researeh in fesponse to thé 
problematic and to test thé validity of thé research hypôthesis to provide results and to suggest 
some recommendations on this research. 
Key words: Commercial insurance, Takaful insurance, Insurance and Reinsurance 
companies, Reinsurance Takaful, Underwriting, Insurance premium, Spéculation, 
Procuration, Surplus insurance, Légal control of shariah, Governance, Marketing, Human 
Resources, Wakf, Culture insurance. 
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  :دميـتق
بني حيث يعترب من   احلياة املعاصرة،برياً يفتطوراً كيعد نظام التأمني من األنظمة اليت شهدت     

ساهم يف دعم يكما أهم األسس اليت تسمح بتحقيق األمن واالستقرار سواء للفرد أو املشروعات، 
) اخلدمية( األنشطة االقتصادية وعليه فإن نظام التأمني يعترب نوعاً منالتنمية االجتماعية واالقتصادية، 

ويف رأي الفقهاء فإن عقد التأمني هو أحد العقود املستحدثة اليت مل تكن معروفة كما يف . احلديثة
صورا احلالية أو أي صورة أخرى إالَّ يف نظام العاقلة أو املواالة، وبسبب هذه احلداثة وملا للتأمني 

، حيث يعترب جزءاً مكمالً للنظام املصريف، فقد أثار لدضمن هيكل النظام االقتصادي للبمن أمهية 
 يف لبحثبا العلماء املسلمني قامعقد التأمني اجلدل الكثري فيما خيتص بتكييفه الفقهي لذلك 

 ومن خالل الندوات واملؤمترات اليت عقدت على فترات طويلة، جند أن الفقهاء قد ،مشروعيته
تجاري، وأوصوا بالبديل الشرعي وهو نظام التأمني التكافلي التأمني النظام أصدروا فتاوى بتحرمي 

ي يف تكافلالتأميين ال جدارة الفكر ترسخ مفهومه يف الدائرة االقتصادية التأمينية، حيث أثبتالذي 
  . قيادة هذه الصناعة على أسس وقواعد متيزه عن التأمني التجاري

ساس مني وعلمائهم، ألا مبنية على أظيت صناعة التأمني التكافلي بقبول عموم املسلح     
 لتكون بديالً لعقود التأمني التجاري،  تكافليةمت صياغة منتجات وخدمات تأمينيةإذ ، التعاون

بظهور املؤسسات املصرفية واالستثمارية اإلسالمية كان ال بد من ضرورة إجياد شركات حتميها ف
، فظهرت شركات التأمني التكافلي لتساهم يف من خماطر العمليات املالية والتجارية اليت متارسها

 حيث بدأت املسرية التطبيقية بإنشاء بنك فيصل اإلسالمي ،دعم منظومة االقتصاد اإلسالمي
 شركات انتشرت مث، السوداين لشركة التأمني التكافلية أول شركة تأمني تكافلية إسالمية يف العامل

ومما يشري لنمو هذه الصناعة أنه . ا إىل أحناء العاملمتدت خدماتأمني تكافلي يف خمتلف البلدان وا
بعدما جنحت يف إنشاء شركات التكافل بدأت يف نقاش إنشاء شركات إعادة التكافل ليكون هلا 

  .جارينظام متكامل يساعدها على االستقاللية عن خدمات التأمني الت
حتتوي  اليت العربيةد عدد من الدول  ال ينكر وجوجاري      إن االنتشار الواسع لصناعة التأمني الت

يتطلب ضرورة بذل ومضاعفة اجلهود ، األمر الذي على عدد حمدود من شركات التأمني التكافلي
 اليت عرفت انتشاراً وازدهاراً الستفادة من جتارب الدول، من خالل اصناعة التأمني التكافليلتنمية 

  .السعوديةة اململكة العربيماليزيا وهلذه الصناعة كالسودان، 
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    :الدراسةأمهية 
 التأمني نظامأمهية للفت االنتباه حول ا نم  حماولة التكافليني يعد البحث يف موضوع التأم      

بديالً شرعياً لنظام التأمني التجاري، حيث حظي بقبول عموم املسلمني  ه باعتبار،التكافلي
  .ركنيالتعاون بني املشت أساس مبين علىوعلمائهم وذلك لكونه 

من تنمية نظام التأمني التكافلي  وآليات  حتديد سبلة مناحماول يف ة أمهيدراسة الهزداد هذت  و   
ادة من جتارب بعض الدول العربية أجل رفع أدائه وتطوير نشاط شركاته، وذلك من خالل االستف

  . صناعة التأمني التكافليتنميةيف جمال 
    : لدراسةأهداف ا

  :األهداف التالية إىل حتقيق دراسة ال من خالل هذانسعى   
   نظام التأمني التجاري؛ماهيةتوضيح  -
  التعرف على حقيقة نظام التأمني التكافلي باعتباره بديالً شرعياً لنظام التأمني التجاري؛ -
 تكافلي؛ صيغ اإلدارة املعتمد عليها يف إدارة نشاط شركات التأمني الإبراز -
 جتارب بعض الدول التعرف علىناعة التأمني التكافلي من خالل عرض النجاح الذي حققته ص -

 العربية؛
 .حتديد سبل تنمية صناعة التأمني التكافلي والرفع من أداء شركاته -

 :اإلشكالية
من خالل ماسبق ذكره من أمهية للموضوع وحىت نتمكن من حتقيق هدف الدراسة، نطرح السؤال 

  :الرئيسي التايل
   التأمني التكافلي، وماهو واقع تطويرها يف الدول العربية؟ تنمية صناعةسبلماهي 

  :نوردها فيما يليالفرعية بناءا على السؤال الرئيسي ميكن طرح مجلة من التساؤالت  
 هل يعترب نظام التأمني التكافلي بديالً لنظام التأمني التجاري؟ -
 ؟ شركات التأمني التكافليصيغ إدارةما هي  -
 ؟التأمني التكافليركات شكيف يتم تنمية نشاط   -
  ؟ يف العامل العريبحتديات صناعة التأمني التكافليو واقع وماه  -
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  : الدراسةفرضيات
انطالقاً من اإلشكالية املطروحة، وقصد اإلجابة على األسئلة الفرعية، ارتأينا طرح الفرضيات    

  :التالية واليت تكون منطلقاً لدراستنا
 تكافليةمسح بتقدمي مناذج اقتصادية وقد مبين على التعاون والتكافل، التأمني التكافلي هو نظام   -

 ؛ا مقارنة بنظام التأمني التجاريخالية من الرب
تلف عن آلية عمل شركات التأمني خينشاط شركات التأمني التكافلي وأسس عملها ال  -

 ؛ض التأميينللفائعند استثمارها  التجارية، إالَّ فيما يتعلق بتفادي املعامالت الربوية
ضرورة إعادة النظر يف التشريعات املنظمة لعمل شركات يتطلب  صناعة التأمني التكافلي تنمية -

 .هذه الصناعة قانون ينظم وإصدارالتأمني التكافلي، 

  :حدود الدراسة
الزمنية واملكانية  ضمن احلدود دراسة الهقمنا بإجناز هذمن أجل معاجلة إشكالية املوضوع،     

  :التالية
ة، وهذا حسب اإلصالحات اليت قامت ا نيا غطت الدراسة فترات زمنية متب:احلدود الزمنية -

 ؛ التأمني التكافلي دعم وتنمية صناعةكل دولة يف جمال
 الذي ورد يف عنوان بعد املكاينال تقتضي اإلجابة على اإلشكالية املقدمة التقيد ب:احلدود املكانية -

السودان، اململكة العربية السعودية : العربية وهيدول بعض ال ربجتادراسة قمنا ب، حيث البحث
  :وذلك ألسباب التاليةواجلزائر 

اختيار دولة عربية ا صناعة تأمني تكافلي متطورة جداً ومزدهرة، وهي السودان اليت تعترب  -
اليت تشهد مركز انطالق صناعة التأمني التكافلي يف العامل، إضافة إىل اململكة العربية السعودية 

اهودات اليت تبذهلا هذه تطوراً كبرياً يف أداء صناعة التأمني التكافلي، وذلك بغرض التعرف على 
 الدول يف سبيل تنمية وتطوير هذه الصناعة؛

ا التأميين ما بتغيري نظامهم دولة السودان واململكة العربية السعودية يف قيامهيترباالستفادة من جت -
  نظام تأمني تكافلي؛إىلكليةً ) التقليدي(التجاري 

 هي ورغم سيادة قانون التأمني التجاري ،تكافلي التأميين الطانشالاختيار دولة تسمح مبمارسة  -
 نشاطها يف ظل اقتصاد يغلب تنميةض التعرف على واقع صناعة التأمني التكافلي وسبل ، بغراجلزائر

 .جاريأمني التعليه نظام الت
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  : منهج الدراسة  
وقد اعتمدنا يف ل اجلمع بني اجلانب النظري والتطبيقي، ن خالنا بتناول موضوع الدراسة مقم    

من خالل التعرض لألسس والتحليلي،  ي الوصفباستخدام األسلوبدراستنا على املنهج االستنباطي 
 سبل دعم وتنمية نشاطحتديد وكذا مني التكافلي، أالنظرية لنظام التأمني التجاري ونظام الت

الدول العامل ويف بعض واقع نظام التأمني التكافلي يف  باإلضافة إىل إبراز .ات التأمني التكافليشرك
  . واهودات املبذولة من طرف هذه الدول يف سبيل دعم وتطوير صناعة التأمني التكافليالعربية

  :  الدراسات السابقة
 أوجه وضيح وإبرازانطالقاً من تفلي، التأمني التكاة موضوع دراسالباحثني ب العديد من لقد قام    

وقد توصلت هذه الدراسات إىل أن التأمني التكافلي ، االختالف بينه وبني نظام التأمني التجاري
 الدراسات السابقة ومن خالل عملية املسح املكتيب وجدنا شرعياً لنظام التأمني التجاري، يعترب بديالً

  : التالية الرسائل واألطروحاتاليت تناولت موضوع التأمني التكافلي يف 
 التأمني التعاوين وتطبيقاته يف بنك اجلزيرة باململكة العربية السعودية وشركة إخالص :حممد ليبا -

دراسة حتليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه يف قسم الفقه وأصول الفقه، اجلامعة : للتكافل مباليزيا
تطرق الباحث من خالل دراسته إىل حقيقة  م،2007 اإلسالمية العاملية، ماليزيا، غري منشورة،

التأمني وأنواعه، كما قام الباحث بتسليط الضوء على التأمني التعاوين وعالقته بغريه من أنواع 
التشابه واالختالف، كما تناول الباحث دراسة تطبيقية توضيح أوجه التأمني، وذلك من حيث 

اململكة العربية السعودية وشركة إخالص مباليزيا لنظام التأمني التعاوين يف كل من بنك اجلزيرة ب
  .وقام باملقارنة بني التطبيقني

أثر التحديات امليدانية على صناعة التأمني التكافلي باململكة العربية : ماجد حممد على أبو شنب -
 رك،أطروحة دكتوراه يف كلية االقتصاد، ختصص إدارة، األكادميية العربية املفتوحة بالدمنا السعودية،

حاول الباحث من خالل دراسته توضيح أثر التحديات امليدانية على صناعة ، م2013غري منشورة، 
 اليت  أنواع التحديات امليدانيةتوضيحالتأمني التكافلي باململكة العربية السعودية، وذلك من خالل 

التحديات اليت ، ية التحديات الشرع:وهي تواجه صناعة التأمني التكافلي باململكة العربية السعودية
، كما استعرض عنصر البشري املؤهلندرة ال ،التحديات اليت تتعلق بإعادة التأمني، تتعلق باملشتركني

بغرض تنمية صناعة التأمني التكافلية  اجلانب التسويقي ونشر الثقافة التأمينية تنميةالباحث أمهية 
 . التكافلي باململكة العربية السعودية
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قوانني التأمني التكافلي األسس الشرعية واملعايري الفنية، حبث مقدم : يفيرياض منصور اخلل  -
 13و11ملؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، يومي 

حتديد األطر واجلوانب القانونية لنظام التأمني ، حاول الباحث من خالل دراسته م2010أفريل 
تحديد األسس الشرعية واملعايري الفنية اليت تبىن عليها صناعة التأمني ، كما قام الباحث بفليالتكا

واملتعلقة بتقنني أعمال  وقد تناول الباحث أبرز املسائل املطروحة للبحث واملناقشة التكافلي
  .شركات التأمني التكافلي

ارنة بني الشريعة اإلسالمية  التأمني التباديل اإلسالمي دراسة مق: اجلرفوحممد مكي سعد -
،  م1983والقانون، رسالة ماجستري، قسم االقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، غري منشورة، 

ركز الباحث يف دراسته على توضيح احلكم الشرعي لنظام التأمني التباديل اإلسالمي، كما تطرق 
للتأمني بالسودان، الشركة الباحث لتقومي بعض جتارب التأمني التباديل كالشركة اإلسالمية 

اإلسالمية العربية للتأمني بديب، إضافة إىل الصندوق القومي التونسي للتأمني التعاوين الزراعي 
اإلسالمي والتعاونية الزراعية املغربية للتأمني بالرباط، وتوصل الباحث إىل كون نظام التأمني التباديل 

 باالستعانة بأقوال وأحكام الفقهاء، كما توصل يف هو البديل الشرعي لنظام التأمني التجاري وذلك
تتفق وأحكام الشريعة اذج التطبيقية األربعة املدروسة دراسته التطبيقية لكون اهليكل العام للنم

 هذه النماذج تعترب خطوة أوىل لتطبيق التأمني يرى الباحث بأن ائج هذه النتومن خاللاإلسالمية، 
  .التكافلي

توزيع الفائض التأميين وأثره على التوسع يف اخلدمات التأمينية : مصيحنان الربجياوي احل -
، م2008غري منشورة، ، عماناإلسالمية، رسالة ماجستري، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، 

كون لحيث وضحت الباحثة من خالل دراستها طرق وآليات توزيع الفائض التأميين، وتوصلت 
ويساهم يف ، ت التأمني التكافلي على املنافسةتأميين يساهم يف زيادة قدرة شركاتوزيع الفائض ال

  بقائها واستمرارية نشاطها؛
    : مميزات الدراسة احلالية

استكماالً هلذه الدراسات، وانطالقاً من أمهية نظام التأمني التكافلي والدور الذي يساهم به يف     
تساهم يف دعم  اليت السبلح مجلة من باقترامن خالل دراستنا م ية، فإننا سنقوتنمية االقتصادحتقيق ال

 باقي الدراسات األخرى  عنمييز هذه الدراسة ما صناعة التأمني التكافلي، ولذلك فإن تنميةو
  :مايلي
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تركز غالبية الدراسات على احلكم الشرعي لنظام التأمني التكافلي، ودوره يف دعم التنمية  -
 إىل دراسة اجلانب  اجلانب القانوين والرقايب إضافةديد طرق وآليات تنميةاالقتصادية دون حماولة حت

ن كان إفة التأمينية التكافلية، وانشر الثق تنمية اجلانب التسويقي و، كما مل تدرس سبلالفين واملايل
 ؛بعضها قد استعرض سبل دعم جانب من هذه اجلوانب دون التفصيل يف باقي اجلوانب األخرى

 أهم التحديات اليت تواجه صناعة التأمني التكافلي على الصعيد لعرضدراسة تسعى هذه ال -
 ؛العاملي والعريب

وضرورة   والتحسيس بأمهيتها خطوة للتعريف بصناعة التأمني التكافليةذه الدراسهتعترب  -
تكامل جهود كل من اهليئات اإلشرافية على قطاع التأمني وشركات التأمني بغرض تنمية صناعة 

  .التكافلي  لشركات التأمنيقدرات التنافسيةال دعم التكافلي والتأمني
  : خطة وهيكل الدراسة

هذه صحة فرضيات الدراسة، مت تقسيم لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، ومن مث اختبار      
تسبقهم مقدمة عامة وتعقبهم خامتة عامة تتضمن النتائج املتوصل إليها،  إىل مخسة فصول دراسةال

 عرض ملا مت تناوله يف يباآلفاق املستقبلية للموضوع، وفيما يلالبحث ختم ي لباقتراحاتة مدعوم
  :فصول البحث

نظام األسس النظرية ل  دراسةيتناول الفصل األول أساسيات حول نظام التأمني حناول من خالله    
،  وإدارة اخلطر إطار عام للخطرفيهاملبحث األول نتناول : أربعة مباحث وهيالتأمني، من خالل 

بينما نتناول يف املبحث الثاين  إدارتهكيفية قياسه وحيث حناول من خالله حتديد معىن اخلطر و
األسس النظرية لعقد التأمني أما املبحث الثالث فتم ختصيصه لدراسة ، أساسيات حول نظام التأمني

 من خالل  التأمني نظام مشروعيةحولبعرض آراء الفقهاء ، ليختم هذا الفصل إعادة التأمنيعقد و
  ؛املبحث الرابع

األسس النظرية يف املبحث األول إىل وعاجل الفصل الثاين نظام التأمني التكافلي، حيث مت التطرق    
التأصيل الشرعي لنظام الـتأمني ، أما املبحث الثاين فاستعرضنا من خالله لنظام التأمني التكافلي

عــقد الــتأمني ا من خالل املبحث الثالث ، يف حني تناولنالتكافلي وأهم ضوابطه
التــكافـلي ليختم هذا الفصل باملبحث الرابع الذي خصصناه لدراسة عقد إعادة التأمني 

  .التكافلي
شركات التأمني ، حيث تطرقنا من خالله لدراسة شركات التأمني التكافلي وتناول الفصل الثالث 

صيغ اإلدارة يف شركات  لدراسة خصصناهث الثاين فالتكافلي من خالل املبحث األول، أما املبح
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الفائض والعجز يف شركات التأمني تناولنا من خالل املبحث الثالث ، يف حني التأمني التكافلي
الرقابة الشرعية على نشاط شركات التأمني التكافلي من خالل املبحث التكافلي، وصوالً لدراسة 

  .الرابع
، وقد تناولنا من خالله مخسة سبل تنمية نظام التأمني التكافلية لدراس  وقد خصصنا الفصل الرابع 

تنمية اجلانب القانوين املنظم لصناعة التأمني طرق  من خالله تناولنااملبحث األول : مباحث هي
أما املبحث الثالث ،  دور الــرقابة الشـرعيةتنميةسبل  يف املبحث الثاين نابينما تناول، التكافلي

 انتقاالً لدراسة ، وآلية تنميتهاجلانب املايل والفين لشركات التأمني التكافلياسة فتم ختصيصه لدر
 ليختم هذا تنمية اجلانب التسويقي يف شركات التأمني التكافلي من خالل املبحث الرابعطرق 
   ؛التـأمينية التـكافلـيةنشر الثقافـة  باملبحث اخلامس الذي نستعرض من خالله سبل الفصل

، تنمية صناعة التأمني التكافليدول عربية يف جتارب ن خالله مفقد استعرضنا  فصل اخلامسالأما    
واقع صناعة التأمني التكافلي على الصعيدين لحيث تطرقنا من خالل املبحث األول هلذا الفصل 

 العاملي والعريب أما البحث الثاين فقد خصصناه لعرض التجربة السودانية يف تنمية صناعة التأمني
وصوالً  التكافلي انتقاالً لعرض جتربة اململكة العربية السعودية يف تنمية صناعة التأمني التكافلي

  .من خالل املبحث الرابعصناعة التأمني التكافلي ية يف اجلزائرالتجربة  لدراسة
ات، مث للفرضيتعرض أهم النتائج املتوصل إليها، بعد اختبارنا نسس ذه الدراسة  ويف اخلامتة العامة هل

  . وحندد يف النهاية اآلفاق املستقبلية للبحثاالقتراحات،نقدم مجلة من 
  
  



 
 
 
   :ألولالفصل ا

 
ظام ـنول ـيات حـاسـس    أ

ـأمينالت  
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          :متهـيد
 تعامالت يف دخوله  وذلك نتيجة،يواجه الفرد العديد من املخاطر اليت قد تصيبه يف ذاته أو ممتلكاته    

 حماولة ورغم .وقوعه ميكن خطر أقل مع كبرية تكون قد خسائر من عنها ينجر قد وما متعددة

 ستعانةالا  منبد ال كان ولذلك ،كناًوممحمتمالً  أمراً يبقى وقوعها أن إال املخاطر، هذه نبجت الفرد
 التأمني ظهور األمر الذي نتج عنه املستطاع، قدر التقليل منها أو املخاطر هذه ملواجهة جديدة بطرق

 قد اليت املادية اخلسائر من وممتلكاته الفرد حلماية املتطورة أحد األساليبك وأنواعه أشكاله افةبك
  . هلايتعرض

 إليها يتعرضون اليت املخاطر من األفراد محاية إىل يهدف يعد ملحيث ، منيالتأ ولقد تطور نشاط   
 العمل حتقيق إىل ليصل تطور بل لذلك، الالزمة التعويضات ودفع اخلسائر  التقليل منخالل من

 وهو بذلك  النشاط االقتصاديأوجه خمتلف يف واستثمارها والشركات ألفراد املدخرات تعبئة التأميين
هاماً من االقتصاد، حيث أصبح يساهم مسامهة كبرية يف التنمية االقتصادية من خالل مواجهة ميثل جزءاً 

  .املخاطر وتوفري األمن والطمأنينة لألفراد واملشروعات
  :هي كمايلي مباحث أربعةعلى ضوء ماسبق قسمنا هذا الفصل إىل            

 ؛ وإدارة اخلطرلخطرطار عام لإ :املبحث األول -
 ؛األسس النظرية لنظام التأمني: ثايناملبحث ال -
                                                                                                                                                                               ؛إعادة التأمنيعقد عقد التأمني و: املبحث الثالث -
  . من منظور إسالميالتأمني :املبحث الرابع -
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   وإدارة اخلطرخطرـلام لــار عــطإ: ألولبحث اـامل

 األخطاريف ظل التطورات والتغريات االقتصادية واالجتماعية يتعرض اإلنسان ألنواع عديدة من      
تنتج هذه األخطار عن ظواهر طبيعية ال  اليت ينتج عنها خسارة مالية تصيب شخصه أو ممتلكاته وعادة ما

 يكون الفرد مسؤوالً على ةاديرإ قد تنتج عن عوامل شخصية  كما،قدرة لإلنسان على منع حتققها
 وهو األمر الذي يستدعي منا البحث يف مفهوم اخلطر، تقسيماته وطرق قياسه،  .ثارها أمام القانونآ

  :من خالل املطالب التاليةواإلحاطة بطرق مواجهته وإدارته، وهو ماسيتم تناوله يف هذا املبحث 

  طرمفهوم اخل :ملطلب األولا
يتخذ اإلنسان قراراته يف ظل العديد من املتغريات أمهها عدم معرفة اإلنسان ملا سيحدث يف املستقبل      

 من خالل، فهوم اخلطرمل عرض وفيما يلي .حالة معنوية توصف بأا اخلطرينتج عنه  مما ،ونتائج قراراته
خطر، وصوالً إىل حتديد بعض  التأمني للةصطالحي واإلحاطة بنظرة شركحتديد معناه اللغوي واال

   .املصطلحات اليت هلا عالقة باخلطر

: ، وهي أصل ملعنيني)خ ط ر(اخلطر لغة مشتق من ثالثة حروف هي  :املعىن اللغوي للخطر -أوالً
  .1 وحركةبر واملكانة والثاين اضطرادقَأحدمها ال

ويقال  ، 2 خطر أي عظيم، جزيل، ويقال ومرتلة رجل خطري أي له قدر وشرففيقال يف املعىن األول   
، وخطر بسيفه وإمنا يفعل ذلك عند الشبع والسمن خطر البعري بذنبه، إذا رفعه وحطه، يف املعىن الثاين

  .4اإلشراف على اهلالك غةـكما يقصد باخلطر ل .3ورحمه خيطر خطراناً إذا رفعه مرة ووضعه أخرى

 وفيما  حول تعريف اخلطر، واالقتصادينيكتاب الاختلفت آراء : املعىن االصطالحي للخطر-انياًـث
  : ال احلصرلذكر على سبيل ايلي نورد بعض هذه التعاريف

                                                
: م، ص1979، 2دار الفكر، القاهرة، ج، ، حتقيق وضبط عبد السالم حممد هاروناييس اللغةمعجم مق: أىب احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء 1

99. 
 . 133: م، ص1981، 4دار الرشيد للنشر، العراق، جتكملة املعاجم العربية، : رينهارت دوزي 2
 .1196: ، دون سنة نشر، ص14ج ،02، دار املعارف، القاهرة، الد لسان العرب: ابن منظور 3  

 .241: م، ص1987، مكتبة لبنان، بريوت، قاموس مطول للغة العربيةحميط احمليط، : املعلم بطرس البستاين 4
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مكانية أن حيدث احنراف معاكس عن النتيجة املرغوبة أو املتوقعة إاحلالة اليت يكون فيها " :خلطر هوا  -
 ؛1"أو املأمولة

  قرار يتخذه الفرد االقتصادي يف احلاضرعدم التأكد من الناتج املايل يف املستقبل ل ":وخلطر ها  -
  ؛2"على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية أو العامة يف املاضي

 ؛3"احتمال حدوث خسارة يف الدخل أو الثروة نتيجة وقوع خطر معني" :اخلطر هو -
 ؛4"مقدار التشتت بني النتائج الفعلية والنتائج املتوقعة ":اخلطر هو -
 .5"ري مرئي وغري مرغوب يقع يف املستقبلحدث غ" :اخلطر هو -
يكون وقوعها  خسارة احتمالية: من خالل ما سبق ذكره من تعاريف يتبني لنا بأن اخلطر هو   

  . وميكن قياسها ينتج عن حتققها خسارة مادية أو معنوية،مستقبالً

تمثل يف الفرق بني ي التأمني ةمن وجهة نظر شركاخلطر  : التأمنية اخلطر من وجهة نظر شرك-الثاًـث
اخلسائر املتوقعة واليت مت على أساسها حساب قسط التأمني الصايف واخلسائر الفعلية اليت تلتزم شركة 

 م حوادث األخطار املؤالتأمني بتعويضها حلملة وثائق التأمني الذين حلقتن عليها، وعلى هذا فإن م
 ،"سي بني اخلسائر الفعلية واخلسائر املتوقعةحنراف العكاال: " التأمني هوةاخلطر من وجهة نظر شرك

 اخلسائر الفعلية عن اخلسائر املتوقعة وذلك على زيادةاخلسارة من وجهة نظر شركة التأمني تعترب و
أو يف جمموعة من الفروع، وليس على مستوى املستوى الكلي ألعمال الشركة يف فرع تأمني معني 

حنراف الذي حيدث نتيجة  اال: "على أاسبة لشركة التأمني اخلسارة بالن، وميكن تعريف 6"حادث معني
  .7"لوجود تفاوت بني القيم املتوقعة والقيم احملققة واليت حصلت فعالً

 حىت يتضح لنا معىن اخلطر بدقة هناك جمموعة من :مصطلحات ومفاهيم هلا عالقة باخلطر: ابـعاًر
  :8 يليمنها ما اخلطر نذكر املصطلحات واملفاهيم اليت ترتبط بشكل مباشر مبفهوم

 ات اليت يتكرر فيها حدوث اخلسارة؛احتمال اخلسارة هو عدد املر: احتمال اخلسارة -1
                                                

   .16: م، ص2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، دارة املخاطرإ: طارق عبد العال محاد 1
 .06: م، ص2003لقاهرة، ، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، ادارة األخطارإ: ناشد حممود عبد السالم  2
، 01، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، طمبادئ التأمني التجاري واالجتماعي: خمتار حممود اهلانس وإبراهيم عبد النيب محودة  3

 .16:  م،  ص2003
 .10: م، ص2000امعية، اإلسكندرية، اجلالدار مبادئ التأمني بني النظرية والتطبيق، : خمتار حممود اهلانس وإبراهيم عبد النيب محودة  4
 .08: م، ص2009، 01، دار املسرية، عمان، طإدارة املخاطر املالية: خالد وهيب الراوي  5
 .15: مرجع سابق، ص، مبادئ التأمني بني النظرية والتطبيق: خمتار حممود اهلانس وإبراهيم عبد النيب محودة  6
 .17: مرجع سابق، ص، مبادئ التأمني التجاري واالجتماعي: لنيب محودةخمتار حممود اهلانس وإبراهيم عبد ا  7
 .31-29: م، ص ص2006، 01دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، طإدارة اخلطر والتأمني، :  أسامة عزمي سالم وشقريي موسى 8
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أي املصدر الرئيسي  –وهو املسبب األساسي لوجود اخلطر ): مسبب اخلطر(مصدر اخلطر -2
املسبب يف حالة  فاحلريق مثالً هو املسبب يف حالة خطر احلريق والسرقة هي -للخسارة املادية احملتملة

 خطر السرقة كما أن اإلمهال هو املسبب يف حالة خطر املسؤولية املدنية؛
فمثالً حادث احلريق يشري إىل حتقق احلادث هو التحقق املادي امللموس ملسبب اخلطر، : احلادث -3

ق ادث حريق يعين حتقق احلرييعين أنه مسبب للخطر، ولفظ ح" حريق"احلريق فعالً ومعىن ذلك أن لفظ 
وناتج " احلادث"وبعد الوقوع هو " مسبب خطر"قبل الوقوع " احلريق"فعالً، وبعبارة أخرى فإن 

 ؛"اخلسارة"احلادث هو 
 وهي النقص الكلي أو اجلزئي يف قيمة املمتلكات أو األشياء نتيجة لوقوع حادث معني، :اخلسارة -4

، وتكون اخلسارة جزئية إذا ترتب يء متاماًـوتكون اخلسارة كلية إذا ترتب على حتقق اخلطر فناء الش
  .على حتقق اخلطر نقص يف قيمة الشيء أو اخنفاض الدخل

اليت فاهيم امل وهناك مجلة من املصطلحات  :مصطلحات ومفاهيم جيب متييزها عن اخلطر -امساًـخ
  : نذكر منها ما يليجيب متييزها عن اخلطر

أما اخلطر فهو احتمال وقوعه، ب أن يقع، املكروه هو ذلك األمر الذي ال حن: اخلطر واملكروه -1
فاخلسارة يف االستثمار هي املكروه الذي نسعى إىل تفاديه، أما اخلطر فهو احتمال حتقق هذا األمر الذي 

 .1خنشى وقوعه
ن اخلطر هو احتمال ذلك أل. للخطر عالقة مبفهوم عدم التيقن: )عدم التيقن(  وعدم التأكداخلطر  -2

ميكن تعريفه على ) التأكد(، فالتيقن أما األمور اليقينية فال يكتنفها اخلطر. وقوعوقوع أمر غري متيقن ال
الشك يف  ":لذي يعرف على أنها  ووجود اخلطر يولد عدم التيقن.2"حالة التحرر من الشك: "أنه
 ندئذفالتعرض للخسارة يف التجارة خطر ولكن إذا وقع فإنه مل يعد ع. 3" التنبؤ باملستقبلة علىقدرامل

  ل هذا ــ منذ أوائفرانك نايت وضحخطراً بل أصبح أمراً يقيناً، وهنا تظهر أمهية قياس اخلطر، حيث 

                                                
م، 2012قتصادية، جامعة الشلف، توراه يف العلوم اال، أطروحة دكالتحوط وإدارة املخاطر باملؤسسات املالية اإلسالمية:  عبد الكرمي قندوز 1

 .08-07:  صص
2 313:  م، ص2005، دار النشر للجامعات، مصر، املشتقات املالية: يد رضوان مسري عبد ا. 
 .313: ، ص، مرجع سابقيد رضوان عبد امسري 3
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يف املفهوم االقتصادي بني اخلطر وعدم التيقن، هو أن اخلطر ما كان ممكناً قياس القرن أن الفرق 
جمدياً قياس احتماالت  فهو احلال الذي ال يكون ممكناً أو ال يكون ناحتماالت وقوعه، أما عدم التيق

 .1وقوعه
 غرر خطر كل ليس هأن إال اللغة، يف مترادفان والغرر اخلطر أن من الرغم على :اخلطر والغرر  -3

الغرر يف املبيع :   حيث يعرف الغرر على أنهالشك يف وجود املبيع،   هووالغرر خطر، غرر كل ولكن
 املالزم اخلطر :هوف التجاري اخلطر أما .2هو ما ال يدري يف املشتري ما اشترى أو البائع ما باع

 يف مطلوب وهو ،) بالغرم الغنم( للربح املربر وهو جتنبه ميكن وال منها جزء وهو التجارية لألعمال
                .3اديةاالقتص األنشطة

عدم التمكن من وضع تقدير مطلق للنتائج  : أنهعلى  كنتيجة لكل ما سبق، فإنه ميكن تعريف اخلطر 
  .ستقبلية مما ينتج عنه حدوث خسارة نتيجة لعوامل غري منظورة يف األجل الطويل أو القصريامل
 تلك :بأاأو العوامل املساعدة على حتققه  مسببات اخلطرميكن تعريف  : اخلطرمسببات -اًادسـس

 فراد أنفسهمأو من صنع األ ...)الوفاة املطر،(الظواهر الطبيعية أو العامة سواء كانت من صنع الطبيعة 
زيادة أو خفض إما احتماالت حتقق اخلطر أو تؤدي إىل واليت  ...)احلريق الثورات، احلروب، السرقة،(

  :األقسام التاليةوقوع اخلطر إىل مسببات وميكن تقسيم  .اخلسارة املترتبة على حتققه أو كالمها معاً
خلطر بأنواعه املختلفة وذلك نتيجة تزيد من احتمال وقوع امسببات وهي : طبيعيةال طراخل مسببات -1

نشاء أحد املباين يف مناطق زلزالية يكون فال شك أن إلوقوع الفيضانات والرباكني واحلروب والزالزل 
جيار أحد السفن يف منطقة عرضة لألعاصري يزيد  كبرية لوقوع خطر احلريق كما أن إعرضة إىل درجة

  . 4من احتمال وقوع خطر الغرق
اخلطر الشخصية تلك العوامل اليت تنتج عن تدخل بات بيقصد مبس :شخصيةالر طاخلمسببات  -2

 الشخص سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، وعلى ذلك يتم تقسيم املسببات الشخصية إىل
  عادة ما تكون يف  راديةإغري  مسببات كالغش والسرقة وتصرفات الشخص نفسهبتتعلق رادية إمسببات 

                                                
 .08-07: عبد الكرمي قندوز، مرجع سابق،  ص ص  1
، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة: الضريرالصديق حممد األمني  2

 .11: م، ص1993، 01، اململكة العربية السعودية، ط04سلسلة حماضرات العلماء البارزين، رقم 
-84: م، ص ص2010، 02، جملة جامعة امللك عبد العزيز، جدة، العدد عاوينإدارة الغرر يف التأمني الت: عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت 3

85  . 
   .18:  سابق، صمرجع،  التأمني التجاري واالجتماعيمبادئ :براهيم عبد النىب محودةخمتار حممود اهلانسى وإ 4
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 وجود اضطرابات يف احلالة العصبية ك إىل ارتكاب احلوادث بدون قصدصورة عوامل مساعدة تؤدي
  ؛1رادية على عكس العوامل اإلا ال تكون خمالفة للقانون العامرادية كو غري اإلمييز العواملوما 

ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشيئ موضوع اخلطر واليت تزيد مسببات وهي  :وضوعية اخلطر املمسببات -3
وجود حمطة برتين مثالً ف . اخلسارة أو تزيد من حجم اخلسارة املادية أو كليهما معاًمن احتمال وقوع

د خطر احلريق يعترب من العوامل املوضوعية اليت تؤدي إىل زيادة احتمال وقوع ضن عليه أسفل املبىن املؤم
  . 2خطر احلريق باملرتل

  وطرق مواجهتهتقسيمات اخلطر :طلب الثاينامل

ر إىل اخطألمعنوية، وقد أدى تعدد هذه ا أومادية  سواء كانت األخطارد العديد من يواجه الفر    
من عدة زوايا تعكس كل واحدة منها تصنيفاً ميكن تناول اخلطر  حيث ،هلاتقسيمات وجود عدة 

وطرق  مات اخلطرياملطلب سنستعرض تقسومن خالل هذا  ، كما تتعدد طرق مواجهتهخاصاً،
  .مواجهته

، وفيما يلي عرض لتصنيف احسب زاوية النظر إليهتتعدد تقسيمات اخلطر  :مات اخلطر تقسي-أوالً
  : األخطار حسب نتائج حتققها وأثر نتائجها

 إىل نوعني ا من حيث نتائج حتققهراخطاألميكن تقسيم  :اهقر من حيث نتائج حتقاخطاألتقسيم  -1
  :رئيسيني مها

عند حتققها خسارة أو ربح مادي بطريقة مباشرة، ب  تسب اليت الخطار األوهي :األخطار املعنوية  - أ
لقياس والتقييم، كاألخطار هذه األخطار ملبدأ اال ختضع عادة  و،خسارة معنوية فقطولكنها تسبب 

 حيث يهتم ،فهي خترج عن نطاق دراسة اخلطر والتأمنيالنفسية والناجتة عن الصدمة أو األمل أو اخلوف 
وجتدر اإلشارة إىل أن خطر الوفاة هو خطر ، والفلسفة واالجتماععلم النفس بدراسة هذه األخطار 

ن عليه معنوي ومع ذلك ميكن التأمني ضد الوفاة بشرط أن يكون للمستفيد مصلحة تأمينية يف بقاء املؤم
  .3على قيد احلياة

 اديةوهي تلك األخطار اليت ينتج عن حتقق مسبباا خسارة مالية أو اقتص: األخطار االقتصادية -ب
ني وبالرغم من هذا الفصل ب ،...خطر الزالزل وأثره يف تدمري املمتلكات،،  خطر الوفاة،كخطر احلريق

                                                
 . 17-07:  ص ص،م2006،  الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مبادئ التأمني: إبراهيم على إبراهيم عبد ربه  1 

  . 14:  صم،2001، االسكندرية، ، الدار اجلامعيةمبادئ اخلطر والتأمني :خمتار حممود اهلانس، ابراهيم عبد النىب محوده 2
 .29-25:  صأسامة عزمي سالم وشقريي نوري موسى، مرجع سابق، ص  3
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فصل أثر كل منهما عن قتصادية، هناك بعض احلاالت اليت يصعب فيها األخطار املعنوية واألخطار اال
ما أنفقه الوالدين من جهد يف قتصادي هنا يتمثل فيإلبن بالنسبة لوالديه، فاخلطر االاآلخر، كخطر وفاة ا

تربية هذا اإلبن باإلضافة إىل النفع املادي الذي كانا يتوقعانه من وراء ذلك يف املستقبل، أما اخلطر 
املعنوي فيتمثل يف عاطفة الوالدين، لذلك يصعب وصف مثل هذا اخلطر بأي منهم نظراً لتداخل أثر 

 .1 منهما على حدهكل منهما باآلخر لدرجة يصعب معها حتديد عبء كل
من حيث طبيعة أو سبب نشأا فيمكن تقسيمها إىل نوعني مها  األخطار االقتصادية إذا تناولناو    

  :2األخطار التجارية واألخطار البحتة
إما هذا النوع من األخطار  وتكون نتيجة، )أخطار املضاربة(وتسمى أيضاً : األخطار التجارية -

يجتها على جمموعة من العوامل اليت تتحكم يف السوق قد يصعب التنبؤ الربح وإما اخلسارة وتعتمد نت
أخطار املضاربة على األسهم يف سوق : أمثلتهار، ومن اطاألخا، ومن هنا يصعب التأمني ضد هذه 

 .األوراق املالية
 وال تنطوي على أي 3وهي أخطار ينتج عن حتقق مسبباا خسارة مالية فقط :البحتة األخطار -

 خطر الوفاة والعجز ويعترب وعادة ما تنتج مثل هذه األخطار عن ظواهر طبيعية أو عامة، ربح،فرص لل
شارة إىل وجتدر اإل . 4أمثلة لألخطار البحتة...والسرقةواملرض والشيخوخة والبطالة، وأخطار احلريق 

  .كون علم اخلطر والتأمني يهتم بدراسة األخطار البحتة فقط
ر من حيث سبب نشأا وأثر اخطإذا نظرنا إىل األ :اه وأثر نتائجامسبباث  حير مناخطاألتقسيم  -2 

  :5 إىل نوعني رئيسيني مهاانتائج حتققها، فإنه طبقاً لذلك ميكن تقسيمه
وهي تلك األخطار اليت تؤثر على اقتصاد البلد بشكل عام أو على جمموعة كبرية :  األخطار العامة-أ

احلكومة تتحمل  ، حيث معدالت البطالة العالية،املرتفعةت التضخم معدالكمن األشخاص يف اتمع، 
 ضمن ر إالَّألخطامثل هذه اغالباً ما تتجنب شركات التأمني تغطية ف ،مسؤولية مثل هذه األخطار

ر مما خيفض اخطاألأن تقوم بعملية التنويع اجلغرايف هلذه أو حاالت معينة كأن تقوم بإعادة التأمني عليها 
  .  احملتملة اليت سوف تتعرض هلا شركة التأمنياملخاطر

                                                
 .19-18: ، مرجع سابق، ص صظرية والتطبيقمبادئ التأمني بني الن:   خمتار حممود اهلانسى وإبراهيم عبد النىب محودة1
 .29-25:  أسامة عزمي سالم وشقريي نوري موسى، مرجع سابق، ص ص 2
 .333: م، ص2010، 07العدد ورقلة، ، جملة الباحث، استراتيجيات إدارة املخاطر يف املعامالت املالية:   بلعزوز بن علي3
 .09: مرجع سابق، ص،  مبادئ التأمني:  إبراهيم على إبراهيم عبد ربه4
 .09: ،  مرجع سابق، صمبادئ التأمني: ربهإبراهيم على إبراهيم عبد  5
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 يكون  يتسبب يف نشأا شخص معني، باإلضافة إىل أن أثرهااليتاألخطار  هيو:  األخطار اخلاصة-ب
حمدوداً، وعادة ما يسهل التحكم يف ظروف حدوثها ويف النتائج املترتبة عنها، ومن أمثلة هذه األخطار 

  ...احلريق والسرقة أخطار 
لقد تعددت طرق مواجهة اخلطر، ويتم تفضيل طريقة على أخرى  : طرق مواجهة اخلطر-ياًثـان

بعوامل موضوعية وشخصية متعددة، باإلضافة إىل االعتبارات الفنية واالقتصادية اليت تؤثر على استخدام 
 :1كل طريقة ومن أهم هذه الطرق مايلي

مبنـع  ختفيض اخلطر وتقضي هذه الطريقـة       يطلق البعض على هذه الطريقة سياسة       : الوقاية واملنع  -1
اخلطر كلياً إن أمكن ذلك أو باحلد من اخلسائر اليت يسببها إن وقع اخلطر وذلك عن طريق اسـتخدام                   

العاليـة  ق فوق املباين    عقامة مانعات الصوا  إفمثالً  وسائل الوقاية واحلد من اخلسائر لتقليل عبء اخلطر،         
وهذه الوسيلة تؤثر مباشرة على العوامل املساعدة لوقوع اخلطر         ،  يعترب وسيلة للوقاية من خطر الصواعق     

 .واستخدام هذه الوسيلة يؤثر على احتمال حدوث اخلطر أو على حدة اخلسارة أو كليهما معاً
املعرضة للخطر بشكل يضمن     )يءالش(يقصد ذه السياسة جتزئة وتنويع الوحدة        :التجزئة والتنويع  -2

ومن أمثلة ذلك القيام بتوزيع الوحـدات املعرضـة          .وقت واحد للخطر  عدم تعرض مجيع األجزاء يف      
   .للخطر على عدة أماكن متباعدة جغرافياً

 وتسمى هذه مبقتضى هذه الطريقة فإنه يتم مواجهة اخلطر بتحويله إىل طرف آخر، :حتويل اخلطر -3 
ه األخطار كلها أو جزء اذ ترتيبات يتحمل مبقتضاها طرف آخر عبء هذختوذلك با الطريقة بنقل اخلطر

 موضوع اخلطر األصلي الشـيءمع احتفاظ صاحب  ).الغري(نظري دفع مقابل معني هلذا الطرف منها، 
 ويتحقق هذا التحويل مبقتضى عقود اإلجيار وعقود النقل وعقود التشييد وعقود شيءمبلكيته هلذا ال

   .2التأمني
يتم االتفاق بني جمموعة من األفراد أو  الطريقة مبقتضى هذه ):التأمني التباديل( جتميع اخلطر  -4

على أن يساهم كل منهم واجهة خطر معني يتعرضون له كاحلريق أو السرقة ملاملنشآت على التعاون 
حيث يتم من خالل إمجايل هذه يتم حتديده واالتفاق عليه مقدماً،  أو اشتراك بدفع مبلغ معني

  .3تفاق على تغطيتهنتيجة لوقوع اخلطر الذي مت االية شتراكات تعويض من تصيبه خسارة ماداال

                                                
 .43-42:  أسامة عزمي سالم وشقريي نوري موسى، مرجع سابق، ص ص1
 .56: م، ص2007، 03دون دار نشر، طمدخل إىل إدارة اخلطر، : نيل كروكفورد 2
 . 31-30: مرجع سابق، ص صمبادئ التأمني التجاري واالجتماعي، : ةخمتار حممود اهلانس وإبراهيم عبد النيب محود 3
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  وإدارتهقياس اخلطر : املطلب الثالث  
من وجهة نظر الفرد أو املنشأة  مضمون اخلسارة املادية احملتملة ملوضوع اخلطرختالف نظراً ال     

تلف على  فإن كيفية قياس اخلطر خت،العادية من ناحية ومن وجهة نظر شركة التأمني من ناحية ثانية
علمياً عتبارها مدخالً بامعىن إدارة اخلطر ووفيما يلي عرض لكيفية قياس اخلطر ، مستوى كل منهما

  .ر والتقليل من إمكانية حدوثهااطللتعامل مع األخ

اس اخلطر من وجهة نظر الفرد أو املنشأة ومن وجهة نظر شركة يختتلف طرق ق : قياس اخلطر-أوالً
  :لكيفية قياس اخلطر على مستوى كل منهماوفيما يلي عرض التأمني، 

يتأثر حجم اخلسارة املادية احملتملة باعتبارها مقياساً  : قياس اخلطر من وجهة نظر الفرد أو املنشأة- 1 
  :1كما يليللخطر بثالث عناصر أساسية هي 

موضوع  ءميكن تقديرها بأقصى خسائر مادية ميكن أن حتدث للشىي : )ق( القيمة املعرضة للخطر -أ
اخلطر يف حالة املمتلكات أما يف حالة تأمينات احلياة فيكون ذلك من خالل اموع الكلي لألعباء 
العائلية واملصروفات الضرورية بعد وفاة الشخص ويعرب هذا عن مبلغ التأمني واجب السداد على فرض 

ئر املادية احملتملة املمثلة وقيمة اخلسا ،)ق( وهنا العالقة طردية بني القيمة أن الوفاة ستحدث حاالً،
 .2)ه(للخطر

 : حيث أنويعرب عن قيمة اخلسارة لفترة زمنية يف الغالب سنة ):خ(معدل اخلسارة   - ب
  
  
  
    
  
 مدى توافر بيانات تارخيية لفترة سابقة هذا املعدل على اخلربة السابقة وعلىويعتمد حساب        

   . وعلى درجة حدة اخلسائرطويلة نسبياً واحتماالت وقوع احلوادث
يشترط أن تكون هذه الوحدات مستقلة عن بعضها البعض : )ن(  عدد الوحدات املعرضة للخطر-ت

  هناك عالقة عكسية بني عدد الوحدات املعرضة للخطرهوفيما خيص تأثري هذا العنصر على اخلطر فإن
كلما  )ن( دد الوحدات املعرضة للخطرأي أنه كلما زاد ع ،)اخلطر( بني حجم اخلسارة املادية احملتملةو

                                                
   .17: ، مرجع سابق، صمبادئ التأمني: إبراهيم على إبراهيم عبد ربه  1
   .38: ، مرجع سابق، صمبادئ التأمني التجاري واالجتماعي :إبراهيم عبد النىب محودة و خمتار حممود اهلانس2 

  
  عدد الوحدات اليت حتقق  

 احلادث ا

 عدد الوحدات املعرضة للخطر
× 

  متوسط اخلسارة الواحدة بالوحدات
معدل  اليت حتقق احلادث ا

 متوسط قيمة الوحدة الواحدة املعرضة للخطر )خ(اخلسارة
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واليت  )ن( وذلك ألنه كلما كان عدد الوحدات املعرضة للخطر )ه( اخلسارة املادية احملتملةقلت قيمة 
كبرياً كلما اقترب من معدل اخلسارة الفعلي وبالتايل  )خ( احتسب على أساسها معدل اخلسارة املتوقع

   ).ه( ومن مث يقل حجم اخلسارة املادية احملتملة ابقني،قل االحنراف املعياري بني املعدلني الس
واليت  )اخلطر(تتحدد قيمة أقصى خسارة مادية حمتملة  وبناءاً على حتديد العناصر الثالث السابقة،   

  :1 بالنموذج الرياضي التايلهاميكن التعبري عن
  
  
  
     :حيث أن  

  .أقصى خسارة مادية حمتملة) : ن ( ه    
  .قيمة املعرضة للخطرال:      ق
  .معدل اخلسارة:     خ
  .عدد الوحدات املعرضة للخطر:      ن
فإذا ماتوافر لدى الفرد أو املنشأة عدد كبري من الوحدات املعرضة للخطر ميكن قياس هذا اخلطر        

 ة احملتملةأي باحلجم الكلي للخسارة املادي كمياً والذي ميكن التعبري عنه بأقصى خسارة مادية حمتملة،
ليه الفرق بني أقصى زيادة حمتملة يف اخلسارة الفعلية عن إواليت حيددها حجم اخلسائر املتوقع مضافاً 

  .اخلسارة املتوقعة
تنتج من الفرق بني  )اخلطر( التأمني اخلسارة عند شركات:  قياس اخلطر عند شركات التأمني- 2

سط الصايف واخلسائر الفعلية واليت متثل املبالغ اخلسائر املتوقعة واليت على أساسها يتم حساب الق
  :2والتعويضات اليت تلتزم ا شركة التأمني حلملة وثائق التأمني وعلى ذلك فإن

 
 
 
  

         

                                                
   .22: ، مرجع سابق، صمبادئ التأمني :ربه إبراهيم على إبراهيم عبد 1 
   .45: ، مرجع سابق، صمبادئ التأمني التجاري واالجتماعي: إبراهيم عبد النىب محودة وخمتار حممود اهلانس 2 

  
 

  
  

 ق= )ن (ه
  

ن
نخ 11 

 

   )خ( معدل اخلسارة املتوقع

 جمموع مبالغ التأمني
 جمموع اخلسائر احملققة فعالً
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التزامات (ويالحظ أن هناك عالقة طردية مابني معدل اخلسائر املتوقعة ومقدار قسط التأمني الصايف   

ذا املعدل ترتب عليه بالتبعية زيادة يف قيمة القسط الواجب دفعهفكلما زاد ه ن هلم،املؤم.(  
 من موارده اخلاصة الفرق بني اخلسائر الفعلية واخلسائر املتوقعة واليت على أساسها مت نمّاملؤويتحمل 

  .والفرق املشار إليه يعرب عنه باخلطر بالنسبة لشركة التأمني حساب األقساط،
ع الصيغة الرياضية التالية واليت تعطي لنا أقصى خسائر مادية ميكن أن وبصفة عامة ميكن وض     

  .تتحملها شركة التأمني
  
  

وعدد ) خ(اخلطر بالنسبة لشركة التأمني ميكن تقديره طاملا مت حتديد معدل اخلسارة      حيث أن 
 )وع مبالغ التأمنيأو جمم( الوحدات املعرضة للخطر اليت تغطيها وثائق التأمني والقيمة املعرضة للخطر

  .لكل فرع من فروع التأمني املختلفة

ت، عن املنشآ ا إدارة اخلطر هي مدخل علمي للتعامل مع األخطار اليت تواجهه:إدارة اخلطر -انياًـث
  والتقليل من حجم اخلسائر من جهة أخرى،حدوثها من جهة طريق التحكم فيها واحلد من تكرار

بغرض تفصيل أكثر ملفهوم إدارة اخلطر  و.ذ القرار ملواجهة اخلطرستخدام أساليب علمية عند اختااب
  .هاقواعدإدارة اخلطر، خطواا وأهم من خالل مايلي تعريف نستعرض 

 ملصطلح إدارة اخلطر معاين عديدة، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر :تعريف إدارة اخلطر -1
  :مايلي

عن طريق توقع اخلسائر  ر، للتعامل مع املخاط عبارة عن منهج أو مدخل علميطراخلإدارة  -
أدىن  أو األثر املايل للخسائر اليت تقع إىل ةراوتصميم إجراءات من شأا أن تقلل إمكانية حدوث اخلس

 ؛1ممكنحد 
ختفيف آثارها ونظام شامل يضم عملية يئة البيئة املالئمة إلدارا، ودعم قياسها  :هي طراخلإدارة  -

 ؛2رتيبات الكافية للرقابة الداخلية ورصدها وخلق الت
 أيضاً  وخمتصون يف محاية أصول املنشأة من األخطار خمتصونجهاز من املوظفني  :هي إدارة اخلطر -

 ؛3هافيفبأسواق التأمني ومهتمون بتكاليف األخطار القابلة للتأمني ووسائل خت
                                                

  .51 :، صمرجع سابق طارق عبد العال محاد،  1
  .28: م، ص2003مية،  اململكة العربية السعودية، ، حتليل قضايا يف الصناعة اإلسالإدارة املخاطر: طارق اهللا خان وحبيب أمحد 2  
 . 42: صد عبد السالم، مرجع سابق، ناشد حممو 3  

ق  = )ن (ه 
ن

خ 1
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العلمية ل جمموعة من املبادئ واألسس متثبأن إدارة اخلطر  ميكن القول  من هذه التعاريفنطالقاًا     و
 والتقليل من حجم اخلسائر اليت هاليت دف إلجياد وسائل حمددة للتحكم يف اخلطر واحلد من تكرار

  .تترتب على ذلك بأقل تكلفة ممكنة
 جيب هبأقل تكلفة ممكنة، فإن ف إدارة اخلطر وهو تغطية األخطاراهدألتحقيق  :دارة اخلطرمراحل إ -2
  :1ملراحل التاليةتباع اا
أول خطوة يف إدارة اخلطر هي حتديد األهداف وتقرير احتياجات املنشأة من برنامج  : حتديد اهلدف-أ

حيث حتتاج املنشأة إىل خطة معينة للحصول على أقصى منفعة ممكنة من جراء نفقات  إدارة اخلطر،
تعترب أيضاً مبثابة كما  ربنامج إدارة اخلطر،تعد هذه اخلطوة مبثابة الدليل أو املرشد لج إدارة اخلطر، وبرنام

وعلى الرغم من كون إدارة اخلطر أسلوب فين معقد إال أن صياغة أهداف إدارة ، وسيلة لتقييم األداء
وجيب على جملس اإلدارة أن يأخذ يف  اخلطر ليست كذلك وحتديدها من مسؤولية جملس إدارة املنشأة،

  .2ر يف هذا االرشادات مدير اخلطإعتبار نصائح واال
" إدارة اخلطر والتأمني"ويتم ذلك عن طريق قيام جهاز أو تنظيم داخل املشروع  :اكتشاف اخلطر -ب

نتاج وختزين وشراء وبيع ومتويل واختيار العاملني وتدريبهم إبدراسة أوجه النشاط املختلفة باملشروع من 
 هذه األخطار قابلة للتأمني أو غري قابلة دف اكتشاف األخطار اليت يتعرض هلا املشروع سواء كانت

 وتتحقق هذه املهمة عن طريق وجود عالقات وثيقة بني إدارة اخلطر والتأمني واإلدارات ،للتأمني
األخرى املختلفة باملشروع مبا يضمن تبادل البيانات واملستندات والتوصيات بني إدارة اخلطر والتأمني 

  . واإلدارات األخرى
حيث يتم تقييم األخطار اليت مت اكتشافها  وهي املرحلة التالية الكتشاف اخلطر، :تقييم اخلطر -ت

ويتطلب هذا التقييم إعطاء أولويات  وحتديدها ويقصد بتقييم اخلطر قياس احتمال وقوع خسارة معينة،
أخطار  أخطار جسيمة، :حيث يتم تبويب األخطار يف جمموعات مثلة، ر اجلسيماثلألخطار ذات اآل

  .خطر غري مهم خطر مهم، خطر مهم جداً،كأخطار قليلة أو جمموعات  طة،متوس
إن اهلدف األساسي ألي  ):اختاذ القرار(  حتديد البدائل واختيار الوسيلة املناسبة ملواجهة اخلطر-ث

 اختيار أنسب طريقة ملواجهة هذا اخلطر وهناك مدخالن أساسيان للتعامل مع وحتليل علمي للخطر، ه
  .مدخل حتويل اخلطر و"الوقاية واملنع"مدخل التحكم يف اخلطر: يت تواجه الفرد أو املنشأة مهااألخطار ال

                                                
  .  45: صشقريي نوري موسى، مرجع سابق،  و أسامة عزمي سالم1 

  .29:  مرجع سابق، ص مبادئ التأمني بني النظرية والتطبيق،: إبراهيم عبد النىب محودة وتار اهلانس خم 2
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  أما مدخل التحكم يف اخلطر فريكز على تدنية اخلسائر املتوقعة من وقوع اخلطر، بينما مدخل حتويل   

طار بعد تطبيق مدخل زم ملواجهة اخلسائر الناشئة عن حتقق األخال رأس املال الاخلطر فريكز على ترتيب
يتحقق مبقتضى عقود اإلجيار وعقود النقل وعقود التشييد وعقود أما حتويل اخلطر ف .التحكم يف اخلطر

  .التأمني
حيث جيب اختاذ قرار بشأن ،    وتعد هذه املرحلة من مراحل إدارة اخلطر مبثابة مشكلة اختاذ القرار

عتبار احتمال ذ القرار السليم جيب أخذ بعني االاختأنسب الطرق املتاحة يف التعامل مع كل خطر وال
واملوارد املتاحة ملواجهة  والعوامل املساعدة للخطر، وحجم اخلسارة املادية احملتملة، وقوع اخلسارة،

واختيار الوسيلة اليت  اخلسارة إذا حتققت ويتم تقييم املزايا والتكاليف لكل وسيلة متاحة ملواجهة اخلطر،
  .يا على التكاليفتزيد فيها املزا

حتويل اخلطر إىل جهة أخرى هي شركة " إذا افترضنا أن القرار بشأن خطر معني هو : تنفيذ القرار-ج
 املناسب والتفاوض معه مث التعاقد على التأمني ولو كان القرار يقتضي نمّاملؤ فال بد من اختيار "التأمني

  .ارة أو صندوق خاص هلذا الغرضاختيار أسلوب التأمني الذايت فيجب القيام بإنشاء إد
تعترب مرحلة التقييم واملراجعة مرحلة ضرورية من مراحل إدارة اخلطر وذلك  : التقييم واملراجعة-ح

كون إدارة اخلطر والتأمني ال تعمل يف بيئة ساكنة ألن األخطار تتبدل وتتغري وختتفي بعض األخطار 
جعة ضرورية الكتشاف األخطار فمراجعة القرارات كما أن عملية التقييم واملرا وتنشأ أخطار أخرى،

  .1قد ينتج عنها تعديل بعضها قبل أن تصبح مكلفة للمنشأة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .48: شقريي نوري موسى، مرجع سابق، ص وعزمي سالمأسامة    1
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  تأمنيـظام الـناألسس النظرية ل :لثاينبحث اـملا

يسعى نظام التأمني إىل التقليل من اخلطر وضمان احلماية واألمان للمشروعات اليت يقوم ا األفراد،     
إىل أن وصل إىل الصورة اليت هو عليها ، نسان وتطورت بتطورهأمني فكرة قدمية نشأت مع نشأة اإللتاف

ممتلكاته ونسان يف شخصه ر اليت يتعرض هلا اإلاخطاألوهو عبارة عن عملية تعاونية فعالة اة  حالياً،
تمعات احلديثة ميثل وبذلك أصبح التأمني يف ا، عن طريق نقل عبء هذا اخلطر إىل شركة التأمني

حيث يعمل على تعبئة ،  واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةراخطاألواجهة ضرورة ملحة مل
   . قتصاداملدخرات ومتويل اال

ما هذا . ؟ وأمهيتهتمثل أنواعه؟ وفيما تروط سالمة العملية التأمينيةفما هو التأمني؟ وما هي ش        
  :يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية  عنه اإلجابةسنحاول

  التأمنينظام تعريف نشأة و: املطلب األول
 وقد حياته، ووسائل انشغاالته أعماله، لتعددنظراً  وذلك راخطألاالعديد من  نساناإل واجه ي     

 اولةحم إىل وتكاليفها حلجمها نظراً لوحده، حتملها على لفردل قدرة ال اليتر اخطاأل هذه تعدد أدى

 األوجه ظهرت هنا ومن ر،اخطاأل لنفس املعرضني األفراد وبني بينه التضامن من نوع عن البحث

ويف ، وممتلكاته وسائله اإلنسان، تطور مع تطورت ومتنوعة خمتلفة أشكاالً أخذ الذي للتأمني األوىل
 .تناول نشأة التأمني ونبني تعريفهن؛ هذا املطلب

 فلم يكن يف ،نشأت مع نشأة االنسان وتطورت بتطوره تأمني فكرة قدمية،ال : نشأة نظام التأمني-أوالً
 عرفت وقد  دون أن يضع يده يف أيادي اآلخرين درءاً للمخاطر اليت تصيبه،اًوسع اإلنسان أن يعيش أبد

صورة من التأمني يف العصر الفرعوين، حيث دلت النقوش املكتوبة على معبد الكرنك باألقصر أن 
كانت هذه التكاليف هيز ودفن املوتى، حيث حمل تكاليف جتدماء كونوا مجعيات تعاونية لتاملصريني الق

يقوم كل كبرية، ويعجز عن حتملها الكثري من الناس، لذلك مت إنشاء مجعيات تعاونية هلذا الغرض، وكان 
   .1ه ودفنهعضو فيها بدفع اشتراك سنوي للجمعية طوال حياته نظري قيام اجلمعية عند موته بتحنيط جثت

وفكرته أن يقوم أحد التجار بإقراض ، "القرض البحريب"كما عرف الرومان نوعاً من التأمني يسمى   
صاحب سفينة ما، يعزم اإلحبار ا، مبا يقابل قيمتها، وذلك نظري فوائد عالية جداً، فإن وصلت السفينة 

                                                
   .152:  صم،2006دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، التأمني يف اإلسالم، : فايز أمحد عبد الرمحن  1 



                                                                                           -16 -ص............................................................أساسيات حول نظام التأمني: الفصــل األول 
 

إىل التاجر، وإن هلكت ضاع على  القرض مع فوائده ساملة إىل امليناء املقصود، رد صاحب السفينة
 بدأ التأمني على احلياةوخالل القرن التاسع عشر ميالدي  .1التاجر قيمة القرض وأصيب خبسارة كبرية

الحني ضد حوادث البحر يف الظهور، كما قد عرف كتابع للتأمني البحري، كالتأمني على حياة امل
ر استعمال اآلالت امليكانيكية اانتشو ترة، الذي شهدته هذه الف التطور الصناعيوالقراصنة، ومع 

 ضد يسمى بالتأمني ضد املسؤولية كالتأمنيظهر نوع جديد من التأمني ، واملعامل واملختربات واملصانع
أقبلت شركات التأمني على ومع ظهور النقل وحتسن وسائله، . حوادث املصانع واملختربات العلمية

 تلك اليت تتعرض هلا الطائرات نفسها، أو ما تنقله من أشخاص تغطية املخاطر اليت قد تنشأ منه سواءاً
 كان دف محاية الطبقة العاملة من األخطار اليت إن التأمني االجتماعي فقدأما ظهور  .2وبضائع

 يعترب املصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه يخاصة انقطاع األجر الذ(حدثت هلا تسبب خسارة مالية 
   .3كأخطار الشيخوخة والعجز و الوفاة واملرض وإصابات العمل)  اليوميةالعامل يف تدبري معيشته

 ويتعلق والتكنولوجي، العلمي التقدم ختص جماالت يف التأمني انطالق إىل وصلنا فقد اآلن أما    

 إطالق على النامجة واحلوادث النووية واملنشآت الذرية الطاقة استعمال خماطر ضد بالتأمني األمر

  .4املخاطر من وغريها اخلارجي الفضاء إىل صناعيةال األقمار

لتأمني ريف اليت أوردها الكتاب واملهتمني مبوضوع ااتعالاختلفت لقد تعددت و : تعريف التأمني-نياًاـث
  :ريف نذكر مايلياومن هذه التع  ،هومضمونلتأمني  وضع تعريف حمدد ملعىن ايف
زال خوفه : أمناً وأماناً وأمناً وأَمنةً وِإمناً، نِمأَلمة مشتق من ك التأمني : اللغوي للتأمنيلتعريفا -1

 .6 وال يكذب بشيءيسمع  أي يصدق كل ماأمنةضد اخلوف، ويقال رجل : ألمنوا. 5وسكن قلبه
   .7 به صدقهآمن، والقوي: األمنيوضد اخليانة : األمانة

 وآمنت ، أي ليس له مكر خيشى) مأمونُ(وهو ) نيأَِم(و) آمن( فهو  البلد أي اطمأن به أهلهأَِمنويقال  
  . 8 ، واستأمنه أي طلب منه األمان واستأمن إليه تعين دخل يف أمانه أسلَمت له) إمياناً(باهللا 

                                                
 .47-42: ص صم، 1993، 01دار العواصم املتحدة، بريوت، طالتأمني وأحكامه، : سليمان بن إبراهيم بن ثنيان 1
 .25-24: ، ص صم1978 بدون دار نشر، القاهرة، التأمني بني احلل والتحرمي،: عيسى عبده 2
 .57:  مرجع سابق، ص،مبادئ التأمني بني النظرية والتطبيق :إبراهيم عبد النىب محودة وخمتار حممود اهلانسى 3  
 .08: م، ص1999ائر، اجلامعية، اجلز املطبوعات ، ديواناجلزائري التأمني قانون لدراسة مدخل :معراجحديدي  4  

 .207: م، ص1958، 01 دار مكتبة احلياة، بريوت، الد معجم منت اللغة، :  الشيخ أمحد رضا5

 .21: م، ص1988لرياض، دون دار نشر، ا املعجم الصايف يف اللغة العربية،: صاحل علي الصاحل وأمينة الشيخ سليمان األمحد 6
 .30: ص الدار العربية للكتاب، تونس، دون سنة نشر،خمتار القاموس،   :الطاهر أمحد الزاوي 7
 .22: م، ص2002، 01، دار اآلفاق العربية، القاهرة، طمعجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنري :براهيمرجب عبد اجلواد إ 8
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األمان واحد وهو التأمني  ومن التعريف اللغوي للتأمني وما ورد يف كتب التفسري جند أن معىن  
   .طمئنانواال

 التأمني بتعريف العديد من فقهاء وشراح القانون، باعتباره عقداًحظي  : للتأمنيالتعريف القانوين -2
ريف ا، وذلك بغرض وضع تعريف جامع مانع لعقد التأمني، ومن بني هذه التعمن العقود املستحدثة

  :نذكر ما يلي
 املؤمن أحدمها يسمى عقد بني طرفني: " بأنه)747( يف مادته رقم القانون املدين املصرييعرفه   - أ

صلحته مبلغاً من املال، أو إيراداً مرتباً أو ومل  لهؤمنامل بأن يؤدي إىل املؤمنيلتزم فيه ،  لهؤمناملوالثاين 
بني يف العقد وذلك مقابل قسط أو أي املطر اخلأي عوض مايل آخر يف حالة وقوع حادث أو حتقق 

 ؛1"لمؤمن ل له ؤمناملدفعة مالية أخرى يؤديها 
إن التأمني يف "  :بالعبارات التالية) 07-95(من األمر رقم ) 02( املادة يف يعرف املشرع اجلزائري -ب

له أو إىل  ملؤمنامبقتضاه بأن يؤدي إىل  نمّاملؤمن القانون املدين اجلزائري عقد يلتزم ) 619(مفهوم املادة 
 املال أو إيراداً أو أي أداء مايل آخر يف حالة حتقق اخلطر املستفيد الذي اشترط التأمني لصاحله مبلغاً من

  ؛2"املعني يف العقد وذلك مقابل أقساط أو أي دفعة مالية أخرى
 حيث يسعى األول لتأمني ناملؤمّوؤمن له عكس لنا العالقة التعاقدية بني امل القانوين للتأمني يفرين التع  إ

بتغطية هذا اخلطر وتعويض   نظري احلصول على قسط معني،ناملؤمّ ويلتزم ،خيشى وقوعه نفسه من خطر
  .هلن ؤمامل

 ن له فحسب، بل هو أيضاً واملؤمنمّاملؤلتأمني عالقة قانونية بني اليس  :الفين للتأمنيتعريف ال -3
املؤن هلم من طرف عملية تقوم على أسس فنية وهي تنظيم التعاون بني املؤمّالذي يعتمد يف ذلك نم 

 وعلى إجراء املقاصة بني األخطار، وقد يلجأ يف هذا على حساب االحتماالت وقانون األعداد الكبرية
األستاذ ومن التعاريف الفنية للتأمني جند تعريف  .التنظيم إىل فنيات أخرى وهي إعادة التأمني املشترك

حيصل مبقتضاها أحد الطرفني التأمني عملية : "الفرنسي هيمار يف كتابه شرح التأمني على الوجه التايل
مبقتضاه  نمّاملؤوهو املؤمن له نظري دفع قسط على تعهد لصاحله أو لصاحل الغري من الطرف اآلخر وهو 

                                                
 .131 :، ص، مرجع سابقعيسى عبده 1
، الصادرة 13، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،م1995 جانفي 25 املتعلق بالتأمينات الصادر يف 95/07ألمر ا 2

  .04: ، صم1995 مارس 08 بتاريخ
   ة، مما يساعد على حتقيق دقة يف التقدير بنييتحقق قانون األعداد الكبرية عن طريق جتميع هيئات التأمني لعدد كبري جداً من األخطار املتشا

 .واخلسارة املتوقعة كما يساعد على فرض قسط ثابت حمدد مقدماًاخلسارة الفعلية 
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عند حتقق خطر معني، وذلك عن طريق جتميع جمموعة من املخاطر وإجراء يدفع هذا األخري أداءاً معيناً 
  .1" وفقاً لقوانني اإلحصاء بينهااملقاصة

 :فيما يلينذكرها : تعاريف أخرى للتأمني - 4 
نظام تعاقدي يقوم على أساس املعاوضة غايته التعاون على ترميم أضرار املخاطر " : التأمني هو-

  ؛2"الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوداً بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية
   لتأكد املوجودة لدى املؤمن له وذلك عن طريق نقلنظام يصمم ليقلل من ظاهرة عدم ا:"التأمني هو -

  الذي يتعهد بتعويض املؤمن له عن كل أو جزء من اخلسارة املالية اليتنمّاملؤ عبء اخلطر إىل 
  ؛3"تكبدها

وسيلة اقتصادية ميكن عن طريقها استبدال خسارة كبرية حمتملة بأخرى صغرية ": التأمني هو-
  .4"مؤكدة

عملية يتم التأمني " :ميكن الوصول إىل تعريف شامل للتأمني هوذكره من تعاريف للتأمني  ومما سبق     
دفع ، وذلك من خالل  احلدوثاحملتملةو املستقبلية مبقتضاها محاية األفراد أو املنشآت من اخلسائر املادية

كبري ل جتميع عدد  الذي يتعهد بتحمل تبعات اخلطر من خالنمّلمؤلأقساط دورية من طرف املؤمن هلم 
  ".بواسطة قانون األعداد الكبرية  بينهامن املخاطر وإجراء املقاصة

حىت يتضح لنا مفهوم التأمني هناك مصطلحات  : مصطلحات جيب متييزها عن مفهوم التأمني-الثاًـث
  : 5 املقامرة والتحوطومفاهيم جيب متييزها عن التأمني نذكر منها

لتأمني إىل إحالل التأكد حمل عدم التأكد وذلك من خالل استبدال يهدف ا :التأمني واملقامرة -1
ومن تتمثل يف القسط، حمتملة احلدوث، خبسارة أخرى مؤكدة احلدوث وصغرية نسبياً  اخلسارة الكبرية

مهمان  اناختالفولكن ميكن القول أن هناك هنا يرى البعض بأن التأمني نوع من الرهان أو القمار، 
   : بينهما

  ؛ املقامرة خطر مضاربة جديد، بينما يعترب التأمني أسلوب ملواجهة خطر حبت موجود فعالًج عنينت -أ

                                                
 .478: صم، 2005، 01 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، ط،قتصادية اإلسالمية املعاصرةلتطبيقات االا: عثمان بابكر 1 
 . 26: م، ص2010تاب للنشر، القاهرة، ، مركز الكالتأمني التكافلي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي: ناصر عبد احلميد علي 2 

  .05:م، ص2002، 01،  ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، طحماسبة شركات التأمني: ناء حممد طعيمةث  3
  .89:شقريي نوري موسى، مرجع سابق، ص و أسامة عزمي سالم 4
 .61-60 :م، ص ص2006، دار املريخ ، الرياض، مبادئ إدارة اخلطر والتأمني : رجيداجورج 5
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وعلى .  اجتماعياً، ألن مكسب الفائز يأيت على حساب اخلاسر)منتجة(املقامرة تكون غري مثمرة  -ب
  . تركة يف منع اخلسارةهلما مصلحة مشن له  واملؤمناملؤمّفجتماعياً دائماً، امنتجاً العكس، يكون التأمني 

.  اخلطر إىل املضارب عن طريق شراء عقد مستقبليمفهوم التحوط يتعلق بنقل: التأمني والتحوط -2
 حيث متشاان،رغم كون كل من التأمني والتحوط أسلوبان وعليه ال يعترب عقد التأمني عقد حتوط، و

  : مهاان أساسينختالفانقل اخلطر بعقد، إالَّ أنه يوجد ايتم 
يف حني التحوط هو أسلوب ملواجهة األخطار الغري تتعلق عملية التأمني بنقل أخطار قابلة للتأمني،  -أ

  املنتجات الزراعية واملواد اخلام؛ كاحلماية ضد اخنفاض سعر قابلة للتأمني
فكلما زاد عدد . ريق تطبيق قانون األعداد الكبرية عن طؤمِّن التأمني ميكن أن خيفض اخلطر للم-ب

 باخلسائر املستقبلية، ألن االختالف النسيب بني اخلسارة نمّاملؤلوحدات املعرضة للخطر، يتحسن تنبؤ ا
 وعلى العكس، يتعلق التحوط بنقل اخلطر فقط وليس بتخفيض .الفعلية واخلسارة املتوقعة سوف يقل

دون أنه ميكنهم  مضاربني يعتقللسعر إىليتم نقل خطر التقلبات العكسية فعن طريق التحوط . اخلطر
 على قانون كون مبين عموماًي اخلسارة ال ال السوق، فاحتمالحتقيق ربح بسبب املعرفة السابقة ألحو

  .األعداد الكبرية

  شروط سالمة العملية التأمينية:املطلب الثاين
 أخطار نسان، غري أن هناكر اليت يتعرض هلا اإلاطاألخ واجهةعن عملية تعاونية فعالة ملالتأمني عبارة   

فنية يف اخلطر حىت ميكن الساسية و األشروط توفر مجلة من العليها ألنه جيبشركات التأمني ال تقبل 
  :مايليق أسس عملية سليمة، نتناوهلا من خالل وفتأمينياً والتعامل معه 

  : تتمثل الشروط األساسية فيما يلي:  الشروط األساسية- أوالً
يكون اخلطر مؤكد الوقوع أو مستحيل  الويعين ذلك أن  :أن يكون اخلطر حمتمل احلدوث -1

بلغاً مساوياً لقيمة اخلسارة اليت من له فإذا كان اخلطر مؤكد الوقوع فإنه ال بد أن يدفع املؤم الوقوع،
باإلضافة إىل ما يدفع من رسوم إضافية مقابل ما تتحمله هيئة  سوف حتدث نتيجة حتقق هذا اخلطر،

 ومن ناحية أخرى فإنه من غري املنطقي التأمني من خطر ،1سبب قيامها بعملهاني من مصاريف بالتأم
 جند أن القسط الذي جيب أن حيصل عليه يعادل فقط قيمة نمّاملؤمستحيل الوقوع فمن جانب 

املصروفات املرتبطة بالعقد باإلضافة إىل هامش الربح وبالتايل لن يساهم هذا القسط يف تدعيم قدرة 
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ن له فإنه سوف يتحمل أقساط تأمني ومن جانب املؤم ن هلم،فع التعويضات لباقي املؤمالشركة على د
1هعلين وهو يعلم أنه لن حيصل مقابلها على أي تعويض نتيجة الستحالة حتقق اخلطر املؤم.  

ابية أي أنه كقيمة حس من هنا يتبني لنا أن اخلطر حمتمل احلدوث يقع بني التأكد التام واالستحالة،    
جيب أن يكون احتمال حدوثه أكرب من الصفر وأقل من الواحد الصحيح حىت ميكن التعامل معه تأمينياً 

  .2أي قبول التأمني عليه
 يكون قد وقع يف املاضي أو حىت أثناء إبرام ه جيب أالَّعلين إن اخلطر املؤم :حتقق اخلطر يف املستقبل -2

 اخلطر مستقبالً أي يف فترة الحقة إلبرام عقد التأمني وهذا ويشترط لصحة العقد أن يكون وقوع العقد
 كان إالَّ  و،احتمايل جيب أن يقع يف املستقبل الشرط امتداد للشرط السابق حيث أنه لكي يكون اخلطر

 موضع التأمني جيب أن يكون سليماً عند التعاقد على التأمني حىت يكون احلادث املراد يءمستحيالً فالش
  .3ه أمر مستقبل احلدوثعليالتأمني 

نتيجة لعمل  هعليال يكون حتقق اخلطر املؤمن ن ويقع هذا الشرط بأ :املؤمن له يقع اخلطر بإرادة أالَّ -3
  .إرادي حبت من جانب املؤمن له أو املستفيد من التأمني

 :تتمثل الشروط الفنية فيما يلي:  الشروط الفنية-ثــانياً
حىت ميكن قبول العملية التأمينية وحتديد التزامات املؤمن له يف هذه  :مياًمكانية قياس اخلطر كإ -1

ستخدم يف ذلك الطرق الرياضية  للقياس وياملراد تغطيته قابالًاخلطر العملية بدقة جيب أن يكون 
ومن املعلوم أن التأمني يقوم على ، 4وتقدير اخلسارة احملتملة حصائية من أجل قياس احتمال وقوعهواإل

فبمقتضى قانون  أساس األعداد الكبرية واليت متكن شركات التأمني من حساب حتقق اخلطر بدقة معقولة،
حصاءات إتوفر عدد كبري من الوحدات املعرضة لنفس اخلطر يف سنة معينة وتوفر باألعداد الكبرية فإنه 

دد الوحدات اليت دقيقة عن سنوات ماضية فيما يتعلق بعدد الوحدات املعرضة لنفس اخلطر وكذلك ع
يتم وضع احتماالت لتحقق اخلطر يف املستقبل ومن مث استخدام احتمال  حتقق اخلطر بالنسبة هلا فعالً،

  . 5حتقق اخلطر يف حساب قسط التأمني
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4 Denis-clair lambert : économie des assurances, Armend Colin/Masson, Paris, 1996 : P8.  
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ذا كان مركزاً إ هذا الشرط عدم قبول التأمني على اخلطر ي ويقتض: يكون اخلطر مركزاً أو عاماًأالَّ -2
وبناًء على ذلك فإن عدم  ، نمّاملؤإفالس دي إىل كارثة مالية ومن مث قد يساعد على ألن حتقق حدوثه يؤ

  :1عين مايلييعمومية أو تركز اخلطر 
 ؛ن عليها من نفس اخلطر واقعة يف منطقة جغرافية واحدة تكون مجيع الوحدات املؤمالَّأ  -أ

ؤدي إىل دفع تعويضات  يتركز التأمني يف وحدات ذات قيمة ضخمة ألن ذلك سوف يأالَّ   - ب
 ؛عليهضخمة يف حالة حتقق اخلطر املؤمن 

خطر احلرب  : يكون اخلطر من النوع الذي يصيب مجيع فئات اتمع يف نفس الوقت مثلالَّأ   - ت
 بعض شركات التأمني تقبل تغطية مثل هذه األخطار ولكنها من الشركات غري أن ،وخطر الزالزل

باإلضافة إىل أا تطلب أقساط تأمني كبرية مبا يتناسب مع درجة حتياطات املالية الضخمة ذات اال
  .اخلطر

 من املعروف أن عقد التأمني من عقود التعويض، :أن تكون اخلسائر الناجتة عن حتقق اخلطر مادية -3
فإذا حتقق اخلطر   بتغطية اخلطر،نمّاملؤأي أن املؤمن له يقوم بدفع أقساط تأمني مقدماً على أن يقوم 

من   بدفع التعويض املستحق إىل املؤمن له واملتمثل يف اخلسارة املادية اليت حلقت به،نمّاملؤ قام عليهاملؤمن 
هنا كانت أمهية مادية اخلسارة الناجتة عن حتقق اخلطر فإذا كان ناتج اخلطر خسارة نفسية أو معنوية فإنه 

حيث مل يتم الوصول بعد  )أو املستفيد (يصعب تقدير التعويض عن الضرر الذي يصيب املؤمن له
ورغم ذلك فإنه يف حاالت معينة كالوفاة  .ملقاييس ثابتة لتحديد اخلسارة الناجتة عن األخطار املعنوية

فرغم أا تؤدي إىل خسارة معنوية يف ظاهرها إال أا تتضمن خليط من اخلسارة املعنوية واخلسارة املادية 
 كان حيققه املتويف ملن يعوهلم وللقضاء على صعوبة قياس اخلطر املعنوي هنا تتمثل يف فقدان الدخل الذي

والذي يتحدد على أساسه  )التعويض(ن له حرية حتديد مبلغ التأمني فإن شركات التأمني تترك للمؤم
  .2قسط التأمني

ت ثالثة ثباإويعين هذا الشرط أن يكون من املمكن  : يكون اخلطر من الصعب إثبات وقوعهأالَّ -4
حتديد زمان   حتديد مكان وقوع اخلطر،، حدوث خسارة مادية للمؤمن له :أشياء عند حتقق اخلطر هي

 :3من خالل ما يليذلك يتضح و وقوع اخلطر،
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بالنسبة للتأمني على األشخاص ال ميكن التأمني من مرض ال تظهر له أعراض واضحة كضعف   - أ

 ؛لة ممكن أيضاًحيث أن التحايل يف مثل هذه احلا الذاكرة،
ال ميكن التأمني من احلريق مثالً على نقود ورقية حيتفظ ا الشخص يف مرتله وذلك لصعوبة حتديد   - ب

 ؛حيث أنه من السهل الغش والتحايل يف مثل هذه احلالة) قيمة النقود احملترقة(قيمة اخلسارة 
 وبالتايل ال ميكن التأمني من  قد حتقق يف فترة سريان وثيقة التأمني،عليهأن يكون اخلطر املؤمن   - ت

  .خطر قد حتقق فعالً قبل توقيع عقد التأمني أو بعد انتهاء فترة سريان وثيقة التأمني
جيب أن يغطي التأمني األخطار اليت حتمي اجلوانب االقتصادية  : عدم التعارض مع الصاحل العام-5

  م يف الدولة أو اآلداب أو خمالفة التشريع القائم،متثل ديداً للنظام أو الكيان العا وال واالجتماعية للدولة،
 .السرقة أو ريب األموال أو السلعالتأمني على  :كما ال جيوز التأمني على كل ماهو خمل باآلداب مثل

   وأمهيتهأنواع التأمني: ثلملطلب الثاا
 ،القتصادية واالجتماعيةااالت ا من األنشطة اهلامة املؤثرة يف خمتلف أنواعهيعترب التأمني مبختلف   

 ملا له من مزايا تسمح بتحقيق التقدم وإرساء دعائم ، وذلكحيث يعد من أهم وسائل مواجهة اخلطر
 وبغرض تفصيل أكثر نتناول من خالل مايلي عرضاً ألنواع التأمني .االستقرار االجتماعي واالقتصادي

  :وأمهيته

لتأمني وذلك الختالف الزاوية اليت ينظر ديد أنواع ا حتختلف كتاب التأمني يفا:  أنواع التأمني-أوالً
  :فيها للتأمني ومن أبرز طرق تقسيم التأمني ما يلي

يهدف هذا التقسيم إىل البحث يف التأمني من الناحيتني القانونية :  التقسيم من الناحية النظرية-1
  :والفنية وهناك أكثر من معيار يتخذ إلجراء مثل هذا التقسيم أمهها

  :1ينقسم التأمني وفقاً هلذا العنصر إىل: عنصر التعاقد -أ
م إراد  مبحضعليها الفرد أو املنشأة تعاقد يالتأمني اليت  أنواع ويشمل  ):اخلاص( التأمني االختياري -

 يف ذلك هي العامل الرئيسي يف ةرغبال أي أن واختيارهم، ذلك للحاجة امللحة ملثل هذه التغطية التأمينية
، التأمني على خمتلف التأمني على احلياة والتأمني ضد احلريق، ويشمل هذا النوع التأمينيةالعملية 

وقد تستعمل شركات التأمني أساليب الدعاية واإلعالن عن مزايا التأمني للتعاقد مع من احلوادث، 
  . يرغب يف ذلك دون إجبار
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فريها لألفراد واملنشآت أو تلزمهم وة بت اليت تلتزم الدول التأمني كل أنواعويشمل :التأمني اإلجباري -
بالتعاقد عليها وذلك دف اجتماعي أو ملصلحة طبقة ضعيفة يف اتمع، أي أن عنصر اإلجبار هو 

يف مثل هذه التأمينات ويشمل هذا النوع من التأمني كافة فروع التأمينات االجتماعية  أساس التعاقد
جبارية وبعض فروع التأمينات اخلاصة اإل) صابات العملإرض والعجز، الوفاة، الشيخوخة، البطالة، امل(

  .كالتأمني اإلجباري على السيارات
  :1وفقاً هلذا املعيار ينقسم التأمني إىل ثالثة أنواع رئيسية هي: طبيعة الغرض من التأمني -ب
  ؛ويقوم التأمني هنا على أساس جتاري أي بغرض حتقيق الربح :التأمني التجاري -
 ال يكون الغرض منه حتقيق ثيقوم التأمني التعاوين على أساس تعاوين حبت، حي : التعاوينالتأمني -

  .الربح وإمنا توفري التغطية التأمينية بأقل تكلفة ممكنة
طمئنان لدى أفراد اتمع لق االنظام يهدف خل عبارة عن التأمني االجتماعي :التأمني االجتماعي -

هلم ولذويهم يف حاالت عجز العمال أو مرضهم أو من الدخل  العامل عن طريق ضمان حد أدىن
  .2وفام

 :3طبقاً هلذا املعيار ينقسم التأمني إىل: إمكانية حتديد اخلسارة والتعويض الالزم -ت
ويشمل كافة أنواع التأمني اليت يصعب تقدير اخلسارة املادية الناجتة عن حتقق  :التأمني النقدي -

ونظراً لصعوبة القياس  وذلك لوجود جانب معنوي نتيجة حتقق اخلطر، ،عليهان مسببات األخطار املؤم
 فإنه يتم االتفاق مقدماً على مبلغ التعويض املستحق عند حتقق اخلطر فعالً ويتمثل ذلك يف مبلغ التأمني،

  .عتبار هي تأمينات احلياةومن أبرز التأمينات اليت ينطبق عليها هذا اال
تشمل كافة أنواع التأمني اليت يسهل فيها حتديد اخلسارة املادية الفعلية الناجتة عن و :تأمينات اخلسائر -

والتعويض هنا يتناسب ( . وينطبق ذلك على تأمينات املمتلكات بأنواعها املختلفةعليهحتقق اخلطر املؤمن 
 ) موضوع التأمنييءلشمبلغ التأمني احملدد يف وثيقة التأمني أو قيمة امع مع اخلسارة الفعلية وحبد أقصى 

 كما جيب عليهالَّ يزيد مبلغ التعويض عن اخلسائر الفعلية احملققة نتيجة وقوع اخلطر املؤمن أويشترط 
  .4دائماً الربط بني مقدار اخلسارة الفعلية والتعويض املطلوب

  :5يباإلعتماد على هذا املعيار ينقسم التأمني إىل ثالث أقسام رئيسية ه: موضوع التأمني -ث
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  الذي يهدد1 إىل تعويض املؤمن له على الضررهذا النوع من التأميناتيهدف  :تأمينات األشخاص -
األمر الذي ينجم عنه توقفه عن العمل واخنفاض دخله أو حياته أو سالمة جسمه أو قدرته على العمل 
لى األشخاص قسمان ، ويتفرع عن التأمني ع2عن العملانقطاعه مثل الوفاة والعجز الكلي أو اجلزئي 

 ئ نتيجة لسبب خارجي مفاجللمؤمن لهمن اإلصابات اليت تقع رئيسيان مها التأمني على احلياة والتأمني 
  .كأن يصاب يف جسمه مما يسبب له عجزاً دائماً أو مؤقتاً عن العمل

ليت قد تتعرض اويقصد به كل تأمني ألجل محاية املمتلكات من األخطار احملتملة  :تأمينات املمتلكات -
هلا، ويضم مجيع املمتلكات العامة واخلاصة، كما يشمل مجيع األخطار احملتملة، ويعترب هذا التأمني أمشل 

  .3وأكثر أنواع التأمني شيوعاً
ه من أخطار املسؤولية عليويف هذا النوع من التأمني يكون اخلطر املؤمن  :تأمينات املسؤولية املدنية -

  .ملؤمن له جتاه الغري مثل إصابات العمل وأمراض املهنة وتأمني املسؤولية املهنيةاليت قد تترتب على ا
  :4العادة يف التطبيق العملي على تقسيم التأمني إىل نوعني مهاجرت :  التقسيم من الناحية العملية-2
  .اويشمل التأمني ضد خطر املوت أو البقاء على قيد احلياة أو كالمه: التأمني على احلياة -أ

ويغطي هذا النوع من التأمني تأمني املمتلكات والتأمني من املسؤولية املدنية جتاه  :التأمني العام -ب
الذي و احلريق وتأمني احلوادثالتأمني على الغري، وينقسم إىل تقسيمات فرعية هي التأمني البحري، 

، تأمني إصابات العمل، تأمني يشمل تأمني السيارات، التأمني من احلوادث الشخصية، التأمني من السرقة
  .الطريان وتأمني املسؤولية جتاه الغري

يف توفري االستقرار الكامل للمشروعات حيث يعمل على نظام التأمني يساهم : أمهية التأمني -انياًـث
  : فيما يليتهتتجلى أمهيو زيادة اإلنتاج مبا يعود على اتمع بفوائد اقتصادية واجتماعية غري حمدودة،

مث االستثمار ففي  يعترب التأمني أداة هامة من أدوات جتميع االدخار، ومن: لتأمني وسيلة لالدخارا  -1
التأمينات على احلياة عادة ما يغلب على عقودها العنصر االدخاري ولفترة طويلة نسبياً، كما أن عائد 

اب هذه األقساط، وهو استثمار أقساط التأمني على احلياة يعترب ضرورياً من الناحية الفنية عند حس
 وكذلك األمر بالنسبة لفروع التأمني األخرى، حيث تتميز ،جانب ال يستهان به من الناحية االقتصادية

عقود التأمني بالزيادة العددية والتجديد املستمر مما يساهم يف زيادة مدخرات القطاع الذي يوجه 

                                                
1Yunne lambert-faivre:Droit des assurances, 10e édition Dalloz delta , Lyon, 1998, P :35.  

 .08: صم، 2003 ، الدار اجلامعية للطبع والنشر، اإلسكندرية،حماسبة شركات التأمني :محد صالح عطيةأ 2
 .24: م، ص2006، 01 املكتبة العصرية، مصر،  طاحملاسبة يف منشآت التأمني، :حممود حممود السجاعى 3
 . 111: م، ص2005، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، املبادئ العامة للتأمني: سم العنكيبشهاب أمحد جا 4
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 األوراق املالية والعقارات والودائع لالستثمار يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي كاالستثمار يف
 .1اخل...بالبنوك

إن اتساع االئتمان  :يساهم التأمني يف تسهيل واتساع عمليات االئتمان وزيادة الثقة التجارية  -2
وزيادة الثقة التجارية يساهم يف تنمية االقتصاد بالبلد ويلعب التأمني دوراً هاماً يف تدعيم ذلك إذ ال 

 يقرض ماله مامل يطمئن إىل أن موضوع الضمان سواء كان منقوالً أو ثابتاً باق ميكن لصاحب مال أن
له، وهنا يقوم التأمني بتوفري هذا الضمان يف حالة حتقق اخلطر وقع وغري مهدد بالفناء نتيجة خطر ما 

د أن بالنسبة ملوضوع الضمان املشار إليه، من هنا كانت أمهية دور التأمني يف تسهيل االئتمان حيث جن
 .2البنوك ال توافق على إقراض املشروعات أو رجال األعمال إال بوجود وثائق تأمني على ممتلكام

ميثل التأمني بند من بنود ميزان : املسامهة يف حتسني ميزان املدفوعات واحملافظة على الثروة القومية  -3
اط إعادة التأمني اليت حتوله  حيث تسجل فيه أقس،املدفوعات وبالتحديد يف ميزان حركة رؤوس األموال

الشركات الوطنية مبوجب االتفاقيات املربمة مع شركات التأمني يف اخلارج وكذلك تسيري حمفظة 
األصول املالية لشركات التأمني وكذا العمليات املرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم ا شركات إعادة 

ت يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي ميثل الفرق التأمني يف اخلارج وتأثري التأمني يف ميزان املدفوعا
بني األموال الواردة واألموال الصادرة، وبالتايل يتناسب حجم التدفق الطبيعي لألموال إىل اخلارج تناسباً 

  .3عكسياً مع درجة منو صناعة التأمني احمللية
املختلفة على امتصاص جزء يعمل التأمني بقطاعاته :  نطاق التوظيف والعمالةنوسيعاملسامهة يف   -4

كبري من العمالة يف اتمع ذلك أن التوسع يف التأمني يقتضي توافر حد أدىن من العمالة بأنواعها املختلفة 
فنية وإدارية ومهنية يف فروعه املختلفة من تأمني حياة أو تأمينات عامة كاحلريق والتأمني على 

ملراكز الرئيسية للشركات وفروعها وتوكيالا املختلفة من إداريني ومهندسني وعمال يف ا....السيارات
   .4مبا يساهم يف توسيع جمال التوظيف والعمالة

يساهم التأمني االجتماعي يف حماربة الفقر حيث أنه جينب الفرد العوز  :حتقيق االستقرار االجتماعي   -5
نتيجة ملرضه أو عجزه أو واحلاجة، مبا يضمنه له من تعويض مادي عن اخلسائر اليت حتدث يف دخله 

                                                
  .13: م، ص1971، دار النهضة العربية، بريوت، مبادئ التأمني: عادل عبد احلميد عز  1
 .116 - 115:  ص ص ، مرجع سابق، مبادئ التأمني:إبراهيم على إبراهيم عبد ربه  2
 .13: ز، مرجع سابق، صعادل عبد احلميد ع 3
 .116 - 115 : ص ص ، مرجع سابق، مبادئ التأمني: إبراهيم عبد ربهإبراهيم على  4
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 إليه عند تعرض ممتلكات الفرد ألخطار تعرضه للبطالة،كما أن التأمني التجاري حيقق الغرض املشار
 .1احلريق أو السرقة وكل ذلك يساهم يف حتقيق االستقرار االجتماعي

ن له ال إن مايتميز به التأمني أن املؤم :تنمية الشعور باملسؤولية والعمل على تقليل احلوادث  -6
عليه،كما  املؤمنكان هناك إرادة للمؤمن له يف حتقيق اخلطر  يستحق التعويض يف بعض فروع التأمني إذا

ووجود مثل . أنه يف بعض أنواع التأمني اليستحق املؤمن له تعويضاً إال إذا زادت اخلسارة عن حد معني
 عليهباملسؤولية لتجنب حتقق اخلطر املؤمن التأمني تنمي لدى الفرد الشعور يف عقد هذه االشتراطات 

بقدر اإلمكان هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن شراء الفرد لعقد تأمني حياة يوفر ألسرته معاشا 
يضمن هلا احلياة الكرمية بعد مماته، ويعترب ذلك تنمية للشعور باملسؤولية جتاه أسرته، وهكذا جند أن 

  . 2لشعور باملسؤولية لدى الفرد جتاه نفسه، وأسرته وجمتمعهالتأمني بكافة أنواعه ينمي ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
 .14: ، صم2005 املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  الوطين، ديوانحماضرات يف قانون التأمني اجلزائري :جديدي معراج  1
 .14: جع سابق، ص مر،حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري :جديدي معراج  2
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  ادة التأمني وعقد إعنيـعقد التأم :ملـبحث الـثالثا

يعترب عقد التأمني أحد الوسائل اليت ميكن بواسطتها تقليل الضرر الناتج عن األخطار اليت قد       
سببه للغري من أضرار، وهو عبارة عن عملية تعاونية يد يتعرض هلا اإلنسان يف ذاته أو ممتلكاته أو ماق

نظراً لضخامة و ، واملؤمن لهنمّاملؤحتكمها جمموعة من املبادئ واألسس اليت تنظم العالقة التعاقدية بني 
عمليات التأمني اليت تقبلها شركات التأمني، واليت قد يكون التعويض عنها عند وقوع اخلطر يفوق 

تلجأ شركات التأمني إىل إعادة وحىت ال تضيع متعامليها مكانياا املادية، إت وطاقة هذه الشركا
، وبذلك تصبح هذه املخاطر غري مؤمِّنني عدة ندعليها ع تؤمِّنالتأمني بغرض توزيع املخاطر اليت 

ماذا : والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام هو، مركزة مما يساهم يف حتقيق توازن العملية التأمينية
. نعين بعقد التأمني؟ وهل يساهم عقد إعادة التأمني فعالً يف حتقيق استقرار وتوازن العملية التأمينية؟

  :هذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية

  اسيةـمفاهيم أس: عقد التأمني :املطلب األول 
خيضع إىل األحكام و يةالتعاقدالعملية تدخل يف يتكون من أطراف  عقد التأمني كغريه من العقود   

على كما يقوم ، العالقة التعاقدية سالمة تتوقف عليها خاصة عناصر على يشتملكما العامة إلبرامه، 
  .قد التأمنيمفاهيم أساسية حول ع سنتناول خالل هذا املطلبومن مجلة من املبادئ واألركان، 

 : يلي ماانهيف عقد التأمني، نذكر متتعدد تعار : تعريف عقد التأمني-أوالً
 بأن يعوض شخص آخر يسمى املؤمن ناملؤمّعقد يتعهد مبقتضاه شخص يسمى " :هو عقد التأمني  -

  ؛1" يسمى القسطلمؤمِّن األخري لقاء مقابل يقوم بدفعه لحتمالية يتعرض هلا هذااله عن خسارة 
املتفق عليه يف العقد بدفع اخلطر  أو الدولة  نمّملؤاعقد مبوجبه يلتزم : " على أنهعقد التأمني ويعرف -

ن له بدفع األقساط املبينة يف يتم االتفاق عليها  بالطريقة اليت  لهنعند حتققه للمؤممقابل التزام املؤم
  ؛2"العقد

  
  

                                                
 .16:  ص،م2005املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ، التأمني التجاري والتأمني اإلسالمي بني النظرية والتطبيق: نعمات حممد خمتار  1
 .18 :، صم2007، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، نظرية التأمني املشكالت العملية واحللول اإلسالمية:  أمحد حممد لطفي أمحد 2
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نظام تعاقدي يقوم على أساس املعاوضة غايته التعاون على : " أيضاً على أنهعقد التأمنيويعرف  -
ميم أضرار املخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد تر

 ؛1"إحصائية
عقد يلتزم  ": أنهعلى من القانون املدين اجلزائري )619(مفهوم املادة كما جاء يف  هتعريفكما ميكن   -
شترط التأمني لصاحله مبلغاً من املال يف اي  مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذنمّاملؤ

وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها  بالعقد، حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني
  .2" نمّلمؤلاملؤمن له 

 رضائي مبعىن أنه ال يتم إال بتقابل كل من اإلجياب عقد  هوعقد التأمنيوجتدر اإلشارة لكون     
حيث يقوم الشخص الذي له مصلحة يف عملية التأمني بطلب التأمني من خطر معني ، ن طرفيهوالقبول م

  . التأمني على هذا اخلطراملؤمن، مقابل قبول )املستفيد(لصاحل شخص آخر لصاحله أو 

 عقد العمليةعند إجراء العملية التأمينية هناك عدة عناصر يعتمد عليها  : عناصر عقد التأمني-انياًـث
  :3ليي نوردها فيما ةتأمينيال

لتأمني اليت تتسلم أقساط التأمني، وتلتزم يف املقابل بدفع مبلغ التأمني عندما  هو شركة اناملؤمّ :نمّاملؤ -1
  ؛4يقع اخلطر

ففي تأمني احلريق يكون صاحب املرتل أو . الشخص الذي يغطي تكلفة التأمنيوهو  :املؤمن له -2
حتراق امن حقه احلصول على مبلغ التأمني يف حالة و حيث يلتزم بدفع األقساطالسيارة هو املؤمن له، 

  ؛5املرتل أو السيارة
 بواسطته ينص الذي أي الشخص اخلطر، وقوع حالة يف التأمني مبلغ يقبض الذي وهو :املستفيد -3

 معظم يف هل املؤمن يكون وقد وقوع اخلطر، عند له التأمني مبلغ نمّؤمل ايدفع أن التأمني عقد

                                                
 دار العصماء، التأمني أنواعه املعاصرة وما جيوز أن يلحق بالعقود الشرعية منها، : أيب الفضل هاين بن فتحي احلديدي املالكي االسكندري 1

 .30: ص م، 2012، 01دمشق، ط
 سبتمرب 30، الصادرة بتاريخ 78، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية من القانون املدين اجلزائري، 619املادة  2

 .1029: م، ص1975
  .226: ، ص عبد املقصود دبيان وآخرون، مرجع سابق  السيد3  

 .371: م، ص2006، منشأة املعارف، اإلسكندرية، إدارة املنشآت املالية وأسواق املال:  منري إبراهيم هندى 4
، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ورصات، مصارف، شركات التأمني، شركات االستثمارب: أسواق املال:  عبد الغفار حنفي ورمسية قرياقص5

 .203: م، ص2003
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 التأمني عقود يف مثالً املتويف التعويض كعائلة له القانون خيول نمم أحد يكون أن ميكن كما احلاالت،

  ؛احلياة على
  ؛وهو اخلطر املؤمن عليهيعرب عن اخلطر احملتمل الوقوع للمؤمن له، :  اخلطر-4
رئيسي للعملية التأمينية تتضمن خمتلف وثيقة تصدرها شركة التأمني باعتبارها العقد ال :وثيقة التأمني -5

ومن أهم البيانات والعناصر اليت جيب أن تتضمنها أو تشري ، الشروط اخلاصة بالتأمني لكل من الطرفني
  : نذكر ما يليإليها هذه الوثيقة

 املبلغ فععليه على د املؤمن أو املستفيد عند حتقق اخلطر املؤمن لهوميثل التزام  : مبلغ التأمني املستحق-أ
 أن كما وهو التعويض، املؤمن حيث ميثل مبلغ التأمني احلد األقصى اللتزام احملدد يف وثيقة التأمني،

التعويض هنا يتوقف على اخلسارة الفعلية مع أخذ درجة الغطاء التأميين يف االعتبار بشرط أال يزيد هذا 
  ؛التعويض عن مبلغ التأمني احملدد بالوثيقة

 كمقابل لتحمل هذا األخري تبعة نمّاملؤ بدفعه إىل املؤمن لهوهو مبلغ من املال يلتزم  : قسط التأمني-ب
  ؛1اخلطر املضمون

 خالهلا بالتغطية التأمينية من قبل املؤمن لهوهي املدة اليت يتمتع  ):الفترة التأمينية( مدة التأمني -ت
ويتحدد يف الوثيقة تاريخ بداية سرياا وتاريخ  ملدة، حيث يتم االتفاق بني طريف التعاقد على هذه ااملؤمن

 التعويض أو مبلغ التأمني، وإذا املؤمن لهذا وقع اخلطر خالل الفترة املتفق عليها استحق إانتهاء سرياا و
  ؛2مل يتحقق اخلطر خالل املدة املشار إليها يف الوثيقة تنتهي التزامات املتعاقدين

ع و نتيجة وقاملؤمن له للمستفيد أو املؤمنوميثل املبلغ الذي يدفعه  : قيمة التعويض املستحق-ث
  ؛3 ويتوقف عادة على قيمة اخلسارة احملققةعليه املؤمناحلادث 

  :4هيعناصر أخرى هلا عالقة بأعمال التأمني هناك فإن   باإلضافة إىل ماسبق،
رسة أعمال التأمني نيابة عنها أو مما له الشخص املعتمد من قبل شركة التأمني، واملفوض: الوكيل -

 عن أحد فروعها؛
 واملؤمن له، مبقتضى أحكام نمّاملؤالشخص املرخص له ممارسة أعمال الوساطة بني : الوسيط -

 القانون؛

                                                
1 Lambert faivreYnonne: Droit des assurances, seme édition Dallez, 1985, P192. 

 .105: مرجع سابق، ص شقريي نوري موسى، وأسامة عزمي سالم 2
 . 98: صم، 2003 ،01، ط، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانلشحن والتأمنيإدارة ا: علي مشاقبة وآخرون 3
 .23: م، ص2014، 01دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، طالتأمني اإلسالمي والتنمية االقتصادية واالجتماعية، :  كرمية عيد عمران 4
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الشخص احلاصل على ترخيص من هيئة تنظيم قطاع التأمني للقيام بتقدير قيمة عقود : االكتواري -
  .تعلقة ا، مبقتضى قانون مراقبة أعمال التأمنيالتأمني والوثائق واحلسابات امل

 )واملؤمن له ناملؤمّ(عقد التأمني بوصفه عقداً رضائياً، وملزماً للطرفني  :أركان عقد التأمني -ثـالثاً
  .يتشابه مع سائر العقود الرضائية وامللزمة للطرفني يف أركان العقد وهي الرضا، احملل والسبب

رادتني أو أكثر إلحداث أثر إاحتاد وتطابق : "قهاء والقانونيون الرضا بأنهعرف الف :الرضاركن  -1
يتم يتوقف عقد التأمني كغريه من العقود يف وجوده وقيامه على رضا طريف العقد، حيث ، و1"قانوين معني

ا ولصحة ركن الرض من جهة ثانية، واملؤمن لهالرضا يف عقود التأمني عادة بني شركة التأمني من جهة 
 العقد باطالً، كما بحصأيشترط تطابق إرادة الطرفني تطابقاً تاماً يف إحداث األثر القانوين للعقد، وإالَّ 

   .2ة الطرفنيإرادبكون ي أهلية التعاقد من جهة وأن  العقدأن يتوفر ألطرافجيب 
 هو قد التأمني ،  واحملل يف ع3" الذي يلتزم املدين القيام بهءالشي" نعين باحملـل :احملــلكن  ر-2

 يعتمدان على عنصرين) القسط ومبلغ التأمني(، ومِّنلمؤل، ومبلغ التأمني بالنسبة للمؤمن لهالقسط بالنسبة 
 فلو قلنا أن الشخص يقوم بالتأمني على سيارته أو مرتله ونوع التأمني املراد احلماية منه اخلطرأساسيني مها 

 أو غريها من األسباب، وهي تدخل يف عموم التأمني على أو أمواله ضد السرقة أو احلريق أو التلف
لتأمني ا، فهو يدخل حتت عموم أمني على نفسه وأسرته ضد األمراضاملمتلكات، أو يقوم الشخص بالت

فمن خالهلما يتم على األشخاص، وعليه، فإن هذين العنصرين متالزمان ال ينفكان عن بعضهما البعض، 
   .4منيحتديد قيمة القسط ومبلغ التأ

ميثل السبب الغرض املباشر املقصود من العقد أو هو الغاية اليت يهـدف املتعاقـدان                 :السببركن   -3
فالسبب يف العقود بشكل عام هو الدافع على التصرفات القانونية العامة، ال فرق يف              . حتقيقها من العقد  

 احلصول على مبلغ التـأمني       عقد التأمني هو   منالسبب   و .ذلك بني عقود التربعات وعقود املعاوضات     
     .5 عليه لتغطية اخلسارة الناجتة عن حتققهملؤمنعند حتقق اخلطر ا

                                                
 .161: نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص 1
  .54: م، ص2004، 04،  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طقانون التأمني اجلزائريمدخل لدراسة :  جديدي معراج 2
 . 99:  صم،2003، 01ية، لبنان، طق، منشورات احلليب احلقوعقد التأمني حقيقته ومشروعيته: حممد تقي احلكيموبد اهلادي السيد ع 3
  ، دراسة حتليلية مقارنة: ملكة العربية السعودية وشركة إخالص للتكافل مباليزياالتأمني التعاوين وتطبيقاته يف بنك اجلزيرة بامل:  حممد ليبا4

  .27-26: ص ص، م،  غري منشورة2007أطروحة دكتوراه يف قسم الفقه وأصول الفقه، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، 
 .161: نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص 5
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 القانونية تشكل األساس يف املبادئعلى جمموعة من عقد التأمني يقوم  :مبادئ عقد التأمني -عاًـراب 
  :هلما فيما يلياو إىل جمموعتني نتناهتقسيم كنميو، شرعيته واستمراره

يشترط يف مجيع عقود التأمني توفر مجلة من املبادئ،  :عقود التأمنيكافة ادئ الواجب توفرها يف املب -1
 ، مبدأ منتهى حسن النيةحيث تتوقف عليها صحة أو بطالن عقد التأمني وتتمثل هذه املبادئ يف مبدأ

  :1 ومبدأ السبب القريب نتناوهلا فيما يلياملصلحة التأمينية
يقضي هذا املبدأ بإلزام طريف عقد التأمني، بأن يديل كل منهما جبميع احلقائق  :نيةمبدأ منتهى حسن ال -أ

كل طرف من أطراف عقد التأمني جيب أن تكون ا فالبيانات اليت يديل  ،ت اجلوهرية للعقداوالبيان
ع  التأمني من صحة البيانات جيب عليها القيام بالتحري ومجومن أجل أن تتأكد شركة .صحيحة ودقيقة

 غري أنه مهما بلغت التحريات من دقة فإا قد تكون غري كافية للكشف عن املعلومات املتعلقة بالعمالء
 يف املؤمن لهوحيدث اإلخالل مببدأ منتهى حسن النية من جانب ، 2للةظبعض البيانات غري احلقيقية أو امل

  :3نوردها فيما يليعدة صور 
 بإخفاء بيانات تعترب جوهرية بالنسبة املؤمن لهلك قيام املقصود بذ: إخفاء بيانات حبسن النية -

عتقاد بأا ليست جوهرية، ويصبح نتيجة لذلك عقد التأمني نتباه أو اال نتيجة سهو أو عدم االللمؤمن
 يف حني يقوم املؤمن له، املؤمن له بإثبات أمهية البيانات اليت أخفاها املؤمنقابالً للبطالن شريطة قيام 

 بإثبات حسن نيته؛
 بإخفاء بيانات جوهرية تؤثر يف املؤمن لهاملقصود بذلك قيام ): عمداً(إخفاء بيانات بسوء النية   -

املؤمن  بإثبات سوء نية املؤمنشروط التعاقد عمداً ويف هذه احلالة يصبح العقد قابالً للبطالن بشرط قيام 
  يف إخفاء البيانات اجلوهرية؛له
 ببيانات غري صحيحة عن الشيء املؤمن له يقصد بذلك إدالء :انات خاطئة حبسن نيةاإلدالء ببي  -

موضوع التأمني دون قصد أو اعتقاداً منه بأن هذه البيانات اليت أدىل ا صحيحة، ويصبح العقد يف هذه 
  صحيحة؛ بإثبات أن هذه البيانات اليت أدىل ا غرياملؤمن لهاحلالة قابالً للبطالن شريطة قيام 

                                                
 . 84-83: صص م، 1995، مكتبة عني مشس، القاهرة، التأمينات التجارية واالجتماعية: نالدين صدقى وآخروحممد صالح  1
 

2 Michel Badoc, Bertrand Lavayssiére, Emmanuel copin: Marceting de la banque et de l’assirance, 
éditions d’organisation, 2000, Paris, P17. 

 .84: مرجع سابق، صنات التجارية واالجتماعية، التأمي:  الدين صدقى وآخرونحممد صالح 3
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 ببيانات خاطئة عن قصد املؤمن لهونقصد بذلك إدالء ): عمداً(اإلدالء ببيانات خاطئة بسوء نية   -
وسوء نية وذلك بغرض الغش والتضليل واحلصول على تأمني بشروط أفضل وقسط أقل، ويف هذه 

  .1احلالة يصبح عقد التأمني باطالً بطالناً مطلقاً
 أو املستفيد، ومن مث املؤمن لهوم عقد التأمني أساساً على محاية مصلحة يق :مبدأ املصلحة التأمينية -ب

 املؤمن عليه، ويشترط يف املصلحة التأمينية يءكون للمتعاقد مصلحة تأمينية واضحة يف الشيال بد أن 
، شرطان، الشرط األول أن تكون املصلحة مشروعة، فال جيوز التأمني مثالً على بضائع مهربة أو مسروقة

أما الشرط الثاين فهو أن تكون املصلحة اقتصادية أي أن يكون الضرر احملتمل وقوعه له أثر اقتصادي، 
يستثىن من هذا الشرط التأمني ، وأيضاً أن تكون املنفعة اليت تنتج عن تاليف الضرر هلا أيضاً طابع اقتصادي

  . اقتصاديةاعلى احلياة الذي قد تكون فيه املصلحة عاطفية أكثر منه
 بدفع ناملؤمّ السبب القريب بأنه يشترط لقيام يقضي مبدأ : مبدأ السبب القريب أو املباشر-ت

ه هو السبب القريب واملباشر ال السبب البعيد حلدوث اخلسارة، عليالتعويض أن يكون اخلطر املؤمن 
قوعه إىل سلسلة من ويقصد بالقرب هنا سببياً ال زمنياً، مبعىن أن يكون هو السبب الفعال الذي أدى و

  . ملاليةاحلوادث أدت يف النهاية إىل وقوع اخلسارة  ا
 ختضع هلا عقود التأمينات هناك مجلة من املبادئ اليت :املبادئ اليت ختضع هلا عقود التأمينات العامة -2

.  الغريالعامة فقط، ويغطي هذا النوع من التأمني تأمني املمتلكات والتأمني من املسؤولية املدنية جتاه
  :وتتمثل هذه املبادئ يف مبدأ املشاركة، واحللول ومبدأ التعويض، واليت نوردها فيما يلي

، عليه املؤمن يف حالة وقوع اخلطر املؤمن له إزاء نمّاملؤيقضي هذا املبدأ بأن يويف : مبدأ التعويض -أ
 مهما كان مبلغ املؤمن له حلقت الذي يساوي قيمة اخلسارة الفعلية اليت ويتمثل يف دفع مبلغ التعويض

  .2التأمني
 بإبرام عقد التأمني أو عقود تأمني ختص املؤمن لهيقوم حسب هذا املبدأ  : مبدأ املشاركة يف التأمني -ب

موضوع تأمني واحد ولنفس الفترة لدى عدة شركات تأمني، حبيث تشترك هذه األخرية عند حتقق اخلطر 
  :3ه وفقاً لثالثة اعتبارات، كاآليت للمؤمنليض املستحق  عليه يف دفع التعواملؤمن

 شيءـعندما يكون إمجايل مبالغ التأمني لدى كل شركات التأمني مساوي لقيمة ال: عتبار األولاال -
   التعويضفتكون كل شركة ملزمة بقيمة من ،)حالة التأمني الكامل(قبل وقوع اخلسارة  موضوع التأمني

                                                
 . 18: م، ص1992، ديوان الوطين املطبوعات اجلزائري، التأمني يف التشريع اجلزائري اجلديد:  عبد الرزاق بن خروف 1  
  .317: م، ص2007، 01، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، طالنظم احملاسبية يف البنوك وشركات التأمني:  عبد اإلله نعمة جعفر 2  
 .47-46: ص صم، 1998، 01، دار جمدالوي للنشر،  عمان، طإدارة أعمال التأمني بني النظرية و التطبيق: حممد جودت ناصر 3 
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  :عالقة التاليةحسب الالتعويض مقدرة 
  
  
  
  

الشيء قيمة عندما تكون جمموع املبالغ التأمينية لدى كافة شركات التأمني أكرب من : عتبار الثاين اال-
 بقيمة تفوق قيمة املؤمن له وهي حالة تأمني فوق الكفاية فالشركة ال تستطيع أن تعوض  عليهنماملؤ

له احلصول على ذلك، أما إذا فاق جمموع املبالغ قيمة الشيء بنية حسنة  مؤمناخلسارة إذا كان ينبغي لل
  . وفقاً لعالقة التأمني الكاملاملؤمن لهفيعوض 

التأمني   عليه وهي حالةاملؤمنجمموع املبالغ أقل من قيمة الشيء  عندما تكون: عتبار الثالث اال-
يض مقدر مببلغ التأمني تعوقيمة دفع بلزمة  شركة مون كلكت ويف هذه احلالة )دون الكفاية(الناقص 
   .1ماتبقى من قيمة اخلسارة يتحمله املؤمن لهلديها و

يعين هذا املبدأ بأنه من حق شركة التأمني أن حتل حمل  : والواجباتمبدأ احللول يف احلقوق -ت
فإذا وقعت  البه بالتعويض،وتط املؤمن لهيف الرجوع إىل الغري املتسبب يف اخلسارة اليت حلقت ب املؤمن له

 على تعويض مزدوج أو مرتني املؤمن لهوحىت ال حيصل  ه نتيجة خلطأ الغري،عليسارة أو اخلطر املؤمن اخل
 على التعويض املؤمن لهوشركة التأمني فإن مبدأ احللول يقضي بأن حيصل من الغري املتسبب يف اخلسارة 

ذا إو  يف الرجوع للغري ومطالبته بالتعويض،املؤمن لهأمني حمل التمن شركة التأمني، على أن حتل شركة 
فعلى شركة التأمني أن ترد الفرق  دفع املتسبب يف اخلطر مبلغاً يفوق قيمة التعويض املدفوع للمؤمن له،
احللول يف احلقوق ويعترب مبدأ  للمؤمن له باعتباره صاحب احلق األول يف التعويض عن الضرر

 من اإلثراء املؤمن لهنه حيقق أهداف التعويض نفسها، فهو مينع  أل،متداد ملبدأ التعويضاكوالواجبات 
من عمليات التأمني عن طريق حصوله على أكثر من تعويض عن خسارته الفعلية، فبموجب هذا املبدأ 

معاً،  ليه عاملؤمن وممن تسبب يف إحداث اخلطر ناملؤمّن له أن حيصل على تعويض من مال حيق للمؤ
من قيمة التعويض  يف حالة حصوله من الغري مبوجب مبدأ احللول على مبلغ أكثر نمّاملؤحيث يلزم 

 له، وذلك حىت من له، بدفع الفرق بني املبلغني أي الزيادة اليت حصل عليها للمؤلمؤمنلالذي قام بدفعه 
 .2املؤمن له حساب  علىنمّاملؤال يثرى 

                                                
 .316-299: ، ص صم2002، مطبعة ومكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، الرياضيات والتأمني: براهيم أمحد عبد النىب محودةإ  1
 .316: مرجع سابق، ص، الرياضيات والتأمني: بد النىب محودةبراهيم أمحد عإ 2

  
  ×  خلسارة الفعليةقيمة ا= مسامهة الشركات يف التعويض   

 مبلغ التأمني لديها

  الشركاتجمموع مبالغ التأمني لدى كافة
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   عقد التأمني وإجراءاتخصائص :الثايناملطلب   
يف خصائص متيزه يشترك عقد التأمني مع العقود األخرى يف اخلصائص العامة للعقود وينفرد عنها     

 تغطية نمّاملؤ مث قبول التأمني طلب بتقدمي تبدأمراحل وفق كما يتم عقد التأمني من العقود، عن غريه 

 بإجراء الطرفان يقوم وقد الوثيقة النهائية توقيع حني إىل املؤقتة، التغطية خالل من مؤقتاً اخلطر

  .التأمني ملحق وثيقة من خالل العقد إىل إضافة أو تعديل
  .   ومن خالل هذا املطلب سنتناول عرضاً خلصائص عقد التأمني وإجراءات عقد العملية التأمينية

، رى مبجموعة من اخلصائصيتميز عقد التأمني كغريه من العقود األخ :عقد التأمني خصائص -أوالً
  :نوردها فيما يلي

  :1هي  العامةيتميز عقد التأمني مبجموعة من خصائص  : اخلصائص العامة لعقد التأمني-1
 العقد الذي ينشئ منذ حلظة طرفنييقصد بالعقد امللزم لل:  عقد التأمني من العقود امللزمة للطرفني-أ

حبيث يكون كل منهما دائناً ومديناً  طرف من الطرفني إبرامه التزامات متقابلة ومتبادلة يف ذمة كل
يلتزم مبوجب العقد  املؤمن له، فاملؤمن له وناملؤمّبالطرفني يف عقد التأمني، واملقصود  .للطرف اآلخر

  عليه وهو التزام حمقق دائماًاملؤمنعند حتقق اخلطر  يلتزم بدفع قيمة التأمني نمّاملؤ بدفع أقساط التأمني و
  .بتحقق اخلطر

كل الزمن فيه يش ذلك العقد الذي بالعقد املستمراملقصود : عقد التأمني من العقود املستمرة -ب
لتزامات اليت تنشأ منه ال يتم تنفيذها دفعة واحدة، بل يتم تنفيذها خالل فترة سريان عنصراً جوهرياً فاال

 العقد ال تتم بصفة فورية بل تستغرق مدة حيث أن مدة تنفيذالعقد وعقد التأمني يعترب عقداً مستمراً 
  .وال تنتهي إال بالطرق القانونية )كالتأمني على احلياة( معينة قد تصل إىل عدة سنوات

، ناملؤمّ واملؤمن لهحيث أنه ينعقد مبجرد توافق القبول واإلجياب بني : عقد التأمني عقد رضائي -ت
، وقد يعلق قيام العقد على شرط دفع )املؤمن له ونمّاملؤ(فني الطروالقبول يتم إثباته بوثيقة يوقع عليها 

  .القسط مقدماً وال يتحمل اخلطر إال بعد السداد
عقد اإلذعان هو ذلك العقد الذي يقبل فيه أحد األطراف  :عقد التأمني من عقود اإلذعان -ث

 ناملؤمّشتها، ويف عقد التأمني دون إمكانية مناق) الطرف القوي(بالشروط اليت يعرضها عليه الطرف اآلخر 
 ومعروضة للجميع يف شكل  الشروط مسبقاً وغالباً ما تكون مكتوبةوهو الذي ميلي هو الطرف القوي

  . إال القبول واخلضوع هلذه الشروط أو رفضها باستثناء التأمينات اإللزاميةاملؤمن لهعلى  استمارات، وما
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هو العقد الذي يكون املقابل فيه احتمال مكسب أو حتمايل العقد اال :عقد التأمني عقد احتمايل -ج
صفة االحتمال ميزة يتميز ا عقد التأمني وبدوا يبطل هذا العقد، حيث وخسارة لكل من املتعاقدين، 

 ليس بإمكانه معرفة أقساط املؤمن لهيقدمان أو يأخذان، ف أن كال املتعاقدين ال يستطيعان معرفة مقدار ما
 وبدوره ال يعرف هذا األخري ميعاد ومقدار مبلغ التأمني، فيبقى ذلك مِّنليت سوف يدفعها للمؤالتأمني ا

  ال يدفع شيئاًنمّاملؤفإذا مل يتحقق اخلطر فإن متوقفاً على وقوع الضرر الذي على أساسه يقيم مبلغ الضرر 
 يأخذ مبلغ التأمني الذي قد املؤمن له قد دفع أقساط التأمني، أما إذا حتقق اخلطر فإن املؤمن لهبينما يكون 

ال يتعادل مع عدد األقساط املدفوعة وبذلك يتحقق االحتمال بني طريف عقد التأمني حبيث يعترب هذا العقد 
  .1حتمالياًا عقداً

مبعىن أن املشرع ينظم عقد التأمني يف نصوص وأحكام قانونية يعمل ا يف  :عقد التأمني عقد مسمى - ح
  .ع أو خالف قائمحالة نزا

متيزه عن غريه من اليت يتميز عقد التأمني مبجموعة من اخلصائص  : اخلصائص اخلاصة بعقد التأمني-2
  :2، هي كاآليتالعقود

، العقد الذي يأخذ فيه كل من املتعاقدين مقابالً ملا ةضواملعاعقد املقصود ب :عقد التأمني عقد معاوضة -أ
 املؤمن لهف ، له واضحة، فكل طرف من طريف العقد يأخذ مقابل مايعطىأعطاه، واملعاوضة يف عقد التأمني

عدم حتقق  حيصل على قسط التأمني يف حالة نمّاملؤعند حتقق اخلطر، و) التعويض(حيصل على مبلغ التأمني 
يق  بتحقنمّاملؤاخلطر، مقابل حتمله نتائج حتقق اخلطر، وذلك أن االلتزام بدفع القسط شرط جوهري لقيام 

   .3ن عليهامم واملقاصة بني املخاطر املختلفة املؤاملؤمن هلالتبادل بني مجيع 
 يف عقد التأمني هم مالك الشركة، أي نمّاملؤ: املؤمن له عن شخصية نمّاملؤانفصال شخصية  -ب

صال  فهم محلة وثائق التأمني، ويرجع انفماملؤمن هلأما . أصحاب رأس مال الشركة املؤسسون هلا
م إىل اهليئة اليت تزاول نظام التأمني، ومن النتائج اليت تترتب على املؤمن هلعن شخصية  نمّاملؤشخصية 

 يقوم بطرح ناملؤمّ فم أن عقد التأمني من عقود اإلذعان،املؤمن هلعن شخصية  نمّاملؤ مبدأ فصل شخصية
إما قبول أو رفض الشروط عقد التأمني إبرام يقتصر دوره يف ف املؤمن له أما طهاملنتج التأميين وشرو

  .املناقشة أو التعديلاملدرجة واملنصوص عليها يف وثيقة التأمني دون أن يكون له حق 

                                                
 .146-145 :ص ص ،م1980، 03ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التأمني يف القانون اجلزائري: إبراهيم أبو النجا  1
 .60: نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص 2
 .24: ، ص، مرجع سابقمد لطفي أمحد أمحد حم 3
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 ناملؤمّيقصد بالقسط الثابت هو أن يكون مبلغ القسط قيمة حمددة ومتفق عليها بني  :القسط الثابت -ت
م بدفع أي أقساط أو مبالغ املؤمن هللزام  القسط مقدماً عدم إيترتب على حتديد و. وقت التعاقداملؤمن لهو

ة عن تغطية قيمة املطالبات والتعويضات املستحقة نتيجة لزيادة قيمة ناملؤمّإضافية يف حالة عجز الشركة 
  . هذا العجز وحدها تتحمل التأمني م فشركة املؤمن هلتلك املطالبات على قيمة األقساط احملصلة من 

دف شركات التأمني لتحقيق الربح، الذي ميثل زيادة قيمة األقساط احملصلة : لسعي لتحقيق الربحا -ث
ولتحقيق الربح تقوم شركات التأمني . م على قيمة التعويضات اليت قامت الشركة بدفعهااملؤمن هلمن 

لقسط الصايف ومنه يتم فيحسب أوالً مايسمى با عليه املؤمنالقسط على أساس تكلفة اخلطر بتحديد قيمة 
التأمينية فهو يتعلق بتغطية العملية فالقسط الصايف يقصد به تكلفة . حساب القسط التجاري الواجب دفعه

التزامات شركة التأمني عند حصول اخلطر أي تعويض املتضرر وتغطية مبلغ التأمني دون حساب نفقات 
يضمن مبدأ العدالة بني القيمة احلالية لألقساط شركة التأمني واألرباح اليت جتنيها، وحساب هذا القسط 

وهو ال حيقق لشركة التأمني أي ربح، أما القسط التجاري ) التعويض (ناملؤمّ اتوالقيمة احلالية اللتزام
 فعالً لشركة التأمني ويشمل إضافة إىل القسط الصايف النفقات اليت تقع املؤمن لهفهو املبلغ الذي يؤديه 

نفقات متابعة اخلطر ملعرفة (التأمني واملتمثلة يف نفقات االكتتاب، نفقات تسيري اخلطر على عاتق شركة 
للجوء إليها من أجل  نمّاملؤ، باإلضافة إىل النفقات األخرى اليت يضطر )تغريه سواء بالنقص أو بالزيادة

املباين، ونفقات اإلعالنات جيار إكالنفقات اإلدارية من أجور العمال، نفقات اإلنارة واملياه و(تغطية اخلطر 
 دفعه وتتقاضاه شركة املؤمن لهوعليه فإن القسط التجاري الذي يتوجب على ). اخل...بالصحف واإلذاعة

 :1التأمني يساوي
   

  
  .2العملية فإن حتقيق الربح بالنسبة لشركة التأمني يعترب شبه مضمونووفقاً هلذه   

 مث قبول التأمني طلب بتقدمي تبدأمراحل  وفق العملية التأمينية عقد يتم :عقد التأمنيجراءات إ -انياًـث

 الطرفان يقوم وقد الوثيقة النهائية توقيع حني إىل املؤقتة، التغطية خالل من مؤقتاً اخلطر تغطية نمّاملؤ

نستعرض مايلي سومن خالل  التأمني، ملحق وثيقة من خالل العقد إىل إضافة أو تعديل بإجراء
  :3العملية التأمينيةجراءات عقد إ

                                                
 .37-24:  صص، م1998، 01،  دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  طمبادئ التأمني: ياد رمضانز  1  

 .59: حممد جودت ناصر، مرجع سابق، ص 2
  .110-107: أمحد حممد لطفي أمحد، مرجع سابق، ص ص  3
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عبارة عن طلب مطبوع من قبل شركات التأمني يشتمل على  طلب التأمني هو :تقدمي الطلب -1
 بتحديد  أو شركة التأمنينمّاملؤومن خالل اإلجابة يقوم جمموعة من األسئلة جييب عليها املؤمن له، 

الظروف  اخلطر املراد التأمني عليه، :على جمموعة من البيانات هيشروط التأمني، ويشتمل طلب التأمني 
مقدار األقساط الواجب  بدفعه عند حدوث اخلطر، ناملؤمّمبلغ التأمني الذي يتعهد اليت حتيط ذا اخلطر، 

 طلب التأمني يقوم بإجراءات معينة قد يراها ضرورية املؤمِّنبعد تسلم  و.مواعيد دفع األقساطدفعها، 
 التأكد عن طريق كشف تأمني، ففي التأمني على احلياة جيبت تبعاً لنوع ال فيه وختتلف هذه اإلجراءاءللبد

طيب من أن صحة الشخص املطلوب التأمني على حياته ليست دون مستوى معني ويف التأمني على 
  .1املمتلكات ضد احلريق قد يلزم الكشف عن املسببات احملتملة للخطر يف املبىن

طلب  يف الواردة للبيانات طبقاً العقد وإبرام اخلطر تغطية ناملؤمّ قبول عند :شعار التغطيةإإصدار  -2
 وفق اخلطر لتزام بتغطيةاال الشركة قبول مبثابة وهي املؤقتة التغطية مذكرة املؤمن له تسليم يتم التأمني،

 بإبرام األخرية هذه وتنتهي املدة املذكورة، نقضاءا حني إىل املفعول سارية وتبقى عليها، املتفق لشروطا

  .للتأمني النهائي العقد
صدار عقد التأمني أهم مرحلة إلمتام عملية التأمني يعترب إ :إصدار عقد التأمني أو بوليصة التأمني -3

  . ملزمني بكل ما يرد فيه من شروطاملؤمن له ونمّاملؤفبمجرد إصدار هذا العقد يصبح 
 دفعه عند وقوع اخلطر الوظيفة اهلامة اليت يؤديها ناملؤمّلى يعترب دفع التعويض املترتب ع :املطالبة بالتعويض -4

 باملطالبة من قبل  ال ميكنه أن يفي بتعهده بدفع التعويض ما مل يتسلم إشعاراًنمّاملؤالتأمني للمجتمع، ومن الواضح أن 
مجيع البيانات  هلذا الغرض حىت ميكن استفاء ة مسبقشروط، وتشترط بعض هيئات التأمني استعمال املؤمن له

الضرورية للبث يف الطلب وحىت يسهل الرجوع إىل امللفات الستخراج عقد التأمني املطلوب والذي على أساسه 
  .سوف جتري املفاوضات املتعلقة بتقدير اخلسائر ودفع التعويض

القائم قد يقوم الطرفان باالتفاق على إدخال بعض التعديالت على عقد التأمني  :ملحق وثيقة التأمني -5
 يف إضافة املؤمن لهبينهما، فقد تتغري بعض عناصر اخلطر مما يقضي بتعديل قيمة القسط، وقد يرغب 

ري مدة  العقد ومثل هذا التعديل الالحق قد يتم عن طريق التأشري على هامش الوثيقة يغتأخطار جديدة أو 
بادلة بني الطرفني، أو عن طريق وثيقة  على هذا التأشري، أو عن طريق خطابات متناملؤمّاألصلية وتوقيع 

وجتدر اإلشارة لكون  ، 2إضافية ومن هنا كان استعمال تعبري ملحق الوثيقة للداللة على هذه التعديالت

                                                
 .37-24 : صص، مرجع سابق،  مبادئ التأمني: ياد رمضانز  1  

مالية واقتصاد دويل، جامعة حسيبة : ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصصمذكرة نظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق، : محدي معمر 2
 .24:  صم،2012بن بوعلي بالشلف، اجلزائر، غري منشورة، 
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 يعترببرامها، حيث إ التعديالت اليت تسري على ملحق الوثيقة تتم وفق ما يشرعه القانون وابتداءاً من يوم
   .1"ال يقع أي تعديل يف عقد التأمني إال مبلحق يوقعه الطرفان" :نهقانون التأمني اجلزائري على أ

  النشأة واملفهوم: إعادة التأمنيعقد  :لثالثاملطلب ا
 ، إىل شركات تأمني أخرى إعادة التأمني يف نقل املخاطر وااللتزامات من شركة التأمني يساهم عقد     

  : عقد إعادة التأمنيمفهومنشأه و ليلي عرضوفيما العملية التأمينية، واستقرار وحتقيق توازن 

نتيجة لضخامة عمليات التأمني اليت تقبلها شركات التأمني، واليت قد  : إعادة التأمني عقد نشأة-أوالً 
مكانياا املادية، ظهرت احلاجة إىل إيكون التعويض عنها عند وقوع اخلطر يفوق طاقة هذه الشركات و

ن عليها فيما بني شركات التأمني ومن ضمن هذه الوسائل ما يسمى ملؤمجياد وسائل لتوزيع املخاطر اإ
يف القرن الرابع عشر ميالدي وعرفت أول وثيقة إلعادة وقد بدأت فكرة إعادة التأمني ، بإعادة التأمني
زدهار التجارة البحرية يف حوض البحر  عند انتشار التأمني الذي كان نتيجة الم1370التأمني سنة 

ملتوسط، ومل تكن هناك شركات متخصصة يف إعادة التأمني يف بداية األمر، وإمنا كانت شركات األبيض ا
 بدأت الشركات ميالديويف منتصف القرن التاسع عشر  .التأمني املباشر تنشئ فروعاً فيها إلعادة التأمني

 م1846نيا سنة شركة إلعادة التأمني يف أملاتخصصة يف إعادة التأمني بالظهور، حيث أنشأت أول امل
 حيث بدأت عملها يف م،1883مث أنشات شركة ميونخ إلعادة التأمني سنة م 1852وبدأت عملها سنة 

، وقد شهد ، مث تتابع ظهور شركات إعادة التأمني يف عدد من الدول األوروبيةاألسواق احمللية والعاملية
، حيث شهد نشاط إعادة  الدوليةللميالد زيادة كبرية يف عدد شركات إعادة التأمنيالقرن العشرون 

  .2 اًكبري التأمني انتشاراً وازدهاراً 

ريف نذكر ابني هذه التعن تعددت تعاريف إعادة التأمني، وم :إعادة التأمنيعقد  تعريف -انياًـث 
 :مايلي

املخاطر باملسامهة يف حتمل أعباء عقد مبقتضاه تلتزم إحدى شركات التأمني : " هوإعادة التأمنيعقد  -
 ؛3"لدى شركة أخرى عليها ملؤمنا

                                                
: م، ص1995 مارس 08، الصادرة يف 13الدميوقراطية الشعبية، العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 95/07 من األمر 09املادة   1

05. 
بية للدراسات األمنية والتدريب، جامعة نايف العربية ر، الة الع"دراسة فقهية"إعادة التأمني والبديل اإلسالمي : بن علي الغامديعبد العزيز 2

 .45-44: م، ص ص 2007، 44،  العدد22للعلوم األمنية، الد 
 .287: م، ص2002، 01، دار الفكر املعاصر، دمشق، طمالت املالية املعاصرةااملع: وهبه الزحيلي 3
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على نفس اخلطر تأمني جديد منفصل ومستقل عن وثيقة التأمني األصلية : "  هوإعادة التأمنيعقد  -
اليت أصدرا شركة التأمني، ومبوجب هذا العقد مبوجب وثيقة التأمني األصلية الذي مت التأمني عليه 

والنامجة عن وثائق عن خسائرها احملتملة  املتنازلة  تعويض الشركةيتم )عقد إعادة التأمني(اجلديد 
تدفعه الشركة املتنازلة إىل معيد أو مبلغ من املال وذلك مقابل قسط اليت أصدرا، التأمني األصلية 

  ؛1"التأمني
مبوجبه حيول األول للثاين جزءاً من  املعيد نمّاملؤاملباشر و نمّاملؤ عقد بني : " هوإعادة التأمني عقد -

 .2"هلمللمؤمن  املباشر هو املدين وحده نمّاملؤمقابل معني مع بقاء اليت يتحملها نظري املخاطر 
 قيام شركة إعادة التأمني اجتاه  إعادة التأمني يتم مبوجبهعقدأن  لنا بنييتمن خالل هذه التعاريف    

 فعقد إعادة التأمني هو عقد ماملؤمن هل الدور الذي تقوم به شركة التأمني جتاه التأمني بنفسشركة 
ع املخاطر بني شركة التأمني وشركة إعادة ي توزاألمر الذي يساهم يف، قة التأمني األصليةي عن وثمستقل
  .التأمني

  :3 مهاني رئيسني طرفيف عقد إعادة التأمني تتمثل عناصر : عقد إعادة التأمني عناصر-ثـالثاً
  ؛ املباشرنمّاملؤ ب تقوم بعملية التأمني وتسمى أيضاً وهو شركة التأمني اليت: األصلياملؤمن-1
هي شركة من شركات التأمني تقوم بتحمل جزء من املخاطر اليت يلتزم ا  :ة إعادة التأمنيكشر -2

عويض املتفق عليه عند تطبيق نصوص وثيقة التأمني ودفع التب األصلي، وتلتزم شركة إعادة التأمني املؤمن
  . األصلياملؤمنبتقدمي وثائق أو معلومات يطلبها لتزام االة إىل ، إضافحدوث اخلطر

تتم عملية إعادة التأمني وفق ثالثة طرق هي الطريقة االختيارية، الطريقة :  إعادة التأمني طرق-عاًـراب
  : اإلجبارية وطريقة احلساب املشترك، حيث نستعرضها فيما يلي

ختيارية إلعادة التأمني من أقدم طرق إعادة التأمني اليت زاولتها تعترب الطريقة اال : االختياريةالطريقة -1
 األصلي له املؤمنوقد أخذت هذه الطريقة امسها من طبيعة التعاقد اليت تتم فيها ف. هيئات التأمني املختلفة

جمرد حتديد ما  املباشر على املؤمنوال تقتصر حرية . اخليار بني إعادة التأمني أو االحتفاظ بالعملية بكاملها
منا يكون له احلرية يف قبول إعادة التأمني من عدمه وباملبلغ إإذا كان يرغب يف إعادة التأمني أم ال، و

                                                
 .02: م، ص2005، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، إعادة التأمني: نبيل حممد خمتار  1
 .02: ، مرجع سابق، صإعادة التأمني: نبيل حممد خمتار  2
 .112: ص، قوآخرون، مرجع ساب املشاقبةعلي  3  
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وتعترب احلرية الكاملة يف التعاقد اليت يتمتع ا كال الطرفني من أهم مزايا الطريقة . والشروط اليت يراها
  .1االختيارية إلعادة التأمني

االتفاقية بوجود  إعادة التأمني بتتميز طريقة ):الطريقة اإلجبارية(لتأمني باالتفاقية  طريقة إعادة ا-2
فتحدد اتفاقية إعادة  اتفاق بني هيئات التأمني وهيئات إعادة التأمني ينظم عملية التأمني من كل جوانبها

لتأمني من كل عملية يتعاقد النسبة أو األجزاء اليت يقبلها معيد او التأمني نوع العمليات اخلاضعة لالتفاقية
لكل من ) إجبارية(تكون ملزمة  طريقة إعادة التأمني باالتفاقية املباشر يف فرع معني أي أن املؤمنعليها 
طريقة إعادة ، وجتدر اإلشارة لكون  املباشر ومعيد التأمني يف حدود النسبة أو اجلزء املتفق عليهاملؤمن

يوب اليت شابت الطريقة االختيارية، كما أا تعمل على توفري اجلهد التأمني باالتفاقية تقضي على الع
 ما هإال أن، ا يساعد على أن تكون العمولة ا أكرب من العمولة بالطريقة االختياريةمم ،فيراوالوقت واملص

اق  املباشر يكون جمرباً بإعادة تأمني مجيع العمليات اليت تدخل ضمن نطاملؤمنيعيب هذه الطريقة أن 
، ن املباشر بالنسبة للعمليات اجليدةمّ، مبا يعمل على تفويت أرباح حمققة للمؤةئي منها والردةاالتفاقية اجليد

نظراً لدخوهلا ضمن ) خطرة(بالنسبة هليئة إعادة التأمني فإا جمربة أيضاً على تغطية عمليات رديئة  أما
  .2نطاق االتفاقية

  .اتفاقية احلصة واتفاقية زيادة اخلسارة: 3اويأخذ التأمني باالتفاقية صورتان مه
 األصلي تأمني نسبة ثابتة من املؤمنن يعيد أمبوجب هذه الطريقة يتم اقتسام اخلطر ب :اتفاقية احلصة -أ

اخلطر يكون منصوص عليها يف االتفاقية ومبا أن إعادة التأمني باالتفاقية طريقة إجبارية فإن كال من 
  . إعادة التأمني جمرب على قبول حصته من العملية األصلي وهيئةاملؤمن

 األصلي احلد املؤمنوتقضي هذه الطريقة بأن حيدد  :أسلوب إعادة التأمني الزائد من اخلسارة -ب
األعلى للمبلغ الذي يتحمله من اخلسارة عند وقوع اخلطر وبذلك تتحمل هيئة إعادة التأمني مايزيد عن 

  .هذا احلد
 الطريقة تعقد جمموعة من شركات التأمني مبقتضى هذه): أو نظام امع(ملشترك طريقة احلساب ا -3

نشاء حساب مشترك جلميع العمليات اليت تعقدها الشركات واليت حتدد يف االتفاقية وتتسم بدرجة إاتفاقية 
ة اليت اخل، وحتدد االتفاقية املشتركة النسب...أخطار احلروب، الزالزل، الرباكني: خطورة مرتفعة مثل

تغطيها كل شركة من العمليات املختلفة املنصوص عليها يف االتفاقية وكيفية توزيع األقساط امعة على 

                                                
 . 263: ، صم2009، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، إدارة اخلطر والتأمني:  السيفوإمساعيل عيد أمحد أبو بكر و وليد 1  

 .02: نبيل حممد خمتار، مرجع سابق، ص 2
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الشركات املختلفة الداخلة يف نظام امع على أساس النسب احملددة من قبل ويتم توزيع اخلسائر بني 
لعمولة للشركة اليت حصلت على الشركات على أساس نفس النسب احملددة كما حتدد االتفاقية نسبة ا

وجتدر اإلشارة إىل أن شركات التأمني تلجأ هلذه الطريقة إذا كانت املنافسة بينها شديدة  .العملية األصلية
نشاء إبالنسبة لبعض األخطار حبيث تؤثر شدة املنافسة على مستوى األقساط فتعقد اتفاق فيما بينها على 

ات من أجل احملافظة على مستوى أسعار التأمني يكفي لتغطية مكتب أو حساب مشترك يضم هذه العملي
  .1اخلطر

 األصلي عيوب الطريقة االختيارية اليت املؤمنلكي يتجنب  :الطريقة االختيارية من جانب واحد -4
يسمى بالطريقة االختيارية  تتلخص يف عدم متكنه من االحتفاظ بكامل العملية املرحبة لنفسه يلجأ إىل ما

ب واحد إلعادة التأمني ومبوجب هذه الطريقة تلتزم هيئات إعادة التأمني بقبول ما يسند إليها من من جان
 األصلي الذي له حرية االختيار يف إعادة التأمني من عدمه فإعادة التأمني هنا املؤمنعمليات من طرف 

الباً مايسند إليه أخطار ذات درجة اختيارية بالنسبة للمؤمّن األصلي وإجبارية بالنسبة ملعيد التأمني الذي غ
  .2عالية من اخلطورة

نظراً للقدرة احملدودة لشركات التأمني يف عدم متكنها من  : وأمهيتهإعادة التأمنيدوافع عقد  -امساًـخ
األمر الذي يساهم يف زيادة طاقتها استيعاب األخطار كبرية احلجم تلجأ إلعادة تأمني جزء من عملياا 

من و، مما جيسد لنا أمهية الدور الذي يلعبه نشاط إعادة التأمني، يةاستمرار عملياا التأمين واالستيعابية
  : لدوافع إعادة التأمني وأمهيتهانتناول عرضمايلي سخالل 

 إعادة التأمني حىت تتوضح لنا أمهيته،  عقدارتأينا ضرورة التطرق لدوافع: إعادة التأمنيعقد  دوافع -1
  :3ه الدوافععرض هلذيلي وفيما 

 تقوم شركات التأمني بإعادة التأمني من أجل التخفيف من عدم التأكد من حدوث :احلماية -أ
  ؛اخلسارة

عادة التأمني لتجنب التقلبات يف تكلفة إتستخدم شركات التأمني عقد : التوازن واالستقرار -ب
طيع شركات تطبيعية واليت ال تسروف االقتصادية واالجتماعية وحبدوث كوارث ظالتزاماا اليت تتأثر بال

  حيقق توازن واستقرار أرباحها؛ممارة عليها، طالتأمني السي

                                                
 .68 -65:  ص ص، مرجع سابق،ثناء حممد طعيمة  1  

  .47: عبد العزيز بن على الغامدي، مرجع سابق، ص  2
 .75: م، ص2006، 01، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، األردن، طإدارة اخلطر والتأمني : زيد منري عبوي 3 



                                                                                           -42 -ص............................................................أساسيات حول نظام التأمني: الفصــل األول 
 

احلد األقصى للمبلغ الذي تستطيع شركة نعين بالطاقة االستيعابية : يادة الطاقة االستيعابيةز -ت
ة بعض ا للخطر ويف حالة قبول شركات التأمني تغطيءالتأمني االكتتاب به دون تعريض هامش مال

املخاطر اليت تفوق قيمتها احلد األقصى للطاقة االستيعابية لشركة التأمني، تلجأ شركات التأمني إىل 
 ؛ حيث أن معيد التأمني سيقوم بإعادة تأمني مايزيد عن طاقتها،إعادة التأمني لزيادة طاقتها االستيعابية

كتتابية لشركة  أجل زيادة املقدرة االيتم استخدام إعادة التأمني من: زيادة القدرة على االكتتاب -ث
  .التأمني لالكتتاب يف أعمال جديدة

لتخلص من اجلزء الزائد عن  تعد مهمة إعادة التأمني تقتصر على جمرد امل :إعادة التأمنيعقد   أمهية-2
بل أصبح وسيلة من وسائل تقليل املخاطر وتوزيعها على أكرب عدد ممكن من التأمني شركات مقدرة 
  :1وتتجلى أمهية إعادة التأمني فيما يليات داخل الدولة وخارجها، الشرك

ء اخلسائر بعادة التأمني على نقل عإتعمل  : وزيادة ثقة اجلمهورلشركات التأمنيتوفري احلماية  -أ
حجم أن الكبرية إىل معيدي التأمني، ويبقى لشركة التأمني حصتها من املبالغ اليت احتفظت ا يف حني 

، مما يساهم يف ثبات ليت تتحملها الشركة تكون متناسبة مع حدود احتفاظها ومع أوضاعها املاليةاخلسائر ا
  .التأمنياملركز املايل لشركات 

 األخطار قليلتفس الوظيفة األساسية للتأمني وهي عادة التأمني نإتؤدي :  توفري احلماية ضد املخاطر-ب
أمني مما يساعد على توفري احلماية التأمينية ملثل هذه املركزة وبذلك تصبح عبارة عن أخطار قابلة للت

 .األخطار
ني على زيادة قدرم املؤمنتشجع عملية إعادة التأمني  :زيادة الطاقة االستيعابية لشركات التأمني -ت

 املباشر يعلم املؤمناالستيعابية وذلك بقبول االكتتاب يف عمليات كثرية مهما كانت مسؤوليتها ألن 
ادة تأمني إعاً أن يف إمكانه االحتفاظ لنفسه جبزء من هذه العمليات بشكل يتالءم مع قدرته املالية ومقدم

 .ذلكمايزيد عن 
توفري نوع من الرقابة على كل من معدل اخلسارة على  عملية إعادة التأمني عملت: توفري الرقابة -ث

 جهد لتطوير هذه الصناعة كما تزود مبا تبذله شركات إعادة التأمني املتخصصة من العمولةومعدل 
مليات املركزة قبل االكتتاب شركات التأمني باخلربة الفنية واإلدارية اليت حتتاج إليها لدراسة وفحص الع

  .فيها
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  من منظور إسالمي أمنيـالت :رابعاملبحث ال

ية له أمه أصبح انتشر التأمني وكثرت عملياته وتنوعت وثائقه وتعددت اهليئات اليت تزاوله، حيث     
عند السلف ومل يرد مل يكن معروفاً عتبار عقد التأمني هو عقد مستحدث اوبكبرية يف احلياة االقتصادية، 

ثالثة آراء خمتلفة ، مما نتج عنه ظهور للبحث والتدقيق الفقهي علماء املسلمنيال ه أخضع فقدفيه نص شرعي
جائز التجاري  نظام التأمني هل يعترب :ام هووالسؤال الذي يفرض نفسه يف هذا املق، حكمهبيان يف 

  :املطالب التالية هذا ماسوف حناول اإلجابة عنه يف هذا املبحث من خالل. شرعاً؟

  ن لنظام التأمنيواملؤيد :املطلب األول
لقد و،  الزرقا أمحدجواز عقد التأمني التجاري وعلى رأسهم الشيخ مصطفىأنصار هذا الرأي يرى     

   : هذا الرأي يف قوهلم هذا على األدلة التاليةاستدل أنصار
 ،يعترب هذا الدليل من أهم األدلة اليت استدل ا املؤيدين لفكرة التأمني :األصل يف العقود اإلباحة -أوالً

عقود اإلباحة، فالعقود يف الفقه اإلسالمي الاليت تقضي بأن األصل يف  وذلك استناداً على القاعدة الشرعية
فراد إنشاء مايرون من العقود حسب حاجتهم إليها، شريطة أن تكون  سبيل احلصر فيحق لألمل ترد على

كما يرون أن العقود جائزة شرعاً ولو شابتها بعض الشبهات الشرعية اليت . مطابقة ألحكام الشرع
ورات تقضي ببطالن العقد إذا اقتضتها الضرورة، وذلك تطبيقاً للقواعد الشرعية اليت تنص على أن الضر

مبقتضى هذه القاعدة تكون عمليات التأمني، بكل أنواعها مباحة، ألا من معامالت  وورات،ظاحملتبيح 
  .1 نص حيرمهااالناس النافعة، ومل يرد خبصوصه

القول بضمان خطر الطريق هو :  على ضمان خطر الطريق التجاريالتأمنينظام  قياس -انياًـث
أسلك هذا الطريق فهو آمن وإن أصابك شيء فأنا :  شخص آلخرأن يقول: "مذهب احلنفية، وحقيقته

                                                
  م التأمني بوجه عام تشهد جلوازه مجيع الدالئل الشرعية يف الشريعة إن نظا:"مايلي عن حكم نظام التأمني  الشيخ مصطفى الزرقاورد يف قول

حممد : املرجع. "اإلسالمية وفقهها، وال ينهض يف وجهه دليل شرعي على التحرمي، وال تثبت أمامه شبهة من الشبهات اليت يتومهها القائلون بتحرميه
 .42: مرجع سابق، صليبا، 

 .304-303: ص نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص  1 
 ساً وقياساً وتعين تقدير الشيء على مثله، واملقياس يعين املقدار: القياس لغة: يف القياستعرقَي هِقيسابن : املرجع. (مشتق من قاس الشيء ي

يمان بن إبراهيم سل: املرجع. (يقصد به إحلاق فرع حبكم أصل لعلة جامعة: القياس اصطالحاً). 3793: ، مرجع سابق، صلسان العرب: منظور
 ).159: ، ص، مرجع سابقابن ثنيان
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يرى ايزون للتأمني أن بني نظام التأمني  و.فسلكه فأصابه شيء فعوضه ماخسره ألنه ضامن". ضامن
فالتزام ضامن خطر الطريق هو عني التزام شركة يبيح قياس التأمني عليه، وضمان خطر الطريق شبهاً 

  عند وقوع اخلطر، ومبا أن ضمان خطر الطريق جائز شرعاً فكذلك التأمني عليهالتأمني بضمان املؤمن
  . 1جائز

يرى أنصار هذا الرأي أن عقد التأمني التجاري : مني التجاري على اجلعالةأقياس نظام الت -الثاًــث
واجلعالة يرون بأن وجه الشبه بني نظام التأمني التجاري حيث ، جائز شرعاً، قياساً على عقد اجلعالة

جرة اليت يدفعها رب املال للعامل نظري قيامه بعمل معني يف عقد اجلعالة، وبني القسط الذي األيتمثل يف 
 .2 نظري قيامه بتوفري األمان للمؤمن لهللمؤمّنيدفعه املؤمن له 

التجاري ذهب القائلون جبواز نظام التأمني : ةاملواالوالء عقد قياس نظام التأمني على  -عاًـراب
، املواالةشرعاً، وذلك قياساً على عقد بأنواعه للقول بأن عقد التأمني خاصة التأمني من املسؤولية جائز 

ومبوجب هذه . تعاقدية بني طرفيههو أن عقد املواالة ينشأ رابطة وعالقة ووجه الشبه بني العقدين، 
لك األمر يف التأمني من املسؤولية وكذ .خطئهبدفع الدية عن جناية املوىل له يف حالة  زم املوىلتالعالقة يل

  .3 بدفع الدية والتعويض عن املؤمن له يف حالة حتقق اخلطر املؤمن عليهنمّاملؤمبوجب العقد يقوم إذ 
 على نظام اًاستدل القائلون جبواز نظام التأمني التجاري قياس :قياس التأمني على العاقلة - امساًـخ

  عواقل ــظام الـم التأمني فيه تعاون على دفع التعويض الناشئ عن املسؤولية، ون نظايف كونالعواقل، 
   .4يتضمن تعاوناً يف دفع الدية

                                                
 .167-158:   سليمان بن إبراهيم ابن ثنيان، مرجع سابق، ص1
  مشتقة من غوي ل يف معناها الجلعالةالَهعالً وجعلَ، جعكمنعه، ج لَهعتعالَةً واجالًصنعه، والشيء : جعو: ج ،هعضلَوعأقبل وأخذ:  يفعل كذاج 

تجاعلو الشيء أي جعلوه بينهم،   :ويقال ، )19: سورة الزخرف، اآلية(﴾ وجعلُو املالَِئكة الذين هم ِعباد الرحماِن إناثاً ﴿: قوله تعاىلومنه 
. هوالً، مدة معلومة أو جمهولة معلوم ملن يعمل عمالً معلوماً أو جمء فيقصد ا أن جيعل شيأما املعىن الشرعي للجعالةوأجعلَه له تعين أعطاه، 

. 977: م، ص2005، 08، مؤسسة الرسالة، لبنان، طالقاموس احمليط: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي: باالعتماد على :املرجع
 167-158: وسليمان بن إبراهيم ابن ثنيان، مرجع سابق، ص

 .311-310:   نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص2
  ويسمى والء نعمة ويقصد به والء عتاقة: والوالء نوعان. هو مرياث يستحقه املرُء بسبب عتق شخص يف ملكه، أو سبب عقد املواالة الوالء 

ورثه معِتقُه ققتصادي املعجم اال: أمحد الشرباصى: املرجع.  وسببه العقد الذي جيري بني اثننيوالء املواالةوالنوع الثاين وهو ، إذا مات املعت
 .485: م، ص1981دار اجليل، دون مكان نشر، إلسالمي، ا
 .311-310: نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص 3
   قَلَ  من مشتقةالعاقلة يف معناها اللغويقُول، وععاِقلٌ وقْلُ مبعىن ضرب ورجلٌ عتعين الديةٌ ، الِعقَالُ صدقة عامالع  . قَل القتيل تعين أعطاهع

م، 1986مكتبة لبنان، لبنان، خمتار الصحاح، معجم : حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي: ، املرجعغرم عنه جنايته: عن فالنديته، وعقَلَ 
 .187: ص

 .211: أمحد حممد لطفي أمحد، مرجع سابق، ص 4
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يرى القائلون جبواز نظام التأمني  : عند املالكيةقاعدة الوعد امللزمقياس عقد التأمني على  -ادساًـس
، 1 من القواعد اليت أخذ ا الفقه املالكيامللزم، وهي لتزام، والوعدأن جواز التأمني أساسه قاعدة اال

فقد يكون الوعد مطلقاً، كأن يقول حيث خيتلف الوعد عند املالكية باختالف أهدافه وما ينتج عنه، 
وباختالف  . بيتك وأعطيك كذاقم ببناءوقد يكون مقيداً بأسباب معينة، كأن يقول . سأعطيك كذا

يلزم الوعد هو أنه ال ، غري أن القول الراجح عد وعدم لزومههذه األحوال اختلف املالكية حول لزوم الو
الوعد امللزم من العقود الواجب الوفاء    وملا كان.2إالَّ إذا ذكر له سبب، ودخل املوعود يف هذا السبب

: ورة املائدة، اآليةس(﴾  ياأيها الَِّذين آمنوا أَوفُوا بالعقُوِد﴿: قوله تعاىلا وفقاً لرأي املالكية استناداً على 

 يرى وعلى هذا األساس . واضحة الداللة على وجوب الوفاء جبميع العقود اليت أحلها اهللاةفاآلي، )01
 على سبيل ةنمّاملؤ ميكن ختريج عقد التأمني على أساس أنه التزام من الشركة أنهاألستاذ مصطفى الزرقاء 

  .3ائرهالوعد بأن تتحمل عنه أضرار احلادث وتعوض عليه خس
الذي حون لنظام التأمني قياسه على نظام التقاعد ياحتج املب:  قياس التأمني على نظام التقاعد-ابعاًـس

سن الشيخوخة القانونية من املرتب الشهري للموظف حىت إذا بلغ يب جزء نسع اطاقتعلى أساس يقوم 
ينتقل اً، مث بعد مماته ستمر مادام حياخدمته ووأحيل على التقاعد صرف له راتب شهري حبسب مدة 

يف نظام حيث يدفع املوظف نظام التقاعد، بيرى ايزين للتأمني أنه شبيه و .4إىل أسرته بشروط معينة
شهري بعد التقاعد، كما يدفع املؤمن وجيين من ورائه مبلغاً كبرياً كراتب التقاعد قدراً قليالً من املال، 

. ين احتمايلدوكال العق ،وقع اخلطر املؤمن عليه أخذ مبلغاً كبرياًله مبلغاً يسرياً لشركة التأمني، وإذا 
، بل يرون أنه ضروري ملصلحة الدولة، فإذا أجازه ونظام التعاقد يقره علماء الشريعة كافة من غري شبهة

 .5جائز مثله فإن نظام التأمني العلماء،
 
 
 
 
 

                                                
 .309: نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص 1
 .203-189:  صسلميان بن إبراهيم ابن ثنيان، مرجع سابق، ص 2
 .213: م، ص2002، 01، املكتب اإلسالمي، بريوت، طاملعامالت املالية املعاصرة يف ضوء اإلسالم: سعد الدين حممد الكيب 3
-419:  صم، ص1998، 03، دار العاصمة، الرياض، طالربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية: عمر بن عبد العزيز املترك  4

420. 
 .203-189:  صن إبراهيم ابن ثنيان، مرجع سابق، صسلميان ب  5



                                                                                           -46 -ص............................................................أساسيات حول نظام التأمني: الفصــل األول 
 

  ن لنظام التأمنيواملعارض: املطلب الثاين
  احملتار رد"أول من ذهب إىل عدم جواز التأمني حيث أبدى رأيه يف كتابه   عابدين احلنفي ابنتربيع     

يرى كما ، ** يف موضوع التأمني البحري، وأطلق على هذا العقد بعقد السوكرة" على الدر املختار
  :تاليةويستند هذا الرأي إىل احلجج ال ،مجهور الفقهاء املعاصرين عدم مشروعية التأمني جبميع صوره

حيث ، استدل احملرمون لنظام التأمني على حترميه ألنه قائم على الربا :الربـاشبهة  والتأمني -أوالً
  :1 منها ما يليوردنيتضمن الربا يف عدة جوانب بأن عقد التأمني يرون 

رة حياته، عض صور التأمني على احلياة يقوم املؤمن له أو طالب التأمني بسداد األقساط طيلة فت بيف -1
ويف التأمني . إلضافة إىل الفوائد املتفق عليهابا يدفع لورثته مبلغ التأمني كامالً، نمّاملؤوإذا تويف فإن 

 يلتزم بدفع نمّاملؤاملؤقت حلالة الوفاة فإن املؤمن له إذا بقى على قيد احلياة حىت وقت اية العقد فإن 
  قط حقهم يف مبلغ التأمني؛مبلغ التأمني، أما إذا تويف فإن الورثة يس

   التأمني يف أعمال ربوية؛تقوم شركات التأمني باستثمار األموال املتجمعة لديها من أقساط -2
الربا ال يتحقق يف التأمني، ألن التأمني مبادلة نقود مبنفعة، إذ يتم مبادلة األقساط اليت يتم دفعها من   -3

، حيث ال يتم دفع مبلغ التأمني إالَّ يف حالة وقوع اخلطر نمّاملؤطرف املؤمن له باألمان الذي يضمنه 
نه ال يدفع إالَّ مبقدار الضرر أكما . املؤمن عليه، ولو كان عوضاً عن األقساط لوجب دفعه يف كل حال

  .2نه ليس مبعاوضة يراد ا الربح وتنمية املالأمن غري زيادة، مما يدل على 
ذهب املانعني لنظام التأمني التجاري للقول بأن التأمني عقد يتضمن  :التأمني وشبهة القمار -ثـانياً
كل عقد : " بأنهامليسر ونيعرفيعترب الفقهاء القمار ميسراً، و حيثوهو عقد حمرم،  القمارشبهة 

                                                
  هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، الشهري بابن عابدين، فقيه الديار الشامية، وإمام احلنفية يف عصره، ولد سنة 

 .ر، ونسمات األسحار على شرح املنار يف األصولحاشية رد احملتار على الدر املختا: هـ يف دمشق وتويف ا رمحه اهللا، وله من املؤلفات1198
عقد يضمن فيه أحد املتعاقدين ما يتلف من سلع اآلخر مقابل مبلغ معني ": لفظ حمدث من اإلجنليزية ومعناه األمان واالطمئنان، وهي: لسوكرها  **

 .321 نعمات حممد املختار، مرجع سابق، ص:املرجع، "من املال يدفعه له
   ا ربت فعلت: ين الفضل والزيادة، وربا الشيء يربو إذا زاد، وأرىب الرجل إذا دخل يف الربا، الربوةوتعالربااملكان املرتفع، ومسيت ربوة أل ،

 .83:، صم1987عريب، مكتبة لبنان، لبنان، -، معجم عريباملصباح املنري: أمحد بن حممد علي الفيومي املقرى :املرجع
 .319: سابق، صنعمات حممد خمتار، مرجع  1
 .225-219:  ص ص،براهيم ابن ثنيان، مرجع سابقإسليمان بن  2
  مبعىن راهن ولعب يف القمار أي غلبه يف القمار، ويقال رقْميو قِْمري ،رالقمار لغة مشتق من قَم :رقْمي ةُ تعين لون : قَِمرراشتذ بياضه، والقُم

الرائد، : جربان مسعود :باالعتماد على: املرجع .مصري الشيء إىل اإلنسان بغري تعب وال كد: فيقصد به صطالحاًاالبياض إىل اخلضرة، أما القمار 
دراسة فقهية (املضاربة واملقامرة يف بيع  وشراء األسهم : علي عبد األمحد أبو البصلو. 646: م، ص1992، 07لبنان، ط، دار العلم للماليني

 . 812-811: م، ص ص2009، 02 ، العدد 25لعلوم االقتصادية والقانونية، الد جملة جامعة دمشق ل،  )مقارنة
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ويرى الفقهاء بأن امليسر  ."يكون أحد املتعاقدين فيه عرضة للخسارة بال مقابل يناله من العاقد اآلخر
يا أَيها  ﴿ :قوله تعاىلويظهر ذلك من خالل حمرم بنص القرآن الكرمي ، وهو ن فيه خماطرة باملال ألحرام

من عمِل الشيطَاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم  ِإنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم ِرجس الَِّذين آمنواْ
والْبغضاَء ِفي الْخمِر والْميِسِر ويصدكُم عن  يِريد الشيطَانُ أَن يوِقع بينكُم الْعداوةَِإنما  . تفِْلحونَ

فَاعلَمواْ  اللَّه وأَِطيعواْ الرسولَ واحذَرواْ فَِإن تولَّيتم وأَِطيعواْ. اللَِّه وعِن الصالَِة فَهلْ أَنتم منتهونَ ِذكِْر
 امليسر احملرم يف اتفق املفسرون على أنوقد  .)92-90اآليات : سورة املائدة(﴾  الْمِبني أَنما علَى رسوِلنا الْبالَغُ

على  التجاري يقوم يرى أنصار هذا الرأي بأن عقد التأمني و.1نواعهأالقرآن الكرمي هو القمار جبميع 
مني ويف عقد القمار أيضاً، فالتأمني قمار ألعنصران املؤثران يف نظام التوجود اخلطر واالحتمال، ومها ا

   .2ن هناك شبه تطابق ما بني التعريف القانوين للقمار والتعريف القانوين للتأمنيأ كما حمرم باإلمجاع
ني من أقوى الشبهات اليت استدل ا املانعني للتأمتعد شبهة الغرر :التأمني وشبهة الغرر -الثاًـثـ

ض الذي حيصل عليه كل طرف من يعوتحمل العقد وأجله ومقدار البثالث عناصر هي وذلك لتعلقها 
، وشبهة الغرر هي الشبهة الوحيدة اليت أمجع املانعني لعقد التأمني التجاري على وجودها يف أطراف العقد

  :3العقد ويظهر ذلك يف األوجه التالية للعقد
 الشيء حمل العقد، وحمل العقد يف ه يف بالغرر يف حمل العقد هو وجوداملقصود :الغرر يف حمل العقد -1

 يف الغررووجود لمؤمن، ، ومبلغ التأمني بالنسبة لللمؤمن لههو القسط بالنسبة التجاري عقد التأمني 
زم بدفع  يلاملؤمن له عليه وذلك ألن املؤمنتمل يف حالة عدم حتقق اخلطر حم للمؤمنعقد التأمني بالنسبة 

 قبل املؤمن عليهوحيتمل عدم وجوده وذلك إذا ما حتقق اخلطر . قسط التأمني كامالً يف هذه احلالة
 بسداد بقية األقساط رغم حصوله املؤمن لهلتزام امال سداد كل األقساط، ففي هذه احلالة يسقط تكا

ن عليه وذلك ود إذا حتقق اخلطر املؤمن له فيكون حمتمل الوجأما احملل بالنسبة للمؤم. على مبلغ التأمني
عليه املؤمن  وقد ال يتحقق ويكون ذلك يف حالة عدم حتقق اخلطر ، على مبلغ التعويضاملؤمن لهحبصول 

وعلى ذلك  . يف احلصول على التعويض رغم سداد كل األقساط املقررةاملؤمن لهوذلك بسقوط حق 

                                                
 .47: م، ص1993، 01 دار اهلدى، اإلسكندرية، ط،من أجل تأمني إسالمي معاصر:   أبو اد حرك1
 .225-219:  ص ص،براهيم ابن ثنيان، مرجع سابقإسليمان بن   2
  ُغَراً وغ ،هروراًالغرر لغة مشتق من غَرغَِريرو رورغم وةً فَهر هو، أما اصطالحاً خدعه وأطمعه بالباطل:  وِغررما يكون مستور العاقبة: فالغ .

 حتقيق حممد صديق بن حممد السيد الشريف اجلرجاين وعلي .3233: ، مرجع سابق، صلسان العرب: ابن منظورباالعتماد على : املرجع
 .135: ، صم2000 الفضيلة، القاهرة، دارمعجم التعريفات، : املنشاوي

 .315-312:  نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص ص 3
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يه جهل أطراف العقد مبا سيبذلون من تعويض، ومقدار ما عقد التأمني يترتب علحمل فإن الغرر يف 
  ؛سيحصل عليه كل طرف من األطراف نظري ما قام بدفعه

لتزام، ويتحقق الغرر  يقصد بالغرر يف األجل اجلهل بوقت حلول أجل الوفاء باال:الغرر يف األجل -2
 بوقت املؤمن لهتعويض وجهل  بوقت سداد مبلغ التأمني أو الاملؤمنيف األجل يف عقد التأمني جبهل 

عتبار وقوع اخلطر احتمايل فإن با عليه، واملؤمناألجل مقترن بوقوع اخلطر  سداد قسط التأمني فتحديد
  جمهوالً ألطراف العقد؛وقت حتققه يكون 

يقصد بالغرر يف مقدار العوض يف عقد التأمني اجلهل مبقدار ماسيحصل  :الغرر يف مقدار العوض -3
 كما ، هلم عند حتقق اخلطرمؤمن ال يعلم مقدار ما يدفعه للاملؤمنطرف يف العقد من مقابل، فعليه كل 

 حيث جيهل مقدار ، لهمؤمنأنه جيهل مقدار ماسيحصل عليه من أقساط وكذلك األمر بالنسبة لل
الة التعويض فقد حيصل على مقدار التعويض يف حالة وقوع اخلطر وقد ال حيصل على التعويض يف ح

 قسطاً واحداً ويقع املؤمن لهفقد يدفع (كما أنه جيهل مقدار ما يدفعه من أقساط ، عدم وقوع اخلطر
واجلهالة نوع من )  عليه وال يقع اخلطر املؤمن بسداد كل األقساطيقوم عليه كما أنه قد املؤمناخلطر 

د التأمني باجلهل يف مبقدار القسط عق وتتحقق اجلهالة يف.  نفس أحكام شبهة الغررينطبق عليهالغرر، و
   .1ومبلغ التأمني وكذلك اجلهل باألجل واجلهل بوجود احملل

   نواملعتدلرأي : املطلب الثالث
ظهر فريق ثالث يأخذ باحلـل      ) ن لفكرة التأمني  ون واملؤيد واملعارض(    إىل جانب االجتاهني السالفني     

يز بعض أنواع التأمني وحيرم أنواع أخـرى كمـا          الوسط وميكن تسميته باالجتاه املعتدل حيث أنه جي       
التأمني التكافلي حمل التأمني التجاري وفيما يلي عرض ألهم         نظام  يقترحون البديل الشرعي وهو إحالل      

  .القرارات اليت صدرت بشأن حكم التأمني التجاري
اجلهات من مية بالقاهرة يعترب جممع البحوث اإلسال :قرار املؤمتر الثاين مع البحوث اإلسالمية -أوالً

 قداليت أولت موضوع التأمني عناية خاصة وأمهية كبرية من خالل املؤمترات اليت يعقدها الس، و
2إىل النتائج التاليةم 1965 سنةاملنعقد بالقاهرة  املؤمترل توص:  

  يت يتعرضون هلاطر الاهة املخملواج ماملؤمن هل التأمني الذي تقوم به مجعيات تعاونية يشترك فيه مجيع -1
  ؛ والتقوىأمر مشروع وهو من التعاون على الربفهو 
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 .300- 298:  مساعيل السيفو، مرجع سابق، ص صإعيد أمحد أبو بكر ووليد   2



                                                                                           -49 -ص............................................................أساسيات حول نظام التأمني: الفصــل األول 
 

 نظام املعاشات احلكومي وما يشبهه من نظام التأمينات االجتماعية والتأمينات اإلجبارية بصفة عامة -2
ة اليت تفرضها الدولة حلماية شرائح عريضة من اتمع، هو تأمني يتماشى مع رأي الدين ومبادئ الشريع

 ؛اإلسالمية
اخلاص مثل التأمني  -أياً كان وضعها -كل التأمينات األخرى املتبقية واليت تقوم ا الشركات -3

وما يف حكمه على احلياة  من غريه، والتأمني املؤمن له، والتأمني اخلاص مبا يقع على املؤمن لهمبسؤولية 
 الشريعة وخرباء اقتصاديني واجتماعيني  علماءمنفقد قرر املؤمتر االستمرار يف دراستها بواسطة جلنة 

  .وقانونيني والوقوف على آراء علماء املسلمني يف مجيع األقطار اإلسالمية
امع يف الوقوف على آراء علماء املسلمني يف األقطار  استمرارم قرر املؤمتر 1966ويف أكتوبر     

 كافليفيما يتعلق بالتأمني التات، أما ختلف أنواع التأمني لدى الشركفيما يتعلق مباإلسالمية 
واالجتماعي وما يندرج حتتها من التأمني الصحي، التأمني ضد العجز والبطالة والشيخوخة وإصابات 

 .العمل فقد قرر املؤمتر الثاين جوازه
إحالل التأمني العمل على  :م1972ندوة التشريع اإلسالمي املنعقدة يف طرابلس سنة قرار  -انياًـثـ
 املسامهة اخلاصة بينها وبني شخص طبيعي  حمل التأمني التجاري الذي تقوم به شركات التأمنيكافليالت

جتماعي حىت تطمئن كل أسرة إىل مورد يكفل رزقها عند وفاة عائلها أو معنوي مع تعميم الضمان اال
ل شرعي عنه، أو عجزه، وفيما يتعلق باحلوادث وماشاه فريخص فيه مؤقتاً للحاجة حلني إجياد بدي

ونفس النتائج توصل إليها ، وأخرياً فإن التأمني على احلياة وماشاه حمرم شرعاً الشتماله على  الربا
   .1ألوىل باململكة العربية السعوديةامع الفقهي اإلسالمي يف دورته ا

 واملناقشة  راسة بعد الد  : م1977ة  سن هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية         قرار -اًلثاــث
 مـن عقـود     أن التأمني التكافلي   :2ني مها  وذلك لسبب  كافليوتداول الرأي، قرر الس جواز التأمني الت      

 األخطار، واالشتراك يف حتمـل املـسؤولية عنـد نـزول      مواجهة التعاون على    الذي يقصد به  التربع،  
ملسامهني ربوية، وال يستغلون مـا       من الربا، فليست عقود ا     كافليخلو التأمني الت   إضافة إىل    ،الكوارث

  قـرر  جملس امع الفقهـي اإلسـالمي        وجتدر اإلشارة لكون       .مجع من األقساط يف معامالت ربوية     
 بتـاريخ   )51(باإلمجاع املوافقة على قرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية الـسعودية رقـم                

  :3احملرم لألدلة اآلتية  التأمني التجارينع بدالً كافلي من جواز التأمني التم25/03/1977

                                                
 .300-298:  مساعيل السيفو، مرجع سابق، ص صإعيد أمحد أبو بكر ووليد   1
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إن التأمني التعاوين من عقود التربع اليت يقصد ا أصالة التعاون على تفتيت األخطار، واالشتراك   - أ

يف حتمل املسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية ختصص لتعويض 
 ال يستهدفون جتارة وال رحباً من أموال غريهم، وإمنا من يصيبه الضرر، فجماعة التأمني التعاوين

 بينهم والتعاون على حتمل الضرر؛يقصدون توزيع األخطار 
خلو التأمني التعاوين من الربا فليست عقود املسامهني ربوية، وال يستغلون ما مجع من األقساط   - ب

ين بتحديد ما يعود عليهم من ال يضر جهل املسامهني يف التأمني التعاوية، كما أنه مالت ربوامن مع
 ي، فإنه عقد معاوضة مالية جتارية؛نفع، ألم متربعون، فال غرر وال مقامرة خبالف التأمني التجار

قيام مجاعة من املسامهني أو من ميثلهم باستثمار ما مجع من أقساط لتحقيق الغرض الذي من    - ت
  . مقابل أجر معنيأجله أنشئ هذا التعاون سواء أكان القيام بذلك تربعاً أم

اللجنة  أوصت:  قرار اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي-رابـعاً 
 م1990  سنةالدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورا اخلامسة بإسطنبول

مواجهة ما قد  الشريعة اإلسالمية من أجل تفق مع أحكاما يمبوضع نظام لتأمني الصادرات بضرورة 
وقد نتج عن هذه .  تتعرض له املعامالت التجارية بني الدول اإلسالمية من خماطر جتارية وغري جتارية

 19التوصية اتفاقية بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية بتاريخ 
الصادرات، ودف هذه تأمني سسة اإلسالمية لتأمني االستثمارات و بطرابلس إنشاء املؤم1992فيفري 

  :1من االتفاقية إىل) 05(املؤسسة حسب املادة 
 دفق االستثمار بني الدول األعضاء؛توسيع إطار املعامالت التجارية وتشجيع ت  -
سلع اليت قيام املؤسسة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، بتأمني وإعادة تأمني ائتمان صادرات ال -

ن له تعويضاً مناسباً عن  من هذه االتفاقية وذلك بتعويض املؤم)16(تستويف الشروط الواردة يف املادة 
 ؛اخلسائر النامجة عن املخاطر

قيام املؤسسة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية بتأمني وإعادة تأمني االستثمارات اليت تنفذ من طرف   -
ن الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر مكونة موهذه املؤسسة املخاطر، ضد أحد األعضاء إىل دولة عضو 

اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية وهي شركة دولية تتمتع بالشخصية املعنوية ويكون مقر مركزها 
  .وهلا أن تنشئ فروعاً أو مكاتب يف أي مكان آخر) اململكة العربية السعودية(الرئيسي يف مدينة جدة 
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  : الفصلةخالص
ته  إدارقيماته وطرسمه، تقوية هذا الفصل إىل اإلطار العام للخطر من مفهداعد أن تطرقنا يف بـب      

دراسة عرضنا لوبعد أن ت. هدراسة أنواعقمنا بوها األسس النظرية لنظام التأمني د، تناولنا بعتهومواجه
  .وعية نظام التأمنيرآراء الفقهاء حول مشعقد التأمني وعقد إعادة التأمني انتقلنا بعد ذلك إىل دراسة 

 واملنشآت لألفراد التأمينية التغطية توفري انتهينا إىل كون نظام التأمني يلعب دوراً هاماً يف دقـ  ول    

 أو املمتلكات أو باألشخاص اخلاصة األخطار سواءاً يواجهوا املختلفة اليت األخطار نتائج من

 كما األعمال، ورجال للمشروعات الكامل ستقراراال توفري يف يساهمبذلك  وهو املدنية املسؤولية

 توزيععمل على ي كما زيادة اإلنتاج على ويساعد ستثمارواال دخاراال وسائل أهم من التأمني يعترب

، وهذه النتيجة هي إثبات ألوىل قتصادياال التوازن حتقيق التايلبالثقة التجارية و وزيادة ئتماناال عملية
  . هذه الدراسةفرضيات

لة هامة لتحقيق توازن واستقرار عمليات التأمني يوسالتأمني يعترب  عقدإعادة ما توصلنا إىل أن ـ  ك    
األمر الذي يساهم يف زيادة  ، عليهاؤمنت من أجل توزيع املخاطر اليت إليهلذلك تلجأ شركات التأمني 

  .ستيعابية وحتقيق استقرار أرباحهاطاقتها اال
بعدم جواز التعامل   قد أفتوا الفقهاءأغلبكون هم النتائج اليت أثبتناها من خالل هذا الفصل    وأ  

 التعامل بنظام التأمني التكافلي كبديل جوازو، بعقد التأمني التجاري كونه عقد يتضمن الغرر والربا
  . رعي لنظام التأمني التجاريـش
 



 
 
 

  :يـالثانالفصل    
 

  الـتكافليتأمين ـالنظـام   
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  :متهـيد

 
 احلماية إىل فباإلضافةدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية،  يف مهماً دوراً التأمني يلعب         

 لتمويل الالزمة املدخرات جتميع يف يساهم فهو املشروعات من لكثري التأمني يوفرها اليت االقتصادية
ه والتعامل مع مهيته مع توسع أعمالوقد ازدادت أ اقتصادية، أوعية يف لالستثمار أو التنمية خطط

علماء ال ه أخضع فقدألمهية التأمنيني جزءاً مكمالً للنظام املصريف، ونظراً أصبح التأمشركاته، حيث 
للبحث والتدقيق الفقهي بغرض التوصل لصورة مثلى لعقد تأمني ال تشوبه شائبة الربا أو الغرر، وقد 

 ،التجاريلتأمني نظام ا ل شرعيأمني التكافلي الذي يعترب كبديلنظام التظهور أمثرت هذه اجلهود الفقهية 
 حتقيق يف يةجارالت التأمينية النظم عجز بعد خاصة واالقتصادي، االجتماعي النظام مقومات حدأ باعتباره

          .والربح للتجارة وسيلةنشاطها  واعتبار أرباحها، وتعظيم مصاحلها حتقيق إىل الجتاهها نظراً التكافلمبدأ 
 اخلدمة تقدمي إىل يهدف - عليها يقوم اليت األسس اختالف على - التكافلي التأمني  نظامإن         
 للعقد املفسد الغرر من خالية مشروعة تعاونية بطريقة ولكن  مهل نلمؤم للتجاري االتأمني يقدمها اليت

 حمفظة لتكوين جزئياً أو كلياً ا ربعاًمت اشتراكات ماملؤمن هل بتقدمي وذلك احملظورات، وسائر والربا
 واملصاريف التعويضات  دفعبعد فائض من ومايتحقق ،الضرر وقوع عند التعويضات منها تدفع تأمينية

  .، األمر الذي جيسد لنا معىن التكافل والتعاوناملؤمن هلم على يوزع االحتياطات واقتطاع

 خالل التكافلي من التأمنينظام على  التعرففصيالً تر ثوبشكل أكحاول سنومن خالل هذا الفصل      
  :املباحث التالية

  ؛ التكافليالتأمنياألسس النظرية لنظام  :املبحث األول -
  ؛نظام التأمني التكافليأنواع وضوابط : املبحث الثاين -
 ؛التكافلي التأمنيعقد : املبحث الثالث -
   . التكافليإعادة التأمني عقد: املبحث الرابع -
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  األسس الـنظرية لـنظام التأمني التكافلي: بحث األولـامل

، الفقهاء والعلماء املسلمنيعموم حظي بقبول لذلك معىن التكافل، نظام التأمني التكافلي جيسد        
يعد بديالً شرعياً لنظام لذلك  ،أفراد اتمعبني  مبين على أساس التعاون وتوثيق أواصر األخوة ألنه

، األمر الذي يستدعي منا البحث عن نشأته ومفهومه، واإلحاطة بأنواعه وأوجه املقارنة  التجاريالتأمني
  :من خالل املطالب التاليةهذا املبحث يف ، وهو ماسيتم تناوله  التجاريالتأمنيبينه وبني نظام 

 نظام التأمني التكافلي نشأة :ملطلب األولا 

األمر  ،يةالتأمينوترسخ مفهومه يف الدائرة االقتصادية   التكافلي انتشاراً واسعاًنظام التأمنيشهد      
 ماهية وضيحولت، التكافليثبات جدارة الفكر التأميين إ والذي ساهم يف دعم منظومة االقتصاد اإلسالمي

      . التكافليالتأمنينظام  نشأة املطلب سنتناول من خالل هذا ، التكافليالتأمنينظام 

تعاونياً تكافلياً، ر نظام التأمني بصفة عامة وظه كانت بداية : التكافليتأمنيالنظام ظهور بداية  -أوالً
 العرب عند ظهركما ،  يف العصر الفرعوين كما ذكرنا سابقاً التأمني التكافلي صور أول حيث عرفت

قبل اإلسالم، فمن املعروف أن العرب اشتهروا بالتجارة ومن أشهر الرحالت اليت كانوا يقومون ا 
وكان القائمون على تنظيم . تجارة رحلة يف فصل الشتاء إىل اليمن ورحلة يف فصل الصيف إىل الشاملل

 جيمعون من كل تاجر يشترك يف هذه الرحالت مبلغ من املال هذه الرحالت من رؤساء ومشايخ القبائل
ه كل تاجر يصاب بنسبة رأس املال الذي يشترك به يف التجارة على أن يعوض من هذا املبلغ الذي مت مجع

    .1خبسارة أو تبور جتارته
ازدهار الصناعة وزيادة  ومع ،اًي بدأ تكافلياً تعاونجاريالتأمني مبعناه التيتضح لنا بأن ذه الصورة     

شر بصورته التجارية يف خمتلف أحناء توان، طغى حتقيق الربح على تقدمي اخلدمةالتبادل التجاري بني الدول 
بلدان اإلسالمية اليت تقوم على مبدأ الربح، فأخذ ال يف التجاري التأمني شركات ترالعامل، حيث ظه

 حيث عقدت الندوات واملؤمترات، واستقر األمر ، التجاريالتأمنيالفقهاء والباحثني والعلماء بدراسة 
مة حممد  العالويعترب، التكافليالتأمني  التجاري مع إجياد البديل الشرعي وهو شرعية التأمنيعلى حترمي 

                                                
لفصل األول أنظر املبحث الثاين من ا. 
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ظام التأمني رى بأن نحيث ي،  بصيغته املعهودة اليومالتأمني أول فقيه حتدث عن أمني ابن عابدين
  .1التأمني التكافلي صيغة هيأجاز صيغة بديلة التجاري باطل يف حني 

صدور  التكافلي بعد التأمنيبدأ التطبيق الفعلي لنظام  : التطبيق الفعلي لنظام التأمني التكافلي-انياًـث
 م،1987فتوى جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته املنعقدة مبكة املكرمة سنة 

 ومؤمتر جممع البحوث العلمية السابع ،2م1961وقرار أسبوع الفقه اإلسالمي الثاين املنعقد بدمشق سنة 
 وكانت دولة السودان ،مي السوداين وقرار هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل اإلسالم1976باألزهر سنة 

 ومقرها اخلرطوم اليت أنشأت من قبل بنك م1979صاحبة السبق يف إنشاء أول شركة تأمني تكافلي سنة 
من اال لنظام التأمني التكافلي واعتربت هذه الفترة نقلة كبرية وحقيقية  ،فيصل اإلسالمي السوداين

لك من خالل املباحثات وتداول اآلراء يف اامع الفقهية النظري إىل اال التطبيقي والعملي، وذ
بديل إجياد ضرورة  التجاري، مما استدعى التأمني شرعية  عدموالندوات العلمية واملؤمترات العاملية حول

  .3ة التجاريالتأمنيشركات قوم مقام  تأمني تكافلية تشرعي له، وذلك بإنشاء شركات
 يتضح لنا بأن نظام التأمني التكافلي يقوم على أساس لتأمني التكافلي، التعرض لنشأة نظام المن خال   

يف شركة التأمني التكافلي فكل عضو من األعضاء املشتركني يتعهد بتعويض األضرار التعاون بني األفراد 
  . من خالل التربع الذي يعتر أساس عقد التأمني التكافلياليت تلحق بأحدهم، 

جياد شركات إيف ور هام وبارز د اإلسالمية بنوكلقد كان لل: مني التكافليأشهر شركات التأ -ثـالثاً
 اليت تقوم لعديد من هذه الشركات منبثق عن بعض البنوك اإلسالميةحيث أن اتأمني تكافلي، ودعمها، 

ا وممتلكات املتعاملني معها لدى تلك الشركات، كما أن هذه البنوك تعد جهة بالتأمني على ممتلكا
التكافلي، وأسبقها  التأمني أشهر شركات ومن، واستثمار ألموال شركات التأمني التكافليإيداع 

  :4ايليتأسيساً نذكر م

                                                
  أنظر املبحث الرابع من الفصل األول. 
  .40: حممد ليبا، مرجع سابق، ص 1
قتصاد يف اال ، رسالة ماجستريالتأمني التباديل يف الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون: حممد مكي سعد اجلرف 2

 .263:م، ص1983اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،  جامعة أم القرى، مكة املكرمة، غري منشورة،  
، "سالميمع تطبيقات عملية لشركات التأمني اإلسالمية دراسة فقهية للتأمني التجاري واإل"معامل التأمني اإلسالمي : صاحل العلي ومسيح احلسن 3

 . 230-228: م، ص ص2010، 01، طدار النوادر، دمشق
 .228: ، مرجع سابق، صصاحل العلي ومسيح احلسن 4
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 سنة  وهي أول شركات التأمني التكافلي تأسيساً، حيث ظهرت:شركة التأمني اإلسالمية السودانية -1
   قبل بنك فيصل اإلسالمي بالسودان؛من يف اخلرطوم،م 1979

  يف ديب، من قبل بنك ديب اإلسالمي؛م1979ظهرت سنة  :)إياك(إلسالمية العربية للتأمني الشركة ا -2
م، 1985ظهرت يف الرياض يف اململكة العربية السعودية سنة  :الشركة الوطنية للتأمني التكافلي -3

  وهي شركة حكومية بالكامل؛
  ؛م1985سنة  ظهرت يف البحرين :الشركة اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني -4
ور  ولبنك البحرين اإلسالمي دم،1996ظهرت يف البحرين سنة : شركة التأمني اإلسالمية العاملية -5
  .اعل يف إنشائها واستثمار أمواهلاف
االلتزام بأن تقوم جبميع أعماهلا يف جمال التأمني، أو : القاعدة األساسية اليت حتكم هذه الشركات هي  

  .ايل من الربا كما ختضع يف مجيع معامالا ألحكام الشريعة اإلسالميةاستثمار األموال بأسلوب خ

    نظام التأمني التكافليمفهوم: املطلب الثاين
 حاجة يليب حبيث وأعم أمشل ولكنه ،جاريالت التأمنينظام  من التكافلي منيأالت فكرة انبثقت       

 من معينة شرحية أو معينة مهنة ابأصح على يقتصر الحيث  ذلك، وغري وشركات أفراد من اتمع
نظام التأمني مفهوم  وضيحوبغرض ت، اإلسالمية الشريعة وقواعد أحكام مع ينسجم أنه كما ،اتمع

  : من خالل ما يليمسمياتهوأدلة مشروعيته  ،تعريفه  هذا املطلبيف التكافلي، نستعرض

 نذكر عاريفه، تعددت ت فقد كافليأمني التالتنظام ظراً حلداثة  ن:تعريف نظام التأمني التكافلي -أوالً
  :منها على سبيل املثال ال احلصر مايلي

يتعرضون " هيئة املشتركني"تعاون جمموعة من األشخاص، يسمون :"هونظام التأمني التكافلي  -
 أو أخطار معينة، على تاليف آثار األخطار اليت يتعرض هلا أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن خلطر

هذه األخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معني على سبيل التربع، يسمى القسط أو وقوع 
 التأمني التكافلي إدارة عمليات التأمني ةاالشتراك حتدده وثيقة التأمني أو عقد االشتراك، وتتوىل شرك

 األموال واستثمار أمواله نيابة عن هيئة املشتركني، يف مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه
 ؛1"باعتبارها مضارباً أو مبلغاً معلوماً مقدماً باعتبارها وكيالً أو مها معاً

                                                
تشريعاً، ووقاية، : حماولة إلبراز نظام إسالمي متكامل يف تأمني األنفس واألموال من األضرار"نظام التأمني اإلسالمي : عبد القادر جعفر 1

 .88:م، ص2006، 01 الكتب العلمية، بريوت، ط دار،"ورعاية، وتعويضاً وعرض للتأمني الوضعي وبيان حكمه
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تعاون جمموعة من األشخاص ممن يتعرضون لنوع من املخاطر على : "هونظام التأمني التكافلي  -
 نيبكتتاملتعويض يتم بواسطتها تعويض اخلسارة اليت قد تصيب أحدهم، عن طريق اكتتام مببالغ نقدية 

 ؛1"اخلطر املؤمن عليهعند وقوع 
 باعتبارها ممثلة هليئة املشتركني لتكافلياتفاق بني شركة التأمني ا: هونظام التأمني التكافلي  -
على قبوله ) شخص طبيعي، أو قانوين(، وبني الراغبني يف التأمني )حساب التأمني، أو صندوق التأمني(

على سبيل التربع به وبعوائده لصاحل ) القسط( مبلغ معلوم عضواً يف هيئة املشتركني، والتزامه بدفع
حساب التأمني، على أن يدفع له عند وقوع اخلطر، طبقاً لوثيقة التأمني، واألسس الفنية، والنظام 

 .2"األساسي للشركة
تقدمي احلماية بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر املفسد للعقود  ":هونظام التأمني التكافلي  -
اشتراكات متربعاً ا كلياً أو جزئياً لتكوين حمفظة  املؤمن لهلربا وسائر احملظورات، وذلك بتقدمي وا

 عليه وما يتحقق من فائض بعد التعويضات  منها التعويضات عند وقوع اخلطر املؤمنتأمينية تدفع
 .3")ماملؤمن عليه(واملصاريف واقتطاع االحتياطات يوزع على محلة الوثائق 

نظام مبقتضاه يقوم  :هو التأمني التكافلينظام   خالل استعراض هذه التعاريف يتبني لنا أن       من
اهلدف ف، التعاون يف حتمل الضرر الواقع من خالل ما يتربعون به من أقساطبجمموعة من األشخاص 

 املؤمن بينهم، وعلى التعاون على حتمل األخطار وتوزيعهاهو احلقيقي للتأمني التكافلي بني املشتركني 
  .التأمني وفق أحكام الشريعة اإلسالمية واستثمار أموال التأمني التكافليتنظيم هذا التعاون وإدارة أعمال 

 يعترب نظام التأمني التكافلي بديالً شرعياً لنظام التأمني : أدلة مشروعية نظام التأمني التكافلي-انياًـث
 النبوية  والسنةقرآن الكرمياملسلمني استناداً على أدلة شرعية من الالتجاري وذلك بإمجاع أغلب الفقهاء 

  :نستعرض بعض هذه األدلة من خالل مايليو، الشريفة
اللَّه ِإنَّ اللَّه  والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا وتعاونوا علَى الِْبر﴿ : تعاىل اهللالاق -1

 .)02: سورة املائدة، اآلية (﴾ شِديد الِْعقَاِب
تدل على أن اإلسالم دين التعاون والتراحم، فاخلالق سبحانه  و حتث على التعاون يف شىت ااالتةفاآلي 

  .أمرنا بالتعاون على اخلري، وأوجب على الناس أن يعني بعضهم بعضاً يف ميادين احلق واخلري والرب
                                                

 .240: م، ص2011، 01، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ط"دراسة فقهية مقارنة"التأمني يف ميزان الشريعة اإلسالمية : بديعة على أمحد 1
 .214:  ص مرجع سابق،، صاحل العلي ومسيح احلسن 2
 جانفي  22 و20، حبث مقدم للملتقى الدويل األول للتأمني التعاوين، الرياض، أمني التعاوينتقييم تطبيقات وجتارب الت: ناصر عبد احلميد 3

 .06: م، ص2009
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إن األشعريني إذا  ﴿: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال موسى األشعري عن روى البخاري عن أيب -2
أرملوا يف الغزو أو قل طعام عياهلم باملدينة، مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد، مث اقتسموه بينهم 

إن فعل األشعريني يف هذا احلديث يدل داللة واضحة  .1﴾يف إناء واحد بالسوية، فهم مين وأنا منهم
بني األقرباء، وذلك لدفع احلاجة اليت تنـزل بأفراد العائلة أو القبيلة، والتكافل تعاون اجلماعي على ال

فاملسلم بطبيعته يقدم ما لديه كثريا كان أم قليالً، وهذا يندرج حتت باب التربع، فال يدري أيأخذ قليالً 
مدح عليه الصالة والسالم عمل أم كثريا، لذلك ال يدخل فيه عنصر الغرر أو الربا أو القمار، ولقد 

  . األشعريني، وحث اتمع املسلم عليه يف وقت الضيق والشدة ومثله يف الرخاء والسعة
 على شرعية نظام التأمني التكافلي اء الفقهأمجع: أقوال الفقهاء مبشروعية نظام التأمني التكافلي -3

  : منهم أقوال بعض وفيما يلي نستعرض
يكافح استغالل شركات التـأمني     كافلي  وال ريب وال مراء يف أن التأمني الت        ":يقول مصطفى الزرقا   -

فيجب على احلكومات يف البالد اإلسـالمية       . االسترباحي وهو البديل الوحيد الذي ميكن أن حيل حملها        
فهو أحسن طرق التأمني، وأبعدها عن الشوائب والشبهات إذ يقـوم           . تشجيعه لكي يتسع نطاقه ويعم    

 األعداد الكبرية اللـذين تـستخدمهما       تعاوين فين يستخدم وسائل اإلحصاء الدقيق وقانون      على أساس   
 وهو قابل ألن يليب حاجات اتمع يف أوسع نطاق على طـول طريـق               التأمني االسترباحي، شركات  

  .  2"النشاطات االقتصادية واملساعي احليوية واحلاجات االجتماعية
 ال حرمة فيـه، ألن  والتكافلينا أن كال من التأمني االجتماعي ولقد قرر: "يقول حسني حامد حسن  -

أساس احلرمة يف عقود التأمني هو الغرر، والغرر يؤثر يف املعاوضات دون التربعات عند من يعتد برأيـه                  
من الفقهاء، وهذان النوعان من التأمني يقومان على التربع وعدم قصد الربح فارتفع منـاط التحـرمي                 

  .3"فيهما
 اجلواز، كما أقرته اامع الفقهية وفقهـاء        التكافليإن حكم التأمني    ":  ل حممد سليمان األشقر   يقو -

العصر باإلمجاع، على أساس أقساط متربع ا غري مرجتعة، وتغطى منها األضرار الواقعة، وما فاض منها                

                                                
، باب فضائل األشعريني، رقم صحيح مسلممسلم، . 880، ص2، ج2354، من كتاب الشركة، رقم احلديث صحيح البخاري البخاري، 1

  .1944: ، ص4، ج2500احلديث 
  .199: بق، ص حممد ليبا، مرجع سا 2
  .84: م، ص1976، 01، دار االعتصام، القاهرة، طحكم الشريعة اإلسالمية يف عقود التأمني: حسني حامد حسان 3 
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حصل التربع ألجله، وأن هذا     على أساس أنه مل حيتج إليه فيما        ) املؤمن هلم (عن ذلك يعاد إىل املستأمنني      
  . 1"من باب التعاون، فليس هناك جهة تربح من ذلك التأمني

 اإلسالمي القائم على التـربع باألقـساط،        كافليومن أهم مزايا التأمني الت     " :يقول وهبة الزحيلي   -
ظاهرة اإلنسانية باإلضافة إىل تغطية حاجات املتعاملني مع مؤسساته يف التأمني على احلياة وغريه ومتيزه بال      

الرحيمة، حيث يغطي جانباً مهماً يف احلياة، من مواساة املنكوبني واحملتاجني الذين ال جيدون ما ينفقون                
  .2"ستفادة منهإلبرام عقود تأمني جتارية بأقساط ثابتة دورية، ويتمكن صاحب الدخل احملدود من اال

  :3تسميات هي عدة مني التكافليأتال على يطلق : مسميات نظام التأمني التكافلي-ثــالثاً
 املؤمن املخاطر عن النامجة األضرار تعويض يف املشتركني جمموع لتعاون وذلك :التعاوين التأمني -1

 ؛أحدهم بتلحق اليتعليها و
ون ومؤمن هلم يف وقت واحد، ليس بينهم منوذلك ألن األعضاء أو املشتركون مؤ: التباديل تأمنيال -2

 .4يتقاضون أرباحاً على أسهمهموسيط أو مسامهون 
ذلك ألنه يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وللتمييز بينه وبني التأمني : التأمني اإلسالمي -3

  .التجاري
 هذا استخدام شاع حيث نسبياً، األحدث عدت التكافلي التأمنيتسمية جتدر اإلشارة لكون و    

  .م1995سنة  اخلرطومب وعقدت االسم هذا محلت اليت الندوة بعد املصطلح

  التجاريأوجه املقارنة بني نظام التأمني التكافلي ونظام التأمني : ثالثاملطلب ال
يتفق حيث ، نشاط شركاتهحتكم  اليت سس واملبادئعلى جمموعة من األ لتأمني التكافليم اانظ يقوم     
ري من الكثتلف عنه يف  حني خييفاألسس الفنية وكيفية إدارا، فيما يتعلق بالتأمني التجاري ام نظمع 

 دد كون شركةحياألمور املتعلقة بالشرع وأحكامه، وهذا االختالف يعترب اختالفًا جوهريا حقيقيا 
التأمني نظام  بني ختالف أهم أوجه االتفاق واالطلب يف هذا املناولة أم جتارية، وسنت تكافليالتأمني

  .التأمني التجارينظام  وكافليالت

                                                
  .33: م، ص1998، 01، دار النفائس، األردن، طحبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة:  حممد سليمان األشقر وآخرون 1
  .294: م، ص2002، 01، دار الفكر املعاصر، دمشق، طعاصرةاملعامالت املالية امل: وهبة الزحيلي  2

    حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية، حبث مقدم لندوة حقيقة التأمني التكافلي : موسى مصطفى القضاة3  
 .03: م، ص2011 أفريل 26 و25 سطيف، ،جامعة فرحات عباس التطبيقية، والتجربة

 .36: م، ص1984، 02، عكاظ، جدة، ط"التعاون ال االستغالل أساس عقد التأمني اإلسالمي"اإلسالم والتأمني : حممد شوقي الفنجرى 4  
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تتمثل أوجه الشبه بني نظام  : التشابه بني نظام التأمني التكافلي ونظام التأمني التجاريأوجه -أوالً
  :1يما يليفالتأمني التكافلي ونظام التأمني التجاري 

، كـافلي  تقدير اخلسائر واألقساط الشهرية للتأمني الت      كيفيةيف  األسس الفنية    تتمثل: األسس الفنية  -1
يف شركات التأمني التجاري، ويتم تقدير اخلسائر واألقساط بناًءا علـى           وهي حبد ذاا األسس املطبقة      

  :مها أساسني رئيسني
يتم تقدير االحتماالت بناءاً على جتميع أكرب عدد ممكـن مـن املـشتركني               : تقدير االحتماالت  -أ 

يـتم  املعرضني خلطر واحد أو أخطار متشاة كاحلريق مثالً أو حوادث السيارات يف برنامج واحـد، و             
 لقوانني اإلحصاء أي إحصاء عـدد مـرات        اًتقدير احتماالت حتقق ذلك اخلطر للمشتركني وذلك طبق       

احلريق الذي وقع يف املاضي أو حوادث سيارات، ومدى حتقق اخلطر يف القريب العاجل أو املـستقبل،                 
 توزيـع اخلطـر    جبمع أكرب عدد من املشتركني يف خطر واحد أو برنامج واحد، ليتم          املؤمنلذلك يقوم   

  ؛الذي يصيب الفرد منهم على اموعة
يتم جتميع املخاطر ومعرفة احتمال وقوع اخلطر بدقة كبرية من خـالل             : قانون األعداد الكبرية   -ب

قانون األعداد الكبرية، حيث يتم دراسة الكارثة الواحدة اليت تقع على جمموعة من األفراد، فكلما كثـر              
ة يولكي يتم تقدير االحتماالت بدقة هناك عوامل رئيـس         .حتمال وقوع اخلطر  زيد معرفة ا  تعدد األفراد   

  : 2هيتتحكم يف ذلك 
ن عليها من نفس ال تكون مجيع الوحدات املؤمحيث متفرقًا،  حمتمل احلدوث واخلطر ن يكونأ   -

 ؛اخلطر واقعة يف منطقة جغرافية واحدة
ندرة فيتعذر عمل إحصاء كتسونامي أو من أن يكون اخلطر منتظم الوقوع، فال يكون وقوعه من ال -

 ؛الكثرة كالزالزل يف اليابان فال تستطيع الشركات الوفاء بااللتزامات
 .  اخلطرلتحديد احتمال وقوعتعترب مدة التأمني من األمور املهمة  -
إلنشاء سواء كانت تكافلية أو جتارية   التأمنيهناك مصاريف حتتاجها شركة: مصاريف اإلدارة -2

  : التأمينية، وتنقسم هذه املصاريف إىل عدة أقساماارة عملياوإد
   ؛ة أعماهلادارإلشركة بنفسها، مثل استئجار مكتب  مصاريف التأسيس تتحملها ال-أ

  ؛تحملها صندوق التأمنييمصاريف إدارة عمليات التأمني واملوظفني،  -ب

                                                
 .92: حممد ليبا، مرجع سابق، ص 1
  .133-131: نادية أبو فخرة، مرجع سابق، ص صو سيد اهلواري 2
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دوق أصـحاب األسـهم،     مصاريف االستثمار، تستقطع الشركة مصاريف االستثمار من صـن         -ت
  .وصندوق هيئة املشتركني

 قيمة التعويضات للمؤمن هلم كما      ع بدف كافليشركات التأمني الت  تلتزم   :االلتزام بدفع التعويضات   -3
  . شركات التأمني التجاري، وهذا ما تتبعه مجيع شركات التأمني يف العاملهو احلال بالنسبة ل

التأمني سواء كانت   شركة   املربم بني    جبها ينتهي العقد املتفق أو     مبو عدة حاالت هناك   : انتهاء العقد  -4
 واملـؤمن  باعتبارها وكيلة عن هيئة املشتركني يف إبرام العقود وإدارة العمليات التأمينية       تكافلية أو جتارية    

  :، وهي على النحو اآليت)املشتركني(هلم
صوص بني الشركة واملشترك على أجـل        أي أن هناك اتفاق من     : دخول الوقت احملدد لنهاية العقد     -أ

معني لنهاية العقد، أو أن فترة سريان العقد املربم بني الشركة واملشترك متتد لفترة معينة يتم حتديدها بناًء                  
  ؛على اتفاق بينهما

يتم فسخ العقد ألسباب الفسخ يف العقود العامة، وينطبق كذلك على عقد التـأمني،   : فسخ العقد  -ب
ال يستطيع دفع األقساط املتبقية واملتفقة بني الـشركة          املؤمن له  أسباب أخرى، كون     وقد تكون هنالك  

  ؛واملشترك
إذ ينتج عنـهما عـدم   يعترب هذان السببان من موجبات فسخ العقد تلقائيا،  : اإلفالس أو التصفية -ت

  . العقدفسخاألمر الذي يؤدي إىل  ،مبلغ التعويضقدرة شركة التأمني على دفع 
ختالف أوجه االتتعدد  :بني نظام التأمني التكافلي ونظام التأمني التجاري أوجه االختالف -ياًانــث

  :1ختالف بينهما وفيما يلي أبرز أوجه االبني نظام التأمني التكافلي ونظام التأمني التجاري
ني التكافلي من تتمثل املرجعية النهائية جلميع األنشطة اليت جترى يف شركات التأم: املرجعية النهائية -1

اخل، بأا تنحصر يف أحكام ومبادئ ...استثمار وتعويض وقواعد حساب الفائض التأميين وتوزيعه، 
عملية فقد استحدثت املؤسسات املالية اإلسالمية لولتأكيد هذا الفرق من الناحية االشريعة اإلسالمية، 

حبيث يضم جمموعة من فقهاء  ،"عيةهيئة الفتوى والرقابة الشر"يسمى  اًضمن هيكلها التنظيمي فريق
بدور توجيه عمليات ونشاط شركات التأمني الشريعة املتخصصني يف فقه املعامالت املالية ليقوموا 

ختضع إىل التشريعات ) التقليدي(النهائية لشركات التأمني التجاري جند املرجعية يف حني  .التكافلي

                                                
 03 (:أنظر امللحق رقم  للمزيد.( 

 22 و20، حبث مقدم للملتقى األول للتأمني التعاوين، الرياض، تقييم تطبيقات وجتارب التأمني التكافلي اإلسالمي: يفياض منصور اخللري  1
 .12-11: م، ص ص2009جانفي 
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وما يترتب لسفة املدرسة الرأمسالية بصفة عامة، فذات أصل تقليدي جتاري حمض ينسجم مع واألعراف 
  . وحتقيق الربحجراء عقود عمليات التأمني وفق أسس املعاوضات املبنية على الغرر والرباإعلى ذلك من 

حيث يعترب املشترك ، التكافلي على أساس عقود التربعاتيقوم عقد التأمني : العالقات القانونية -2
حال وقوعها، فالعالقة هنا تكافلية عة من املشتركني يف حتمل األخطار شريكاً مع جممو) املؤمن له(

منا تنتج فائضاً تأمينياً يعود ملصلحة إو التكافلي ال تنتج رحباً ، لذلك فإن صناديق التأمنيتعاونية
عقد التأمني   أما.املشتركني أنفسهم، وذلك بعد حسم مصروفات اإلدارة ومستحقات التشغيل

 يدفع املؤمن له قسط تعويضي إذ، إىل حتقيق الربح، حيث يهدف لى أساس املعاوضةع  فيقومالتجاري
 . األقساط تعويضاً حلمايته يف حالة وقوع اخلطرمنعلى اخلطر يف حالة وقوعه ويستقبل املؤ

 التكافلي ليس له اسم وال حقيقة يف التأمنيإن ما يسمى بالفائض يف نظام :  والربحالتأميينالفائض  -3
 التجاري، والفائض هو الفرق املتبقي من األقساط وعوائدها بعد خصم التعويضات واملصاريف منيالتأ

التكافلي  التأمني بالفائض يف ىواملخصصات، حيث يصرف كله أو جزء منه على املشتركني، وما يسم
 .1 أرباحهايراداً يعترب ملكاً خاصاً للشركة، ويدخل ضمن التجاري رحباً تأمينياً وإالتأمنييسمى يف 

 التجاري تستثمر على أساس الربا التأمني يف شركات التأمنيإن أموال : التأمنياستثمار أموال  -4
 التكافلي فإن استثمار األموال التأمنيأما يف . احملرم، واألرباح الناجتة من االستثمار تنفرد الشركة ا

 األرباح الناجتة من االستثمار الذي تقوم  شريكاً له نصيب من لهيكون بالطرق املشروعة، ويعترب املؤمّن
 .2به الشركة

 الشريعة ة يف نظام التأمني التكافلي حتكمهنطاق التغطيات التأميني :أسس التغطيات التأمينية -5
يف املقابل جند أن شركات التأمني  و.ثال التأمني على الديون الربويةاإلسالمية، فال جيوز على سبيل امل

 .3بغض النظر عن أي اعتبارات شرعية أو عرفية أو أخالقية يق أعلى رحبية ممكنةالتجاري دف إىل حتق
أما التأمني  أكثر ااميع الفقهية إن التأمني التجاري حمرم وذلك باتفاق :من حيث احلكم الشرعي

  .4وقد أمجع العلماء على جوازه  فهو جائز شرعاًكافليالت

                                                
 . 54: محدي معمر، مرجع سابق، ص 1

2 Djameleddine laguere : LA TAKAFUL COMME ALTERNATIVE A L’ASSURANCE  
TRADITIONNELLE,Colloque international sur Les sociétés d’Assurances Takaful et les sociétés d’assurances 
Traditionnelles Entre la Théorie et l’Expérience Pratique, Université Ferhat Abbas, 25-26 Avril 2011, P : 09. 
 

 .15: ، صمرجع سابق، اإلسالميتقييم تطبيقات وجتارب التأمني التكافلي : رياض منصور اخلليفي 3 
 ،قواعده وفنياته مع املقارنة بالتأمني التجاري ،نظام التأمني التعاوين التكافلي اإلسالمي: وائل إبراهيم الراشد وعبد احلميد حممود البعلي 4 

  .347: ، ص، دون سنة النشرالكويت الديوان األمريي،
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   كافليتتأمني الـنظام ال  وضوابطأنواع :ـثاينبحث الـامل

 يف تكافليحيث أثبت جدارة الفكر التأميين ال، شهد نشاط التأمني التكافلي انتشاراً وتطوراً كبرياً     
فمن خالل الندوات ، قيادة هذه الصناعة على أسس وقواعد شرعية صحيحة متيزه عن التأمني التجاري

د أصدروا فتاوى بتحرمي التأمني التجاري،  الفقهاء قنواملؤمترات اليت عقدت على فترات طويلة، جند أ
التأمني أنواع نظام  األمر الذي جيعلنا نبحث عن .كافليوأوصوا بالبديل الشرعي وهو التأمني الت

  : يف هذا املبحث من خالل املطالب التاليةهولتناهذا ما سنوأهم ضوابطه،  ، أمهيتهالتكافلي

  أنواع نظام التأمني التكافلي: املطلب األول
يف دعم التنمية االقتصادية، حيث أصبح وجوده   مبختلف أنواعهكافليتيساهم نظام التأمني ال     

ضرورة حتمية لتغطية املخاطر اليت تواجه املؤسسات املصرفية واالستثمارية اإلسالمية، فضالً عن كونه 
 أمهيته، وهو ماسيتم جيسد معىن التكافل والتعاون، األمر الذي يستدعي منا البحث عن أنواعه والنظر يف

  .تناوله من خالل هذا املطلب
 التأمني التكافلي من نوعان أساسيان، مهانظام التأمني التكافلي ل : أنواع نظام التأمني التكافلي-أوالً 

نتناول كل نوع من خالل ) البديل عن التأمني على احلياة(األضرار والتأمني التكافلي اخلاص باألشخاص 
  :مايلي

 : 1 مهانييتفرع هذا النوع من التأمني إىل قسم: ني التكافلي من األضرارالتأم -1
يشمل هذا النوع من التأمني، تعويض املشترك عن األخطار الناجتة : التأمني التكافلي من املسؤولية -أ

املسؤولية عن احلريق، حوادث العمل، حوادث النقل،  جتاه الغري مثل يهاملسؤولية اليت قد تترتب علعن 
دنية بشكل عام كتأمني أصحاب العمارات عن مسؤوليتهم عن تأمني املسؤولية املاألخطاء املهنية و
كل مافرض )املؤمن له( ومبوجب عقد التأمني التكافلي على املسؤولية مينح للمشترك .حوادث املصاعد

  ؛من جانبهعليه من مبالغ بسبب احلوادث اليت تعرض هلا الغري نتيجة خطأ غري متعمد أو تقصري 
يشمل التأمني التكافلي على األشياء أنواعاً خمتلفة من التأمني، : التأمني التكافلي على األشياء -ب

التأمني على الثروة احليوانية، التأمني عن تلف املزروعات، : ختتلف باختالف اخلطر املؤمن عليه، فمنها
                                                

دار البشائر  ،"دراسة تأصيلية مقارنة بالتأمني التجاري مع التطبيقات العملية" اإلسالمي التأمني التكافلي: علي حميي الدين القره داغي 1
 .421-398: م، ص2011، 2ريوت، جب اإلسالمية،
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 األمانة، التأمني البحري، تأمني النفط والطاقة، ، التأمني خليانةالتأمني اهلندسي، التأمني على املمتلكات
   .تأمني الطريان

نقاشاً أكثر من بني أنواع التأمني على احلياة  أثار :)البديل عن التأمني على احلياة(التأمني التكافلي  -2
التأمني، حيث أن هناك من الفقهاء من أجاز بعض أنواع التأمني التجاري يف حني حرم التأمني على 

الدكتور ، أما ...ياة جبميع صوره كالشيخ حممد أمحد فرج السنهوي، والدكتور عبد العزيز اخلياطاحل
فريى أن التأمني على احلياة ال خيتلف يف جوهره وحقيقته عن التأمني من القره داغي علي حميي الدين 

منه التأمني ضد األضرار، أو ضد اإلصابات، أو التأمني الصحي، ولكن رمبا أثر يف امسه الذي يفهم 
تغيري مسمى التأمني على احلياة إىل التكافل األقدار، أو عدم التوكل على اهللا عز وجل، لذلك اقترح 

وينقسم التأمني التكافلي البديل عن التأمني على احلياة إىل . اإلسالمي حلماية الورثة وحلاالت الضعف
  :1قسمان أساسيان، مها

يتربع املؤمن له يف هذه احلالة باألقـساط لـصاحل            : أو غريهم  لورثةالتأمني يف حالة الوفاة حلماية ا       - أ
الورثة، وبالتايل ال يعترب وصية، وإمنا تطبق عليه أحكام اهلبة والتربع، لذلك جيب أن يكون تأمينه لصاحل                 
 الورثة مجيعاً بعدل ومساواة وليس لصاحل واحد منهم إالَّ إذا كان هذا الواحد له من الظـروف البدنيـة       

، كما ال مينع شرعاً من التأمني لصاحل        *حيث أجاز مجهور الفقهاء هذه الرعاية اخلاصة      ) ككونه ذا عاهة  (
شخص آخر غري وارث من باب التربع، حيث جيوز التربع للغري، بل قد يدخل يف بـاب الـصدقات                   

 هذا النوع  بتقسيم   قامالدكتور علي حميي الدين القره داغي       املقبولة، وجتدر اإلشارة يف هذا الشأن لكون        
 : هي إىل تسعة صورمن التأمني 

 العمري لصاحل الورثة مجيعا بدفع رواتب شهرية أو سنوية هلم ما داموا أحياء بعـد                كافليالتأمني الت   -
 ؛موت دافع القسط، وهذه الصورة متثل إعانة للورثة

بعد موت ) إن عاشوا(سنوات لتأمني التكافلي لصاحل الورثة مجيعا بدفع رواتب هلم ملدة معينة كعشر            ا -
 دافع األقساط؛

                                                
، ص مرجع سابق ،"دراسة تأصيلية مقارنة بالتأمني التجاري مع التطبيقات العملية"التأمني التكافلي اإلسالمي : علي حميي الدين القره داغي 1

 .449-444: ص
 عائلة، أو اشتغاله بالعلم، حباجة، أو عمى، أو كثرة ملعىن يقتضي ختصيصه، مثل اختصاصه -أي بعض أوالده-فإن خص بعضهم: " قال ابن قدامة *

فقد روى أمحد  ،ستعني مبا يأخذه على معصية اهللا أو ينفقه فيهايأو حنوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه 
دراسة تأصيلية " التأمني التكافلي اإلسالمي علي حميي الدين القره داغي،: املرجع". ما يدل على جواز ذلك، واألكثرية أجازوا ذلك مع الكراهية

 .445:  مرجع سابق، ص،"مقارنة بالتأمني التجاري مع التطبيقات العملية
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لتأمني التكافلي لصاحل الورثة مجيعا بدفع مبلغ التعويض املتفق عليه مرة واحدة بعـد مـوت دافـع             ا -
 األقساط؛

بدفع رواتب له ما دام حياً بعـد        ) مع مربر مشروع للتخصيص   (تأمني التكافلي لصاحل أحد الورثة      ال -
 موت دافع األقساط؛

لصاحل أحد الورثة بدفع الرواتب له ملدة حمددة كعشر سنوات إن عاش بعد مـوت               افلي  التكالتأمني   -
 دافع األقساط هذه املدة  املقدرة؛

 التأمني التكافلي لصاحل أحد الورثة بدفع مبلغ التأمني إليه مرة واحدة بعد موت دافع األقساط؛ -
 دة حياته بعد موت دافع األقساط؛بدفع رواتب له م) غري الوارث(التأمني التكافلي لصاحل األجنيب  -
بدفع رواتب له ملدة عشر سنوات، مثالً إن عاش بعـد     ) غري الوارث (التأمني التكافلي لصاحل األجنيب      -

 موت دافع األقساط؛
بدفع مبلغ التأمني املتفق عليه مرة واحدة بعـد مـوت   ) غري الوارث (التأمني التكافلي لصاحل األجنيب      -

 .ان حياًدافع األقساط مباشرة إن ك
وهو تأمني يقوم به الشخص لـصاحل نفـسه عنـد مرضـه             :  التأمني لدفع العوز عند العجز     - ب

وهنا يلتزم مع   . وشيخوخته، أو عند إحالته على املعاش، أو عدم قدرته على العمل، أو التجارة وحنومها             
ـ               اً، وإن مـات   الشركة بدفع أقساط حمددة، فتقوم الشركة مبقتضاه بدفع مبلغ التأمني إليه إن كان حي

فحكم ماله هذا يكون حبسب العقد، إما أن يبقى تربعاً لصندوق التكافل بأن يكون فيه شروط بذلك،               
  :1وميكن أن نقسم هذا النوع إىل أربع صور .وإما أن يكون إرثـاً للورثة

 ؛التأمني بدفع مبلغ التربع أو التأمني دفعة واحدة عند العجز عن العمل -
 ؛ربع أو التأمني يف صورة راتب عند العجز عن العمللتأمني بدفع مبلغ التا -
 ؛التأمني بدفع مبلغ التربع أو التأمني دفعة واحدة عند بلوغ سن الشيخوخة  -
 .التأمني بدفع مبلغ التربع أو التأمني على شكل راتب عند بلوغ سن الشيخوخة  -

  :2كافلي فيما يلي أمهية نظام التأمني التتتجسد:  أمهية نظام التأمني التكافلي-ثـانياً
 املؤمنله وذلك بتعويضه عن أي خسائر قد تلحق به يف حالة حتقق اخلطر  نؤمحتقيق األمان للم -1

  للدخول يف خمتلف األنشطة االقتصادية دون تردد؛ املؤمن لهعليه، األمر الذي يدفع 
                                                

مرجع سابق، ص ، "دراسة تأصيلية مقارنة بالتأمني التجاري مع التطبيقات العملية"لي اإلسالمي التأمني التكاف: علي حميي الدين القره داغي 1
 .449-448: ص

 . 241-240: نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص ص 2 
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ية، فيمكن للشخص أن  تعد وثائق التأمني التكافلي وسيلة من وسائل االئتمان يف املعامالت التجار -2
 يؤمّن على دينه لصاحل الدائن، فتقوم شركة التأمني بسداد مبلغ الدين يف حالة إعسار املدين؛

 تكوين رؤوس األموال للمؤمن هلم وتعد أهم وظيفة يؤديها نظام التأمني التكافلي، فهو البديل عن  -3
اته، ويتم ذلك عن طريق قيام شركة التأمني على احلياة، حيث يعترب وسيلة ادخار للمؤمن على حي

، واليت عادة ما تكون اشتراكات دورية بسيطة، مث املؤمن لهالتأمني بادخار االشتراكات اليت يدفعها 
االستفادة من  املؤمن لهعليه، وبذلك يستطيع  املؤمنتردها عند اية العقد يف حالة عدم حتقق اخلطر 

 دي له عائد؛استثمار املبلغ يف أي نشاط اقتصا
 يعمل نظام التأمني التكافلي على متويل املشروعات االقتصادية، وذلك من خالل استثمار أموال  -4

، وهذا بدوره يساهم يف )املؤمن هلم(التأمني املكونة من قيمة االشتراكات املدفوعة من قبل املشتركني 
 انتعاش احلركة اإلنتاجية والتجارية يف البلد؛

التكافل والتعاون الذي نصت عليه الشريعة اإلسالمية يف ترسيخ مني التكافلي نظام التأ يساهم  -5
، سورة املائدة( ﴾والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن وتعاونوا علَى الِْبر ﴿:لقوله عز وجلمصداقاً 

  .)2: اآلية

  ضوابط نظام التأمني التكافلي: يناملطلب الثا
اشتراكات متربعاً ا بدفع  ماملؤمن هل يقوم، حيث معىن التكافل والتعاون نظام التأمني التكافلي سدجي    

، وما يتحقق من فائض بعد عليه املؤمنلتكوين حمفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر 
، وهذا كله وفق )ماملؤمن هل(التعويضات واملصاريف واقتطاع االحتياطات يوزع على محلة الوثائق 

  .جمموعة من الضوابط، نتناوهلا من خالل هذا املطلب
التكافلي على مبدأ التعاون، وجيسد ذلك قيامه على يقوم نظام التأمني  : التعاون أساس معامالته-أوالً

ران تب على ذلك أمرأساس التربع وليس املعاوضة االتفاقية بني قسط التأمني ومبلغ التعويض، ويت
  :1جوهريان مها

  انعدام التعامل بالربا يف نظام التأمني التكافلي لعدم وجود مقابلة أو معاوضة؛ -1
األمر الذي حيقق مصاحل من طبيعة واحدة ،  هيئة املشتركني يف جمموعهم ألقساط التأمنيامتالك - 2

 .وليست مصاحل متعارضة

                                                
 .27: ، مرجع سابق، صتقييم تطبيقات وجتارب التأمني التعاوين: ناصر عبد احلميد 1 
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املؤمن النص على طبيعة العالقة اليت تربط بني : ماملؤمن هل ضبط العالقة بني شركة التأمني و-انياًــث
وينبين التأمني على أساس الوكالة بأجر ية وأموال التأمينإدارة العمليات   واليت تتمثل يفالتأمنيم وشركة هل

، كما جيب ية من االشتراكاتالتأمين عن خدماا التأمنيعلى ذلك، حتديد األجر الذي تتقاضاه شركة 
لة الوثائق يف إدارة الشركة عن طريق انتخاب ممثلني هلم يف جملس اإلدارة من أجل ضرورة إشراك مح

 ؛1مفهوم التكافل والتعاون املتبادلحتقيق 

يف " هيئة املشتركني"النص صراحة يف عقد التأمني على حق محلة الوثائق : الفائض التأميين -الثاًـث
خيضع و. ين من الفرق بني اإليرادات واملصروفات وحيصل الفائض التأمياحلصول على الفائض التأميين،

 حيث خيتلف عن الربح يف التأمني التجاري قصد،قاعدة فقهية مفادها أنه تبع ال  ل)التأميينالفائض (
  .2م إذ يعد عنصراً من عناصر حساب القسطاملؤمن هلوالذي يتحمله 

تأمني التجاري، خيضع للعديد من ن التعويض يف شركات الإ:  مبلغ التعويض ودفع األقساط-عاًـراب
مدته، ومقدار الربح الذي حتققه شركة التأمني، يف حني خيتلف األمر  قسط التأمني،: االعتبارات، منها

 حيث جيب عدم خضوع مبلغ التعويض ملا يدفعه املستفيد من أقساط ،بالنسبة لشركات التأمني التكافلي
وفيما يتعلق بدفع األقساط . تعاون والتربع يف معامالتهأو أي اعتبارات أخرى من أجل جتسيد معنـى ال

م وفق منا جيب التعامل معهإاألقساط، وءات مالية على املتأخرين املعسرين يف دفع افيجب عدم فرض جز
ن يكون قسط التأمني أ جيب  بشكل سليم تستمر العملية التأمينيةولكي، طرق شرعية، من خالل القضاء

شتراك أكرب عدد ممكن  الفرصة ال من أجل منحركني خاصة ذوي الدخل احملدودمتناسباً مع قدرة املشت
  .3من املستفيدين من اخلدمة التأمينية، وهذا ما جيسد لنا معىن التعاون يف املعاملة

جيب أن يكون لكل شركة تأمني تكافلي هيئة رقابة شرعية للتأكد :  هيئة الرقابة الشرعية-اًامسـخ
هليئة الرقابة ويتحقق الدور الرئيسي هذه الشركات ألحكام الشريعة اإلسالمية، من مدى مطابقة أعمال 

  :4 من خالل مايليالشرعية
  ؛فتاء الشرعي فيما يعرض على اهليئة الشرعية من مسائل واستفساراتاإل - 1

                                                
 .92: ، مرجع سابق، ص"التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي "فلي التأمني التكا: ناصر عبد احلميد 1 
 22 و20 حبث مقدم للملتقى األول للتأمني التعاوين، الرياض، الضوابط واملعايري الشرعية للتأمني التعاوين، : عبد الرمحان بن عبد اهللا السند  2 

 .08: م، ص2009جانفي 
 .08: ق، ص، مرجع ساب الرمحان بن عبد اهللا السندعبد 3
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الرقابة والتفتيش والتدقيق الشرعي لألعمال وعمليات الشركة الداخلية واألعمال اخلارجية اليت  - 2

  ؛ ودولياً وهو ما يعرف بالضبط الشرعيتعقدها الشركة مع الغري حملياً
مناذج ذات كفاءة من الصيغ اإلسالمية يف املعامالت املالية اخلالية من الربا وسائر املخالفات طرح  - 3

  الشرعية؛
  .1ضرورة أن يكون هليئة الرقابة الشرعية سلطة مبا يصدر عنها من قرارات - 4
  :2نوردها فيما يلي  :خرى ضوابط أ-ادساًـس
  التأمني التجارية حتت مسمى الضرورة؛ إعادة مع شركات تكافلي الالتأمنيعدم تعامل شركات  -1
وما ينتج عنها من أرباح من جراء استثمارها مضاربة إىل املشتركني ) االشتراكات( األقساط إعادة - 2

 شتراك ومل تقع أي خماطر ألي منهم؛إذا انتهت مدة اال
 وعدم وجود احتياطي من فائض االشتراكات يف الصندوق التأمنييف حالة وقوع عجز يف صندوق   - 3

احلسن اخلايل من لتغطية املخاطر ينتج عنه القيام بعملية التغطية من أموال املسامهني على سبيل القرض 
  الفائدة الربوية؛

عة بعيداً عن املعامالت الربوية  الفائض من أموال الصندوق بالطرق املشروالتأمنياستثمار شركة  - 4
  اربة الذي حتدد فيه حصة من الربح؛احملرمة شرعاً، وأن يكون استثمارها على أساس عقد املض

وجتسيد معىن التعاون يف  ، املشتركنيهالتزاماا جتايف مجيع  أحكام الشريعة اإلسالمية تطبيقضرورة  - 5
  .معامالا

  لتأمني التكافليأسس وقواعد نظام ا:  املطلب الثالث
  ليت يقدمها نظام التأمني التجـاري للمـؤمن هلـم         إىل تقدمي اخلدمة ا       يهدف نظام التأمني التكافلي     

 املؤمن هلم بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر املفسد للعقد والربا وسائر احملظورات، وذلك بتقدمي              
 املؤمنفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر اشتراكات متربعاً ا كلياً أو جزئياً لتكوين حم       

 املؤمن هلـم  ، وما يتحقق من فائض بعد التعويضات واملصاريف واقتطاع االحتياطيات يوزع على             عليه
  :، وتتم هذه العملية التعاونية وفق جمموعة من األسس والقواعد، نوردها فيما يلي)املشتركني(

  :يقوم نظام التأمني التكافلي على جمموعة من األسس هي:  التكافليأسس نظام التأمني -أوالً
                                                

لمؤمتر الدويل الثالث القتصاد اإلسالمي، جامعة ل، حبث مقدم الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية: عبد احلميد حممود البعلي 1
 .24: م، ص2005أم القرى، مكة املكرمة، 

، حبث مقدم للمؤمتر الدويل للتأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف الشرعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، التأمني التعاوين: قذايف عزات الغنائم 2
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 مشتق من األمن واألمن مصدر للفعل الثالثي أَِمن ويعين طمأنة النفس التأمني :نـ األمطـلب -1
وقد ورد يف القرآن الكرمي عدة آيات تذكر فيها معاين خمتلفة لألمن مما يدل على أمهيته . وزوال اخلوف

  .1واآلخرةيف الدنيا 
إن األمن مطلب فطري لإلنسان لذلك طلب اإلسالم بأن يتخذ املرء كل أسباب احليطة واحلذر    

أَيها الَِّذين آمنوا خذُواْ ِحذركُم فَانِفروا ثُباٍت  يا﴿: لقوله عز وجلأسباب التلف واهلالك  والنجاة من 
  .)71: سورة النساء، اآلية( ﴾انِفرواْ جِميعاً أِو

وأَنِفقُواْ ِفي سِبيِل اِهللا والَ تلقُواْ ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة وأَحِسنواْ ِإنَّ اَهللا يِحب ﴿: وقوله تعاىل أيضا     
195: سورة البقرة، اآلية( ﴾اِحملسِنني(.   

 أمناً يف سربه من بات ﴿:  قوله األمنةاليت توضح عظم النيب صلى اهللا عليه وسلمومن أحاديث      
  .2﴾معافاً يف بدنه وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا حبذافريها

ت الشريعة اإلسالمية من القواعد واألحكام ما يكفل قيام جمتمع آمن ومطمئن ليقوم اإلنسان نس وقد     
  .بدوره كخليفة اهللا عز وجل يف األرض يعمرها ويبدع فيها

 باعتباره فكرة ونظام يقوم على التعاون والتضامن، مما جيعله تأمنيال:  على درء املخاطرعاونـ الت-2
 غري أن الشريعة إذ جعلت التعاون غاية مطلوبة فقد ،حمققاً ملقاصد الشريعة متفقاً مع غاياا وأهدافها

 التأمنيبينت الطريق اليت يتحقق ا هذا التعاون والتضامن، ومل تترك ذلك هلوى الناس، وعلى هذا فإن 
فكرته ونظامه هو تعاون منظم تنظيماً دقيقاً بني عدد كبري من الناس معرضني مجيعا خلطر معني أو ب

جمموعة من األخطار حىت إذا حتقق اخلطر يف حق بعضهم تعاون اجلميع على تعويض من نزل اخلطر به 
لذي يدفع م عن طريق التعويض ااملؤمن هلفهو تضامن وتكافل يؤدي إىل توزيع اخلطر على جمموع 

وحده ويظهر هذا تضرر  امليتحمل اخلطر من أن من املال اموع من حصيلة أقساطهم، بدالًتضرر للم
أن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو أو قل طعام  ﴿: النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قالاملعىن يف سنة 

 يف إناء واحد بالسوية فهم مين عياهلم باملدينة مجعوا ماكان عندهم من ثوب واحد، مث اقتسموه بينهم
  . 3﴾وأنا منهم
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هذا احلديث صورة مثالية للتكافل والتعاون بني من ميلك الكثري ومن ميلك القليل ومن ال ميلك أي      
 فاملقصود بالتكافل هو أن تتالقى كل القوى اإلنسانية يف اتمع من أجل احملافظة على مصاحل شيء

   . ودفع الضرراجلماعة
االحتياط للمستقبل وتوقي مفاجآت احلوادث فكرة تقررها الشريعة اإلسالمية : حتياط للمستقبل اال-3

وجل ربط املسببات بأسباا وجعل  وتشهد ا أصوهلا ونصوص الكتاب الكرمي والسنة النبوية، فاهللا عز
 املسلمني إىل ذلك من سنة اهللا عز وجل يف الكون ولنا يف سورة يوسف أسوة حسنة فاهللا عز وجل يرشد

 :ويتجلى ذلك من خالل قوله تعاىل. القحطاالحتياط للمستقبل باالدخار من سنني اخلصب إىل سنني 
 .)47: سورة يوسف، اآلية( ﴾ سبع ِسِنني دأَباً فَما حصدتم فَذَروه ِفي سنبِلِه ِإالَّ قَِليالً مِّما تأْكُلُونَتزرعونَ﴿

حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص حني  يف ة النبوية املطهرةيف السنقد جاء كما 
 يا رسول اهللا أوصي مبايل كله؟ قال ال قلت فالشطر قال ال قلت :قلت﴿ عاد يف عام حجة الوداع

الثلث قال فالثلث والثلث الكثري انك إن تدع ورثتك أغنياء، خري من أن تدعهم عالة يتكففون 
 وأن االدخار ،يتفق الفقهاء على أن اإلسالم يدعوا إىل تأمني احلياة املستقبليةو .1﴾همالناس يف أيدي

 فالشريعة ،واالحتياط للمستقبل ليس مناف للتوكل على اهللا وأن ترك األسباب واازفة منهي عنه
على  فقد وضعت نظاماً للحماية يبدأ من وجوب الدية ، دون تنفيذ التكافلاإلسالمية مل تترك فكرة

العاقل يف القتل اخلطأ، الكفالة، احلق املعلوم يف مال الزكاة ضمن مصرف الغارمني، التعاون االختياري 
  .2 مث أخرياً االحتياط للمستقبل وفقاً لربنامج سيدنا يوسف،بني األفراد
يت تنظم يقوم نظام التأمني التكافلي على مجلة من القواعد ال:  قواعد نظام التأمني التكافلي-ثــانياً

  :3مايليسريه نوردها من خالل 

 تأسيسه مت الذي املشترك الصندوق من اخلسارة قيمة دفع به ويقصد ):املتبادل(املشترك  الضمان -1
 اجلميع ويشترك وثائق المحلة علىة املسؤولي تتوزع حبيث التكافل، وثائق محلة تربعات أو اشتراكات من
  ؛الوقت نفس يف املؤمن هلمو )الضامنون (ونمن املؤهم ئقالوثا محلة يكون وهكذا اخلسائر دفع يف

                                                
  .09-08:  ، ص ص06/06مام أبو زكريا حيي بن شرف النووي، حديث رقم إلمتفق عليه، ا  1
 .21-17: ، مرجع سابق، ص صتقييم تطبيقات وجتارب التأمني التعاوين :  عبد احلميدناصر  2
، حبث مقدم للملتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات املستقبل، التأمني التكافلي اإلسالمي الواقع واآلفاق: موالي خليل 3

 .05: م، ص2011 فيفري 24 و23املركز اجلامعي بغرداية،   
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 ذه وهم أنفسهم، التكافل وثائق محلة إىل التكافل صندوق ملكية تعود :التكافل صندوق ملكية -2
 )التأميين الفائض( املدة اية يف الصندوق هذا يف املتبقية األموالو غريهم، دون عوائده يستحقون الصفة
  ؛عليهم عوتوز هلم تعود

 منسجمة تكون أنشركة التأمني التكافلي  أعمال عن تنبثق اليت االستثمارات يف يشترط :الستثمارا -3
 ؛احملرمات أو الربا عن خاص بشكل تبتعد وأن اإلسالمية الشريعة أحكام مع
 يةشرع رقابة هيئة وجود ضرورة على رصحت أن تكافلي التأمني الشركة على جيب :الشرعية الرقابة -4

 أن ألحد جيوز وال الشريعة اإلسالمية، ألحكاممطابقة أعماهلا  من للتأكد الشركة أعمال مراقبة مهمتها
  .والقرارات الفتاوى ذه  التقيداملؤمن وعلى اهليئة هذه وقرارات فتاوى يف يتدخل

 التكافل وثائق ةمحل بدفعه قام تربعاً التكافل صندوق يف املوجودة األموال مصدر يعترب :*عقد تربع -5
فاملؤمن له يلزم نفسه بالتربع مببلغ معني فهو امللتزم، أما امللتزم هلم فهم جمموع  .التعاون بغرضرضا  عن

املؤمن هلم املالكني للمحفظة التأمينية وهذا االلتزام هو القسط الذي يشترك به املؤمن هلم وهو غري معلق 
هي الكتابة، أما ما حيصل فشترك كما أن الصيغة فيه صرحية  االفهو منجز يقع أثره مبجرد اإلقدام على

عليه املؤمن له املتضرر من تعويض فهو أيضاً التزام بالتربع من حمفظة التأمني اليت تعترب شخصية اعتبارية 
ع من كما أن تبادل االلتزام بالترب). اخلطر املؤمن عليه(وهو التزام معلق على وقوع الضرر املؤمن عليه 

بالتعويض عن اخلطر ) شركة التأمني التكافلي(خالل التزام املؤمن له بالتربع بالقسط والتزام احملفظة 
املؤمن عليه، ال جيعل العملية معاوضة ألنه من املقرر شرعاً أن التربعات تقبل التقييد بالشروط 

  .والتخصيص لغرض معني، وتقبل التعليق على الشروط عند بعض الفقهاء

  

  

  

                                                
ع يف اللغة يقصد به بذل املكلف ماالً أو منفعة لغريه بال عوض، وذلك لغرض الرب واملعروف ويلزم يف التربع النية وقت القيام بالتصرف، الترب *

أي  (إلزام الشخص نفسه شيئاً من املعروف مطلقاً: التربع على أنه يف حني يعرف الفقهاء وحينئذ يعترب التصرف تربعاً ولو عاد على صاحبه بالنفع، 
: مرجع سابق، صتقييم تطبيقات وجتارب التأمني التعاوين، : ناصر عبد احلميد:  املرجع. أو معلقاً على شيء مبعىن العطية) من غري تعليق على شيء

13. 
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 عــقد الــتأمني التــكافـلي: ثـالثبحث الـامل

شركات التأمني خالل العقود اليت تربمها التأمني التكافلي توسعاً يف خدماته من       يشهد نظام  
 جبملة من اخلصائص  هذه العقودتتميزو، مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالميةمع واليت تتوافق التكافلي 

  .من أجل ضمان شرعية معامالم تطبيقهاعلى  ممارسوه حيرص وأسس قواعدكما تقوم على 
هذا ما . ؟برامهإإجراءات  وماهي؟  وأركانه خصائصهوفيما تتمثلفما هو عقد التأمني التكافلي؟     

  :سنحاول اإلجابة عنه يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية

  أهم مبادئه وعقد التأمني التكافلي : املطلب األول
قره يف تشريعات خمتلفة أيدعو إليه اإلسالم ومن بني ما  التعاون على مواجهة املخاطر يعترب       

 وكواجب بيت املال يف تأمني ، اتمع املسلمأفرادمجيع بني  جتسد معىن التكافل والتعاونكالزكاة اليت 
امع الفقهية املعاصرة ومن وسائل التعاون اليت أفتت ا، حد الكفاية لكل فرد يف اتمع اإلسالمي

  .   الذي سنتناول يف هذا املطلب عرضاً لتعريفه وأهم مبادئه،بعقد التأمني التكافلييسمى  جبوازها ما
يعترب عقد التأمني التكافلي عقداً مستحدثاً لذلك وردت له عدة  : تعريف عقد التأمني التكافلي-أوالً

  :تعاريف نذكر من بينها مايلي
 على قبوله أن يكون عضواً يف ، يقوم فيه املشترك بالتربع بناءاًعقد تربع" : هوافليعقد التأمني التك  -

هيئة املشتركني، وتقوم الشركة بإدارة التأمني التكافلي عند توقيع العقد بقبول عضويته باعتبارها نائبة 
 ؛1"اليت متلك األقساط لصاحل أعضائها" هيئة املشتركني"عن 

" هليئة املشتركني" ممثلة ااتفاق بني شركة التأمني التكافلي باعتباره" : هوعقد التأمني التكافلي  -
على " القسط" يف هيئة املشتركني، والتزامه بدفع مبلغ معلوم وشخص طبيعي أو قانوين على قبوله عضواً

نحو الذي حتدده السبيل التربع منه عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء وقوع خطر معني على 
 ؛2"تأمنيوثيقة ال

                                                
 .78: ، مرجع سابق، ص"التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي التحديات واملواجهة"التأمني التكافلي : ناصر عبد احلميد 1
 .56: ي معمر، مرجع سابق، صمحد 2
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مببالغ اكتتاب جمموعة من األشخاص الذين يتعرضون لنوع من اخلطر ":  هوعقد التأمني التكافلي  -
يتم توزيع األخطار بينهم، والتعاون على حتمل وبذلك الضرر منهم، نقدية ختصص لتعويض من يصيبه 

 .1"الضرر
ه أصالة التعاون قد تربع يقصد بع : هو التأمني التكافليعقدالتعاريف يتبني لنا أن من خالل هذه    

عن طريق مسامهة حدوث الكوارث، وذلك عند واالشتراك يف حتمل املسؤولية على توزيع األخطار، 
  .نقدية ختصص لتعويض من يصيبه الضررمببالغ األشخاص 

ية ساساألبادئ جمموعة من املمني التكافلي على أ يقوم عقد الت: مبادئ عقد التأمني التكافلي-انياًــث
  :2نوردها فيما يلي

حيث يلتزم املشترك فيه بالتربع التأمني التكافلي على مبدأ التربع،  نظام يقوم :االلتزام بالتربع -1
  .حمفظة التكافلمن تغطية فيعترب أيضاً تربعاً من " املشتركون"م املؤمن هلبقيمة القسط، وما حيصل عليه 

بني عدد كبري من تعاون منظم تنظيماً دقيقاً فكرة وكنظام كيعترب نظام التأمني التكافلي  :التعاون -2
على  تضامن مجيع املشتركني  على أحدهم، حىت إذا وقع اخلطرمعرضني مجيعاً خلطر معنيالناس 

  :، ويستند مبدأ التعاون يف نظام التأمني التكافلي على األسس التاليةمواجهته
  ؛حتت إشراف شركة التأمني التكافلي خلطر معني املعرضني قيام التعاون بني جمموعة من األفراد -أ

 بني املشتركني ألخطار املقاصة بني املخاطر، حيث تتوىل شركات التأمني التكافلي تنظيم توزيع ا-ب
  ؛بطرق حسابية وإحصائية

   . تغطية املخاطر ودفع مبالغ التعويض -ت
 اليت ااالت يف التجاري منيأالت أقساط أموال فائض استثمار يتم: احملرمة االستثمارات تفادي -3

 البنوك يف أقساط التأمني وضع أو ال، أم شرعاً جائزة كانت إذا عما النظر بغض عالية، أرباحاً حتقق
 بطرق تتوافق وأحكام  االشتراكات فائض استثمار فيتم التكافلي التأمني نظام فائدة ربوية، أما يف مقابل

  .3 وجتسد معىن التعاونمعاً واتمع لألعضاء اخلري حتقق واليت ،الربا عن بعيدةة اإلسالمية وعيشرال
 يدفعه ما وأن ،ناملؤمِّو املؤمن له صفة يأخذبكون املشترك  التكافلي ظامن يتميز :املقامرة تفادي -4

تأكيداً  اًتربع يعترب تعويضات من يأخذه ما أن كما خسارة، أو تعويضات حيدث مل ما له ملكاً يظل
                                                

 .218: نعمات حممد املختار، مرجع سابق، ص 1
 .04: موالي خليل، مرجع سابق، ص 2
، حبث مقدم  للمؤمتر الدويل حول التأمني التعاوين أبعاده املبادئ األساسية للتأمني التكافلي وتأصيلها الشرعي: مساعيل أوناغنإعبد السالم  3

 .24: م، ص2010 أفريل 13و11المية منه، اجلامعة األردنية، وآفاقه وموقف الشرعة اإلس
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 ،على عكس ما يتم يف نظام التأمني التجاري .واملراهنة املقامرة شبهةينفي الترابط مما و تكافلال لروح
 على حيصل أن يف أمالً معني قسط بدفع املؤمن له يقوم  إذخلسارةاو الكسب احتمال هناك  حيث أن

 .املراهنة أشكال من شكل وهذا املستقبل يف كرب أقيمة
ألنه من  ،جاري عن نظام التأمني التمبادئه يف مختلف  التكافليام التأمنينظمما سبق يتضح لنا بأن     

 مببالغ ماملؤمن هل، وذلك عن طريق مسامهة واجهة اخلطرمعقود التربع اليت يقصد ا أصالة التعاون على 
هدف ين نظام التأمني التكافلي ال أ حيث ،نقدية ختصص لتعويض من يصيبه الضرر على سبيل التربع

        .منا يعمل على جتسيد معىن التكافل والتعاونإربح وىل حتقيق الإ

   خصائص عقد التأمني التكافلي:املطلب الثاين
     لعقد التأمني التكافلي عدة خصائص يتفق يف بعضها مع عقد التأمني التجاري، وينفـرد عنـه يف                 

ي يف كونه مـن العقـود املـستمرة،    البعض اآلخر، فيتفق عقد التأمني التكافلي مع عقد التأمني التجار    
الرضائية واإللزامية، ويشتركان يف كوما من العقود االحتمالية ويف أنَّ مبلغ القسط ومبلغ التعويض غري               
متكافئان، فضالً عن كون وقوع األخطار يتميز باالحتمالية، ويتفق العقدان يف أما من عقود حـسن                

عقود التأمني حيث تظل مالزمة للعقد منذ حلظة إبرامـه إىل         النية، وتعد هذه اخلاصية من أهم خصائص        
وقت انتهائه، أما اخلصائص اليت يتميز ا عقد التأمني التكافلي عن عقد التأمني التجاري فتتمثل فيمـا                 

  :1يلي

 التكافلي من عقود التربع، ألن مـا يدفعـه         التأمنييعترب عقد    : عقد التأمني التكافلي عقد تربع     -أوالً
ن له املؤم     ن هلم  ملن يصيبه الضرر من بقية       ا من اشتراكات يتربعالتأمني، فاملشترك ال يقصد بعقد      املؤم 

وقد ترتب على اعتبار عقد     .  التكافلي التأمنيرحباً أو جتارة، والتربع بقيمة االشتراك هو أساس مشروعية          
التأمني التكافلي عقداً من عقود التربع أثراً يف غاية األمهية، وهو وجود شبه إمجاع بني العلماء املعاصرين                

م يف حتمـل اخلـسائر      املؤمن هل ومبوجبه تظهر لنا روح التعاون والتضامن بني        على جوازه ومشروعيته،    
  .ه وهذا يعد من قبيل التكافل والربعلي ناملؤمواألضرار الناجتة عن حتقق اخلطر 

 واملؤمن له، أن    نمِّاملؤيقصد جبمع املشترك لصفيت      :  واملؤمن له  نمِّاملؤ مجع املشترك لصفيت     -انياًـثـ
نشاؤها من قبل املـؤمن     إ يف نفس الوقت، لكون شركة التأمني التكافلي يتم          مِّناملؤاملؤمن له يكون هو     

                                                
 . 252-246:  نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص ص  1
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 ما يف التـأمني التجـاري       تمعان يف شخص واحد هو املشترك، وهذا على خالف        هلم، فالشخصيتان جت  
 وهو مؤسس الشركة وصاحب رأس املال، وبني شخصية املؤمن هلم وهم            ناملؤمِّالذي مييز بني شخصية     

  .محلة الوثائق أي املشتركني

 االشتراك أو القسط ال تكون يقصد بقابلية االشتراك للتغيري أن قيمة:  قابلية االشتراك للتغيري-الثاًــث
قيمة حمددة، وثابتة ومعلومة للمشترك منذ حلظة إبرام العقد، فقيمة االشتراك تكون عرضة للتعديل 
بالزيادة، ويتحقق هذا يف حالة حدوث عجز يف الوفاء بقيمة االلتزامات، حبيث تكون قيمة االلتزامات 

وقد يكون التعديل بتخفيض قيمة االشتراك، . الًأكرب من جمموع قيمة االشتراكات اليت مت سدادها فع
ويتحقق ذلك يف حالة كون حصيلة االشتراكات أكرب من قيمة االلتزامات، األمر الذي حيقق فائضاً مالياً 
لشركة التأمني، ويف هذه احلالة يتم توزيع الفائض على املؤمن هلم أو ختفيض قيمة االشتراكات عن 

  .الفترات الالحقة

  عليه الفرق بني االشتراكات املتحصلالتأميينيقصد بالفائض :  توزيع الفائض على املشتركني-رابـعاً
 التجاري التأمني التكافلي خيتلف عن الربح يف التأمنيوبني قيمة التعويضات املستحقة، فالفائض يف 

،  للمشتركني التكافلي فإنه يكون حقاًالتأمنيحيث يكون هذا الربح حقاً للمؤسسني، أما الفائض يف 
ومبدأ توزيع الفائض على املشتركني يقابل التزامه بدفع اشتراكات إضافية يف حالة حدوث عجز يف 

  .سداد التعويضات املستحقة
ذ جيوز هلا حسب لوائحها ونظامها األساسي إوال تلتزم الشركات بتوزيع الفائض على املشتركني،      

ياطي ملقابلة أي عجز يطرأ عن زيادة غري متوقعة احلدوث أن تقرر وضع الفائض كله أو نسبة منه كاحت
  .1هاعلي املؤمنلألخطار 

ترتبط هذه اخلصائص مبميزات نظام التأمني :  التأمني التكافليلعقدخصائص أخرى  - خـامساً
  :2 يليالتكافلي باعتباره يقوم على التكافل والتعاون، وهي كما

د نطاقه  تمي م اإلنسانية على الربح، لذا فإن عقد التأمني التكافليقي التكافلي الالتأمنيتغلب مشروعات  -1
  التأمني من أصحاب الدخول القليلة؛إىل من تشتد حاجتهم إىل 

                                                
 .252: نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص 1 
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 بالبعد االجتماعي يف استثمار األموال الفائضة منه، فيوازن بني الصاحل العقود يهتم هذا النوع من -2

دف تكارات يف األمور املهمة لعدم سعيه إىل حتقيق الربح كهالعام والصاحل اخلاص، وال يقوم بإنشاء االح
 أساسي وركيزة هامة يقوم عليها؛

 بأقل للمشتركنيية التأمين التكافلي على توفري اخلدمة التأمني عقدقوم عليها يتعتمد الفكرة اليت  -3
 ؛ التجاريالتأمنيتكلفة ممكنة حيث ينخفض فيه القسط مقارنة ب

 التكافلي على أساس التضامن بني مجيع أعضائه لتغطية املخاطر اليت قد تصيب عقد التأمني يقوم -4
  .1أحدهم، حيث ميكن مطالبة األعضاء باشتراكات إضافية لتعويض اخلسائر واملخاطر اليت حتدث

  عقد التأمني التكافليوإجراءات ركان أ: املطلب الثالث
العقود اليت تربمها عرب  ن خالل توزيع خدماا التكافلي انتشاراً واسعاً مالتأمني صناعة تشهد     

 ةمتكامل) التكافلية(العملية التأمينية  تكونحىت و. مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالميةمع واليت تتوافق 
  . واإلجراءات املتعلقة بإبرامه نتناوهلا من خالل هذا املطلبألركانيتطلب األمر توافر جمموعة من ا

  : فيما يليتتمثل أركان عقد التأمني التكافلي:  التكافليعقد التأمنيأركان  -أوالً

 فيما نتناول تعريفهما، وهو طالب التأمنين أي الشركة، واملؤمن له أو املشترك       مِّومها املؤ  :عاقدانـال -1
  :يلي

  يف نظام التأمنيناملؤمِّالتأمني التكافلي مع تعريف نظام  يف نمِّاملؤيتطابق تعريف : املــؤمِّن -أ
 ميثل الطرف الذي يتعهد بدفع مبلغ التعويض عن اخلسائر الناجتة ناملؤمِّالتجاري، وبناءاً على ذلك فإن 

 اهليئة أو الشركة اليت تقوم بتنظيم العمليات ناملؤمِّوبعبارة أخرى ميثل  . عليهاملؤمنعن حتقق اخلطر 
 اإلسالمية التأمني يف صناديق االستثمارالتأمينية من مجع التربعات، ودفع التعويضات، واستثمار أموال 

ستراتيجية االستثمار ضمن ضوابط شرعية، إويف التجارة والصناعة والزراعة وبناء املنشآت أو غريها من 
باعتبارها وكيلة عن هيئة املشتركني مقابل أجر معلوم، فتقوم هيئة الرقابة الشرعية مبراجعة كافة األعمال 

لتأمينية التكافلية، وحتديد دمات ا، بدًءا من تأسيس الشركة ووضع األهداف واخليالتكافلاملتعلقة بالتأمني 
  .2مبلغ التقسيط والتعويضات، وغريها من األمور املتعلقة ا

                                                
 .157: ص مرجع سابق،  فايز أمحد عبد الرمحن،1 
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مينية، حيث يقوم بدفع أالطرف األساسي يف العملية الت له نؤميعترب امل ":املؤمن له"املشترك  -ب
  وشركة التأمنياملؤمن لهأما عن العالقة املشتركة بني  ،التأمني التكافليلشركة   على سبيل التربعاألقساط

 لشركة التأمني حرية إدارة املؤمن لهفهي عبارة عن عقد جيمعهما ويتمثل هذا العقد يف إعطاء ، "مِّناملؤ"
ه العلماء  أقرذي عقد الوكالة العلى أساسالعمليات التأمينية وحرية استثمار أموال التأمني لصاحله، 

  والفقهاء 
 التكافلي التأمني املشتركني مجيعا فهي عقد ايزين لعقد التأمني التكافلي، أما عن العالقة اليت جتمع هيئة

وجود صندوق مشترك بني هؤالء املشتركني وهو ما يسمى بصندوق يف اجلماعي، ويتمثل هذا العقد 
يقوم كل فرد بدفع مبلغ املسامهة يف هذا التعويضات أو صندوق اخلطر، ومن خالل هذا الصندوق 

الصندوق على سبيل التربع، وتقوم الشركة بدور الوساطة يف هذه العملية نيابة عن هيئة املشتركني 
مبقتضى عقد الوكالة بأجر معلوم، ومن مث تقوم بدفع التعويضات للمتضررين أو ذوي احلاجة أو القرض 

  .1 مبا أقره وأمجع عليه الفقهاءوالشروط يف التربعات جائزةخر تقدمه الشركة، آاحلسن أو أي برنامج 
وهي أن يكون هلما أهلية التعاقد، ويف حالة كون وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل شروط العاقدان     

ن هو نفسه مِّوليه يقوم بإبرام العقد، فضالً عن كون املؤ حمجوراً عليه، أو قاصراً فإن )املؤمن له(املشترك 
فمن الصندوق يؤخذ مبلغ التأمني، وإليه يدفع االشتراك، وفيه يبقى الفائض الذي يعود إىل مجيع ملؤمن له ا

  .2املشتركني
 وقد جرى العرف التأميين بكونه مكتوباً يف عقود يقصد بالصيغة اإلجياب والقبول،: صيغةـال -2

 اليت  "ناملؤمِّ  " الشركة هووالطرف الثاين املؤمن له واليت تتم بني طرفني، وميثل الطرف األول ،3منطية
 األصل يف اإلجياب أن وكيلة عن هيئة املشتركني، حيث كافليتتوىل إبرام العقد، وتعترب شركة التأمني الت

والقبول يتم بني املشتركني أنفسهم، ومبا أن الشركة وكيلة عن هيئة املشتركني، فإا تقوم جبميع عمليات 
، كافليالتأمني التنظام ا ميز يابة عنهم، وتعترب هذه السمة من أهم السمات اليت يت نكافليالتأمني الت

 املشترك يقوم بإقرار التربع مببلغ القسط لصاحل أن من حيث كافليوختتلف الصيغة يف شركات التأمني الت
ل املشترك  عنصر املعاوضة فيها، وتقوم الصيغة أيضا على توكيينتفيصندوق هيئة املشتركني، وذا 

، وتوزيع مبالغ التأمني على  لصاحلهاستثمار أموال التأمنيوالشركة بإدارة مجيع العمليات التأمينية 

                                                
 . 107:حممد ليبا،  مرجع سابق، ص ص  1
 17، حبث مقدم للملتقى الرابع للتأمني التعاوين، الكويت،  املتطلبات الشرعية لصياغة وثائق التأمني وعقوده: علي حمي الدين القره داغي  2
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، وهذه الصيغة اليت تتم بني يف حالة حتققه على املشتركنيتوزيع الفائض إضافة إىل املتضررين واحملتاجني، 
 تربط بني املشترك وهيئة املشتركني، وبني املشترك الطرفني تنظم العالقة بينهما، وحتدد ماهية العالقة اليت

  .1ثبات عن طريق العقدوالشركة، وتوجب االلتزامات واحلقوق، ومبوجبهما يتم اإل
وهو القسط املتربع به من قبل املشترك، ومبلغ التأمني الذي يدفع لتعويض املشترك عما  :حمل العقد -3

أو املبلغ املتفق عليه حسب شروط العقد يف التأمني على أصابه من األضرار يف التأمني على األشياء، 
  .2األشخاص

نـذكرها فيمـا    مير إبرام عقد التأمني التكافلي مبراحل متتالية        : إجراءات عقد التأمني التكافلي    -ثـانياً
  :3يلي

 امعلى إبـر  وحيثهم التأمني، مزايا التأمني يف الراغبني على الوسيط يعرض يف الغالب: طلب التأمني -1
 البيانـات  يتـضمن  نة،مِّاملؤ الشركة أعدته مطبوعا طلبا الوسيط له قدم الراغب رأي استقر فإذا العقد،
 التـأمني،  ومبلـغ  القسط، ومقدار به حتيط اليت الظروف، عليه التأمني املطلوب اخلطر والسيما  الالزمة

 الطلـب  التـأمني  طالب ميأل وحينئٍذ املشجعة، واملزايا املطلوبة املعلومات من ذلك وحنو الدفع ومواعيد
 الطلـب  الـشركة  تدرس مث ،نةمِّاملؤ الشركة إىل مباشرة يرسله أو الوسيط، إىل ويسلمه وميضيه املطبوع
 التـأمني  على باملوافقة الرد الراغب يتلقى أن وبعد -يف حالة قبول الشركة طلب التأمني-،اإليه املرسل
 وجتدر اإلشـارة  ، التأمنيعقديذهب ملقر الشركة بغرض توقيع  دفعه منه املطلوب القسط مقدار متضمنا
 الوثيقة، على والتوقيع مباشرة التعاقد يتم حيث مني،أالت طلب إىل احلاجة دون التأمني عقد يتم قدإىل أنه 

  . باألشياء اخلاصة التأمينات يف وباألخص
 فقد عليه، وافقةاملو ، لهنماملؤو نمِّؤامل من املوقع منيأالت طلب وصول بعد: مذكرة التغطية املؤقتة -2

 متضي اليت الفترة يف اخلطر من وتأمينه مؤقتا تغطيته على مِّناملؤ مع منيأالت طالب يتفق بأن العادة جرت
 : حالتان وله ،الطرفان يوقعها مؤقتة تغطية مذكرة طريق عن وذلك النهائية، التأمني وثيقة يتسلم أن قبل

 الوثيقة تسليم وعند الفترة، خالل حمله وحتل النهائي، العقد على مؤقتا يالًدل ملذكرةا فيه تعترب حالة - أ
 ؛املذكرة دور ينتهي

                                                
 . 107:حممد ليبا،  مرجع سابق، ص ص   1
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 صدور حلني يسري بذاته قائما معني قسط مقابل يف حمددة ملدة مؤقتا اتفاقًا املذكرة تتضمن حالة - ب
 الوثيقة وقعت وإذا ،الطرفني بني ائي  اتفاق يوجد ال احلالة هذه ويف التأمني، طلب بشأن مِّناملؤ قرار
 تسليم وقت من وليس ، لهؤمّنامل إىل مهايتسل يوم من يسري جديدا اتفاقًا يعد فإنه بعد فيما الطرفني بني

  .املذكرة
 التأمني وثيقة حتريريتم له  نماملؤ إىل مِّنؤامل من والقبول اإلجياب وصول بعد : وثيقة التأمني-3

  ؛وتوقيعها
 أي تتضمنو )له نماملؤو ؤمِّنامل (انطرفال اعليه يوقعهو عبارة عن وثيقة : التأمني وثيقة ملحق -4

 الشكل حيث من األصلية الوثيقة أحكام امللحق على وتسري ،األصلية التأمني وثيقة يف إضافة أو تعديل،
 :1هيو شروط عدة توافر من بد فال أثاره امللحق على تترتب وحىت املوضوع، حيث ومن

 ؛إبرامه سبق تأمني عقد وجود - أ
 كتعديل األصلية الوثيقة على إضافة أو تعديل إجراء يف) له نماملؤو ؤمِّنامل( املتعاقدين رغبة -ب

  ؛العقد مدة زيادة التأمني،أو مبلغ زيادة أو املستفيد، تغيري أو املضمونة راألخطا
 ملحقًا يعترب الإنه ف القانون حبكم التعديل نكا إذا أما العقد، طريف اتفاق التعديل يقتضي أن -ت

  . األصلية للوثيقة
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  يـكافلــأمني التــادة التــإعـ :ــرابعبحث الـملا

 منأ، حيث تلجأ إليه شركات التأمني لتتأمني   حيتل نشاط إعادة التأمني مكانة مهمة يف سوق ال   
 هلم من خالل تغطية املخاطر اليت املؤمناماا حنو لتزانفسها، وتضمن استمرار نشاطها ووفائها ب

  .تعترضهم خالل فترة التأمني
 ويف ظل انتشار شركات إعادة  نظراً ألمهية إعادة التأمني يف حتقيق استمرار وتوازن العملية التأمينية      

 وأسفر هذا ،جاري التبالبحث عن البديل الشرعي إلعادة التأمنياملسلمني ، قام الفقهاء التأمني التجاري
وعة من البدائل الشرعية إلعادة التأمني التجاري مالبحث عن ظهور شركات إعادة التأمني التكافلي وجم

   :واليت سنستعرضها يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية

  معىن إعادة التأمني التكافلي: املطلب األول
فلي، صناعة أخرى هامة تعترب مكملة لصناعة التأمني، سواء التجاري أو التكا يرتبط بصناعة التأمني   

وهي صناعة إعادة التأمني، وحىت تكون صناعة التأمني التكافلي خالية من الشبهات جيب أن تتعامل مع 
واليت سنتناول من خالل هذا ، تعمل وفق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية شركات إعادة التأمني

  .عترب بديالً إلعادة التأمني التجاريذي يادة التأمني التكافلي الاملطلب عرضاً حلقيقة ومعىن إع
ن إلقد تعددت تعاريف الباحثني إلعادة التأمني التكافلي و : تعريف إعادة التأمني التكافلي-أوالً

  :أو تطابقت يف بعضها، ومن بني هذه التعاريف نذكر مايلي جاري مع إعادة التأمني التتقاربت يف املعىن
 باملسامهة يف حتمل أعباء التأمنيعقد مبقتضاه تلتزم إحدى شركات : "وه التكافلي التأمنيإعادة  -

 إعادة املباشر، وشركة التأمنيقدية بني شركة اعتفهو عالقة ، ها لدى شركة أخرىعلي املؤمناملخاطر 
 ؛ "1المؤمن لهل، وال شأن التأمني

اليت تعهدت بنقل جزء من األخطار شركة التأمني ه مبوجب عقد تقوم": و ه التكافليإعادة التأمني  -
 املؤمن املستحقة هلا من ، وتلتزم مبقتضاه بدفع حصة من أقساط التأمنيبتأمينها إىل شركة إعادة التأمني

 ؛2"ابتحمل حصة من االلتزامات وفق االتفاقية املوقعة بينهمإعادة التأمني مقابل التزامها  هلم لشركة

                                                
  .287: وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص1
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قيام شركة التأمني التكافلي بالتأمني على األخطار اليت يتعاون املؤمن " :  هوتكافلي الإعادة التأمني -
هلم على ترميمها فيما بينهم لدى شركات إعادة التأمني مقابل أقساط تدفعها لشركة إعادة التأمني 

 ؛1"ليهوتتحمل هذه األخرية التعويضات اليت يستحقها املؤمن هلم يف حالة وقوع اخلطر املؤمن ع
 إعادة التأمني التكافلي واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين احملاسبةكما تعرف هيئة  -

العملية اليت يتم مبوجبها حتمل معيدو التأمني مقابل اشتراك معني من الشركة مجيع أو بعض : "بأنه
ة للمؤمن له بعملية إعادة التأمني، وتكون  بالتأمني عليها وال تتأثر احلقوق القانونياملؤمناملخاطر اليت قام 

الشركة اليت قامت بالتأمني أصالً على املؤمن له مسؤولة أمامه عن دفع أي التزامات طبقاً لشروط وثيقة 
 .2"التأمني

الذي تقوم  تقوم بنفس الدور  التكافليمن خالل هذه التعاريف يتضح لنا بأن شركة إعادة التأمنيو   
 التكافلي التأمني شركات بني األخطار تتوزع وبذلك ، هلماملؤمن اجتاه  التكافليمني شركات التأبه

   .التكافلي التأمني إعادة وشركات

  :3يلي فيما نوردمها التكافلي التأمني إلعادة طريقتان يوجد  :التكافلي التأمني إعادة طرق -انياًــث
تقوم شركة التأمني التكافلي بعرض اخلطر املراد مبوجبها :  إعادة التكافل االنتقائية أو االختيارية - أ

إعادة التكافل فيه على معيد التكافل بصورة منفردة مرفقاً جبميع املعلومات األساسية املتعلقة به، لتمكني 
 شركة إعادة التكافل من احلكم عليه بالقبول أو عدمه، وتصبح ملزمة مبا قبلته؛

 مبوجبها تلتزم شركة إعادة التكافل بقبول مجيع ):التكافلاتفاقية إعادة (إعادة التكافل الشاملة   - ب
األخطار اليت تقع يف نطاق االتفاقية املربمة بينها وبني شركات التأمني التكافلي، وليس لشركة إعادة 
التكافل احلق يف رفض إعادة تأمني أي خطر يف نطاق اتفاقية اإلعادة املتفق عليها، واجلدول املوايل رقم 

 : أهم أوجه االختالف بني إعادة التكافل االنتقائي وإعادة التكافل االتفاقييوضح) 2-1(
  
  
  

                                                
، حبث مقدم للملتقى الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمني يف شركات التأمني اإلسالمية مع التطبيقات العملية :ةاخلاليلحممد أمحد  1

 .287: م، ص2014 ماي 19 و18تعاوين، أبوظيب، اخلامس للتأمني ال
 أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوينقوانني التأمني التكافلي األسس الشرعية واملعايري الفنية، : رياض منصور اخلليفي 2

 .45 -44:، ص صم2010 أفريل 13و11، اجلامعة األردنية، يومي اإلسالمية منه

، حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني الواقع والتحديات: شركات إعادة التأمني التكافلي يف دول جملس التعاون اخلليجي: مد أمحد زيدان  حم3 
 .236-235: م، ص ص2014 ماي 19 و18 أبوظيب، يومي ،التعاوين



 -82 - ص...................................................................نظام التأمني التكافلي: الفصــل الثاين
 
 

  اتفاقية إعادة التكافلق بني إعادة التكافل االنتقائي والفر): 1-2(اجلدول رقم 
  اتفاقية إعادة التكافل  إعادة التكافل االنتقائي

شركة التأمني التكافلي غري ملزمة بأن تعيد التأمني على  -
  .خطاربعض األ

شركة التأمني التكافلي ملزمة بإعادة التأمني على حصة  -
  .معينة من كل خطر يقع داخل نطاق وشروط االتفاقية

 شركة إعادة التكافل هلا كامل احلرية بأن تقبل أو ترفض -
  .أي خطر يعرض عليها

 شركة إعادة التكافل ملزمة بقبول تلك احلصة مبوجب -
  .االتفاقية الشاملة

 تتضمن اتفاقية إعادة التكافل جمموعة من األخطار اليت -  .ض كل خطر على حدا على شركة إعادة التكافل يتم عر-
  .تقوم شركة إعادة التكافل  بتغطيتها

 يتطلب إعادة التكافل االنتقائي معلومات مفصلة عن كل  -
خطر يقدم إىل معيد التكافل قبل أن يقرر قبول تغطيته من 

  .عدمه

ار دون تفاصيل، ويصبح معيد التكافل  تقبل كل األخط -
  .مسؤوالً عنها مبجرد حدوث االشتراك يف التأمني التكافلي

 مرجع ،الواقع والتحديات: شركات إعادة التأمني التكافلي يف دول جملس التعاون اخلليجي: حممد أمحد زيدان: املصدر
  .236: سابق، ص

  :1يلي فيما نوردها  :يالتكافل التأمني إعادة اتفاقات صور -الثاًــث
 نسبة أساس على التكافل بإعادة التكافلي التأمني شركات تقوم مبوجبها :باحملاصة التكافل إعادة -1

 وأ االستيعابية طاقتها حدود يف كانت سواء ،…الربع أو نصفلكا تصدرها اليت الوثائق مجيع من مؤوية
 .ذلك من أعلى

 اليت الوثائق مجيع بتأمني التكافلي التأمني شركة ظحتتف مبوجبه :القدرة جاوز فيما التكافل إعادة -2

 .خماطرها حتمل تستطيع ال اليت الوثائق  وتقوم بإعادة تأمنيمشقة، دون خماطرها حتمل تستطيع
 عن التكافلي التأمني إعادة شركة تتحمل مبوجبه :اخلسارة من معيناً حداً جاوز فيما التكافل إعادة -3

 ذات التأمينات يف الصورة هذه استعمال ويكثر ،اخلسائر من معيناً حداً وزيتجا ما التكافلي التأمني شركة

   .العالية املبالغ
   وإعادة التأمني التكافلييالتكافلالتأمني العالقة التعاقدية بني شركات : املطلب الثاين

فتها، حيث أن ية يف وظيجاربشركات إعادة التأمني التتعترب شركات إعادة التأمني التكافلي شبيهة        
 أو حتقق اخلسارة املبينة يف العقد، كما يلتزمان بدفع التعويض املتفق عليه يف حالة وقوع اخلطر كل منهما

هي نفسها العالقة التكافلي وشركات إعادة التأمني التكافلي بني شركات التأمني أن العالقة التعاقدية 
 يف حني تطبيقات هذه العالقة على أرض الواقعبني املشتركني وشركات التأمني التكافلي،  التعاقدية

                                                
 .564: م، ص2010، نالبحري، املعايري الشرعية هيئة احملاسبة واملراجعة للهيئات املالية اإلسالمية،  1
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، األمر الذي بني شركات التأمني التكافلي وإعادة التأمني التكافلي من حيث العالقة التعاقدية ختتلف
أوجه و، يستدعي منا البحث يف طبيعة العالقة التعاقدية اليت تربط بينها وبني شركات التأمني التكافلي

  .التكافلي التجاري وإعادة التأمني املقارنة بني إعادة التأمني

     :العالقة التعاقدية بني شركات التأمني التكافلي وشركات إعادة التأمني التكافليأنواع  -أوالً
مبنية على توكيل العالقة التعاقدية بني شركات التأمني التكافلي وشركات إعادة التأمني التكافلي 

كات إعادة التأمني التكافلي، وهذا مايعين أن إعادة التأمني شركات التأمني التكافلي لالشتراك مع شر
شركات التأمني التكافلي وإعادة  (همانأما العالقة التعاقدية بي، تـكافل للتكـافـلالتكافلي هو 

  :1 هيطرق تعاقدية فتتم من خالل ثالثة )التأمني التكافلي
  العالقة التعاقدية يف إعادة التأمني التكافلي  تتم : على أساس الوكالة اخلالصةيالتكافلالتأمني  إعادة -1

  :على أساس الوكالة اخلالصة وفق املراحل التالية
 ؛صندوق التكافل على أساس التربع للتعاون على توزيع األخطاريضع املشتركون األقساط يف    - أ

امات االلتز صندوق التربع من حيث دفع التعويضات ومتابعة يالتكافلالتأمني تدير شركة إعادة   - ب
 ؛على أساس الوكالة بأجر

يوكل إىل شركة إعادة التكافل استثمار قسط من أموال الصندوق، وهي بذلك تستحق أجرة   - ت
 . الوكالة باالستثمار

  . تتمثل يف أجرة الوكالة    وجتدر اإلشارة إىل كون موارد شركات إعادة التأمني التكافلي
 إعادة التأمني وجه االختالف الرئيسي بني :ملعدلة إعادة التأمني التكافلي على أساس الوكالة ا-2

 هو اشتراك شركة إعادة التأمني التكافلي مع التكافلي على أساس الوكالة اخلالصة والوكالة املعدلة
وجتدر ، يف حالة الوكالة املعدلة أو مايسمى مبكافأة األداء يف الفائض التأميينشركات التأمني التكافلي 

رد شركات إعادة التأمني التكافلي تتمثل يف أجرة الوكالة إضافة إىل مكافأة اإلشارة إىل كون موا
  .األداء

العالقة التعاقدية يف إعادة التأمني التكافلي على :  إعادة التكافل على أساس الوكالة واملضاربة-3
ات التأمينية فيما يتعلق بالوكالة على إدارة النشاطالوكالة اخلالصة  أساس الوكالة واملضاربة تتفق مع 

الوكالة   علىحيث تعتمد األوىل ،، وختتلف معها يف الشق الثاينمن حيث أخذ أجرة الوكالة
                                                

، حبث مقدم مللتقى التأمني التعاوين ،أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، األردن، على أساس الوديعة إعادة التكافل: سعيد بوهرواة 1
 .07-04 :م، ص ص2010 أفريل 13و11
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صيغة املضاربة فشركة إعادة التأمني التكافلي يف هذه احلالة ال تأخذ على فتعتمد باالستثمار، أما الثانية 
  . منا تشارك الصندوق يف الربحإأجراً و

 إعادة نظام خيتلف :بني إعادة التأمني التجاري وإعادة التأمني التكافلي أوجه املقارنة -نياًاــث
املقارنة بني إعادة التأمني التجاري  ألوجه وفيما يلي عرضالتجاري  التأمني إعادة عن التكافلي التأمني

  : أوجه االتفاق وأوجه االختالف بينهمامن خالل حتديد وإعادة التأمني التكافلي
  :1تتمثل فيما يلي: إعادة التأمني التجاري وإعادة التأمني التكافلي بني أوجه االتفاق -1
شركة التأمني : شركة إعادة التأمني، واآلخر:  طرفني، أحدمهانيعقد إعادة التأمني يكون ب  - أ

عجز شركات التأمني عن التأمني على األشياء ذات : ث على إعادة التأمني هوعكما أن البا،املباشر
 ؛2ها يف احلصول على احلماية من طرف شركة إعادة التأمنيالقيمة الضخمة، ورغبت

شركة التأمني  مالية تدفع مبوجبه شركة التأمني التجاري أويعترب عقد إعادة التأمني عقد معاوضة   - ب
مقابل اكتتبت فيها التكافلي على حد سواء إىل شركة إعادة التأمني حصة متفق عليها من األقساط اليت 

  ؛تأمني بتحمل حصتها من األخطار اليت تتعرض هلا شركة التأمني املباشرالتزام شركة إعادة ال
 عليه يف عقد إعادة التأمني يتم بني شركة إعادة التأمني املؤمندفع التعويض عند حدوث اخلطر   - ت

لدى شركة إعادة التأمني،  له فال يتمتع بأية حقوق املؤمنوشركة التأمني التجاري أو التكافلي فقط أما 
 ؛ةاملؤمنبالشركة  تنحصر عالقته حيث

ت شركات تأمني جتاري أو شركات ننة لديها سواء كامِّاملؤللشركات تقدم شركة إعادة التأمني   - ث
 .تأمني تكافلي مبالغ مالية باسم عمولة إعادة التأمني وأخرى باسم عمولة أرباح إعادة التأمني

  :3 نوردها فيما يلي: أمني التكافليبني إعادة التأمني التجاري وإعادة الت أوجه االختالف -2
عتبار يف ممارستها لنشاط إعادة التأمني مشروعية املعاملة التأمني التجاري ال تأخذ بعني االشركات   - أ

، أما شركات التأمني التكافلي فإن مشروعية املعاملة أو عدم مشروعيتها تعترب احملور أو عدم مشروعيتها
   ؛عادة التأمنيومنها إاألساسي يف مجيع معامالا 

                                                
 .10-09:  صعجيل جاسم النشمي، مرجع سابق، ص  1
 .250: رجع سابق، ص صاحل العلي ومسيح احلسن، م 2
 .10-09:  سابق، ص صعجيل جاسم النشمي، مرجع 3
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تعترب شركات التأمني التجاري طرفاً أصيالً يف عقد إعادة التأمني، فهي تقوم بإعادة التأمني تفادياً   - ب
لألخطار اجلسيمة اليت تلزمها تعويضات كبرية كوا ملزمة بدفع التعويضات يف حالة وقوع اخلطر 

 .لزم بدفعه مبوجب عقد إعادة التأمنيالذي ي له سوى قسط التأمني املؤمنوال يتحمل  عليه املؤمن
عن املشتركني يف نظام التأمني أما شركات التأمني التكافلي فهي متارس عقد إعادة التأمني بالوكالة   

  ؛التكافلي بغرض تغطية املخاطر اليت تقع
وتقوم التأمني التجاري مببالغ احتياطية من حصة شركات إعادة التأمني  حتتفظ شركات  - ت

 . وغالباً ما يكون هذا االستثمار ربوياًباستثمارها،
   أما شركات التأمني التكافلي فإن املبالغ االحتياطية اليت تبقيها من حصة شركات إعادة التأمني   

شركة إعادة عترب ت مضارب يف حني التأمني كطرفأو تستثمر من قبل شركة لديها تبقى كوديعة 
  ؛التأمني الطرف صاحب املال

ة اليت تدفعها شركات إعادة التأمني كتعويضات عن األضرار أو عمولة إعادة التأمني أو املبالغ املالي  - ث
أما يف شركات التأمني  .كات التأمني التجاريال ختضع حلكم شرعي يف شرعمولة أرباح إعادة التأمني 

 .التكافلي فرياعى يف متلكها وصرفها رأي هيئة الرقابة الشرعية

  جاريء يف التعامل بإعادة التأمني التآراء الفقها: املطلب الثالث
ملباشر، ملا يف ذلك من مصلحة   أصبحت إعادة التأمني من مسلمات التأمني عند شركات التأمني ا    

 أمام شركات التأمني صعوبةهلا، ودعم ملركزها املايل، وقد تكون إجبارية مبوجب القانون، لذا شكلت 
يث أخذت هذه الشركات تلتمس الفتوى جلواز تعاملها مع ، ح بإعادة التأمنيعند قيامهاالتكافلي 

ة، ونتج عن ذلك ظهور فريقني فمن الفقهاء املعاصرين من أفىت جبواز التعامل اريشركات إعادة تأمني جت
 منع ذلك، وبيان ذلك يف هذا املطلب من خالل نية وفق ضوابط معينة ومنهم مارمع شركات تأمني جت

  :مايلي

من أهم : للحاجة املعينة) تقليدية(إباحة التعامل مع شركات إعادة تأمني جتارية : ول الرأي األ-أوالً 
لبنك فيصل اإلسالمي، عندما شرع البنك يف إنشاء اليت عرضت على هيئة الرقابة الشرعية املسائل 

هي ، )صاحب أول جتربة تطبيقية عملية لصناعة التأمني التكافلي(شركة التأمني اإلسالمية بالسودان، 
وبناءاً على قول خرباء التأمني من ، 1يةجارمسألة إعادة التأمني التكافلي يف شركات إعادة التأمني الت

                                                
 .51: عبد العزيز بن علي الغامدي، مرجع سابق، ص 1
 



 -86 - ص...................................................................نظام التأمني التكافلي: الفصــل الثاين
 
 

،  إال من خالل إجراء عملية إعادة التأمني،الناشئة من أداء خدمااعدم متكن شركة التأمني اإلسالمية 
نظراً التجارية شركات إعادة التأمني التعامل مع فقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداين 

لعدم وجود شركات إىل عملية إعادة تأمني، وإن هذه احلاجة متعينة حلاجة شركة التأمني اإلسالمية 
واز جب، فأفتت اهليئة شركة إعادة تأمني تكافليةوعدم استطاعة بنك فيصل إنشاء إعادة تأمني تكافلي 

  : 1رية بالضوابط والقيود التاليةإعادة التأمني لدى شركات إعادة تأمني جتا
إعادة التأمني التجارية إىل أدىن حد ممكن، عمالً قليل النسبة اليت تدفع من األقساط لشركات ت -1

  ؛ يترك للخرباءوهذا التقدير، "احلاجة تقدر بقدرها"الفقهية اليت تقول بالقاعدة 
 ؛ عمولة أخرى وال أية، من شركة إعادة التأمني التجاري أرباحعدم تقاضي عمولة -2
، كما هو احلال يف نظام عدم احتفاظ شركة التأمني التكافلي بأي احتياطات عن األخطار السارية -3

 حيث جند شركات التأمني التجاري حتتجز جزءاً من األقساط املستحقة لشركة إعادة ،التأمني التجاري
أمني، وقد جتنبت شركة التأمني التأمني ملقابلة األخطار السارية، وتدفع عنها فائدة لشركة إعادة الت

تفظ باالحتياطات يف أول األمر، مث وافقت بعض شركات فلم حتاإلسالمية السودانية هذه املعاملة، 
مث مت االتفاق مع فائدة، يات من غري أن تدفع عنها باالحتفاظ باالحتياطإعادة التأمني للشركة اإلسالمية 

 اإلسالمية هذه االحتياطات بالطرق الشرعية وتدفع هلا شركات إعادة التأمني على أن تستثمر الشركة
  ؛نسبة من الربح

عدم تدخل شركات التأمني التكافلي يف طريقة استثمار شركات إعادة التأمني ألقساط إعادة  -4
وعدم املطالبة بنصيب يف عائد استثماراا، وعدم املسؤولية عن اخلسارة اليت التأمني املدفوعة هلا، 

 ؛تتعرض هلا
 الشركة اإلسالمية للتأمنيرجع تن يكون االتفاق مع شركة إعادة التأمني ألقصر مدة ممكنة وأن أ  -5

 ؛ية مع شركة إعادة تأمني جتارية جتديد االتفاقكلما أرادت  الرقابة الشرعيةإىل هيئة
 يه عن التعاملنتغ إنشاء شركة إعادة التأمني التكافلي السوداين علىفيصل اإلسالمي أن يعمل بنك  -6

 ؛يةار، ويوقف التعامل مع شركات إعادة تأمني جتمع شركات إعادة التأمني التجارية
مني لدى شركات إعادة تأمني جتارية هيئة الرقابة الشرعية للشركة العربية   ومن بني ايزين إلعادة التأ

ط معينة ال ختتلف ، بضواب 2ديب اإلسالمي نشاؤها من قبل بنكإ اليت مت ) يف ديبإياك(اإلسالمية للتأمني 
                                                

 .51: عبد العزيز بن علي الغامدي، مرجع سابق، ص 1
ية وممارساته يف شركات التأمني دراسة فقهية تبني حقيقة التأمني التعاوين بصورتيه النظرية والعمل"التأمني اإلسالمي :   أمحد سامل ملحم2

 .138: ، صم2006، 01، دار االعالم، عمان، ط"اإلسالمي



 -87 - ص...................................................................نظام التأمني التكافلي: الفصــل الثاين
 
 

إال أا أجازت أخذ عموالت األرباح اليت تدفعها شركات إعادة التأمني عن الضوابط املذكورة آنفاً، 
  .وال تدخل يف حساب أموال الشركةالتجاري وتنفق يف خمتلف أوجه اخلري واملصلحة العامة، 

دن إعادة التأمني لدى شركات   وكذا أجازت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمني اإلسالمي يف األر
كما إعادة التأمني التجاري، إذا تعذر عليها ذلك كلياً أو جزئياً لدى شركات إعادة التأمني التكافلي، 

، القائمون على الشركة وغريهم من خرباء التأمني، واحلاجة العامة ترتل مرتلة الضرورةعلى ذلك أكد 
  .جاز التعامل بإعادة التأمني ما بقيت احلاجة قائمةفتاء األردين حينما أوهذا ما قرره جملس اإل

:  مع شركات إعادة التأمني التجاري شركات التأمني التكافليتعاملحترمي :  الرأي الثاين-انياًــث
، كما أفتت *تجاريالتأمني اليرى أصحاب هذا الرأي عدم جواز إعادة التأمني لدى شركات إعادة 

واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية بعدم جواز إعادة التأمني لدى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
 حمرم، ملا يشتمل عليه هذ ترى أن نظام التأمني التجاري جبميع أنواع، إشركات إعادة التأمني التجاري

وتعترب إعادة التأمني التجاري صورة ، ...من حماذير شرعية، كالربا، الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، 
  : 1 وقد استند أصحاب هذا الرأي يف قوهلم بالتحرمي إىل احلجج التالية.ن صورهم
يئات اهل اتفقت صوره وقديعتر نشاط إعادة التأمني نوع من أنواع التأمني التجاري أو صورة من  -1

 ...واامع الفقهية على حترميه ملا فيه من الربا والغرر واملقامرة، 
أال : ومنهالذلك ينبغي وضع ضوابط للحصول على هذا الربح الربح ليس غاية ولكنه وسيلة، و -2

 ؛يكون فيه ربا ولو بشبهة الشبهة ألن شبهة الشبهة ترتل مرتلة الشبهة يف الربا
 ألن .عدم وجود ضرورة أو حاجة إىل إعادة التأمني لدى شركات تتعامل بالربا وأكل احلرام -3

غري متحققة يف إعادة التأمني  "رورات تبيح احملضوراتالض"الضرورة املبيحة الواردة يف القاعدة الفقهية 
فقد عاشت األمة اإلسالمية ، وال إىل ضياع أمواهلم وتلفها فعدم إعادة التأمني ال ينتج عنه هالك األمة

 .قروناً دون حاجة إىل ما عرف بالتأمني أو إعادة التأمني
التجاري يستندون يف هذه األدلة لقوهلم أن املانعني إلعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني إن      

 كما يرون أن السماح لشركات التأمني التكافلي بإعادة الضرورة الشرعية املدعاة إلباحة احملرم غري قائمة،

                                                
حممد بن عبد اللطيف الفرفور، عبد من بني أصحاب هذا الرأي الذين منعوا إعادة التأمني لدى شركات تأمني جتارية جند األستاذ عيسى عبده،   *

 .مان إبراهيم، والدكتور محد محاد عبد العزيز والدكتور أمحد احلجي الكرديتور شوكت عليان والدكتور سليكالدالعزيز اخلياط، 
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التأمني لدى شركات إعادة التأمني التجاري جتعلها تركن لتلك الشركات وال تعمل على إنشاء شركات 
  .إعادة التأمني التكافلي

  البدائل الشرعية إلعادة التأمني التجاري: طلب الرابعامل
التعامل مع شركات إعادة التأمني لشركات التأمني التكافلي إن هيئات الفتوى اليت أجازت        

وملا كانت احلاجة والضرورة  أسندت اجلواز للضرورة، أو احلاجة امللحة اليت ترتل مرتلة الضرورة التجاري
ود شركات إعادة التأمني التكافلي يصبح مطلباً ملحاً ال بد منه، لذلك اقتراح تقدر بقدرها، فإن وج

  :1مبوضوع التأمني التكافلي جمموعة من البدائل الشرعية، نوردها فيما يليالباحثني واملهتمني 

تقوم هذه الفكرة على أساس اجتماع شركات  : التكافليالتأمنيتأسيس احتاد عام لشركات  -أوالً 
س شركة كبرية وبرأس مال كبري تستطيع من خالهلا تغطية املخاطر اليت تقع على يالتكافلي لتأس التأمني

عن الوفاء بالتعويضات الالزمة للمصابني بالكوارث أو ها عجزيف حالة  التكافلي التأمنيإحدى شركات 
 على  التكافليالتأمنيحقق فكرة التعاون املبين بني اجلماعات وفكرة احتاد شركات تتاملخاطر، وبذلك 

  .2نطاق واسع
تقوم هذه الفكرة على  :  مدعوماً من قبل البنوك اإلسالميةالتأمني إعادةإنشاء شركة  -انياًــث

  هنا برأس مال كبري، واجلدير اإلسالمية املوجودة يف العاملالبنوك بدعم من التأمني إعادةتأسيس شركة 
  قبلمنتدعم يف األصل  التكافلي التأمنيشركات بالذكر أن معظم رؤوس األموال اليت قامت عليها 

  .البنوك اإلسالمية يف كل قطر من أقطار العامل 
 التأمني إعادةميكن أن تأسس شركة : من ِقبل احلكومة  التكافليالتأمني إعادةتأسيس شركة  -الثاًـث

 جلميع شركات التأمني إعادةتأسيس شركة ب حكومة كل دولة ومقحيث تالتكافلي من ِقبل احلكومة، 
 التكافلي لدى التأمني التكافلي يف الدولة، وتقوم باإلشراف عليها ووضع جلنة خمتصة بإدارة شؤون التأمني

، التأمني إعادةسس الشرعية، ومن مث اإلشراف على األ لضمان سري الشركة وفق ومراقبتهاالشركات 
ية، واستثمار تلك األموال يف التأمينات وميكن أن تتقاضى الدولة أو احلكومة أجر الوكالة على العملي

عاجل عجز ما يعاجل مشكلة البطالة، ومنها ي يف الدولة، فمنها ما مشكل السكنمشاريع تنموية ومعاجلة 
  .اخل..، ميزانية الدولة يف استثمار األموال
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كل شركة ع مبوجب هذه الطريقة تترب :مني التكافليقة التعاونية املبسطة إلعادة التأالطري -عاًـراب
تريد تغطيتها، ويدفع املبلغ مقدماً، وجتمع مجيع هذه املبالغ ي مببلغ يتناسب مع األخطار اليت تأمني تكافل

  .حتت وصاية إدارة موثوقة، مث تغطى منها اخلسائر اليت دفعت عن األخطار احملددة
ث تقبل اإلدارة إعادة         وميكن عدم دفع املبالغ مقدماً من طرف شركات التأمني التكافلي، حي

 ويف هذا النوع تكون شركات التأمني التكافلي .التأمني مع تعهد الشركة بدفع املبلغ عند حصول الضرر
  . للتأمني يف نفس الوقتناً ومعيداًمِّمؤ

تؤسس هذه الشركة : إنشاء شركة إعادة التأمني التكافلي مبسامهة شركات التأمني املباشر -امساًـخ
يساهم فيها باإلضافة إىل شركات التأمني التكافلي امهة برؤوس أموال مرتفعة، شركات مسبصفة 

  .حبيث تكون قيمة السهم فيها كبرية لتمارس إعادة التأمني التكافليأصحاب رؤوس األموال الكبرية، 

مبوجب هذا االقتراح : لدول اإلسالميةا التكافلي من ِقبل التأمني إعادة شركة  تأسيس-ادساًـس
تكافلي مببالغ ضخمة حىت تستطيع مواجهة وتغطية  تأمني  الدول اإلسالمية يف إنشاء شركةتشترك

 تأمني األخطار اليت تتعرض هلا شركات التأمني التكافلي يف تلك الدول واملسجلة لديها، فأي شركة 
 تلك تكافلي من هذه الشركات تعجز عن سداد التزاماا تقوم الشركة اليت أسستها هذه الدول بدفع

  .1التعويضات أو نسبة منها
عترب مبثابة حل ملشكلة إعادة التأمني التجاري، يويف األخري جتدر اإلشارة لكون تفعيل هذه املقترحات     

، ويساهم يف مواصلة نشاطها وفق أسس شرعية جتعلها ركات التأمني التكافلي مصداقيتهاحيث حيقق لش
  .إسالمية مظهراً وجوهراً
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  :  الفصـلصةخـال
من نشأته، نظام التأمني التكافلي لألسس النظرية للفصل بداية هذا ايف من خالل استعراضنا         

 تناولنا بعد ذلك التأصيل الشرعي لنظام التأمني التكافلي من خالل عرض أدلة مشروعيته ،مفهومه، أنواعه
وبعد تناولنا مفاهيم . ة نظام التأمني التكافلي مشروعي حولء وآراء الفقها النبوية والسنةقرآن الكرميمن ال

  .إعادة التأمني التكافليعقد عامة حول عقد التأمني التكافلي، انتقلنا لدراسة 
 الشرعي لنظام التأمني التجاري والذي يعترب البديل نظام التأمني التكافلي إىل كونا نتهيـد انق ول         

،  ألنه جيسد معىن التعاون والتكافلوقد حظي بقبول عموم املسلمني أفىت جبوازه معظم الفقهاء املعاصرين،
 .واسعاً اًرا انتشلذلك شهد

عدة خصائص يتفق يف بعضها مع عقد التأمني  يتميز بعقد التأمني التكافلي لكون  أيضاً     توصلنا   
ني التجاري يف كونه التجاري، وينفرد عنه يف البعض اآلخر، فيتفق عقد التأمني التكافلي مع عقد التأم

حتمالية ويف كون ا من العقود االممن العقود املستمرة، الرضائية واإللزامية، ويشتركان أيضاً يف كو
حتمالية، ويتفق مبلغ القسط ومبلغ التعويض غري متكافئان، فضالً عن كون وقوع األخطار يتميز باال

د التأمني التكافلي عن عقد التأمني التجاري  يف حني خيتلف عقالعقدان يف أما من عقود حسن النية، 
 التأمنيمشروعات على تغلب  له يف املشترك، كما املؤمن واملؤمنفة يف كونه عقد تربع، وجتتمع ص

التأمني من  إىل من تشتد حاجتهم إىل التأميينالتكافلي القيم اإلنسانية على الربح، لذا فإا متد نطاقها 
  .أصحاب الدخول القليلة

قق توازا، ية التأمينية وحيساهم يف استمرار العمل، حيث ي إعادة التأمنيكما خلصنا إىل أمهية عقد      
ونتج عن ذلك ظهور ي، جارقام الفقهاء املسلمني بالبحث عن البديل الشرعي إلعادة التأمني التلذلك 

ية للحاجة امللحة ووفق ارجتفريقني فمن الفقهاء املعاصرين من أفىت جبواز التعامل مع شركات تأمني 
 منع ذلك، ونظراً ألمهية نشاط إعادة التأمني مت اقتراح جمموعة من البدائل نضوابط معينة ومنهم م

وذلك من أجل تفادي تعامل شركات التأمني التكافلي مع شركات  الشرعية إلعادة التأمني التجاري
   .إعادة التأمني التجارية



 
 
 

   :الثالثالفصل   
 

   شركات التأمين والتـكـافـلي
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   :متهـيد
نظام ل بديالًأن رأينا من خالل الفصل الثاين هلذه الدراسة بأن نظام التأمني التكافلي يعترب بعد         
 التأميين جدارة الفكر أثبت حيث ،يةالتأمينترسخ مفهومه يف الدائرة االقتصادية وقد  التجاري، التأمني

 مبين ، ألنه التجاريالتأمني صحيحة متيزه عن  يف قيادة هذه الصناعة على أسس وقواعد شرعيةتكافليال
 التأمني لتكون بديالً لعقود  تكافليةمت صياغة منتجات وخدمات تأمينيةإذ ، والتكافلعلى أساس التعاون 

بظهور املؤسسات املصرفية واالستثمارية اإلسالمية كان ال بد من ضرورة إجياد شركات جاري، فالت
 التكافلي لتساهم يف التأمنيلية والتجارية اليت متارسها، فظهرت شركات اطر العمليات املا خمحتميها من

دعم منظومة االقتصاد اإلسالمي اليت شهدت هي األخرى تنوعاً يف األشكال غري أا تتفق خبصوص ما 
  .جيمعها وهو دعم التكافل والتعاون إضافة إىل األسس واخلصائص اليت تتميز ا

التعرف على األسس النظرية لشركات التأمني التكافلي من  الفصل، هذاسنحاول من خالل         
خالل دراسة أنواع شركات التأمني التكافلي والصيغ اليت تعتمدها يف استثمار أمواهلا من أجل الوقوف 
على دورها التنموي إضافة إىل توضيح  معىن الفائض التأميين والعجز التأميين وأسس الرقابة الشرعية على 

  .ركات التأمني التكافلينشاط ش
  :     وسيكون ذلك من خالل املباحث التالية          

  شركات التأمني التكافلي؛  :املبحث األول -
  صيغ اإلدارة يف شركات التأمني التكافلي؛:  املبحث الثاين -
 الفائض التأميين يف شركات التأمني التكافلي؛: املبحث الثالث -
  . التكافليالتأمنية على نشاط شركات الرقابة الشرعي:  املبحث الرابع -
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  شــركات التـأمني التـكافلـيأساسيات حول : بحث األولــامل

، حيث اإلسالميضرورة حتمية ضمن هيكل النظام االقتصادي مني التكافلي التأتعد صناعة          
مني التكافلي اليت من خالل شركات التأتساهم يف محاية الصناعات املالية األخرى واالقتصاد ككل 

 عن صور شركات التأمني نتساءلسامهت يف دعم منظومة االقتصاد اإلسالمي، األمر الذي جيعلنا 
هو الدور التنموي  التكافلي، وعن طبيعة العالقات املالية يف نظام شركات التأمني التكافلي، وما

 هذا املبحث من خالل املطالب هذا ما سنحاول اإلجابة عنه بالتفصيل يف. لشركات التأمني التكافلي؟
  : التالية

  صور شركات التأمني التكافلي   : املطلب األول
، رغم كون ما جيمعها هو حتقيق التعاون وتوطيد عددت صور شركات التأمني التكافليلقد ت      

ي، وفيما أواصر األخوة يف اتمع، ويعود ذلك إىل وجود تطور كبري يف الفكر االقتصادي للتأمني التكافل
  :يلي نستعرض صور شركات التأمني التكافلي

لقد بدأ التأمني التكافلي  : شركات التأمني التكافلي حسب اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه-أوالً 
تعاونيا حمضا دون البحث عن املكاسب واألرباح والعوائد، إالَّ أنه ظهرت مؤخرا شركات تكافلية تبحث 

بح ليس حمالً للمقارنة بينها وبني شركات التأمني التجاري وميكن أن نقسم هذا عن هذا الربح، وهذا الر
  :1النوع إىل صورتني

هيئة  (العقود محلة  التأمني التكافليهذا النوع من شركات كميل : التكافلي الالرحبيالتأمني شركة -1
قوم إدارة الشركة حيث ت  األقساط والرسوم واالحتياطات املتراكمة،منرأس ماهلا ، ويتكون )املشتركني

 لتقوية مركزها املايل ورفع حصانتها املالية ضد )هيئة املشتركني(ن هلم مّاملؤباستثمار هذه األموال لصاحل 
األخطار والكوارث، وظهرت أكثر هذه الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية، وأخذت بعض هذه 

، ذلك ألن هذه الشركات ال تستطيع إصدار الشركات بعد فترة تتحول إىل شركات رحبية جتارية
 إىل أسهم مالك هلذه الشركة، فتحولت تلك العقودسندات الدين واالقتراض من البنوك، لعدم وجود 

  .تباع يف سوق األوراق املالية
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انتشر هذا النوع من الشركات يف البلدان اإلسالمية أكثر من  : التكافلي الرحبيالتأمني شركات -2
 التجاري من حيث وجود محلة التأمنيلبلدان الغربية، حيث تشبه هذه الشركات شركات وجودها يف ا

 وجود عنصر االلتزام للشركة من ناحية إضافة إىلأسهم، وأا تستهدف الربح وتوزيع العوائد عليهم، 
 األوىل يف كون التجاري التأمني التكافلي ختتلف عن شركات التأمني شركات  غري أن.دفع التعويض

 تقوم أاقامت بتحويل باب املعاوضة يف املعامالت إىل باب التربعات يف مجع األقساط، إضافة إىل 
 يف .اخل ..،ألحكام الشريعة املستخدمة يف املعامالت، فال تتعامل يف سندات قاً  طبالتأمنيباستثمار أموال 

  . ربوية على أسسباالستثمارحني يقوم النوع الثاين على مبدأ املعاوضة، وتقوم 

متيزت بعض   :بأجرأو   التكافلي القائمة على أساس الوكالة بدون أجرالتأمني شركات -انياـــث
 نتناوهلما فيما صورتنيوتأخذ ، وكالةيامها على أساس عقد  بقة األخريالفترة التكافلي يف التأمنيشركات 

  :1يلي
 ة على أساس الوكالالتأمني شركة تقوم :على أساس الوكالة بدون أجر شركات التأمني التكافلي -1

 مجع األقساط أو مبلغ التربع، ودفع التعويضات على أساسية التأمينبدون أجر يف تنظيم العمليات 
ية، ويتم تأسيس الشركة بناًء على قيام جمموعة من التأمينوغريمها من األمور اليت تتعلق بالعمليات 

يكلها العام، وهي تقوم على االلتزام بأحكام الشرع يف املسامهني بإنشاء وتكوين شركة مسامهة وبناء ه
  .مجيع تعامالا

وهذه الشركة قائمة على مبدأ التعاون والتربع بني محلة الوثائق أو هيئة املشتركني، فيتربعون     
 التوقيع على العقد، ويتم أيضا تشكيل هيئة الرقابة الشرعية، وتكون منباألقساط املتفق عليها ابتداًء 

، واالطالع على التأمني ملزمة للشركة، وهلا احلق الكامل يف مراقبة مجيع عمليات ى اليت تصدرهاوافتال
، غري أن هذه الشركات ال تتقاضى على تلك العلميات واإلدارة ن هلممّاملؤكافة الوثائق املتعلقة بالشركة و

  .أي أتعاب
 العملية، فإن هلم عوائد استثمار رأس مال الشركة هذهمن أما من ناحية استفادة املسامهني يف الشركة     

حتقيق زيادة قيمة أسهم الشركة من خالل و التأمنياستثمارا شرعيا، ونسبة من عوائد استثمار أموال 
  .استثمار األموالعن طريق  أرباح
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 هي نفس الفكرة اليت ذكرناها يف الصورة: على أساس الوكالة بأجر شركات التأمني التكافلي -2
 يف كوا تقوم الوكالة بدون أجر ختتلف عن صورة الوكالة بأجر، إالّ أنَّ )الوكالة بدون أجر (األوىل
 من مجع األقساط ودفع التعويضات التأمني نسبة معينة من مبلغ التربع مقابل إدارا لعمليات بأخذ

 كأجر التأميين األرباح والفائض  أيضا نسبة معينة منتأخذوغريمها من األمور الفنية املتعلقة بالعملية، و
ية وأجرة اإلدارة التأمينأن يتم حتديد مجيع مصاريف العمليات : ويتم تقدير األجر بطريقتني، األوىل وكالة

، أما الطريقة الثانية فهي الطريقة  من صندوق هيئة املشتركنيوغريمها، ومن مث يتم اقتطاع ذلك املبلغ
مجيع محلة  اليت يدفعها طاع نسبة معينة من األقساط تقاالتكافلي وهي  التأمنيمعظم شركات عند الشائعة 
  .الوثائق

 التكافلي التأمنيشركات تنقسم  : التكافلي باعتبار اجلهة املؤسسة هلاالتأمني شركات -الثاًـــث
  :1إىل األقسام التالية، باعتبار اجلهة اليت تقوم بتأسيسها أو متويلها

إن معظم قوانني البلدان اإلسالمية تنص على : اليت تستند إىل بنوك إسالمية التكافلي التأمنيشركة  -1
 التكافلي قائمة على وجود رأس مال للشركة، وتستند بعض شركات التأمنيأن يكون تأسيس شركة 

 على بنوك إسالمية، باعتبار أن هذه البنوك لديها حصانة مالية قوية، الوقت الراهن التكافلي يف التأمني
صيب هذه الشركات، ولقد كان للبنوك اإلسالمية دورا ي العجز املايل الذي مواجهةع من خالهلا تستطي

 اإلسالمي التأمنيرائدا يف تأسيس تلك الشركات وتطورها، ولعل أبرز تلك الشركات العاملية، شركة 
يت استندت إىل  الالسعوديةباخلرطوم اليت استندت إىل بنك فيصل اإلسالمي السوداين، وشركة التكافل 

 التأمنيبنك اجلزيرة، وشركة التكافل املاليزية واليت استندت إىل البنك اإلسالمي املاليزي، وشركة 
  .اإلسالمية األردنية اليت استندت إىل البنك اإلسالمي األردين

تقوم بعض شركات :  التكافلي اليت تستند إىل رؤوس أموال رجال األعمالالتأمنيشركات  -2
 هذه كونرجال أعمال يف بداية تأسيسها، وترؤوس أموال لتكافلي باالستناد أو االعتماد على  االتأمني

األرباح والعوائد الناجتة من االستثمار، من األموال على شكل أسهم، من خالهلا يستفيد حامل األسهم 
  .التأميينض إضافةً إىل املبالغ اليت تتحصل عليها الشركة من خالل أجرة الوكالة، ونسبة من الفائ

تستند بعض شركات :  التكافلي اليت تستند إىل شركات تأمني جتارية أو بنوك جتاريةالتأمنيشركات  -3
أجر الوكالة ونسبة   التجاري أو بنوك جتارية مبقابل، فقد يكون املقابلالتأمني التكافلي على شركات التأمني

                                                
  .71:  ص،  مرجع سابق، محدي معمر1



  - 96 - ص............................................................شركات التأمني التكافلي: لثالثالفصــل ا
 
 

  على أن بعض الدول تفرضحيث لديها، لتأمنيا إعادة بلتأمني التكافليمن الفائض أو أن تقوم شركة ا
 على مبدأ التعاون أو التكافل، مثل اململكة العربية السعودية اليت أن تعمل التأميينالعاملة يف السوق ات الشرك

 التأمنيأن شركات   التكافلي، إضافة إىل ذلكالتأمني التجاري تطبيق نظام التأمنيفرضت على مجيع شركات 
 التجاري، لوجود فتاوى حترم التأمني بقوة، وأصبحت تدرجييا حتل حمل شركات تانتشر وتالتكافلي ظهر

، والشركة التأمني عادةالشركة الوطنية إلكة اإلخالص للتكافل اليت استندت على التعامل معها، مثل شر
ندت إىل بنك ، واليت است)مايا بان(، وشركة التأمني عادةالوطنية للتكافل استندت إىل الشركة الوطنية إل

  . املاليزي)مااليان(

  العالقات املالية يف شركات التأمني التكافلي: املطلب الثاين
لدى شركات التأمني التكافلي املعاصرة على جمموعة من العقود نظام التأمني التكافلي املعمول به      يقوم 

و متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة والعالقات التعاقدية املركبة اليت تتداخل فيها الصيغ واملقاصد على حن
  .اإلسالمية، ويف هذا املطلب توضيح ألبرز العالقات املالية اجلارية يف شركات التأمني التكافلي

 تعترب عالقة املشتركني بصندوق : بالصندوق التكافلي)  محلة الوثائق /املؤمن هلم( عالقة املشتركني -أوالً
ات املالية اليت يقوم عليها عقد التأمني التكافلي، ذلك أن األطراف الرئيسية يف التأمني التكافلي من أبرز العالق

ممثلة بالصندوق التكافلي هليئة املشتركني، وبينهما ) املؤمن( التأمني شركة، و) لهناملؤم(املشترك : العقد هي
  :1لرئيسيني للعقدوفيما يلي بيان العالقة املالية بني الطرفني ا. تنشأ عالقة التأمني التكافلي

والصندوق التكافلي على دفع قسط التأمني التكافلي )  هلمناملؤم (تقوم العالقة املالية بني املشتركني -1
بصفته مشاركاً يف اهلدف التكافلي مع جمموع املشتركني، والذي من أجله أنشئ الصندوق التكافلي، وهذه 

 االشتراكوينفصل  . تقليل األخطار الواقعة على املشتركني التكافلية إمنا تقدم دف التعاون يفتاالشتراكا
 ناملؤم(عن ذمة العميل وملكيته مبجرد دفعه واستالمه من قبل الصندوق التكافلي، وعندها ال حيل للمشترك 

   قد انتقل من ذمته إىل ذمة الصندوق التكافلي وملصلحة جمموعة املشتركني؛باعتبارهاملطالبة به، ) له
 على التصور الفين للعالقة املالية بني املشتركني وصندوق التكافل، فإن التكييف الفقهي خلصائص بناءاً -2

يف عقد اهلبة، وهو من عقود التربعات يف الفقه اإلسالمي، ذلك أن دافع االشتراك هو العالقة املالية يتمثل 
قوع، فاملشترك يدفع قسطه التكافلي  األخطار احملتملة الوالتعاون والتكافل مع جمموعة املشتركني ملواجهة

مبلغ كما أنه حني يدفع   .وال يقصد به الربح واملتاجرة، وإمنا غايته الدخول يف مشاركة تكافلية) االشتراك(
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لقوله صلى اهللا عليه ،  ال حيق له املطالبة بالرجوع فيه، وذلك للنهي الصريح عن العودة يف اهلبةاالشتراك
  . 1"الكلب يقيئ، مث يعود يف قيئهالعائد يف هبته ك: "وسلم

رب العالقة بني املسامهني تعت: بصندوق التكافل) محلة األسهم/ املالك( عالقة هيئة املسامهني -انياًـثـ
وصندوق التكافل مبثابة الدعامة الرئيسية اليت تزود صندوق التأمني التكافلي بالقوة املالية الالزمة ملواجهة 

حيث يقوم املسامهون بدور . أخطار العجز، خاصة خالل مراحل التأسيس األوىلو) التعويضات (االلتزامات
استراتيجي ومهم بالنسبة حلماية وتعزيز مسرية صندوق التأمني التكافلي بصفة خاصة وشركة التأمني 

بقيام هيئة ) الصندوق التكافلي(التكافلي بصفة عامة، وتتمثل العالقة املالية بني املسامهني اجتاه هيئة املشتركني 
املسامهني مبجموعة من األعمال واخلدمات اإلستراتيجية لصاحل صندوق التأمني التكافلي للمشتركني، وميكن 

  :2حصر هذه األعمال واخلدمات فيما يلي
يصعب يف صناعة التأمني تصور قيام شركة تأمني :  تقدمي القرض احلسن لصاحل الصندوق التكافلي-1

 تأسيسها لتغطية التعويضات بدرجة مالءة مناسبة خالل مراحل التأسيس دون وجود سيولة كافية عند
ولة يتبعة خماطر الس) املالك(األصل أن يتحمل املسامهون ) التقليدي(األوىل، ففي شركات التأمني التجاري 

  يف مرحلة التأسيس، أما يف شركات التأمني التكافلي فقد طور خرباء وفقهاءخاصةمن رأس املال املباشر 
بإقراض الصندوق التكافلي لصاحل هيئة ) هيئة املسامهني( صيغة يقوم مبوجبها املالك لتكافليالتأمني ا

املشتركني، وذلك ألغراض تغطية مصروفات التأسيس والتشغيل، ولتعويض األضرار املتحققة أثناء مرحلة بناء 
مني التكافلي بأن تسترد هيئة املسامهني املالءة املالية الذاتية للصندوق، ويقضي الواقع العملي لشركات التأ

قرضها احلسن الذي منحته للصندوق التكافلي على فترات، وذلك حبسب منو املوجودات املالية لدى 
الصندوق، وعادة ما تستغرق فترة السداد عدة سنوات ختضع موعة من االعتبارات الفنية واملالية لدى 

  .حقيقي يلتزم به املسامهون لصاحل املشتركنيالشركة، وعليه فالقرض احلسن هو التزام 
 واالختصاصاتمن املهام واألعمال :  إدارة العمليات التأمينية بالصندوق التكافلي لصاحل املشتركني-2

تلتزم ا هيئة املسامهني اجتاه الصندوق التكافلي للمشتركني تويل إدارة مجيع العمليات التأمينية املتعلقة اليت 
 التكافلي لصاحل املشتركني، ويشمل ذلك تصميم أنواع احملافظ واملنتجات التأمينية التكافلية بصندوق التأمني

 العمل واحلصة السوقية إستراتيجيةوإصدار الوثائق وتسويقها بناءاً على دراسات السوق الالزمة لتحديد 
ركة وكذا إدارة املخاطر املطلوب االستحواذ عليها، واستيفاء االشتراكات التكافلية، ومتابعة قضايا الش
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وتصميم االحتياطات واملخصصات، وإدارة عمليات إعادة التأمني، فضالً عن إدارة شؤون املوارد البشرية 
وبالتايل فإن هيئة املسامهني تقوم  .والشؤون املالية والرقابية ذات الصلة بضبط وترشيد مسرية العملية التكافلية

لصاحل املشتركني، وعادة ما تقوم هيئة دارة عمليات التأمني التكافلي جبميع العمليات الفنية املتخصصة بإ
املسامهني بتعيني جملس إدارة منتخب يقوم نيابة عنهم بإدارة وتعيني اجلهاز اإلداري والتنفيذي الالزم إلدارة 

  .العمليات التأمينية يف الصندوق التكافلي
اليت من أبرز املهام ): محلة الوثائق(لصاحل املشتركني  إدارة العمليات االستثمارية بالصندوق التكافلي -3

تقوم ا هيئة املسامهني تويل إدارة عمليات االستثمار لصاحل الصندوق التكافلي، وتنمية أموال املشتركني 
)نيابة عنهم، حبيث تقوم بدور اإلدارة التنفيذية لعمليات االستثمار، ويشمل ذلك حتديد سياسات )  هلمناملؤم

، ومراعاة كون هذه االستثمارية، ونوعيته وجماالته، باإلضافة إىل البحث عن أفضل الفرص االستثمارط وخط
 لشركات التأمني التكافلي، وأن يكون اإلستراتيجيةاالستثمارات جيب أن تتم على وجه غري خمل باألهداف 

  .ملتزماً بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
بني املسامهني يف تأسيس شركة تنشأ العالقة  :باملسامهني) محلة األسهم/املالك(ني  عالقة هيئة املسامه-ثـالثاً

محلة /هيئة املسامهني(التأمني التكافلي وفق الترخيص الرمسي املمنوح للشركاء، والذين يعرب عنهم باسم 
) مؤسسات(أو معنويني ) أفراد(عبارة عن جمموعة أشخاص طبيعيني املالك هم  ، فاملؤسسون أو)األسهم

تم حتديد رأس تنعقد إرادم على تأسيس شركة رحبية تدور أغراضها على ممارسة أنشطة التأمني التكافلي، وي
ة اليت تسعى ياألغراض الرئيسوجتدر اإلشارة لكون  .على حصص وأسهم بعدد الشركاءمال الشركة جمزءاً 

  :1حتقيقها هي التأمني التكافلي شركة
 عن تلقي تكافلي جبميع حمافظه ومنتجاته وكوادره ومستلزماته الفنية، فضالًتأسيس صندوق تأمني  -1
  ؛الشتراكات التكافلية لصاحل الصندوقا

  صندوق التكافلي يف نطاق الشريعة؛تنمية استثمار جمموع أموال املشتركني يف ال -2
 . ااالت املتوافقة مع الشريعةتنمية استثمار رأس مال املؤسسني يف خمتلف -3
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 الدور التنموي لشركات التأمني التكافلي: ملطلب الثالثا
من هلم ملؤمن حتقيق التعاون والتكافل بني جمموع ا هو  التكافليلتأمنينظام اإذا كان اهلدف األساسي ل        

 يساهم يف توفري االستقرار الكامل ) التكافليالتأمني(فإنه بذلك   له من خماطر،ونخالل تغطية ما يتعرض
  واالجتماعية االقتصادية، األمر الذي ينتج عنه دعم مسار التنمية زيادة اإلنتاج للمشروعات حيث يعمل على

 كما أن نظام التأمني التكافلي يساهم يف دعم البناء املؤسسايت مبا يعود على اتمع بفوائد غري حمدودة،
  .لالقتصاد اإلسالمي، ويف هذا املطلب توضيح لذلك

 شركات أصبحت:  اإلسالميلالقتصادشركات التأمني التكافلي يف دعم البناء املؤسسايت  دور -أوالً
 النظام هيكل ضمن ومدرجاً اإلسالمية للمنظومة املالية مكمالً وهيكالً حتمية ضرورة التكافلي التأمني

 إىل حتتاج دورهاب واليت اإلسالمية واالستثمارية املصرفية ظهور املؤسسات بعد والسيما احلديث، قتصادياال
 ركيزة التأمني أصبحت صناعة أن فيه شك ال مما وواالستثمارية، املالية بعملياا املتعلقة خمتلف األخطار تأمني

 فيما اإلسالمي قتصادالا لكفاءة منظومة استراتيجياً دعماً تقدم اليت احلديثة االقتصاديات ركائز من الثةـث
 قطاع/ االستثمار قطاع /املصريف القطاع( الركيزة هذه بناء خالل ومن ،اإلسالمي الطائر بنموذج نسميه
 من اليت التأمينية املنتجات من للعديد مفتقدة اإلسالمية  واملصرفيةاالستثمارية املؤسسات بقيت فقد ،)التأمني
 تتم تأمينيةال حيث كانت التغطية، واالستثمارية املالية وأنشطتها أعماهلا تصيب قد اليت األخطار تغطية شأا

 املؤسسات ملسرية علمياً اوديد تنموياً وعائقاً شرعياً حرجاً سبب الذي األمر تأمني جتارية شركات من قبل
 حدة ختفيف مت لصناعة التأمني التجاري كبديل التكافلي التأمني صناعة وانتشار نموونتيجة ل اإلسالمية، املالية

 أعماله نطاق اتسعيث ح وعملياا، منتجاا خمتلف يف ميةاإلسال املؤسسات هلا تتعرض اليت األخطار
  .1قتصاد اإلسالميالبناء املؤسسايت لال، وساهم يف دعم ومنتجاته

 بالغ تنموياً دوراً التكافلي التأمني شركات تلعب: التكافلي التأمني لشركات التنموي البعد -انياًــث
 من العديد يف أساساً واملتمثل ، واالجتماعيالزراعي، الصناعياالقتصادي،  الصعيد على األمهية

 تشكيل إعادة طريق عن الدخل وزيادة ستثماراال وجتديد تشجيع على تعمل اليت التأمينية التغطيات

                                                
   يعين والذي التأمني، وقطاع االستثمار وقطاع البنوك قطاع وهي ثالثةال االقتصادية القطاعات على "اإلسالمي الطائر" منوذج االقتصاديونأطلق 
 بينما الطائر، رأس ميثل البنوك قطاع أن حيث -وجناحيه برأسه -الطائر هيئة على تصور أساسية ركائز ثالث وجود يتطلب حديث اقتصاد أي أن

 .األيسر جناحه التأمني وقطاع األمين جناحه االستثمار قطاع يشكل
، حبث مقدم للملتقى الدويل حول مؤسسات التأمني التكافلي العمل املؤسسايت التكافلي بني جهود التأصيل وواقعية التطبيق: نشادة نوالبو  1

 .05: م، ص2011 أفريل 26و 25والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
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 دوروفيما يلي توضيح ل املختلفة، بقطاعاا التنمية إحداث يعزز الذي األمر املنتجة، األموال رؤوس
  :1ةالتنمي حتقيق يف التكافلي التأمني

يتجسد الدور االقتصادي لشركات التأمني  :دور شركات التأمني التكافلي يف التنمية االقتصادية -1
  :2التكافلي فيما يلي

 استثمارية أوعية يف املالية الفوائض استثمار أو توظيف إعادة على كافليالت التأمني شركات تعمل  - أ
 دعم التنمية االقتصادية وامتصاص جزء من تتوافق ومبادئ الشريعة اإلسالمية، األمر الذي يساهم يف

 البطالة؛
 هذه لعمل اإلستراتيجية للركيزة وطبقاً فإنه التكافلي التأمني لشركات املايل العجز حالة يف  - ب

 أن عليها ينبغي فإنه واالستثمارية، منها التأمينية أعماهلا لكافة الشرعي لتزاماال ضرورة وهي الشركات
 الكلي األداء من يعزز أن شأنه من والذي اإلسالمية الشريعة أحكام ختالف ال متويل مصادر إىل تلجأ

 واالئتمان التمويل إمجايل على الطلب ختفيض حساب على اإلسالمي التمويل ومؤسسات للمصارف
 ؛التقليدي

 أمواهلا وظيفت يف اإلستراتيجية إدارا كفاءةي هو نتيجة لالتكافل التأمني شركات وتوسع منو إن  - ت
 هذه حتويل حتماً عنه ينتج الذي األمر اإلسالمية الشرعية لألحكام خمالفة غري أوعية يف اشتراكاا أو

 جتاري تأمنيشركات  – االستثمارية مؤسساته مبختلف الربوي جاريالت قطاعال من املالية املدخرات
 ،كات إسالميةشر حنو توجيهها بالضرورة يعين مما - ربوية استثمارية صناديق أو مصارف أو كانت

شركات  منو مسرية وتعزيز عام، بشكل اإلسالمية املالية املؤسساتاألمر الذي ينتج عنه زيادة تنافسية 
  . التكافلي بشكل خاصالتأمني

 اال يفالتكافلي  التأمنيشركات  دور يتجلى: الصناعية التنمية يف التكافلي التأمنيشركات  دور -2
) وغريها النقل ووسائل والتجهيزات املعدات (اإلنتاج وسائل محايةمن خالل  ستثماريواال الصناعي
 أو األصل جتديد إعادة خالل من الكوارث أو األخطار حدوث حالة يف الناجتة املالية اخلسائر وختفيض
 مث ومن واإلنتاجية الصناعية العمليات استمرار من متكن التأمينية التغطية أن حيث وصيانته، إصالحه

 على التأمني اهلندسي، التأمني التأمينية، التغطيات هذه عن ذلك ومثال .الصناعية التنمية فأهدا حتقيق

                                                
، حبث مقدم للمؤمتر الدويل حول الدور التنموي لشركات التأمني التعاوين اإلسالمي اآلفاق واملعوقات واملشاكل: حممدالسيد حامد حسن  1

 .41: م، ص2010 أفريل 12و 11التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، 
 .29:ص مرجع سابق،  ،دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، التأمني التكافلي اإلسالميتقييم تطبيقات وجتارب  :رياض منصور اخلليفي 2
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 حالة يف املستثمرة األموال عن التعويض وتغطيات الصادرات، تأمني الطبيعية، والكوارث والسرقة احلريق
 جتماعيةاال والتأمينات لية،األو واملواد املخزون وتأمني واملصادرة، التأميم بإجراءات العامة السلطات قيام

  .للعمال

 تعزيز يف التكافلي التأمنيشركات  ساهمت: الزراعية التنمية يف التكافلي شركات التأمني دور -3
 والتجهيزات كاملعدات الفالحي ستثمارباال املتعلقة التأمينية التغطيات خالل من الزراعية التنمية مسرية

 الزرع أو احملصول تصيب اليت الفالحية األخطار ضد التأمني إىل باإلضافة النقل، ووسائل الفالحية
  .وغريها احليوانية الثروة وتأمني النبات وأمراض الطبيعية كالكوارث

 لشركات التأمني التكافلي دور هام يف : االجتماعية التنمية يف التكافلي شركات التأمني دور -4
  :1ليويتضح ذلك من خالل ماي االجتماعية التنمية حتقيق

 حاالت يف وخاصة العالج نفقات حتمل أو الطيب التكافل تغطيات طريق ناألمان للفرد ع حتقيق  -أ
 املعاشات ونظام الوفاة وتغطيات البدين والعجز الدخل ومحاية البطالة تغطية إىل باإلضافة املزمن، املرض

  ؛والتقاعد
 التأمني أن حيث واملال، والنسل النفس مصلحة: مصاحل ثالث حتقيق يف كبري دور التكافلي للتأمني -ب

 وتأمني الصحي التأمني يؤديه الذي الدور خالل من والنسل النفس مصلحة حتقيق شأنه منالتكافلي 
 مصلحة عن  أما.وحنوها التعليم مصاريف كتأمني للتأمني األخرى األنواع وبعض والوفاة والعجز املعاش
 واحلريق السرقة وتأمني احلياة على كالتأمني وتنميته عليه حلفاظا شأا من كثرية أنواع فهناك املال حفظ

 الزراعي والتأمني واالستثمار الصادرات ضمان وتأمني واملمتلكات السيارات وتأمني البحري والتأمني
  ؛للتأمني املتعددة األنواع من وغريها

فراد اتمع ووفق مبادئ يساهم نظام التأمني التكافلي يف توطيد أواصر األخوة والتعاون بني أ -ت
  .ومقاصد الشريعة اإلسالمية

                                                
 .41: ، صمرجع سابق، الدور التنموي لشركات التأمني التعاوين اإلسالمي اآلفاق واملعوقات واملشاكل: السيد حامد حسن حممد 1
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  تكافليـأمني الـشركات الت صـيغ اإلدارة فـي :املــبحث الـثاين

 التأمني التكافلي انتشاراً واسعاً من خالل توزيع خدماا عرب شركات التأمنيتشهد صناعة       
مبادئ وأحكام مع عقود اليت تربمها واليت تتوافق من خالل الالتأمينية التكافلي اليت تقوم بإدارة عملياا 

، إذ يزخر الفقه اإلسالمي بالعديد من النماذج التعاقدية اليت ميكن تطبيقها على أعمال الشريعة اإلسالمية
ّن هلم وفقاً ألحكام ومبادئ الفقه التأمني التكافلي حبيث يتم تقنني العالقة بني املؤسسني واملؤم

لذي جيعلنا نتساءل عن ماهي صيغ اإلدارة يف شركات التأمني التكافلي؟، وهو األمر ا.  اإلسالمي
  :ماسيتم تناوله يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية

  إدارة العمليات التأمينية على أساس عقد مضاربة: املطلب األول
، واليت تلعب دوراً هاماً    تعترب املضاربة من بني أهم األدوات االستثمارية يف النظام املايل اإلسالمي

 واالستثمار املطبقة يف شركات صيغ اإلدارة، كما تعترب من بني االستثماريةوفعاالً يف متويل املشروعات 
  .التأمني التكافلي

نستعرض آلية تطبيقها يف كما شروطها وأنواعها    وفيما يلي عرض لتعريف املضاربة، مشروعيتها،
  . شركات التأمني التكافلي

  :  تعريف املضاربة لغة واصطالحاً-أوالً
     .1 املضاربة لغة مشتقة من الضرب يف األرض وهو السري فيها للسفر وطلب الرزق: املضاربة لغة-1 

عليها أهل احلجاز ومسوها ذا  اآلخر للمضاربة ويطلقه االسمواملضاربة لغة أهل العراق أما القراض فهو 
يقطع من ماله ) رب املال(لقرض، والقرض هو القطع ألن املالك سم ألن كلمة القراض مشتقة من ااال

وكذلك هي  .ليتجر فيه، كذلك يقطع له من رحبه جزءاً نظري عمله) املضارب(جزءاً فيعطيه للعامل 
  .2وهي املساواة، وذلك لتساوي كل من املضارب ورب املال يف استحقاق الربح: مشتقة من املقارضة

                                                
، اململكة العربية السعوديةلبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي لاملضاربة الشرعية وتطبيقاا احلديثة،  :حسن األمني 1
 .19: م، ص2000، 03ط
األول للتأمني التعاوين،  الدويل ، حبث مقدم للملتقى حتليل وتقييم،صيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين :السيد حامد حسن حممد 2

 .18:  ص،م2009جانفي 22 و20الرياض، 
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ي عقد على الضرب يف األرض والسعي فيها وقطعها بالسري، كما تعرف ه:  املضاربة اصطالحاً-1
 فهو اهللا رزق األخر وما على والعمل أحدمها من يكون املال أن على شخصان اتفاق بني: على أا

  .1على صاحب املال  واخلسارة،شرطا ما على بينهما
ال للطرف اآلخر ليعمل فيه دف عقد بني طرفني يقدم مبوجبه أحدمها امل: "    واملضاربة أيضاً هي

الربح على أن يتم توزيع هذا الربح بنسب متفق عليها ابتداءاً، أما اخلسارة فيتحملها صاحب املال وحده 
ويسمى صاحب املال رب املال ويسمى الطرف اآلخر . بشرط عدم تقصري الطرف اآلخر أو تعديه

  .   2"العامل أو املضارب
 املال األطرف  هي اتفاق أو عقد بني شخصني أو أكثر يقدم مبوجبه أحد     وعلى هذا فإن املضاربة

، أما يف حالة اخلسارة فيخسر االتفاق، ويكون الربح بينهما حسب اجلهد اآلخر  الطرفيقدم بينما
 العامل خيسر بينما أمانة، يد يده ألن العامل  من طرفتقصريوجود  عدم ماله، بشرطصاحب املال 

   .جهده املضارب

 اليت عرفت يف اجلاهلية االقتصاديةتعترب املضاربة من العمليات :   أدلة مشروعية املضاربة-انياًــث
  : النبوية الشريفة والسنة الكرميالقرآنفأقرها اإلسالم وفيما يلي عرض ألدلة مشروعيتها من 

 على رمين الكآالقر يف صريح نص وجود عدم رغم:  أدلة مشروعية املضاربة من القرآن الكرمي-1
 من اآليات ببعض املضاربة عقد جواز على استدلوا املسلمني فقهاء بعض ن أاملضاربة، إال مشروعية

ونَ  وآخر ...﴿ :قوله تعاىل ومن هذه اآليات معان تشري إىل هذا العقد تتضمن اليت ن الكرميآالقر
فاملضارب يضرب يف األرض . )20: سورة املزمل، اآلية( ﴾،.....ِهِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَّـ بونَ ِفي الْأَر يضِر
فَِإذَا قُِضيت الصلَاة فَانتِشروا ِفي  ﴿:  والربح، وهو يبتغي من فضل اهللا لقوله عز وجللالجتارطلباً 

  .)10: سورة اجلمعة، اآلية(  ﴾،الْأَرض وابتغوا ِمن فَضل اللَّه
 يف العرب عند معروفاً باملضاربة التعامل كان: ة النبوية الشريفة أدلة مشروعية املضاربة من السن- 2

 ابن وهورضي اهللا عنها  خلدجية ضارباهللا صلى اهللا عليه وسلم  رسول نروي أ وقد اجلاهلية، زمن

                                                
 الد فلسطني،، )اإلسالمية الدراسات سلسلة( اإلسالمية اجلامعة جملة،  دراسة فقهية مقارنةالعروض على املضاربة :البدارين احلميد عبد أمين 1

 .81: م، ص2009 جانفي ، 01، العدد 17
دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، لعملية،  النظرية والتطبيقات اساملصارف اإلسالمية، األس : حممود حسني الوادي وحسني حممد مسحان 2

 .57: م، ص2007، 01األردن، ط
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 كانو امسه ميسره، هلا غالم مع الشام قدم حىت خدجية للسيدة مال يف خرج فقد وعشرين سنة، مخس
  . 1السنة جهأو حد أهو والتقرير بعثته فأقرها بعد ما إىل املعاملة هذه تمرتواس النبوة، قبل ذلك

ثالثة فيهن ﴿: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  كما قد ورد أيضاً عن صهيب رضي اهللا عنه، 
  .2﴾البيع إىل أجل، واملقارضة، وخلط الرب بالشعري للبيت ال للبيع: بركة

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رسول ن أاالستدالل بوجه تؤكد الشريفة ويةالنب السنة نأ يالحظ تقدم مما  
  .املضاربة يتعاقدون والناس بعث حيث املضاربة، قرأ

لصحة عقد املضاربة جيب توفر مجلة من الشروط اليت ترتبط برأس املال، :  شروط املضاربة-ثـالثاً
  :العمل والربح نتناوهلا فيما يلي

  :3ويشترط فيه مايلي: س املالالشروط املتعلقة برأ -1
  أن يكون رأس املال معلوماً قدراً وصفةً لكل من صاحب املال واملضارب؛ -أ

  أن يكون رأس املال عيناً ال ديناً يف ذمة املضارب؛ -ب
  .ال يكون قبض املال من قبل املضارب قبض ضمان إال يف حالة التعدي أو التقصري -ت
 الركيزة ألنه املضاربة، عليها تقوم أصلية ودعامة ياًأساس ناًرك العمل ديع: الشروط املتعلقة بالعمل -2
 املضاربة عمل يف الشروط من عدد توافر ضرورة الفقهاء ه، ويرىفي ملضاربةا تتم الذي املال لثانية بعدا

  :4هي الشروط وهذه صحيحة املضاربة هذه تصبح حىت
ضارب من التصرف يف املال وليس التسليم الفعلي، تسليم املال إىل املضارب، ويعين ذلك متكني امل -أ

  فأي شرط مينع املضارب من التصرف يف املال يفسد املضاربة؛
   املضارب وحده، فال جيوز أن يشترط رب املال أن يعمل معه؛اختصاصأن يكون العمل من  -ب
يضع القيود اليت عدم تضييق رب املال على املضارب، إال أنه ميكن لرب املال أن يفرض الشروط و -ت

  . يرى فيها مصلحة ومنفعة

                                                
، جامعة الكوفة، االقتصاديةماجستري يف العلوم رسالة ، إشكالية تطبيق عقد املضاربة يف املصارف اإلسالمية :الياسري جبار جاسم إبراهيم 1

 .23: م،  ص2009
 . 2289، رقم واملضاربةباب الشركة : أخرجه ابن ماجه يف التجارات 2
 .58: صمرجع سابق، حممود حسني الوادي وحسني حممد مسحان،  3
 .124: م، ص2004، 01منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، طاملصارف اإلسالمية،  :فادي حممد الرفاعي 4
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إدارته ألصل  خالل من املضارب حيققه الذي العائد مبثابة الربح يعترب :الشروط املتعلقة بالربح -3
 يف متضمن ومناء زيادة شكل على العائد هذا ويكون ،هاستثمار نتيجة املال رأس عن زاد ما فهو املال،
 هذا وعلى ،)عقد املضاربة(مت العقد  جله أمن الذي الرئيسي احلافز بحالر ويعد املستثمرة، األصول قيمة
يف  الشروط هذهتتمثل و املتعاقدين، الطرفني بني الربح بتوزيع اخلاصة الشروط ببيان الفقهاء اهتم

  :1مايلي
  بني الطرفني حبيث ال خيتص به أحدمها دون اآلخر؛أن يكون الربح مشتركاً  -أ

  للطرفني، وأن يكون نسبة من الربح ال مقداراً حمدداً؛وماً  أن يكون مقداره معل-ب
  .ليس للمضارب ربح حىت يستويف رأس املال -ت

      ويف ما يتعلق بفسخ عقد املضاربة فقد اتفق الفقهاء على جواز فسخ عقد املضاربة من طرف رب 
فمنهم من أجاز فسخ العقد ألن املال أو العمل إذا مل يبدأ العامل بالعمل، وأما إذا بدأ العامل بالعمل 

أما اإلمام مالك فلم جيز فسخ عقد املضاربة إذا بدأ . عقد املضاربة غري الزم، وهذا رأي الشافعية واحلنفية
  .2العامل بالعمل وقال هو عقد يورث

  : م املضاربة إىل نوعني رئيسيني مهانقست:   أنواع املضاربة-عاًــراب
ربة اليت ال يشترط فيها رب املال شرطاً يقيد به املضارب من التصرف وتعين املضا: املضاربة املطلقة -1

 .3والعمل يف مال املضاربة يف نشاط معني أو مع شخص معني أو مكان وزمان معينني
  يف أصناف معينةاالجتاروهي املضاربة اليت يقيد فيها رب املال املضارب عن عدم : املضاربة املقيدة -2

  .4و ذلك أو السفر أو حنة من التجار

ن هلم وفق عقد مّ يعترب املؤ:  آلية تطبيق صيغة املضاربة يف إدارة عمليات التأمني التكافلي-امساًـخ
ن هلم فيما بينهم هي عالقة مّالتأمني التكافلي متربعني بأقساط اشتراكهم، وبذلك تكون العالقة بني املؤ

أما .  الصندوقمني التكافلي حسب حاجةون لصندوق التأإذ أن مجيع املشتركني متربع. تربع متبادل
إدارة املال ن هلم، حيث أن  التكافلي مبا حيقق مصلحة املؤمّاملؤسسون فيقومون بإدارة صندوق التأمني

                                                
 ماجستري مذكرة، ول بنك الربكة اجلزائريالدور التنموي للبنك اإلسالمي يف ظل رقابة بنك مركزي تقليدي دراسة تطبيقية ح: أمني قسول 1

  .25: م، ص2010 الشلف،  غري منشورة، ،يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود وبنوك، جامعة حسيبة بن بوعلي
 .60: حممود حسني الوادي وحسني حممد مسحان، مرجع سابق، ص  2
 .137: م، ص1999، 03هرة، طايتراك للنشر والتوزيع، القاالبنوك اإلسالمية، : حمسن أمحد اخلضريي 3
 .25-23:  مرجع سابق، ص ص، حتليل وتقييم،صيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين:  حممدالسيد حامد حسن 4



  - 106 - ص............................................................شركات التأمني التكافلي: لثالثالفصــل ا
 
 

ويقصد ا إدارة عمليات االكتتاب والتعويضات   إدارة أقساط حمفظة التأمني:ن مهاا صورتهلاالتأميين 
إدارة استثمار القدر املتاح و. ية واملالية اليت تلزم عملية إدارة احملفظةوإعادة التأمني، وكل األعمال الفن

 .1من أقساط احملفظة
    أما فيما خيص تطبيق صيغة املضاربة يف إدارة عمليات التأمني التكافلي، فسوف نعاجلها من جانبني 

  . استثمار أقساط احملفظةمها تطبيق املضاربة يف إدارة أقساط حمفظة التأمني وتطبيق املضاربة يف إدارة
يقصد بإدارة أقساط حمفظة التأمني بصيغة :  تطبيق صيغة املضاربة يف إدارة أقساط حمفظة التأمني-1

ن هلم، دفع التعويضات مّمضاربة، الترويج والتسويق خلدمات التأمني، وحتصيل أقساط التأمني من املؤ
، إضافة إىل دفع أجور العاملني ومجيع املصروفات املستحقة للمؤمن هلم، وسداد أقساط معيدي التأمني

  .اإلدارية والعمومية وتويل األعمال احملاسبية واإلدارية اخلاصة مبخاطر صندوق التأمني
) أي أقساط التأمني(  غري أن املال املوجود يف صندوق التأمني الذي تتم إدارته هو رأس مال املضاربة 

ون من رأس املال نفسه وليس من رحبه لعدم وجوده وقتئذ فضالً وما يؤخذ من نسبة يف هذه احلالة يك
عن كون يد املضارب هي يد أمانة ال يغرم إال يف حالة التعدي والتقصري واإلمهال وخمالفة أحكام 

من نسبة يف إدارة حمفظة ) محلة األسهم(وبتطبيق هذه الشروط على ما يأخذه املضارب . املضاربة
كام املضاربة ألن ما يأخذه املسامهون يف هذه احلالة هو جزء من رأس مال التأمني جنده خيالف أح

وهذا ما جيعل املضاربة تتعارض مع أحكام . املضاربة وليس من رحبها وبالتايل يعترب املضارب متعدياً
  . 2املضاربة الواردة يف الفقه اإلسالمي وبالتايل تصبح غري صحيحة

 التأمني شركة تقوم الصيغة، هذه قتضىمب: ستثمار أقساط التأمني تطبيق صيغة املضاربة يف إدارة ا-2
 من كل يقتسم حيث املال، صاحب بدور املشتركون يقوم بينما الغري مبال املتاجر أو املضارب بدور

 إىل باإلضافة عليها، املتفق النسبة حسب الصندوق أموال استثمار عن الناجتة احملققة األرباح الطرفني
 قيامها عن مضارب بصفتها التأمني عمليات عن الناتج يتعلق بالفائض فيما بينهما ةاحملدد النسبة

 شركاا بعض يف اإلسالمي التأمني ممارسة يف املاليزية التجربة تعكس الصيغة  وهذه.بالعمليات التأمينية
 .3للتكافل الوطنية والشركة املاليزية التكافل شركة مثل

                                                
 .26-25: ، مرجع سابق، ص صصيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين، حتليل وتقييم: السيد حامد حسن حممد 1  

 .26-25: ، مرجع سابق، ص صصيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين، حتليل وتقييم: مد حسن حممدالسيد حا 2 
 مارس 11 و10حبث مقدم للمؤمتر الثالث للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، دمشق، أسس وصيغ التأمني اإلسالمي، : أمحد حممد صباغ 3

 .22-21: م، ص ص2008
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يتفق مع أحكام الشريعة غة املضاربة يف إدارة استثمار أقساط التأمني جتدر اإلشارة لكون تطبيق صي  و
ن عملية املضاربة فإنه يتم اقتسامها بني الطرفني يف حالة حتقق أرباح ماإلسالمية اخلاصة باملعامالت، و

ميكن عائداً، ) أصحاب رأس املال(مهني قق للمسا، األمر الذي حيحسب النسبة املشاعة واحملددة سلفاً
 .1  يساهم يف دعم صناعة التأمني التكافليمما، تباره حافزاً للمسامهنياع

  إدارة العمليات التأمينية على أساس عقد وكـالة: املطلب الثاين
     تعترب صيغة الوكالة من بني الصيغ الشرعية اليت تقوم عليها العديد من املعامالت بني أفراد اتمع، 

ذج الوكالة من خالل ما يسمى بوكالء التأمني الذين يقومون بعملية حيث أن خدمات التأمني تعرف منو
التسويق لنشاط التأمني، كما يتم إدارة عملياا من خالل صيغة الوكالة واليت سيتم تناول آلية تطبيقها 
يف إدارة واستثمار أقساط التأمني يف هذا املطلب من خالل التعرض لتعريف عقد الوكالة، مشروعيته، 

  .حته وأنواعه وصوالً إىل آلية تطبيقه يف صناعة التأمني التكافليشروط ص

  : تعريف الوكالة لغة واصطالحاً-أوالً
كما أن الوكالة عبارة عن ، التفويض واالعتمادمنها الوكالة لغة هلا عدة معاين :  الوكـالة لغة-1

  .2مبعىن احلفيظ تعاىل اهللا أمساء يف الوكيل ومنهاحلفظ 
ومبعىن قابل للنيابة،  له معلوم وتصرف يف نفسه مقام غريه الشخص إقامةوتعين : الحاًالوكالة اصط -2

يفوض أحدهم شخصاً آخر غريه للقيام بتصرف معني نيابة عنه بشرط أن يكون التصرف عقد : آخر
  .3املعين مما جيوز فعله

يف القيام بتصرف معلوم إنابة وتفويض الغري :   من خالل هذه التعاريف يتضح لنا بأن عقد الوكالة هو
  . وجائز

 أدلتها ونوردالنبوية الشريفة والسنة  قرآن الكرميبال مشروعة الوكالة : أدلة مشروعية الوكالة-انياًـثـ
  :4فيما يلي

                                                
 .42-28: ، مرجع سابق، ص صصيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين، حتليل وتقييم: حسن حممدالسيد حامد   1
 الد فلسطني، ،)اإلنسانية الدراسات سلسلة( اإلسالمية اجلامعة جملة، اإلسالمية املصارف يف وتطبيقاته الوكالة عقد: فضة أبو حممد مروان 2

 .796-794:  صم، ص2009، 02، العدد17
 .42-28: ، مرجع سابق، ص صصيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين، حتليل وتقييم:  السيد حامد حسن حممد 3
 .796-794: فضة، مرجع سابق، ص ص أبو حممد مروان  4
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 يف قوله ويظهر ذلك قرآن الكرميبالالوكالة مشروعة : أدلة مشروعية الوكالة من القرآن الكرمي -1
فَلْيأِْتكُم ِبِرزٍق ِمنه  هِذِه ِإلَى الْمِدينِة فَلْينظُر أَيّها أَزكَى طَعاما كُم ِبوِرِقكُمفَابعثُوا أَحد ﴿ :تعاىل

نَّ ِبكُمِعرشلَا يو لَطَّفتلْيا وديف هذه اآلية على صحة عقد  الداللة وجه ).19: سورة الكهف، اآلية (﴾،أَح
  .املصلحة وقيام إليه للحاجة به هللاأذن ا نيابة كونه عقد الوكالة،

فَابعثُوا حكَما ِمن أَهِلِه وحكَما ِمن ﴿:قوله تعاىل    كما تظهر مشروعية عقد الوكالة من خالل 
 الفرقة يف احلكمني وكالة للزوجني وزعلى أنه جياآلية حيث تدل هذه  ).35: سورة النساء، اآلية( ﴾،أَهِلها

  .الوكاالت جواز على دل مما يإليهما بالتفويض واالجتماع
 أعطاه وسلم عليه اهللا صلى النيب أن"  عروة عن: السنة النبوية الشريفةأدلة مشروعية الوكالة من  -2

 له فدعا وشاة، بدينار وجاءه بدينار حدامهاأ فباع شاتني به له فاشترى شاة، به له يشتري دينارا
 تصرف تصرف عروة أنهنا  الداللة جهوو .1"فيه لربح التراب اشترى لو وكان بيعه، يف بالربكة
 عروة فاشترى دينارا، وأعطاه شاة ليشتري وسلم وكَّله عليه اهللا فالرسول صلى والشراء، بالبيع الوكيل
 بالبيع تفويض وكالة هذه فكانت وسلم عليه اهللاصلى  اهللا إىل رسول األخرى ورد أحدامها فباع شاتني

   .والشراء
 عليه اهللا صلى وتوكيله ألخذ الزكاة، السعاة بعث  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنهعنكما روي   

 بنت ميمونة نكاح قبوله يف أبا رافٍع فتوكيله سفيان، أيب بنت حبيبة أم نكاح يف أمية نب عمرو وسلم
  . 2أضحية بشراء حزام بن حكيم توكيله مث احلارث،

  فاحلاجة سواء كانت بأجر أو بدون أجرروعية عقد الوكالةمن خالل ما سبق ذكره يتضح لنا مش    
 ضاًمري أو فانيا شيخا فقد يكون بنفسه، أموره بكافة القيام إنسان لكل ميكن فال ،مشروعيتها إىل داعية

 يف يوكله بأن غريه من إعانة إىل واألشغال فيحتاج األعباء كثري أو بنفسه، األمور يتوىل ال وجاهة ذا أو
   . اًالوكالة جائز يعترب عقد فلذلك كلها، أو رهأمو بعض

  :3 جمموعة من الشروط هيالوكالة عقد لصحة يشترط :  شروط الوكالة-الثاًـثـ

                                                
أشرف رمسي أنيس : نقالً عن. 3343م، رقم احلديث 1987، 03ط، ، بريوتكثري ابن دار ،الصحيح اجلامع اهللا،  عبد أبو إمساعيل بن حممد 1

، ، فلسطنيريع، جامعة النجاح الوطنية نابلسرسالة ماجستري يف الفقه والتشالوكالة التجارية احلصرية يف الفقه اإلسالمي والقانون، : عمر
 .12: م، ص2012

  . 524: م، ص1996، 05 جبريوت،  للطباعة،  قتيبة دار ،اإلسالمي الفقه يف األم :إدريس الشافعي بن حممد 2
 .802-799: مرجع سابق، ص ص، فضة حممد أبو مروان 3
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كما وانون،  الصيب توكيل يصح فال فيه وكل فيما بنفسه التصرف حق مالكاً املوكل يكون أن -1
  وكل فيه؛فيما للتصرف أهالًيشترط يف املوكل أن يكون 

 واحملجور وانون املميز غري للصيب يصح فال به وكل فيما التصرف من ممنوع غري الوكيل يكون -2
 ؛يف التصرف لغريه وكيالًيكون  نأ

 ال فيما وال جمهول، بشيء التصرف يف التوكيل يصح فال للنيابة وقابالً معلوماً به املوكل يكون أن  -3
 غري اجلمهور عند جيوز لكن ،مثالً صياٍم أو  الةص من احملضة البدنية شرعاً كالعبادات النيابة يقبل

 .معاً ةيوبدن مالية مزدوجة عبادة ألا ؛والعمرة النيابة باحلج املالكية

 : 1منيز يف عقد الوكالة األنواع التالية:  أنواع الوكالة-عاًـراب
 الثمن؛ يف باملقدار أو بالزمن، أو بالتصرف يتعلق بقيد تقيد مل اليت وهي: املطلقة الوكالة -1
 معني مبقداٍرأو  معني بزمن أو التصرفات أنواع من معني بتصرف قيدت اليت هيو: املقيدة الوكالة  -2
 الثمن؛  نم
 مجيع يف وكلتك مثلالنيابة  يقبل أمر كل على ويقصد ا الوكالة اليت اشتملت :العامة الوكالة -3

 أموري املتعلقة باملعامالت؛
 ؛معينة أمور أمر أو على اقتصرت إذا خاصة، الوكالة تكون :اخلاصة الوكالة  -4
 وكلتك مثل وقت أو صفة من شرط الوكالة اليت تتعلق حبصول هيو  :شرط على املعلقة الوكالة  -5
 ه إذا أتى فالن إىل املتجر؛هذ سياريت تبيع أن
 وقت إىل مضافاً افيه التوكيل يكون اليت  الوكالةوهي :املستقبل يف وقت إىل املضافة الوكالة  -6

 سياريت يف الشهر املقبل؛ تبيع أن على وكلتك مثل ،الحق

صيغة الوكالة يف تطبيق : آلية تطبيق صيغة الوكالة يف إدارة عمليات التأمني التكافلي -امساًــخ
إدارة عمليات التأمني التكافلي تتم من خالل تطبيقها على عملية إدارة حمفظة أقساط التأمني، وإدارة 

  :2 وفق مايلياستثمار أقساط التأمني
 أقساط تطبيق صيغة الوكالة يف إدارةيكون : حمفظة التأمني تطبيق صيغة الوكالة يف إدارة أقساط -1

 .جزء أو نسبة من األقساط) أجرة(حمفظة  التأمني مقابل 

                                                
 .802-799: مرجع سابق، ص ص، فضة حممد أبو مروان  1
 .46: ، مرجع سابق، ص أقساط التأمني التعاوين، حتليل وتقييمصيغ إدارة خماطر واستثمار: السيد حامد حسن حممد  2
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 العملياتب الشركة تقوم الصيغة، هلذه تبعاً:  تطبيق صيغة الوكالة يف إدارة استثمار أقساط التأمني -2
وجتدر اإلشارة لكون األجرة يف هذه  معلوم أجر مقابل املشتركني هيئة عن وكيلة بصفتها يةاالستثمار

 التكافل وشركة املاليزية اإلخالص شركة قبل من الصيغة هذه طبقتوقد . احلالة يكون حصوهلا حمتمالً
د الوكالة  كما أن هناك عدة صور الستثمار أقساط التأمني وفق عق.بالسعودية اجلزيرة لبنك التابعة

 :1نوردها فيما يلي
تقوم الشركة بإدارة العمليات :  على أساس عقد الوكالة بأجر معلوم أقساط التأمنياستثمار  - أ

ل بداية كل سنة بالتأمينية نيابة عن املشتركني مقابل نسبة مئوية مـن األقساط املكتتبة يتم حتديدها ق
تأمني على أساس عقد املضاربة مقابل حصة مـن ، وتقوم الشركة باستثمار املتوفر من أقساط ال2مالية

ل بداية كـل سنة مالية، ويعتبـر قبأربـاح تلك االستثمارات يتم حتديدها بصورة نسبة مئوية 
وتطبـق هـذه الصيغـة فـي شركـة التأمني . الفائـض التأمـيين حـقاً خالـصاً للمشتركني

 اإلسالمية يف األردن؛
 :بغري أجر واستثمار األموال على أساس مضاربة أساس وكالة  أقساط التأمني على استثمار   - ب

 تتوىل الشركة إدارة العمليات التأمينية نيابة عن املشتركني وال حتصل على مقابل مالـي إلدارة 
، وتقوم الشركة ؤمن هلمأعمـال التأمني وال تستحق شيئاً من الفائض التأميين الذي يعاد كله للم

 على أساس املضاربة مقابل نسبة مئوية من ؤمن هلمملاامهني، واملتوفر من أقساط باستثمار أموال املس
 وجيري العمل ذه الصورة يف بعض شركات التأمني يف مجهورية السودان اليت  .األرباح املتحققة

 ؛كافلي مث أُخضعت لتعمل مبقتضى التأمني التم1983 سنةكانت مسجلة كشركات تأمني جتاري حىت 
يتوافق مع أحكام الشريعة  تطبيق صيغة الوكالة يف إدارة استثمار أقساط التأمني  سبق يتبني لنا بأنمما    

ة الناجتة عن تطبيق صيغة لعمولا اإلسالمية، حيث يعترب عقد الوكالة من عقود املعامالت، كما تعترب
دخول مليدان الصناعة مبثابة حافز استثماري جيلب رأس املال بالالوكالة واليت يتقاضاه املؤسسني، 

  .التأمينية التكافلية
  

                                                
 .48: ، مرجع سابق، صستثمار أقساط التأمني التعاوين، حتليل وتقييمصيغ إدارة خماطر وا :السيد حامد حسن حممد 1
 :، من املوقعصيغ التأمني يف شركات التأمني اإلسالمية: عالء الدين زعتري 2

   html.360/research/net.alzatari.www://http                         .م01/08/2012:طالعاإلتاريخ 
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  إدارة العمليات التأمينية على أساس عقد إجارة: املطلب الثالث 
ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، اليت  اليت عرفت منذ القدم ويعترب عقد اإلجارة من العقود   

إدارة العمليات التأمينية التكافلية،  يف إدارة العديد من األنشطة االقتصادية، من بينها  حيث يستخدم
 من خالل هذا املطلب معىن عقد اإلجارة وآلية تطبيقه يف إدارة ضنستعروبغرض تفصيل أكثر 

  :العمليات التأمينية التكافلية

  :نورده فيما يلي : تعريف اإلجارة لغة واصطالحاً-أوالً
 ع ِبِعوٍض هو املال، ومتليك املنافع ِبِعوٍضتعرف اإلجارة لغة على أا العقد على املناف: اإلجارة لغة -1

 .1 إعارة يعترب إجارة، وبغري ِعوٍضيعترب
أورد الفقهاء تعاريف كثرية لإلجارة، وعلى الرغم من تباين ألفاظها إالَّ أا : اإلجارة اصطالحاً -2

لومة، قابلة للبذل اإلجارة هي عقد منفعة مقصودة مع: متقاربة املعاين، وميكن تعريفها على النحو التايل
  .2واإلباحة، بعوض معلوم

والسنة النبوية، نذكر  الكرمي القرآن ثبتت مشروعية اإلجارة يف لقد: جارة أدلة مشروعية اإل-انياًــث
  :3من بني هذه األدلة مايلي

قوله يف  ويظهر ذلك لقرآن الكرمي مشروعة بااإلجارة: من القرآن الكرميجارة أدلة مشروعية اإل -1
أَهلَها فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما فَوجدا ِفيها ِجدارا يِريد  فَانطَلَقَا حتٰى ِإذَا أَتيا أَهلَ قَريٍة استطْعما ﴿: تعاىل

ة داللة على ففي هذه اآلي .)77: ، اآليةالكهفسورة (  ﴾،أَنْ ينقَض فَأَقَامه قَالَ لَو ِشئْت لَاتخذْت علَيِه أَجرا
 .صحة جواز اإلجارة، وهي سنة األنبياء

قَالَت ِإحداهما يا أَبِت استأِْجره ِإنَّ  ﴿: قوله تعاىلمن خالل إلجارة كما تظهر مشروعية عقد ا    
الْأَِمني الْقَِوي ترأْجتِن اسم ريخ يتنى ابدِإح كِكحأَنْ أُن ي أُِريدقَالَ ِإن اِنيِني ثَمرأْجلَٰى أَنْ تِن عياته 

اِلِحنيالص ِمن اَء اللَّهِني ِإنْ شِجدتس كلَيع قأَنْ أَش ا أُِريدمو ِدكِعن ا فَِمنرشع تممٍج فَِإنْ أَتِحج 
 حيث عرض نيب اهللا اآلية على مشروعية عقد اإلجارة،حيث تدل هذه  .)27-26: تان، اآليالقصصسورة (﴾،

                                                
 .12: صعلي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين حتقيق حممد صديق املنشاوي، مرجع سابق،   1
 .140: كرمية عيد عمران، مرجع سابق، ص 2
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، ،رنةعقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية، دراسة فقهية مقا: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان  3
 .23: م، ص2000، 02، طعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اململكة العربية السعوديةامل
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شعيب على موسى نكاح إحدى ابنتيه باإلجارة والعمل له مثاين سنني، ويف هذا دليل على أن اإلجارة 
  .كانت عندهم مشروعة معلومة

 اليت تبني مشروعية عقد  النبوية الشريفةمن األحاديث: جارة من السنة النبويةأدلة مشروعية اإل  -2
أعطوا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ضي اهللا عنه قالما رواه أبو هريرة راإلجارة نذكر 

ففي هذا احلديث داللة قاطعة على مشروعية عقد اإلجارة والنهي . 1"األجري حقه قبل أن جيف عرقه
 .عن أكل مال األجري

، ه مل يأيت يف الشريعة اإلسالمية ما يعارض التعامل بعقد اإلجارة لنا بأنمن خالل ماورد ذكره يتضح
يف بياا صحة التعامل بعقد اإلجارة واعتباره  أدلة مشروعية عقد اإلجارة وردت صرحية حيث أن

 .مصدراً من مصادر الرزق احلالل

  :2 تنقسم اإلجارة إىل نوعني مها : أنواع اإلجارة-ثـالثاً
، وكل ...كإجارة املنازل واملستودعات يقصد به أن يكون املعقود عليه منفعة: اإلجارة على املنافع -1

 ماهو مباح من هذه املنافع؛
وهي اليت تنعقد بني طرفني إلجناز عمل كمالك العقار والبناء وصاحب :  اإلجارة على األعمال -2

 :اخل، واإلجارة على األعمال تنقسم إىل قسمني ومها...القماش واخلياط
  يف املرتل؛هو األجري الذي يعمل لدى شخص معني كاملوظف والعامل واخلادم : األجري اخلاص  - أ

  ...النجار واحملامي واملراجع القانوين، الذي يعمل لعامة الناس، كوهو األجري : األجري املشترك  - ب

  :3تتمثل أركان عقد اإلجارة فيما يلي: أركان عقد اإلجارة -ـعاًـراب
 فال تنعقد ) أهالً للتعاقد( ا راشدينويشترط يف كل منهما أن يكون): املؤجر واملستأجر(العاقدان  -1

  ؛4اإلجارة مع صيب أو جمنون أو مكره
 ؛وهي اإلجياب والقبول:  الصيغة -2
 :مايلي  يشترط لصحة املنفعة:املنفعة -3

                                                
 .، قال رواه ابن ماجة وأىب بعلى والطرباين1/175، 1164، حديث رقم اجلامع الصغري : السيوطي1
 .40: ، مرجع سابق، صلتأمني التعاوين، حتليل وتقييمصيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط ا: السيد حامد حسن حممد 2
 .144-143:  كرمية عيد عمران، مرجع سابق، ص ص3
: ، صم1996، 01املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، طاإلجارة بني الفقه اإلسالمي والتطبيق املعاصر، :   حممد عبد العزيز حسن زيد4
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 أن تكون ذات قيمة مالية معتربة شرعاً؛ -
 أن يكون يف قدرة املؤجر تسليمها فإذا كان املؤجر عاجزاً عن التسليم مل تصح اإلجارة؛ -
 أن يكون حصوهلا للمستأجر ال للمؤجر؛  -
فال تصح إجارة البستان الستيفاء مثرته وال الشاة الستيفاء :  يكون يف املنفعة استيفاء عني قصداًأالَّ  -

 صوفها أو لبنها؛
 .ن تكون املنفعة معلومة للعاقدين عيناً وصفة وقدراًأ  -
  :متثل األجرة مثن املنفعة، ولألجرة جمموعة من الشروط هي: األجرة -4
  أن ال تكون األجرة من احملرمات؛ -
  أن يكون منتفعاً ا؛ -
على تسليمها، فال جيوز أن تكون األجرة مما يعجز عن تسليمه كالطري يف اهلواء يكون مقدوراً  أن  -

 والسمك يف املاء؛
 أن يكون للعاقد والية على دفعها سواء كان مبوجب ملك أو وكالة؛  -
 .أن تكون معلومة للعاقدين -

صيغة اإلجارة يف تطبيق :  عمليات التأمني التكافلييف إدارةجارة آلية تطبيق صيغة اإل -امساًـخ
إدارة عمليات التأمني التكافلي تتم من خالل تطبيقها على عملية إدارة حمفظة أقساط التأمني، وإدارة 

  :1استثمار أقساط التأمني وفق مايلي
ة أقساط يكون تطبيق صيغة اإلجارة يف إدار: تطبيق صيغة اإلجارة يف إدارة أقساط حمفظة التأمني -1

حمفظة التأمني عن طريق قيام املؤسسني بإدارة خماطر احملفظة مقابل أجرة يأخذوا من هذه األقساط، 
 وميكن أن تكون هذه األجرة مبلغاً حمدداً، كما ميكن أن تكون األجرة جزءاً مشاعاً من األقساط؛

يتم استثمار أقساط  يغة،الص هلذه تبعاً:  تطبيق صيغة اإلجارة يف إدارة استثمار أقساط التأمني -2
  . التأمني مقابل أجرة تؤخذ من األقساط وليس من عائد االستثمار

أحكام مع يتوافق اإلجارة يف إدارة عمليات التأمني التكافلي   تطبيق صيغةمما سبق يتضح لنا بأن   
،  التأمنيألجرة تأخذ من أقساط، فاحيث يعترب عقد اإلجارة من عقود املعاوضات، الشريعة اإلسالمية

                                                
 .145: كرمية عيد عمران، مرجع سابق، ص 1
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 وذلك من خالل نشر خدمات التأمني التكافلي )األجرة( اديا رغبة املؤسسني يف زاألمر الذي ينتج عنه
  .مما ينتج عنه توسع الفكر وثقافة التأمني التكافلي

  الصناديق الوقفية إدارة وفق التكافلي التأمني منوذج: رابعملطلب الا
 اتهكليا على احلفاظ لألمة حيقق والذي اإلسالم يف االجتماعيالتكافل  مظاهر أهم من الوقف      يعترب

اخلمس، كما يعترب من األنشطة واألعمال اخلريية اليت يبتغي ا الفرد وجه اهللا، وقد عرفها اإلسالم 
ومازالت جمتمعاتنا متارسها حىت اليوم، حيث قامت بعض الدول بوضع وزارات قائمة لغرض الوقف 

ية الوقف ودوره االقتصادي واالجتماعي مت تطبيق صيغته يف إدارة عمليات التأمني وإدارته، ونظراً ألمه
  .التكافلي، ويف هذا املطلب نتناول عرضاً لنموذج التأمني التكافلي وفق إدارة الصناديق الوقفية

  : تعريف الوقف لغة واصطالحاً-أوالً
لعه عليه، ووقف الدار وقفه على ذنبه أي أط:  سوار من عاٍج، ويقالالوقف: الوقف لغة -1

 .1 كما يقصد به حبسها، وعد أيضاً: للمساكني
العني عن متليكها ألحد من العباد والتصدق باملنفعة للفقراء   هو حبسالوقف: الوقف اصطالحاً -2

  .3"والتصدق باملنفعة حبس العني على ملك الواقف ":،  كما يعرف على أنه2على وجه من وجوه الرب
نتفاع به والتصدق به، حبس أصل ميكن اال: التعاريف يتضح لنا بأن الوقف هو   ومن خالل هذه 

  . يف اإلسالم وصورة من صور العمل اخلريي التكافل أبواب من الوقف باباً يعتربحيث  
القرآن الكرمي والسنة  بظاهر اإلسالم يف الوقف مشروعية ثبتت :قف أدلة مشروعية الو-انياًـثـ

  :ل مايليالنبوية،  وذلك من خال
على  حتث كثرية آيات الكرمي القرآن يف وردت لقد: أدلة مشروعية الوقف من القرآن الكرمي -1

لَن تنالُوا الِْبر حتٰى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ وما تنِفقُوا ِمن  ﴿: تعاىلولهقمنها  نذكر واإلحسان الرب أعمال
ِليمِبِه ع ٍء فَِإنَّ اللَّهي92سورة آل عمران، اآلية ( ، ﴾ش(. 

                                                
، مصر، دون سنة نشر، ، املكتبة التجارية الكربىاملختار من صحاح اللغة معجم  : السبكى حممد حمي الدين عبد احلميد وحممد عبد اللطيف 1

 .581: ص
 .03: ، صم1912 ، 02 أمحد، مصر، طمطبعة علي سكرمباحث الوقف، : حممد زيد اإلبياين بك  2
، 01، دار الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب، ط قانونيةاستبدال الوقف رؤية شرعية اقتصادية :عبيديإبراهيم عبد اللطيف إبراهيم ال  3
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 من باب الوقفو الدنيا واآلخرة، يفبني أمهيته وقيمته تلكرمية للرب والسعي للخري واآلية اتدعوا هذه     
األمر الذي يبني  العامة املصلحة ولتحقيق سبحانه اهللا مرضاة لينالوا الناس فيه يتنافس الذي اخلري أبواب
  . ...جتماعية وإنسانية وتنمويةان خدمات عامة يته نظراً ملا يقدمه معوشرلنا م

 الرب أعمال يف الترغيب املطهرة السنة تناولت: السنة الشريفةدلة مشروعية الوقف من أ  -2
 يف لترغيبل كثرية أحاديث السنة يف جاءت ولقد ،رياخل أبواب من باب والوقف، عموماً واإلحسان

إذا مات  ﴿:النيب صلى اهللا عليه وسلم قالهللا عنه أن نذكر منها ما رواه أبو هريرة رضي ا  اخلري عمل
 1ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة، إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعوا له

﴾.  
بني لنا مشروعية وجواز الوقف باعتباره باب من أبواب الدعوة للخري والعمل يشريف الث إن هذا احلدي

  .الصاحل
  :2  يوجد نوعان من الوقف مها: أنواع الوقف-الثاًـثـ
وهو الوقف على املصاحل اخلريية أي على جهات الرب من الفقراء، املساكني : الوقف اخلريي -1

والوقف العام يستفيد منه مجيع أفراد اتمع، دون متييز بني فقراء وأغنياء كاملساجد ... واليتامى، 
 .واملدارس، الطرق الغابات وغريها

وهو الوقف على مصاحل األسرة من األوالد والذرية، مث يؤول تبعاً يف ): األهلي(ف الذري  الوق -2
 . نقراض الذرية إىل وقف خريياحالة 

تطبيق صيغة الوقف يف يعتمد  :يف إدارة عمليات التأمني التكافليقف آلية تطبيق صيغة الو -اًعـراب
  :3نذكرها فيما يليتتعلق بأحكام الوقف، دئ اليت جمموعة من املباعلى   التكافليلتأمنيإدارة عمليات ا

 ويصرف مضاربة تدفع وأا وقفها جواز من الفقهاء مجهور إليه ذهب ملا طبقاً النقود، وقفجيوز  -1
  ؛ لإلقراض وقفها ميكن أنه كما الوقف شروط حسب عليهم املوقوف إىل منها احلاصل الربح

 مع -الوقف- به االنتفاع لنفسه  الواقفاشترط أو ،عاماً قفالو كان  إذابوقفه الواقف نتفاعا جيوز -2
  ؛اآلخرين

                                                
 .3/1255، 1631، رقم  وفاتهبعد الثواب من اإلنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ، مسلم رواه 1
 .32: مرجع سابق، ص، إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي  2
 مارس 13 و11، دمشق، فندق الفورسيزنز، حبث مقدم للمؤمتر الدويل الثاين للمصارف اإلسالمية، أسس التأمني التكافلي: بد الستار أبو غدةع 3
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  ؛الوقف وملصاحل عليهم، للموقوف يصرف للوقف مملوك هو بل ،وقفاً يكون ال للوقف به يتربع ما -3
  .الفقهاء باتفاق، وذلك تنقطع ال جلهة يكون أن الوقف يف بد ال  -4

 ميكـن   ،* تشابه بني نظام التأمني التكافلي والوقـف        فضالً عن وجود أوجه    وعلى أساس هذه املبادئ   
   :1كما يليعلى أساس الوقف التكافلي صندوق التأمني  اء ـإنش

 على  من رأس ماهلا يكون وقفاً صندوقاً للوقف وتعزل جزءاً معلوماًلتكافليتنشئ شركة التأمني ا  - أ
 ؛أيضاًت اخلريية املتضررين من املشتركني يف الصندوق حسب لوائح الصندوق، وعلى اجلها

أن يتملك األموال صندوق الوقف ال ميلكه أحد، وتكون له شخصية معنوية يتمكن ا من    - ب
أن الراغبني يف التأمني يشتركون يف عضوية ، كما كها حسب اللوائح املنظمة لذلكويستثمرها وميل

ومبا أنه  ق الوقفيوما يتربع به املشتركون خيرج من ملكهم ويدخل يف ملك الصندو الصندوق بالتربع
، وإمنا هو مملوك للوقف كما يف املبدأ الثالث من مبادئ الوقف، فال جيب االحتفاظ مببالغ ليس وقفاً

التربع كما جيب يف النقود املوقوفة، وإمنا تستثمر لصاحل الصندوق، وتصرف مع أرباحها لدفع 
  ؛التعويضات وأغراض الوقف األخرى

التعويضات ليس عوضاً عما تربعوا به، وإمنا هو عطاء مستقل ن ما حيصل عليه املشتركون من إ  - ت
من صندوق الوقف لدخوهلم يف مجلة املوقوف عليهم حسب شروط الوقف، فالواقف جيوز له االنتفاع 

 ؛ عن الوقف الذي تقدم به يف مجلة املوقوف عليهم، وهذا االنتفاع ليس عوضاًمتضمناًبوقفه إن كان 
ع أمواله مبا فيه أرباح النقود الوقفية والتربعات اليت قدمها الصندوق الوقفي مالك جلمي  - ث

املشتركون مع ما كسبت من األرباح باالستثمار، فإن للصندوق التصرف املطلق يف هذه األموال 
 ؛حسب الشروط املنصوص عليها يف لوائحه

يه بعد تسديد فإن املبالغ الباقية فالوقفي  الصندوق مت تصفيةنص يف شروط الوقف أنه إذا الجيب   - ج
 باملبدأ الرابع من مبادئ ما عليه من التزامات تصرف إىل وجه غري منقطع من وجوه الرب، وذلك عمالً

 .ذكرناهاالوقف اليت 
 وفق ما الصندوق واستثمار أموالهأقساط إن شـركة التأمني اليت تنشئ الوقف تقوم بإدارة   - ح

 :2يلي

                                                
 ).04 (:أنظر امللحق رقمللمزيد  *
 .15: ، مرجع سابق، صأسس التأمني التكافلي: عبد الستار أبو غدة 1
 .14: ص، مرجع سابق موسى مصطفى القضاة،  2
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مجع التربعات ودفع صندوق الوقفي من خالل بإدارة التقوم الشركة : إدارة أقساط التأمني -
التعويضات وتتصرف يف الفائض حسب شروط الوقف، وتفصل حسابات الصندوق من حساب 

 .، وتستحق لقاء هذه اخلدمات أجرة تاماًالشركة فصالً
 لالستثمار وكيالًعتبارها باستثمار أقساط التأمني باتقوم الشركة  :إدارة استثمار أقساط التأمني -

 من األرباح احلاصلة تحق بذلك أجرة، أو تعمل فيها كمضارب، فتستحق بذلك جزءاً مشاعاًفتس
  .باالستثمار 

ا شركة تكافل جنوب إفريقيا طبقتهالتأمني التكافلي من خالل الوقف صيغة لكون وجتدر اإلشارة     
الرائجة يف تلك العملة (  وقفياً مببلغ مخسة آالف راند هذه الشركة صندوقاًبنجاح، حيث أنشأت 

 يتقدمون إليه  الذينوالصندوق له وجود قانوين مستقل ال متلكه الشركة وال املشتركون) البالد 
 من %10املشتركني حسب لوائحه وإن الشركة املنشئة للوقف تأخذ يض عوويتم ت ،بالتربعات

 يوجودة فيه مل تكفن املبالغ املأوإذا وقع نقص يف الصندوق حبيث . التربعات نظري إدارا للصندوق
. للتعويضات، فإن الشركة تقدم قرضاً بال فائدة إىل الصندوق الذي يسدد القرض بالفائض يف املستقبل

 يوزع على املشتركني، والباقي حيتفظ به 75 منه يدفع إىل وجوه الرب و%10أما إذا حصل الفائض فإن 
نشاء يف باكستان، على أساس صيغة  اإلقيديف الصندوق على أساس كونه احتياطياً وهناك شركات 

  .1الوقف
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  الفـائض الـتأميين يف شركات التـأمني التـكافلـي: ثالثبحث الــملا
 بني التربع من اختذت اليت  التكافليالتأمني شركات يف البارزة السمات من التأميين الفائض يعترب     
 عن التأمني التكافلييعد من بني أهم الفروق اليت متيز التأمني أنه ، كما لعملها حموراً الوثائق محلة

التجاري، ويرجع ذلك لكون الفائض يف النوع األول يعود على املشتركني الذين دفعوا األقساط اليت 
جنم عنها الفائض وال يعد حقاً للمسامهني يف شركة التأمني، حيث يقتصر دور هذه الشركة على 

يف  يساهم توزيع الفائض التأميين ني لصاحل املشتركني مقابل أجرة معلومة وبذلكإدارة أعمال التأم
   .التكافليةاإلقبال على املنتجات التأمينية 

مبادئ  تعريف الفائض التأميين، بحثنتناول ضمن هذا امل الفائض التأميينماهية وبغرض توضيح     
  :من خالل مايلي أمهيتهومعايري توزيعه و

  مفهوم الفائض التأميين: املطلب األول
نظام التأمني التكافلي ال يقدم للعميل اخلدمة التأمينية يف إطارها الشرعي امللتزم بأحكام الشريعة    

لذي ن هلم من خالل توزيع الفائض التأميين، ااإلسالمية فحسب بل يقدم أيضاً عائداً إضافياً للمؤم
  . يف هذا املطلبهنتناول مفهوم

 لقد تعددت تعاريف الفائض التأميين ومن هذه التعاريف نذكر ما : الفائض التأميين تعريف -أوالً
  :يلي
ما تبقى من إمجايل االشتراكات املقدمة من محلة الوثائق خالل الفترة املالية ": الفائض التأميين هو -

أمني، واقتطاع بعد دفع إمجايل التعويضات للمتضررين منهم خالل الفترة املالية، ودفع مبالغ إعادة الت
 ؛1"املصروفات، مع مراعاة التغريات يف املخصصات الفنية

 من جمموع األقساط اليت دفعها املشتركون، ن هلممّؤاملال املتبقي يف حساب امل":الفائض التأميين هو -
عية يف مجيع العمليات التأمينية والفنية ذات العالقة بنشاط الشركة، مضافاً إليها أرباح االستثمارات الشر

التعويضات املدفوعة : لتلك األقساط املخصصة هلم، وعوائد عمليات إعادة التأمني، خمصوماً منها
ة، وكذلك مصاريف إعادة التأمني، واألجرة املعلومة للشركة كمدير يطيات الفنا واالحتين هلممّؤللم

                                                
م، 2010  أفريل12 و11، ة، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، اجلامعة األردنيالفائض التأميين ومعايري احتسابه وأحكامه: هيثم حممد حيدر  1
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 على التعويضات وبعبارة أخرى هو الزيادة يف االشتراكات وأرباحها. كافليالصندوق التأمني الت
 ؛1"واملصروفات

 الفرق بني التعويضات وأقساط التأمني يف الوعاء التأميين، وذلك بعد حسم ":الفائض التأميين هو -
حتياطات الفنية اخلاصة بعملية التأمني وبعد حسم مصروفات إعادة التأمني، وبعد املخصصات واال

 ؛ 2"ستثمارإضافة ما خيص الوعاء التأميين من أرباح اال
 من جمموع االشتراكات اليت قدموها ن هلمؤمّاملال املتبقي يف حساب امل ": الفائض التأميين هو -

واستثماراا بعد احتساب التعويضات املستحقة هلم، وتسديد املطالبات ومصاريف إعادة التأمني، 
د االحتياطات واستيفاء الشركة ألجرها بصفتها وكيالً عنهم يف إدارة العمليات التأمينية وكذلك رص

 ؛3"الفنية
 وعوائدمها التكافل صندوق يف واالحتياطات املشتركني أقساط من تبقى ما ":الفائض التأميين هو -

 .4"الفائض ىميس وإمنا رحباً ليس الناتج وهذا املدفوعة، والتعويضات مجيع املصاريف خصم بعد
  : 5التأميين فالفائض به العمل فليلتكاا التأمني شركات تمارس الذي التكافل مبدأ إىل واستناداً 

 ؛التحصيل يف زيادة هو إمنا رحباً يعد ال -
اليت حصلت ) هيئة املؤسسني(للشركة  ال املشتركني هيئة حلساباً خالص اًملكيعترب الفائض التأميين  -

 مقابل قيامها الربح من حصة على حصلت الشركة أن  كما،التأمني لنظام مديرة بصفتهاعلى أجرا 
 املشركني؛ هيئة أموال ثمارباست

 حيقق مبا الشركة إدارة قبل من به التصرف يتم الوثائق حبملة خاص حق التأميين الفائض إن -
 ، التكافلي التأمني لصندوق املعتمدة اللوائح وفق مصاحلهم

  : 6ين أساسيني مهاعنصرمن يتكون الفائض التأميين وجتدر اإلشارة لكون    
  ؛كتتبة بوساطة شركة التأمني التكافليأقساط التأمني امل -

                                                
لمؤمتر الثاين للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، ، حبث مقدم لإلسالميالطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمني ا  : أمحد حممد صباغ 1

  .04:م، ص2007  مارس 13 و12دمشق، 
 .04: م، ص2010 ديسمرب 3 و2، حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني التعاوين، الرياض، جتارب التصرف بالفائض التأميين:  عبد الباري مشعل 2
 .165: ق، ص أمحد سامل ملحم، مرجع ساب 3
 احملاسبة هليئة الشرعية اهليئات ملؤمتر مقدمحبث ، الفائض التأميين يف شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل باإلدارة:  شعبان حممد الربواري 4

  . 07-06: م، ص ص2010 ماي 27 و25رين،  حاإلسالمية، مملكة الب املالية للمؤسسات واملراجعة
 .07: مرجع سابق، ص شعبان حممد الربواري،  5
  .82: محدي معمر،  مرجع سابق، ص 6



  - 120 - ص............................................................شركات التأمني التكافلي: لثالثالفصــل ا
 
 

نصيب محلة الوثائق من أرباح استثمار فائض أقساط التأمني، ويتم خصم املصروفات اإلدارية،  -
 . ونصيب الشركة، وأقساط إعادة التأمني، واالحتياطيات الفنية

  : 1الفائض التأميين نوعان مها : أنواع الفائض التأميين-اًنياـثـ  
م نفقات عمليات التأمني خصتبقى من أقساط التأمني بعد   هو ما:تأميين اإلمجايلالفائض ال -1

دفع كتعويضات   ماخصميتبقى من األقساط بعد  أي ما: املختلفة وما يتصل ا من مصروفات
ّ؛ن هلم، وكمصاريف إدارية وتشغيليةتأمينية للمتضررين من املؤم  

 التعويضات والنفقات، مث خصمقى من أقساط التأمني بعد تب يقصد به ما: الفائض التأميين الصايف -2
أي هو . حصة املسامهني يف الشركة من هذه األرباحخصم زيادة عوائد استثمار أقساط التأمني بعد 

  .الفائض اإلمجايل باإلضافة إىل صايف ربح استثمار أقساط املشتركني
  :2الفائض التأميين بالعناصر التاليةيتأثر   : العناصر املؤثرة يف الفائض التأميين-اًثــالث 

 ؛مقدار التعويضات املدفوعة للمتضررين من محلة الوثائق، وعدد املشتركني، االشتراكاتحجم   --11
 رة؛املباش وغري املباشرة واملصاريف النفقات حجم   --22
 ؛مدى توفر يد عاملة ذات كفاءةدارة وحسن اإل  --33
من بني شركات إعادة التأمني العاملية وراعت يف حسنت إدارة الشركة االختيار أفإذا : إعادة التأمني  --44

 ؛اختيارها نسبة اإلعادة، وسعر اإلعادة كان حجم الفائض كبرياً وإال كان الفائض قليالً
 ؛مقدار األجر املعلوم للوكالة اليت تدير على أساسها الشركة العمليات التأمينية  --55
 ؛تكوين االحتياطيات الفنية  --66
 ؛لهم للمسؤوليةسلوك محلة الوثائق ومدى حتم   --77
  .التكافلي لتأمني لنظام اوخاصة الناس لدى التأميين الوعي درجة   --88

 وشركات التأمني التكافليأوجه االختالف بني الفائض التأميين يف شركات التأمني  -اًرابـع
 من أهم الفروق اليت تتميز ا عن كافلييعترب الفائض التأميين لدى شركات التأمني الت :التجارية
 شركاتيعترب من الركائز األساسية اليت تتمتع ا  الفائض التأميين حيث أن، جارية التأمني التشركات

من أجلهم قامت فكرة فتعلق حبقوق املشتركني، وهم محلة وثائق التأمني، ي، ذلك ألنه التأمني التكافلي
  .ة الرقابة الشرعيةتها هيئيتم توزيعه عليهم ضمن األسس اليت وضعو، التأمني التكافليإنشاء شركات 

                                                
أفريل  12 و11التأمني التعاوين، اجلامعة األردنية،  ؤمترحبث مقدم مل، الفائض التأميين أحكامه ومعايري احتسابه وتوزيعه :عدنان حممود العساف  1

 .04:  صم،2010
 .08: مرجع سابق، ص شعبان حممد الربواري،  2
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 التأمني التجاري فليس له أي اعتبار أو أي صندوق خاص أو  شركاتما بالنسبة للفائض التأميين يف    أ
حساب منفصل عن حساب املسامهني، باعتبار أن صندوق الشركة ملك للمسامهني حيث ال تلتزم 

 الفائض يوزع أن كافليت التأمني الت، بينما جند يف شركا1هيئات التأمني بتوزيع الفائض على املشتركني
 عوائد االستثمار والفائض التأميين من عمليات التأمني أو األرباح نأضف إىل ذلك، أ .2على املشاركني

قصد األمسى واألساسي هو التعاون لتبعا ال قصدا، أي أن اد  تعكافليالسنوية يف شركات التأمني الت
 األساسي هدف  وعلى املشترك أن يدفع ماله متربعا، أما األرباح أو هذه العوائد تعترب تبعا لل،والتكافل

  .3كون وجود أرباح أو عوائد االستثمار تعود منافعها إىل املشتركنيينفي وهو التعاون، وهذا ال 
موال املشتركني  التأمني التجاري، أن عوائد استثمار أموال حقوق امللكية وأ شركاتجند يف  يف حني 

تتوزع على محلة األسهم فقط، باعتبارهم أصحاب الشركة وأصحاب حقوق امللكية، أضف إىل ذلك، 
بقى أيضا يف ملكية أصحاب األسهم دون محلة الوثائق، وهذا خالفًا ملا هو موجود يف يأن االحتياط العام 
   .4كافليشركات التأمني الت

 ينتوزيع الفائض التأمي: املطلب الثاين
يف  ههم توزيعايسالتكافلي، حيث شركـات التأمني ل الركائز األساسيةالفائض التأميين مـن  يعترب     

 لدى التكافلي ترسيخ الفكر التأميينزيادة القدرة التنافسية لشركات التأمني التكافلي كما يعمل على 
التكافلي فإن توزيع الفائض يتم وفق  التأمني شركات هبدأ التكافل الذي تمارس، واستناداً ملمحلة الوثائق

   :مجلة من املبادئ واملعايري نتناوهلا يف هذا املطلب من خالل مايلي

 )26( رقم الشرعي املعيارمن ) 5/5(البند رقم تضمن   :كيفية التصرف يف الفائض التأميين -أوالً
: الفائض حيث نص على ما يلي يف التصرف اإلسالمية كيفيةاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  هليئة
املعتمدة  اللوائح حسب املصلحة فيه مبا الفائض يف التصرف على املعتمدة اللوائح تشتمل أن جيوز" 

 جزء أو توزيعه أو خريية، جلهات به التربع أو االشتراكات، ختفيض أو ،االحتياطيات  تكوين:مثل
  .*"الفائض ذلك من يئاًش املديرة الشركة تستحق ال أن على على املشتركني منه

                                                
  .252: خمتار، مرجع سابق، ص نعمات حممد  1
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بتوزيع الفائض التأميين أو  قيامها بني اخليار التكافلي التأمني شركاتل أعطى قد املعيار أن الحظ    ن
 منه جزء أو التأميين الفائض كامل توزيع عدم مشروعية منه االستنباط ميكن الذي األمر عدم توزيعه

 استخدام أو الوثائق محلة مسامهة ختفيض أو الحتياطياتا إىل الفائض مبلغ كامل حتويل املعيار قرأ حينما
 الوثائق حلملة واملصلحة الفائدة حتقق ذكرها الوارد األوجه مجيع أن حيث اخلريية، التربعات يف الفائض

  .1مستقبلية أم آنية الفائدة هذه كانت سواء
  :2تتلخص فيما يلي :مبادئ توزيع الفائض التأميين -ثـانياً

 التأمني أقساط استثمار عائد من كنسبة )للشركة املالكني( املسامهني بنصي حتديد يتم -1
 إىل العائد هذا ويضاف املضاربة، أساس على تستثمر واليت الوثائق محلة من املقدمة )االشتراكات(

 ؛الوثائق محلة صندوق إىل اآلخر اجلزء ويرحل املسامهني، صندوق
 على التأميين الفائض احتساب عند اعتبارياً، شخصاً أم طبيعياً شخصاً كان سواء له نمّاملؤ عاملي  -2

 الفنية الدوائر اختالف عن النظر بغض الشركة، مع تعامله فترة طيلة واحداً حسابياً رقماً له أن أساس
 ؛معها يتعامل اليت

 مباشرة، الشركة بواسطة املكتتبة التأمني أقساط من املتبقية الزيادة من التأميين الفائض تكوني  -3
 ؛التأمني إعادة عمليات ائدعوو التأمني، أقساط استثمار أرباح من الوثائق محلة حصة إىل إضافة

؛التأميين لفائضا صايف إىل وصوالً واملخصصات االحتياطيات طاعتاق يتم  -4
 منها ختصم واحدة، حمفظة كأا وتعامل واحدة، وحدةفروع شركة التأمني  إيرادات تعترب  -5

 ؛وااللتزامات املختلفة بأنواعها املصروفات
 من )حامل الوثيقة(ك مشتر كل نصيب وحيسب الوثائق محلة مجيع على التأميين الفائض يوزع  -6

  :التالية للمعادلة وفقاً للتوزيع املخصص الفائض
  

  
التأمني نظام حيث أن غاية  ال يعترب رحباً  وجتدر اإلشارة لنقطة مهمة وهي كون الفائض التأميين   

ن وقع وحتقق الكسب فهو إهي التعاون على تقليل املخاطر اليت حدثت، وليس حتقيق الربح و لتكافليا

                                                
 .16: مرجع سابق، ص، شعبان حممد الربواري  1
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 فالفائض التأميين هو فائض عن صندوق محلة وثائق التأمني  .ليس مقصوداً يف األصل بل جاء تبعاً
 ال يعترب  واملشتركون هم متربعون فإن الفائض التأميين1املتربعون بأمواهلم ومادام العقد هو عقد تربع

رحباً فالربح يتحقق يف عقود املعاوضات كما هو احلال يف التأمني التجاري الذي يتضمن ربح أحد 
  .الطرفني مقابل خسارة الطرف اآلخر

 هناك مجلة من املعايري لتوزيع الفائض التأميين يف شركات التأمني : توزيع الفائض التأميينري معاي-اًلثاـث 
  :2 هيالتكافلي

دون تفريق بني من التأمني املشتركني يف الصندوق، مجيع محلة وثائق على لفائض التأميين اوزع ي -1
الذي دفعه شتراك ال نسبة ا ويكون التوزيع على املشتركني حسبحصل على تعويضات ومن مل حيصل،

كل منهم ألن كل مشترك متربع لآلخرين مبا يدفع هلم من تعويضات وما بقي من اشتراكه جيب أن يرد 
   ؛إليه بعد خصم ما تتطلبه العمليات التأمينية من مصاريف ونفقات وتكوين االحتياطيات

احلفاظ على مبدأ التعاون فاملشترك متربع على سبيل التكافل واملواساة ملن : وسند هذا الرأي هو    
  .حلق به ضرر من أعضاء هيئة املشتركني فال ينتظر رحباً مقابل تربعه

 خالل السنة لفائض التأميين حلملة الوثائق الذين مل حيصلوا على تعويضات أصالًتوزيع ا اقتصار -2
  : هووسند هذا الرأياملالية؛ 

  ؛منيمن وقوع الضرر على الشيء حمل التأ حتفيز املشترك إىل زيادة احلرص واحليطة -
الشتراك أو حتقيق مبدأ العدالة واملساواة فال يتساوى من حصل على مبلغ تعويض مساوي لقيمة ا -

زائداً عنه مع من مل حيصل على أي تعويض فاألول استرد ما دفعه من اشتراك أو زيادة والثاين مل حيصل 
  .على شيء فالعدل أن ال نساوي بينهما يف توزيع الفائض التأميين

أم مل حيصلوا على تعويضات مع  حصلوا على تعويضات التوزيع على مجيع املشتركني سواء الذين -3
اة ختفيض قيمة مبلغ التعويض الذي حصل عليه من نصيبه من مبلغ الفائض التأميين الذي يستحقه، مراع

ن له لغ التعويض الذي حصل عليه املؤمّهذا إذا كان مبلغ التعويض أقل من مبلغ الفائض، أما إذا كان مب
 وسند هذا الرأي؛ أكرب أو يساوي قيمة نصيبه من الفائض  فإنه ال يستحق شيئاً من الفائض التأميين

   .، وحتقيق العدالة واملساواة بني أعضاء هيئة املشتركنياملوازنة بني مبدأ التكافل: هو
                                                

  .67:، صمرجع سابق، دراسة فقهية تطبيقية املعاصرة،التكييف الفقهي للعالقات بشركات التأمني التكافلية  :رياض منصور اخلليفي  1
جانفي 22 و20، حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني التعاوين، الرياض،  يف شركات التأمني اإلسالميالفائض التأميين: هيثم حممد حيدر  2   
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  .1التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للشركة -4
يعترب املشترك يف نظام التأمني  : الفائض التأميين يف حالة تصفية شركة التأمني التكافلي-عاًـراب 

التكافلي متربعاً مببلغ اشتراكه هليئة املشتركني، وعليه فإنه يف حالة تصفية أعمال شركة التأمني التكافلي 
فإن الشركة تقوم بالوفاء بالتزاماا جتاه املشتركني املتضررين من ) أموال حساب صندوق هيئة املشتركني(

تعذر إيصال األموال ألصحاا بعد استيفاء ن عليها بدفع التعويضات املستحقة، ويف حالة مّاألخطار املؤ
  .2كافة الوسائل املتاحة يتم التربع بصايف الفائض التأميين إىل وجوه الرب واإلحسان

  أموال الفائض التأميينوتوزيع  رستثمااأمهية : املطلب الثالث
تشكل أداة من يعترب إنشاء شركات التأمني التكافلي وجه من أوجه االستثمارات املهمة، وهي        

ستثمار أقساط اأدوات التنمية االقتصادية من خالل أوجه االستثمار اليت تستثمر فيها، حيث تقوم ب
إذا مت النص على ذلك يف ستثمار مبالغ الفائض التأميين لصاحل محلة وثائق التأمني ا كما تقوم ب،التأمني

 مما يساهم يف زيادة ،عائد إضايف حلملة الوثائقالوثيقة أو اللوائح التنظيمية، األمر الذي ينتج عنه حتقيق 
  . التكافليشركات التأمنيوالرفع من القدرة التنافسية ل تكافليةاإلقبال على اخلدمات التأمينية ال

نتناول ضمن هذا  وأمهية الفائض التأميين الفائض التأميينضوابط استثمار أموال وبغرض توضيح        
إضافة إىل دور توزيع الفائض التأميين وعوائد أموال الفائض التأميين، املطلب طرق وضوابط استثمار 

  .لتكافليجتماعية وترسيخ الفكر التأميين ااستثماره يف التنمية اال
  يستمد احلكم الشرعي يف :يف شركات التأمني التكافليالفائض التأميين  ضوابط استثمار -أوالً

اكات، وهي مبالغ متربع ا كلها أو بعضها وفقاً لنظام الفائض التأميين من حكم أصله، وهو االشتر
التأمني التكافلي الذي يعترب الدخول فيه قبوالً ضمنياً بالشروط املبينة يف الوثائق أو اللوائح املُنظمة 

  كما .للتصرفات املتعلقة بالفائض التأميين يف األحوال املختلفة، وليس يف هذه الشروط خمالفة شرعية

حاب حقوق امللكية يف الشركة استثمار الفائض التأميين لصاحل محلة الوثائق إذا مت النص على حيق ألص
جيب حتديد مقابل كما .ذلك يف الوثيقة أو اللوائح، وجيب أن تراعى فيه الضوابط الشرعية لالستثمار

جرة يف حالة نسبة من الربح يف حالة املضاربة، أو مقدار األ(االستثمار املخصص للجهة القائمة به 

                                                
 .17: مرجع سابق، ص،  شعبان حممد الربواري 1  
 .20: ، مرجع سابق، صالفائض التأميين يف شركات التأمني اإلسالمي: هيثم حممد حيدر  2  



  - 125 - ص............................................................شركات التأمني التكافلي: لثالثالفصــل ا
 
 

ويتم استثمار مبالغ الفائض التأميين وفق الضوابط  .1وذلك بالنص عليه يف الوثيقة أو اللوائح) الوكالة
  :2الشرعية التالية 

 بالطرق التكافليااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية حبيث تكون مجيع استثمارات شركات التأمني  -1
  ؛املشروعة

   التكافلي؛نظمة والتشريعات اخلاصة بشركات التأمنيااللتزام بالقوانني واأل -2
الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات التكافلي االلتزام باملعايري اخلاصة بشركات التأمني  -3

  ؛املالية اإلسالمية اخلاصة باالستثمار
  ؛االلتزام بالنظام األساسي اخلاص بكل شركة فيما يتعلق باالستثمار -4
د بقرارات وتعليمات جمالس اإلدارة، فلكل جملس فلسفته اخلاصة يف االستثمار اليت يرى أا حتقق التقي -5

  . مصلحة الشركة
ميكن استثمار الفائض التأميين :  طرق استثمار الفائض التأميين يف شركات التأمني التكافلي-انياًـثـ

  :3التاليةوفق الطرق 
 صندوق املخاطر أو يف حساب االحتياطيات الفنية على أسـاس        استثمار الفائض التأميين املرصد يف     -1

وينص على ذلك يف وثائق التأمني ليصبح معلوماً من قبل محلة الوثائق            . املضاربة أو الوكالة بأجر معلوم      
كما هو معمول به يف شركة التأمني اإلسالمية يف األردن ضمن ما يعرف بفقرة التأمني التعاوين  فـإذا                   

ار على أساس املضاربة فتكون الشركة املديرة هي الطرف الذي يقوم بالعمـل، ومحلـة               كان االستثم 
الوثائق هم الطرف صاحب املال، ويكون الربح حصة شائعة تقدر بنسبة مئوية معلومة يف حالة حتققـه               

ة وإذا كان االستثمار على أساس الوكالة بأجر معلوم فإن الشركة تكون وكيلة عن محلة الوثائق يف تنمي              
مقابل نسبة مئوية من الربح املتحقق متاماً كاألجر املعلوم         ) الفائض املرصد   ( واستثمار جزء من أمواهلم     

مقابل إدارة العمليات التأمينية وتضاف حصة الشركة من األرباح إىل حساب املسامهني أما حصة محلة               

                                                
، رسالة ماجستري يف املصارف اإلسالمية، توزيع الفائض التأميين وأثره على التوسع يف اخلدمات التأمينية اإلسالمية: حلمصي حنان الربجياوي ا 1

 .29: م،  ص2008األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، دمشق، 
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 الحتياطيات الفنيـة اخلـاص  الوثائق فتضاف إىل مجلة أمواهلم املرصدة يف صندوق املخاطر أو حساب ا    
  ؛م
استثمار الفائض التأميين املرصد يف حساب وجوه اخلري قبل توزيعه على أساس املضاربة أو الوكالة                -2

بأجر معلوم كاستثمار الفائض املرصد يف صندوق املخاطر وحساب االحتياطيات الفنية والفرق الوحيد             
ققة اخلاصة حبساب وجوه اخلري تضاف إىل احلساب نفـسه  بني هذه  احلالة واليت قبلها أن األرباح املتح   

فتكون الغاية من االستثمار بالنسبة هلذا احلساب هي تنمية وزيادة أموال وجوه       . وال ميلكها محلة الوثائق   
  ؛اخلري

،  يف شـركة التـأمني     نصيب كلِّ مشترك  يتم من خالله إعطاء     الفائض التأميين املخصص للتوزيع      -3
 منـه إال بـإذن      شيء به، يدخل يف حسابه اخلاص يف الشركة وال جيوز استثمار            يصبح ملكاً خاصاً  و

مشترك من الفائض التأميين فإن مثل هـذا االسـتثمار ال            ونظراً لتدين القيمة املالية حلصة كل     . صاحبه
ـ                 ن يكون جمدياً إال إذا كان عدد الراغبني يف االستثمار كبرياً ورغبوا باستثمار خمصصام من الفائض م

  .قبل الشركة  فعندها ميكن أن تستثمر تلك األموال على حنو ما تقدم يف احلالتني السابقتني
 دور الستثمار الفائض التـأميين  : التكافليالتأمني يف شركات  الفائض التأميين ستثمارأمهية ا  -الثاًـث

  :1نوردها فيما يلي ،وأمهية كبرية
  والفقر؛ملكافحة البطالة تقدمي فرص تشغيلية مهمة  -1
دعم مسار التنمية االقتصادية من خالل تقدمي التمويل الالزم للمشاريع من خالل السيولة املتوفرة من  -2

  التأمينية؛األقساط 
 دية بتعويضها عند تعرضها للمخاطر؛توفري األمن للمشاريع االقتصا -3
ـ من عدة مزايـا     تعترب مبثابة فرصة استثمارية ملؤسسي هذه الشركات حيث أم يستفيدون            -4 األجر ك

  .بأجرعلى أساس الوكالة ) نيملؤمّنا ( إذا تعاملت معهمنيملؤمّنمن االذي تتقاضاه هذه الشركة 
عند توزيع الفائض التأميين على املشتركني يكون حكمه حكم         : كاة صايف الفائض التأميين    ز -رابـعاً

 يف احلول ويزكيه معهـا  - إن وجدت–رى زكاة املال املستفاد بالنسبة للمشترك فيضمه مع أمواله األخ     
ن كان مبلغ الفائض يبلغ نصاباً فأكثر فله أن يستقبل به حوالً مستقال عن بقية أمواله األخرى ويزكيه                  إو
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فاألموال اليت ال جتب فيها      ،)وهذا ما تطبقه شركة التأمني اإلسالمية يف األردن       ( يف اية احلول إن وجد    
  :1ئق هي األموال التاليةالزكاة من أموال محلة الوثا

 ؛الرصيد املايل املخصص لغايات دفع التعويضات وسائر النفقات اليت تتطلبها العمليات التأمينية - 1
صيد خمصصات االشتراكات غري املكتسبة، واملطالبات حتت التسوية واملخاطر اليت حدثت ومل  ر - 2

 ؛يبلّغ عنها
  وجوه اخلري يف اية عمر الشركة؛ا يفصيد االحتياطيات الفنية واليت سيتم التربع  ر - 3

وقد تقرر عدم وجوب الزكاة يف أموال محلة الوثائق يف الندوة الثامنة لقضايا الزكاة اليت نظمتها اهليئة 
  . ، ألن تلك األموال خمصصة للصاحل العامم1998 سنةالشرعية العاملية للزكاة 

 :2 أما بالنسبة لألموال اليت جتب فيها الزكاة فهي
   ؛د تغطية كافة االلتزامات املالية بع يف حساب أموال املسامهنيلرصيد املايل املتبقيا -
 ؛األموال املخصصة ألغراض االستثمار وأرباحها -
 ؛حصة املسامهني من أرباح استثمار املتوفر من أقساط التأمني -
 شركات التأمني استحقاق املسامهني من أقساط التأمني كأجر معلوم للوكالة اليت تدير على أساسها -

 ؛العمليات التأمينية حلملة الوثائقالتكافلي 
 إذا كان املسامهون يف شركات لتكافليأموال معيدي التأمني احملتجزة لدى شركات التأمني ا -

 ؛اإلعادة مسلمني
 . الفائض التأميين املخصص للتوزيع على محلة الوثائق -

 تكافليرسيخ الفكر التأميين الت الفائض التأميين يف توزيع يساهم : أمهية توزيع الفائض التأميين    -اًخـامس
  :3جتماعية، ويتجلى ذلك من خالل ما يليإضافة إىل دعم التنمية االكافلية واإلقبال على املنتجات الت

االحتفاظ بكامل الفائض التأميين أو جبزٍء منه لتكوين االحتياطيات الفنية خاصةً يف بداية عمر  إن -1
وإن  .كافلي املالءة املالية لصندوق التأمني التيقوياحية التأمينية قراراً حكيماً ألنه الشركة يعترب من الن

زيادة مقادير االحتياطيات املكونة من الفائض التأميين تمكِّن الصندوق من معاجلة املطالبات املالية 

                                                
  .34-33:  حنان الربجياوي احلمصي، مرجع سابق، ص ص  1
 .34-33: حنان الربجياوي احلمصي، مرجع سابق، ص ص 2
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 التأمينية وحتميهم الكبرية والتغلب عليها بنجاح ألا تشِكل خط الدفاع األول عن مصلحة املشتركني
 ؛من اللجوء إىل االقتراض من أموال املسامهني

القيمة الفعلية ألقساط التأمني على الصعيدين بتقليل  توزيع الفائض التأميين على املشتركني  يساهم -2
 مقارنة مع  التأمني التكافليشجعاً ملواصلة التأمني لدى شركاتمالفردي واملؤسسي ويعترب حافزاً 

 تجارية؛ركات ال من الشنظرياا
 هلم عوائد إضافية إضافة إىل ما حيققونه من تأمني على املخاطر من خالل قيامهم إن حتقيق املؤمّن  -3

بالتأمني لدى شركات التأمني التكافلي يدفعهم إىل تبين الفكر التأميين القائم على االلتزام مببادئ 
سلمني على اإلقبال على اخلدمات التأمينية التكافلية  املسلمني وغري املزالشريعة اإلسالمية وذلك بتحفي

 ؛مما يساهم يف توسيع وزيادة اخلدمات التأمينية املقدمة من قبل شركات التأمني التكافلي
لقد أظهرت املمارسات العملية لتوزيع الفائض و، مية االجتماعية دعم التنالفائض التأميين يف يساهم  -4

 من محلة الوثائق ال يراجعون الشركة ألخذ مستحقام من الفائض التأميين التأميين أن عدداً ال يستهان به
وخاصة فائض التأمني اإللزامي للمركبات إما لعدم معرفتهم أو لكونه قليالً، أو لتعذر حضورهم، ويتكون من 

لى هيئات جمموع تلك املبالغ املالية مبالغ مالية كبرية، األمر الذي دفع بعض إدارات الشركات إىل عرضه ع
وقد استقر رأي بعض تلك اهليئات  .الرقابة الشرعية فيها لالسترشاد برأيها يف كيفية التصرف يف تلك األموال

  .1ومنها هيئة الرقابة الشرعية على أن تلك املبالغ ترصد يف حساب خاص يسمى حساب وجوه اخلري
 تسمى التكافلية اليتخلريية يعكس الصبغة إن مسامهة الفائض التأميين يف هذه ااالت االجتماعية ا      

 .الذي قامت على أساسهالتعاون التكافل و معىن حيققو) ي تكافلشركات التأمني ال( ا هذه الشركات 

  يف شركات التأمني التكافليالعجز التأميين : املطلب الرابع 
 احلالة األخرية تعمل    ينتج عن نشاط شركات التأمني التكافلي إما فائض أو عجز يف احلساب، ويف

شركات التأمني التكافلي على تغطيته لتجنب إفالسها وتصفيتها، حيث يوجد عدة طرق لتغطية العجز 
من بني أهم التحديات اليت تواجه شركات التأمني التكافلي للنمو واملنافسة أمام  التأمني باعتباره

  :لطرق يف هذا املطلب من خالل مايليالشركات الكربى اليت تنشط يف جمال التأمني، نتناول هذه ا

  :لقد تعددت تعاريف العجز التأميين ومنها نذكر مايلي:  تعريف العجز التأميين-أوالً
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اختالل التوازن بني ما يتم مجعه من اشتراكات وبني ما يتم دفعه من ": العجز التأميين هو -
 ؛ 1" هلمللمؤمن تعويضات مما ينتج عنه عدم القدرة على تغطية األخطار اليت تتحقق

شتراكات احملصلة أو احملتملة التحصيل قيمة التعويضات  االجتاوز جمموع:" العجز التأميين هو -
  ؛2"واخلسائر احملققة

الذي حيصل من إمجايل االشتراكات املقدمة من محلة الوثائق  الفرق السليب": العجز التأميين هو  -
ودفع مبالغ إعادة  ات للمتضررين منهم خالل الفترة املالية،املالية بعد دفع إمجايل التعويض خالل الفترة

  ؛3" املخصصات الفنية التأمني، واقتطاع املصروفات مع مراعاة التغريات يف
لتزاماا اتعثر شركة التأمني وعدم قدرا على الوفاء بالعجز التأميين هو  يتضح لنا بأن هنامن   

 . ن عليهان هلم عن األخطار املؤمّمّوتعويض املؤ
 تتمثل أهم األسباب اليت ينتج عنها عجز : أسباب العجز يف شركات التأمني التكافلي-انياًـث

  :4شركات التأمني التكافلي فيما يلي
 خنفاض قيمة القسط يف شركات التأمني التكافلي؛ا - 1
 األمر   عدم وجود أي حمل للربح يف شركات التأمني التكافلي، فضالً عن توزيعها للفائض التأمني - 2

الذي ينتج عنه زيادة اخنفاض قيمة القسط التأميين املدفوع من قبل املشتركني مما ينعكس على عدم 
 قدرة شركات التأمني التكافلي على تغطية مبالغ التزاماا؛ 

  قابلية قيمة االشتراك للتغيري بسبب طبيعة عقد التأمني التكافلي؛ - 3
  قد ال يوفوا بذلك؛م أت يف موعدها احملدد إالَّ رغم تعهد املشتركني بدفع قيمة االشتراكا - 4
  عدم إدراك املشتركني مبسؤولية تغطية العجز التأميين يف حالة تعثر شركة التأمني التكافلي، حيث  - 5

 .  تسودهم قناعة بكون التعويضات وتوزيع الفائض مضمونان من طرف شركة التأمني التكافلي

                                                
: م، ص2008دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، عقد التأمني التعاوين  يف الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي، : هيثم حامد املصاورة 1

38 . 
 .203: ، صم2003منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، عقد التأمني، حقيقته ومشروعيته، : عبد اهلادي السيد تقي احلكيم 2
 : من املوقعالعجز التأميين، ات املالية اإلسالمية، س املصارف واملؤس معلومات 3
م  21/01/2013: تاريخ اإلطالع 
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ندوق املشتركني سيؤدي إىل عدم قدرة شركات التأمني التكافلي      وجتدر اإلشارة لكون العجز يف ص
 مسألتني يف غاية األمهية علىن عليها، وسيكون لذلك أثر واضح مّعلى دفع التعويضات عن اخلسائر املؤ

. مسألة اهلدف الذي قامت من أجله فكرة التأمني التكافلي حيث سيشكك ذلك يف جناح الفكرة: ومها
ن العجز التأميين سينتج عنه خماطر املنافسة والسمعة التجارية اليت ستؤثر على مستوى واملسألة األخرى أ

  .1الطلب على خدمات التأمني التكافلي واالجتاه حنو التأمني التجاري
 )26( من املعيار رقم )10 ( من املادة)08(جاء يف الفقرة :  طرق تغطية العجز التأميين-انياًـثـ

يف حالة عجز موجودات التأمني عن سداد التعويضات املطلوبة، : "  ما يلي*يمني اإلسالمأاخلاص بالت
وعدم كفاية تعويضات شركات إعادة التأمني فإنه جيوز للشركة أن تسد العجز من متويل مشروع أو 
قرض حسن، على حساب صندوق التأمني، وتغطى االلتزامات الناشئة عن العجز احلادث يف سنة ما 

التالية، كما جيوز للشركة مطالبة محلة الوثائق مبا يسد العجز إذا التزموا ذلك يف من فائض السنوات 
  :2 ومن خالل ما يلي نستعرض أهم طرق تغطية العجز يف شركات التأمني التكافلي".وثيقة التأمني

يقدم املسامهون قرضاً حسناً من حسام على أن يسدد ذلك القرض من صايف : القرض احلسن - 1 
 "القرض احلسن"قراضية جتسد معىن التأميين الذي يتحقق خالل السنوات املقبلة، وهذه اخلدمة اإلالفائض 

يف الشريعة اإلسالمية، وطبقاً للضوابط والقيود الشرعية اليت تضعها هيئة الرقابة الشرعية من أجل جتنب 
  .أي حمذور شرعي

اناً أمام طلب التأمني ملخاطر مركزة حبيث  نفسها أحي التكافليقد جتد شركة التأمني :إعادة التأمني - 2
وحىت ال تضيع متعامليها حتتفظ جبزء يف حدود طاقتها وحتول  أن إمكانياا املالية ال تسمح هلا بقبوله،

 وهو ذلك "إعادة التأمني" ىل عدة شركات ويطلق على هذه العمليةإالباقي إىل شركات تأمني أخرى أو 
ن إىل شخص آخر هو معيد التأمني بكل أو جزء من األخطار املؤمن عليها العقد الذي به يتنازل املؤمِّ

  :وتتنوع طرق عمليات إعادة التأمني أمهها
 املعيد  نمِّاملؤو) شركة التأمني( املباشر نمِّاملؤتفاق بني اتتم من خالل : ختياري إعادة التأمني اال-أ
تفاق إال باخلطر الذي مت بشأنه التعاقد لق هذا االخلطر معني، ووقت معني، وال يتع) شركة إعادة التأمني(

                                                
 .21: م، ص2011 ديسمرب 8 و7حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني التعاوين، الرياض، إدارة خماطر التأمني التعاوين اإلسالمي، : رانية العالونة 1
 ).05(أنظر امللحق رقم  *
اده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية حبث مقدم للمؤمتر الدويل للتأمني التعاوين، أبعالعجز يف صندوق املشتركني، : سليمان بن دريع العازمي  2

 .22-15: ، ص صم2010 أفريل 13و11منه، اجلامعة األردنية، 
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املباشر قد تعاقد عليها قبل ذلك، حيث جيب التعاقد بالنسبة لكل  نمِّاملؤفال يغطي أخطاراً أخرى يكون  
  حالة على حدة؛

 ناملؤمِّو) شركة التأمني( املباشر نمِّاملؤتفاق عام بني ا عبارة عن ووه:  إعادة التأمني اإلجباري-ب
يتعهد مبقتضاه الطرف األول بأن حييل للطرف الثاين جزءاً من األخطار، ) شركة إعادة التأمني(ملعيد ا

نها بطريقة آلية دون احلاجة إىل ومن مزايا هذه الطريقة أا تؤدي إىل تغطية األخطار اليت مت إعادة تأمي
  تفاق جديد؛ا

ئات إعادة التأمني بقبول ما يسند إليها من مبوجب هذه الطريقة تلتزم هي:  إعادة التأمني املختلط-ت
ن األصلي الذي له حرية االختيار يف إعادة التأمني من عدمه فإعادة التأمني هنا مِّعمليات من طرف املؤ

يسند إليه أخطار ذات   األصلي وإجبارية بالنسبة ملعيد التأمني الذي غالباً مانمِّمؤاختيارية بالنسبة لل
  .1ةدرجة عالية من اخلطور

االحتفاظ بأموال احتياطية ملواجهة االلتزامات  التكافلي ب شركات التأمنيتقوم:  االحتياطيات-3
وميكن حصر خمتلف االحتياطات اليت حتتفظ ا عادة  املستقبلية وحتقيق توازن واستمرار عملياا التأمينية،

  :2 فيما يليشركات التأمني التكافلي
تياطات االختيارية أرباحاً حمتجزة من أعوام سابقة، وتكون من ثل االحمت: ختياريةاالاالحتياطيات  -أ 

وتعد االحتياطات مصدراً من مصادر . األرباح أو فائض األموال من أجل تدعيم وتقوية املركز املايل
  لتمويل الذايت أو الداخلي للشركة؛ا

لتكافلي تعادل ما عليها من مني ا قيماً مالية متلكها شركة التأمتثل: ةجباري االحتياطيات اإل- ب
لتزامات جتاه عمالئها، وقد جلأت بعض احلكومات لسن القوانني اليت تضمن من خالهلا تفادي عجز ا

لتزاماا يف حالة تعثرها كما فرضت عليها رقابة من أجل حتقيق اشركات التأمني التكافلي عن الوفاء ب
عجزها عن الوفاء بالتزاماا  التكافلي يف حالة لتأمنيأمن العمالء، حيث تلزم هذه القوانني شركات ا

االستعانة باالحتياطات اإلجبارية أو االختيارية اليت قامت شركة التأمني التكافلي بتأسيسها من الفوائض 
املالية السابقة، ويف حالة عجز االحتياطيات املالية بتغطية العجز املايل يقوم حساب املسامهني بإقراض 

  .  قرضاً حسناً على أن يتم سداده من الفوائض املالية للسنوات املقبلةحساب املشتركني 
  

                                                
  .47:   مرجع سابق ، ص،)دراسة فقهية(إعادة التأمني والبديل اإلسالمي : عبد العزيز بن على الغامدي  1
 .22:  بن دريع العازمي، مرجع سابق، صسليمان 2 
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 الـرقابة الشـرعية على نشاط شـركات : لرابعبحث اــملا

  التأمني التكافلـي
شرعية من أجل ضمان الرقابة جهاز لليتطلب نشاط شركات التأمني التكافلي ضرورة وجود         

 أهم من الشرعية الرقابةترب جهاز يعأحكام الشريعة اإلسالمية وتوافق وتطابق عملياا مع مبادئ و
 من الكثري يعتمد عليه الذي األساس ، فهي املؤسسات املالية اإلسالميةيف املستحدثة الرقابية األجهزة
بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،  املؤسسات تلك التزام مدى ملعرفة املؤسسات هذه مع املتعاملني
 احملظور وترك املأمور لزوم يف والتقوى على الرب التعاون معىنحيقق  الشرعية هيئات الرقابة وجود كما أن

.  
  وبغرض توضيح دور وأمهية الرقابة الشرعية يف شركات التأمني التكافلي، سنتناول يف هذا املبحث 

دئها من خالل عرضاً ملفهومها، مكونات جهاز الرقابة الشرعية، وصوالً إىل بيان مراحلها وأهم مبا
  :  املطالب التالية

  معىن الرقابة الشرعية: املطلب األول
 التكافلي على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية كمنهج التأمني لشركاتيقوم النظام الداخلي      

ا تسري عليه يف مجيع أعماهلا ونشاطاا املالية، ومن هنا جاءت هيئات الرقابة الشرعية لتضبط أعماهلا مب
حيث تعترب ، لشركاتلقيام هذه ا الرئيسي هدفيتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية ويف هذا حتقيق لل

 الشريعة ألحكام شركة التأمني التكافلي أعمال مطابقة مدى من للتأكد الوقائية الشرعية الضمانة
 .كافليوأمهيتها يف شركات التأمني التوفيما يلي عرض  ملعىن الرقابة الشرعية، . اإلسالمية

 يف الشرعية للرقابة تعريف حمدد على واخلرباء الباحثون يتفق  مل: الرقابة الشرعية تعريف-أوالً
 واختصاصات أعمال لطبيعة املستمر التطور يف يكمن ذلك يف والسبب، اإلسالمية املالية املؤسسات

   : شرعيةنتناول أهم التعاريف اخلاصة بالرقابة الوفيما يلي س الشرعية، جهاز الرقابة
وضع ضوابط شرعية مستمدة من األدلة الشرعية، مث متابعة تنفيذها للتأكد : "الرقابة الشرعية هي -

 ؛1"من صحة التنفيذ

                                                
مع مناذج تطبيقية تشريعية وعملية ( هيئة الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواها وقراراا يف املؤسسات املالية اإلسالمية استقاللية: عماد الزيادات 1

 .1862: ص م،2011، 25، فلسطني،  جملد)العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث ، )يف اململكة اهلامشية األردنية
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 ؛1" املعايري الشرعيةتضعتصدر الفتاوى واهليئة الشرعية اليت : "الرقابة الشرعية هي -
 تقوم اليترفات والعمليات متابعة وفحص وحتليل األنشطة واألعمال والتص: "الرقابة الشرعية هي -

ا املؤسسة للتأكد من أا تتم وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وذلك باستخدامها الوسائل 
واألساليب املالئمة املشروعة، مع بيان املخالفات واألخطاء وتصويبها ووضع البدائل املشروعة هلا، 

ء الرأي الشرعي والقرارات والتوصيات واإلرشادات  اجلهات املعنية متضمنة إبداإىلوتقدمي التقارير 
 ؛2" األفضلإىلملراعاا يف احلاضر لتحقيق الكسب احلالل وكذلك يف املستقبل بغرض التطوير 

  إليهمقتصاديني املتخصصني، يعهدجهاز مستقل من الفقهاء الشرعيني واال: "الرقابة الشرعية هي -
لتزامها بأحكام اة، ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من توجيه نشاطات املؤسسات املالية اإلسالمي

      .3 "الشريعة اإلسالمية وتكون قراراا ملزمة للمؤسسة
عملية رصد وفحص ومتابعة :     من خالل ماسبق ذكره من تعاريف يتضح لنا بأن الرقابة الشرعية هي

 مطابقتها ملبادئ الشريعة اإلسالمية، من  للتأكد من مدىالشركةمجيع األنشطة والعمليات اليت تقوم ا 
  .الشركةأجل توضيح وبيان املخالفات ووضع البدائل املشروعة لتحقيق شرعية نشاط 

سبق التعريف بالرقابة الشرعية وحىت يصبح :  الفرق بني الرقابة الشرعية واهليئة الشرعية-انياًـثـ
  :4الشرعية واهليئة الشرعية والذي يكمن فيما يليمفهومها جلياً ال بد لنا من حتديد الفرق بني الرقابة 

اهليئة الشرعية هي جمموعة من الفقهاء واالقتصاديني الذين يقومون باإلشراف : من حيث املفهوم -1
  وأعماللشرعية فهي متابعة وفحص نشاطوتكون قرارام ملزمة، أما الرقابة ا على نشاط الشركة

 ؛أا تتم وفق أحكام الشريعة اإلسالميةالشركة أثناء وبعد التطبيق، للتأكد من 

                                                
، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة ة الشرعية على شركات التأمني التعاوينالرقاب: يوسف بن عبد اهللا الشبيلي 1

 .03:صم، 2010 أفريل 12 و11اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، 
لتاسع عشر مع الفقه اإلسالمي ، حبث مقدم للدورة ادور الرقابة الشرعية يف ضبط أعمال املصارف اإلسالمية :أمحد الصاحل صاحلحممد بن  2

 .04: م، ص2009 أفريل 30 و26 العربية املتحدة، تالدويل، اإلمارا
جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية، تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، : عبد احلق محيش 3

 .101: م، ص2007، فيفري 04، العدد 04الد
، حبث مقدم لدائرة الشؤون اإلسالمية أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية: عادل بن حممد بن عبد اهللا عمر باريان 4

 .12: م، ص2009 جوان 03 ماي و31، اإلمارات العربية املتحدة، "املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول"والعمل اخلريي حول 
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اهليئة الشرعية أعماهلا تسبق التطبيق، ألا تقوم وتصحح ومن مث تأذن بالطرح : من الناحية الزمنية -2
بالصورة اليت تراها، أما املراقب الشرعي فإن عمله يكون مزامناً للتطبيق باملتابعة، والحقاً له بالفحص 

 .ةواملراجع
 وحدة الشرعية ملراجعةاتعترب : الشرعية) التدقيق(الرقابة الشرعية واملراجعة بني ق  الفر-الثاًـثـ

 احلاجة تنبع، وواملوضوعية االستقالليةتتمتع ب لشركةل التنظيمي اهليكل ضمن )قسم أو إدارة( إدارية
 تهاووظيف األخرية عن فرع األوىل ألن ،نفسها الشرعية الرقابة إىل احلاجة من الشرعية املراجعة إىل

 إدارة أهداف حتقيق يف وفاعليته الشرعية الرقابة نظام أداء حسن من التحقق يف اإلدارة مساعدة
 مدى فحص": بأا هافيتعر ميكنو .اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام بضمان يتعلق فيماشركة 

 :1اآليت حوالن على األساسية أهدافها وتتحدد، "أنشطتها مجيع يف بالشريعةشركة ال التزام
 قاًوف اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام تطبيق جتاه مسؤولياا أدت لشركةا إدارة أن من التأكد -أ 
 شركة؛لل الشرعية الرقابة هيئة تقره ملا
 عنها احنراف أي وكشف األحكام بتلك والعاملني الشركة معامالت مجيع التزام من التأكد -ب

  ؛تكراره عدم لضمان ومعاجلته
 يف اإلسالمية بالشريعة االلتزام ضمانل وفاعليته وكفايته الشرعية الرقابة نظام مةئمال من التأكد -ت

 الختاذ لإلدارة ذلك وإبالغ فورية، بصورة احنرافات أي وكشف ،لشركةا معامالت مجيع
  .أخرى مرة تكراره عدم وضمان الوضع لتصحيح اإلجراءات

  :لرقابة الشرعية إىل قسمني مهاا تقسيم أشكال ميكن:  أشكال الرقابة الشرعية-اًرابـع
الرقابة الشرعية اليت ترتبط بأعضاء اهليئة الشرعية اليت يعينها جملس : داخلية وهيالشرعية الرقابة ال -1

إدارة الشركة، وتكون تبعيتها للهيئة الشرعية من الناحية الفنية ومن الناحية الوظيفية من حيث التعيني 
 ؛2واإلعفاء

وظيفة يؤديها مراجعون خارجيون، أي ال يتبعون إدارة الشركة، : ارجية وهياخلشرعية ال رقابةال  -2
  .3وإمنا يتبعون اجلمعية العمومية، من حيث التعيني والعزل واملكافأة واملساءلة والتقرير

                                                
حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع للهيئات الشرعية ، "املفاهيم وآلية العمل" التدقيق الشرعي اخلارجي ستراتيجيةإ:  مشعلبد الباري حممد عليع 1

  .21: م، ص2004 أكتوبر 04 و03يف املؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، 
 .20: دل بن حممد بن عبد اهللا عمر باريان، مرجع سابق، ص عا 2
حبث مقدم ملؤمتر التدقيق الشرعي، ماليزيا، ، "املفاهيم وآلية العمل"ستراتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي إ: عبد الباري حممد علي مشعل 3

 .04: م، ص2001ماي  10
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 الرقابة الشرعية يف تتجلى أمهية : يف شركات التأمني التكافليأمهية الرقابة الشرعية -اًخـامس
  :1 فيما يليات التأمني التكافليشرك

 تضبط شرعية جهة وجود خالل من إالَّ ،شركات التأمني التكافليهوية  من التأكد ميكن ال -1
  ؛أعماهلا

على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية كمنهج  لشركات التأمني التكافلي يقوم النظام الداخلي  -2
ومن هنا جاء دور جهاز الرقابة الشرعية ليضبط أعماهلا مبا تسري عليه يف مجيع أعماهلا ونشاطاا املالية، 

 ؛يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية، ويف هذا حتقيق للهدف الرئيسي لقيام هذه الشركات
شركات رقابة شرعية حيول دون استخدام الشريعة اإلسالمية امساً تسويقياً لبعض جهاز للوجود  -3

 ؛التأمني التكافلي
أكثرهم ذوي االختصاصات املالية واإلدارية يتعذر عليهم  لتأمني التكافليشركات االعاملني يف   -4

عينهم على تطبيق ي للرقابة الشرعية جهازاإلحاطة بفقه املعامالت املالية الشرعية، مما يلزم ضرورة وجود 
 .أحكام الشريعة اإلسالمية

  يف شركات التأمني التكافليجهاز الرقابة الشرعية: يناملطلب الثا

رقابة الشرعية يف جتسيد األساس الذي قام عليه نظام التأمني التكافلي، وهو إجياد ليساهم جهاز ا    
شركات رصد سري عمل  فبواسطة جهاز الرقابة الشرعية يتم ، التأمني التجاريةنظامالبديل الشرعي ل
 جهاز الرقابة هوممف ومن أجل توضيح . اإلسالميةعةيأحكام الشرمببادئ ووالتزامها التأمني التكافلي 

وأهم مبادئ جهاز  ، وظائفه، سنتناول يف هذا املطلب مكوناته يف شركات التأمني التكافليالشرعية
  .الرقابة الشرعية

 يفيتكون جهاز الرقابة الشرعية :  يف شركات التأمني التكافليمكونات جهاز الرقابة الشرعية -أوالً
  : 2 مها التكافلي من هيئتنيالتأمني شركات

هي هيئة تتكون من جمموعة من العلماء املختصني بالفقه اإلسالمي، ال يقتصر و: اإلفتاءهيئة  -1
، ويرمسون شركة التأمني التكافليعملهم على الفتوى بل ميثلون اجلهة املشرفة على العمل الشرعي يف 

   ؛هلا سياستها الشرعية العامة

                                                
 .91:، صمرجع سابق  محدي معمر، 1
مع حبث مقدم ، ، ضوابطها وأحكامها ودورها يف ضبط عمل املصرففالرقابة الشرعية على املصار :الشبيلي بن عبد اهللا يوسف  بتصرف،2

 .13ص، م2009، اإلمارات العربية املتحدة، 19الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة 
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 ختتص شركة التأمني التكافليالعاملني يف جمموعة من هي  : الشرعي)املراجعة ( هيئة التدقيق-2
، شركة التأمني التكافلياجلانب العملي من وظيفة الرقابة الشرعية، حيث يعملون على متابعة أعمال ب

، ألا تعمل على متابعة ما اإلفتاء هليئة اًملعرفة مدى التزامها بالضوابط الشرعية وتعترب هذه اهليئة امتداد
  .من فتاوى وقرارات اإلفتاءيصدر عن هيئة 

يؤدي جهاز الرقابة الشرعية :  يف شركات التأمني التكافلي وظائف جهاز الرقابة الشرعية-ثـانياً
  :1يف شركات التأمني التكافلي وظيفتني أساسيتني مها

وضع املعايري الشرعية لضبط عمل الشركة، وهذه الوظيفة تأخذ حكم الفتوى ألن ما يصدر عن  -1
 ية يعد أحكاماً شرعية؛جهاز الرقابة الشرع

التأكد من سالمة تنفيذ الشركة للمعايري واألحكام الصادرة عن هيئة الفتوى، وفحص مدى التزام  -2
 شركة التأمني التكافلي بتلك األحكام يف مجيع أنشطتها؛

  :يتفرع عن هاتني الوظيفتني جمموعة من املهام، ميكن إجيازها فيما يلي    
  شركة التأمني التكافلي،ستفسارات الشرعية املطروحة من قبل العاملني يفالفتوى واإلجابة عن اال -أ

  ؛واملتعاملني معها
، ملعرفة مدى موافقته ألحكام الشريعة  التأمني التكافليةشركالنظر يف النظام األساسي ل  -ب

 ؛اإلسالمية
 أحكام الشريعة املشاركة يف وضع التعليمات واللوائح، ومناذج العقود، ومراعاة انسجامها مع -ت

 ؛اإلسالمية
 ؛، يف كل مرحلة من مراحل التنفيذ التأمني التكافليةشركاملراجعة والتدقيق لكل أعمال   -ث
 ؛بأحكام املعامالت الشرعية  التأمني التكافليةشركوعية وتثقيف العاملني يف ت  -ج
اد البدائل للمعامالت احملرمة حماولة إجيو  التأمني التكافلية الديين لدى العاملني يف شركنشر احلس -ح

 ؛شرعاً
 ؛ التأمني التكافليةشركإقامة الندوات واملؤمترات ذات الصلة بعمل  -خ
  التأمني التكافليةشركاملشاركة يف حل الرتاعات اليت قد تنشأ بني و نشر أعمال الرقابة الشرعية -د

  ؛واملتعاملني معها

                                                
 .06: مرجع سابق، صات التأمني التعاوين، الرقابة الشرعية على شرك: الشبيليبن عبد اهللا يوسف   1
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 بأحكام الشريعة اإلسالمية يف معامالا،  التأمني التكافليةشركإعداد التقارير اليت تبني مدى التزام  -ذ
 .ورفعها للجهات املختصة

 الشرعية الرقابةجهاز نشاط  وميق: مبادئ جهاز الرقابة الشرعية يف شركات التأمني التكافلي -ثـالثاً
 ركات التأمنيشالرقابة يف  من ريهغ عن متيزهجمموعة من املبادئ اليت  على يف شركات التأمني التكافلي

  : وفيما يلي عرض هلذه املبادئ،التجارية
 والقرار الفتوى اختاذ حرية توفر اليت القانونية الضمانة االستقاللية مبدأ يعترب: مبدأ االستقاللية -1

جهاز الرقابة ميكن تعريف مصطلح استقاللية  وخارجية، ضغوط أية عن ابعيد وجترد مبوضوعية الشرعي
الرقابة الشرعية من ممارسة نشاطه حبرية تامة دف حفظ أعمال جهاز طة متكن سل: "الشرعية بأنه

   .1"املؤسسة املالية من املخالفات الشرعية
تتحقق   يف شركات التأمني التكافليالرقابة الشرعيةجهاز  من خالل هذا التعريف يتضح لنا بأن استقاللية

  :2ي توضيح ملعىن االستقالل اإلداري واملايل، وفيما يلةاملاليو ةداريباستقالله من الناحية اإل
 الرقابة جهازلتفعيل دور الرقابة الشرعية ال بد من استقالل ): الوظيفي(االستقالل اإلداري  -أ

 يكون أحد جيب أالَّ) املفيت( الرقابة الشرعية جهاز، فعضو شركة التأمني التكافلي الشرعية عن إدارة
ا جيب أن حيصل املراقبون الشرعيون على دعم مستمر من طرف كم ، التكافليالتأمنيموظفي شركة 

يكون هلم اتصال مباشر مع مجيع املستويات اإلدارية، ملا يف ذلك من تعزيز ملكانة الرقابة يف واإلدارة، 
  ؛اهليكل التنظيمي

بة  الرقاجهازدفع املستحقات املالية لعضو التكافلي  التأمني شركة جيب على :االستقالل املايل -ب
نسبة حمددة من صايف الربح أو على أساس حتديد أجر كامل كل  شكل أجر شهري،الشرعية على 

  .سنة
 من شركة التأمني التكافلي يف الشرعية جهاز الرقابة عن يصدر مبا مبدأ اإللزام يعترب:  مبدأ اإللزام-2

، حيث أن ة التأمني التكافليشرك يف الشرعية اهليئات أهداف حتقيق يف رئيسي املبادئ ملا له من دور أبرز

                                                
ؤمتر املصارف اإلسالمية حبث مقدم مل، تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية: حممد زيدان 1

 .09: م، ص2009بني الواقع واملأمول، ديب، 
 مرجع سابق،، ، ضوابطها وأحكامها ودورها يف ضبط عمل املصرففرعية على املصارالرقابة الش :الشبيليبن عبد اهللا يوسف   بتصرف، 2

 .18: ص
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 والرقابة الفتوى يف دوره ممارسة يفجهاز الرقابة الشرعية  استقاللية مبدأ يعزز" اإللزام" مبدأ على النص
    .عليها السليب التأثري أو الضغط من نوع ممارسة أي دون ويحول الشرعية،

 الشرعية، وتتحقق الشمولية بأمرين  الرقابةجهازتعد الشمولية مسة بارزة يف عمل  :مبدأ الشمولية -3
  :1مها
  ؛شركة التأمني التكافلي أن يشمل عمل الرقابة الشرعية مجيع أعمال - أ

يف ثالث مراحل للرقابة وهي  شركة التأمني التكافلي أن يشمل عمل الرقابة الشرعية أعمال -ب
  .بعد التنفيذ مرحلة ما قبل التنفيذ ، مرحلة التنفيذ ومرحلة ما

 سلبية ال دافعة إجيابية الشرعية والرقابة الفتوى هيئة كون تأن املبدأ هذا مفاد: أ اإلجيابية مبد-4
 أو شركة التأمني التكافلي تعوق عقبة إىل الشرعية والرقابة الفتوى هيئة تتحول أن جيب فال معوقة،

 يكونوا أن شرعيةال والرقابة الفتوى هيئة أعضاء من يتطلب وهذا اإلنتاجية، فاءاك من تقلل أن
 حيدث أن شأنه من فإن هذا مت وإذا فاءة،كو ودقة بسرعة الشرعية واإلجابات الفتوى لتقدمي مؤهلني

 اليت الشرعية للحلول مصدراً منها جيعل حيث الشرعية، والرقابة الفتوى هيئة وظيفة يف نوعية نقلة
  .2شركة التأمني التكافلي تواجه

  يف شركات التأمني التكافليعمل جهاز الرقابة الشرعية   ومراحلجماالت: ثالثاملطلب ال
شركات التأمني  أعمال حفظ يف يتلخص الشرعية هاز الرقابةجل االستراتيجي اهلدف كان     ملا 
 املاليةواملعامالت  العقود على يقتصر ال والرقابة اإلفتاء يف دوره فإن  املخالفات الشرعية نم التكافلي
 فضالً عن كون نشاطه يتم وفق جمموعة من املراحل اليت تضمن سري أخرى جماالت يشمل بل ،فحسب

نشاط شركات التأمني التكافلي وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ويف هذا املطلب عرض الت عمل 
  :جهاز الرقابة الشرعية وأهم مراحله من خالل ما يلي

تتمثل جماالت عمل جهاز  : التكافلي يف شركات التأمني جماالت عمل جهاز الرقابة الشرعية-أوالً
  3: ما يلي في يف شركات التأمني التكافليالرقابة الشرعية

                                                
 .24: ص، مرجع سابق  التعاوين اإلسالمية وطرق تفعيلها،التأمنيالرقابة الشرعية على مؤسسات  :عماد الزيادات 1
 .112: مرجع سابق، ص عبد احلق محيش،   2
 5حبث مقدم للمؤمتر الثالث للهيئات الشرعية واملؤسسات املالية اإلسالمية، الكويت، للهيئات الشرعية، النظرية العامة: رياض منصور اخلليفي 3
 .44: صم، 2003 أكتوبر 6و
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 اللمجا العملية الناحية من املالية واالتفاقيات العقود متثل: تفاقيات املاليةواملعامالت واال  العقود-1
 انهأ الشرعية اهليئات مسرية يف يلحظ مما و ،نسبياً متقدم حنو على فيه دورها الشرعية اهليئات متارس الذي

 العقود وصيغ املالية املعامالت كثرةل ذلك ويرجع ،احملور هذا حنو )ورقابة إفتاء( جهودها كثفت
جهاز الرقابة  قبل من هلا املستمرة املتابعة تتطلب واليت ، اليت تقوم ا شركات التأمني التكافلياملستجدة
  .انهبشأ الشرعي احلكم إصدار بغرض الشرعية

شركة التـأمني ل العامة بالسياسات ويقصد: لشركة التأمني التكافليالسياسات العامة  -2
  وتتعدد"أهدافها سبيل حتقيق يف الشركة تتخذها اليت العامة والتدابري جراءاتاإل "ـافليالتكـ

سياسات نشاطها املايل ومن بني ال أعماهلا إضافة إىل حجم وطبيعة ،الشركة أهداف بتعدد السياسات
  :1جند شركات التأمني التكافليلالعامة 

ة السياسات يقوم جهاز الرقابة الشرعية يف البحث عن مدى شرعي: ستثماريةالسياسات اال -أ
قوم يوبعدها عن مجيع املعامالت الربوية والقمار كما اليت تقوم ا شركات التأمني التكافلي  االستثمارية

 لغرض معها والتشاور ،إدارة شركة التأمني التكافلي إىل صح والتوجيهلنا الرقابة الشرعية بتقدمي جهاز
  ستثمارية البديلة واليت تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛اال الصيغ إجياد
 يف وتتخذ ،خلدماا التأمينية التكافلية بالترويج  التأمني التكافلياتشرك تقوم: تسويقية سياساتال -ب

 التسويقية، الكفاءة من قدر أعلى حتقق اليت واألساليب السياسات من دداًع اخلدمات هذه تسويق سبيل
 يف عليها املتعارف التسويق أساليب من باًأسلو شركات التأمني التكافلي تتبع قد األحيان بعض ويف

جهاز  على فيتعني اإلسالمية، الشريعة أحكام مع يتعارض قد األسلوب هذا أن إالَّ العملي، العرف
 منعها أو تصحيحها بغرض التسويقية السياسات هذه جتاه دوره ارس ميأن ذلك مبوجب الشرعية الرقابة

  ؛ذلك لزم إذا
 وفقرات بنود ومراجعة بفحص الشرعية جهاز الرقابةيقوم : النظم والقوانني واللوائح الداخلية -3

 املؤسسني مع اتهوعالقا اتهالومعام أعماهلا يف شركة التأمني التكافلي ا تلتزم اليت القانونية املرجعية
 إمنا حقوق،و واجبات من عليها أو وماهلا وحدودها العالقات هذه وإن فيها، العاملني وسائر واملسامهني

 واللوائح األساسية النظم جانب إىل شركة التأمني التكافلي لعمل املنظمة القوانني جمموعة ببيانه تعىن
يتجلى دور جهاز الرقابة الشرعية يف التأكد من مدى تطبيق  واليت تنظم نشاطها، وةشركلل الداخلية
  نشاطها وفق أسس شرعية؛ للقوانني والتشريعات احلكومية اليت تنظم  شركة التأمني التكافليواحترام 

                                                
 .49:  ، مرجع سابق، صالنظرية العامة للهيئات الشرعية: رياض منصور اخلليفي  1
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 العامة والسمات اآلداب العامة باألخالقيات ونعين: شركة التأمني التكافلياألخالقيات العامة يف  -4
 يلالعمف ،عرفاً وال شرعاً يعارض ال مبا أفرادها وسلوك سياستها يف ةالشرك ابه حلىتت أن ينبغي اليت

 الشريعة يف األخالقيات قانون وفق يعامل أن يتوقع فإمنا شركة التأمني التكافلي مع التعامل يقصد حني
 اللتزاما بضرورة والتثقيف التوعيةيف القيام ب جهاز الرقابة الشرعية دورهنا ويتجلى  اإلسالمية،

  .امعه املتعاملني جتاه شركة التأمني التكافلي مصداقية زيتعز من أجلباألخالقيات العامة، 

  :1 للمراحل التاليةتتم الرقابة الشرعية وفقاً : مراحل تنفيذ عملية الرقابة الشرعية-ثـانياً
مني التكافلي، ومن  تكون قبل تنفيذ أعمال شركات التأ: )قبل التنفيذ( املسبقة  الرقابة الشرعية -1

  :مايليأبرز أعماهلا 
  وائح والنظام األساسي؛لمراعاة اجلوانب الشرعية يف عقد التأسيس وال - أ

  إشرافها على إعداد وصياغة مناذج تعاقدية وخدمات تأمينية جديدة؛-ب
 . املراجعة الشرعية لكل ما يقترح عليها من أساليب استثمارية-ت
 قد حتتاج إىل عند قيام شركة التأمني التكافلي بنشاطها ):  أثناء التنفيذ(ة  العالجي الرقابة الشرعية-2

رأي شرعي يف خمتلف املسائل اليت تواجهها، وهنا يربز دور جهاز الرقابة الشرعية يف ضبط وتصحيح 
 الرقابة الشرعية جهاز األخطاء وتقدمي النصح والرأي الشرعي ملختلف املسائل اليت تقترح عليه ويقوم

  :الل هذه املرحلة مبا يليخ
   الرأي الشرعي فيما حيال إليها من معامالت؛إبداء - أ 

   املراجعة الشرعية جلميع مراحل تنفيذ العملية االستثمارية وإبداء املالحظات ومتابعتها؛-ب
 ؛حل التنفيذااليت قد تقع يف مرووى املتعلقة بالتطبيق الشرعي االتحقق من الشك -ت
ارير هيئة التدقيق الشرعي فيما خيص املراجعة الشرعية اخلاصة بنشاط شركة  اإلطالع على تق-ث

 .وإبداء الرأي بشأا تكافلي التأمني
 الشرعية بعد عملية التنفيذ من خالل ةتتم عملية الرقاب :)بعد التنفيذ(التكميلية  الرقابة الشرعية -3

دراسة املالحظات ، ود االنتهاء من تنفيذهمن الناحية الشرعية بعالتأمني التكافلي ة نشاط شركمراجعة 
  .2 من الناحية الشرعيةشركةاليت يبديها املتعاملون مع ال

                                                
، حبث مقدم لليوم الدراسي حول التمويل اإلسالمي، األغواط،  اإلسالمي يف تطوير العمل املصريفشرعيةدور الرقابة ال :د الرزاق خليلبع  1

 .08: م، ص2010ديسمرب 
 .89: محدي معمر،  مرجع سابق، ص 2



  - 141 - ص............................................................شركات التأمني التكافلي: لثالثالفصــل ا
 
 

   
  
  : الصة الفصـلــخ

  
   بعد أن تناولنا يف بداية هذا الفصل أساسيات حول شركات التأمني التكافلي من خالل التطرق 

موي، تناولنا بعدها وبالتفصيل صيغ اإلدارة ألنواعها، العالقات املالية اليت تنظم نشاطها ودورها التن
وبعد أن تطرقنا لدراسة الفائض التأميين يف شركات . املعتمدة من طرف شركات التأمني التكافلي

التأمني التكافلي من خالل دراسة معناه ودوره يف جتسيد الفكر التأميين التكافلي، ومن مث دراسة آلية 
ا بعد ذلك لدراسة دور وأمهية الرقابة الشرعية يف شركات التأمني وسبل تغطية العجز التأميين، انتقلن

  .التكافلي
  ما جيمعها أا مجعيات تعاونيةأن إالَّ التكافلي التأمني شركات تنوعرغم إىل أنه  توصلناولـقد    

اصد إذ جمموعة من العقود والعالقات التعاقدية املركبة اليت تتداخل فيها الصيغ واملقتنظم أعماهلا وفق 
 حبساب طرف كل ، وينفردةالتجاري الوثائق محلة وحقوق املسامهني حقوق بني الفصل مبدأتقوم على 

 الربا من خالية إسالمية اقتصادية مناذج بتقدمي  قد قامالتكافلي التأمني نظام ، فضالً عن كونمنفصل
 يئةهل التأميين الفائضكية والوقف ويقوم على أساس مل الوكالة التجاري كاملضاربة، التأمنيب مقارنة

 ويف حالة وجود عجز يف صندوق املشتركني فإنه يتم التأمني ألعمال املديرة للشركة ال املشتركني
االستعانة باالحتياطات اإلجبارية أو االختيارية، ويف حالة عجز االحتياطيات عالجه وتغطيته من خالل 

 بإقراض حساب املشتركني قرضاً حسناً على أن يتم املالية بتغطية العجز املايل يقوم حساب املسامهني
  .سداده من الفوائض املالية للسنوات املقبلة، كما يتم اللجوء لعملية إعادة التأمني التكافلي

شرعية من الرقابة لل جهاز التكافلي يتطلب ضرورة وجود التأمنينشاط شركات    وقد خلصنا لكون 
 مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وتنمية نشاط أمنيالتأجل ضمان توافق وتطابق نشاط شركة 

  . التكافليشركات التأمني
 عن ماهي متطلبات  التكافلي جيعلنا نتساءلالتأمني آللية عمل شركاتولعل هذا العرض النظري   

إلجابة عليه من خالل وهذا ما سنتطرق لوسبل تنمية نظام التأمني التكافلي والرفع من أداء شركاته؟، 
 .لفصل املوايلا



 
 
 

   :ـرابعالالفصل   
 

التأمين سبـل تنمية نظـام   
 التـكـافـلي
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  :متهـيد
حيث ظهرت العديد من تطوراً ملحوظاً يف اآلونة األخرية، شهدت صناعة التأمني التكافلي       

املتواصل لصناعة والنمو ح على الرغم من النجاأنه  ، إالَّ يف خمتلف البلدانيالتكافلالتأمني شركات 
سنة يف السودان تكافلية من تأسيس أول شركة تأمني  املعاصرة بدءاًاالتأمني التكافلي واتساع تطبيقا 

، الصناعةهذه ستراتيجية اليت دد مستقبل مجلة من التحديات اإلهذه الصناعة  زالت تواجه ال ،م1979
  .ىاألخر التأمني لنظم اسياد وحتقيق سريا هذه الصناعة وتأمني متنمية يتطلب ضرورةمما 

نظام سبل تنمية وتطوير  على التعرفوبشكل أكثر تفصيالً حاول سنومن خالل هذا الفصل        
جتارية من الدول العربية اليت يطغى على نشاطها معامالت مالية يوجد عدد ، حيث  التكافليالتأمني

مكوناً أساسياً ه ر باعتباهود لتمتني مسرية نظام التأمني التكافليبذل اجليستوجب  األمر الذي ،)تقليدية(
  .وعقبات مشاكل من يعترضه ما  ومواجهةعاجلةمبوذلك  للقطاع املايل يف االقتصاد

  : ذلك من خالل املباحث التاليةنستعرضوس        
  ؛تنمية اجلانب  القانوين املنظم لصناعة التأمني التكافلي  :املبحث األول -
  ؛ دور الرقابة الشرعية على نشاط شركات التأمني التكافليتنمية:  بحث الثاينامل -
 ؛ التأمني التكافليشركاتلوالفين  تنمية اجلانب املايل: املبحث الثالث -
 شركات التأمني التكافلي؛يف تنمية اجلانب التسويقي : املبحث الرابع -
  .نشر الثقافة التأمينية التكافلية:  خلامساملبحث ا -
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  انوين املنظم  لصناعة ـانب  القـمية اجلـتن: بحث األولــامل

  التـأمني التـكافلـي      
 التكافلي منيأالت صناعة نظمتو قننت يتلا الفاعلة األداة هي الدولة من الصادرة التشريعات تعترب    

 أميينالت شاطنبال الصلة ذات واملؤسسات التأمني التكافلي شركات أداء ومراقبة منح التراخيصعملية و
األمر الذي التكافلي،  منيتأال نشاط يف يؤثر ذلك فإن ضعفها أو وجودها، حالة عدم يف أما. الدولة يف

سيتم تناوله يف هذا املبحث من خالل املطالب  وهو ما، ريعات والقواننيهذه التش تنميةيتطلب ضرورة 
  :التالية

 اعة التأمني التكافليصدار قانون ينظم صنإ: املطلب األول
واجه نظام التأمني غياب قانون ينظم صناعة التأمني التكافلي من أهم وأبرز التحديات اليت تيعترب     

  التأمينيةاخدماخيصها وأعماهلا واالتكافلي، حيث ينتج عنه خضوع شركات التأمني التكافلي يف تر
نشاطها الذي له طبيعته الف منطق التنظيم السليم لاألمر الذي خيالتكافلية إىل قانون التأمني التجاري، 

اخلاصة اليت متيزه عن نظام التأمني التجاري، وبالتايل فإن إدراج شركات التأمني التكافلي حتت أحكام 
صدار قانون ينظم إالقانون التجاري فيه مناقضة كبرية ألهداف التكافل وغاياته، لذلك ال بد من ضرورة 

  :فلي مع أخذ بعني االعتبار املسائل اليت نوردها فيما يليصناعة التأمني التكا

برز املسائل املطروحة للبحث أمن  :فصل قانون التأمني التكافلي عن قانون التأمني التجاري -أوالً
وضع وإعداد قانون خاص  مسألة  أوالً: هيواملناقشة واملتعلقة بتقنني أعمال شركات التأمني التكافلي

ا املسألة الثانية أم، تكافلي حبيث يكون منفصالً ومستقالً عن قانون التأمني التجاريصناعة التأمني الب
، وفيما يلي مربر كل  االقتصار على إضافة فصل خاص بتقنني التأمني التكافلي ضمن القانون العامفهي
  :1قول
قانون يستند فصل : التأمني التكافلي عن قانون التأمني التجاريفصل قانون القول بمربرات   -1

 نظام التأمني التكافلي خيتلف متاماً عن نظام التأمني ي عن قانون التأمني التجاري إىل كونالتأمني التكافل
كما أن  الفصل بينهما يف التقنني شكالً وهيكالً،  ضرورةوجبستي مما  *من عدة جوانبالتجاري، 

                                                
 .11:  صمرجع سابق،قوانني التأمني التكافلي األسس الشرعية واملعايري الفنية، : رياض منصور اخلليفي 1
 .)03 (:أنظر امللحق رقم *
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تمداً من أحكام الشريعة وكونه مسمبدأ الفصل يعزز ضرورة احترام خصوصية التأمني التكافلي، 
  .اإلسالمية، األمر الذي حيتم عدم إدراجه ضمن قانون التأمني التجاري

يستند عدم  :التأمني التكافلي عن قانون التأمني التجاري فصل قانون عدم القول بمربرات  -2
ولة ذا كون التقنني جيسد عالقة الدالفصل بني قانون التأمني التكافلي وقانون التأمني التجاري إىل 

، وواجب اجلهات املعنية بالرقابة على التأمني أن تطبق معايريها )قطاع التأمني(النوع من القطاع املايل 
ومبا أن قواعد الفنية ويشمل ذلك التأمني وفق أي نظام من األنظمة املعمول ا يف الصناعة التأمينية، 

ألدوات اليت تتبعها فإن الفصل الشكلي بقانون اليت تزاوهلا وااإلشراف والرقابة متماثلة من حيث اجلهة 
االكتفاء بإضافة وعليه فإن للتأمني التكافلي يكون عدمي اجلدوى من الناحية العملية، خاص ومستقل 

 وإدراجه ضمن قانون التأمني القائم حيقق احلاجة العملية لتنظيم نشاط شركات -ببنود حمددة–فصل 
 .1رقابة واحلماية مثل شركات التأمني التجاريةالتأمني التكافلي، كما يكفل هلا ال

التجاري فصل قانون التأمني التكافلي عن قانون التأمني ه ليس بالضرورة  بأنمما سبق ميكن القول    
املعايري احترام إلزامية تطبيق املبادئ اليت يقوم عليها التأمني التكافلي وأن يتضمن القانون املهم هو ولكن 

  .كأساس لصياغة قانون التأمني التكافلية الدولياإلسالمية 

نظم يقانون وإعداد  ةصياغ:  املعايري الواجب مراعاا يف صياغة قانون التأمني التكافلي-انياًــث
يتطلب ضرورة وضع مجلة من املعايري اليت يعتمد بناؤها على املبادئ اليت يقوم  ،التأمني التكافليصناعة 

  : فيما يليريهذه املعايأهم ونورد عليها نظام التأمني التكافلي 
لتأمني  لعقد اتعريفاً جيب أن يتضمن قانون التأمني التكافلي: التأمني التكافليعقد التعريف ب  -1

 احملاسبة هيئة عن الصادر )26( رقم الشرعي املعيار تعريف تبين احلالة هذه يف ويفضلالتكافلي، 
 وردت صياغته  وقد شامل، تعريف وهو ،م2006سنة رين  بالبحاإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة

 هذه عن الناشئة األضرار تاليف على معينة ألخطار يتعرضون أشخاص اتفاقهو "  :يلي يف املعيار كما
 له تأمني صندوق ذلك من ويتكون بالتربع، لتزاماال أساس على شتراكاتاال بدفع وذلك األخطار،

 تلحق اليت األضرار عن التعويض منه يتم )صندوق( ةمستقل مالية ذمة وله عتبارية،اال الشخصية حكم
 هذا إدارة ويتوىل .والوثائق للوائح طبقاً وذلك ها،علي ناملؤم األخطار وقوع جراء من املشتركني أحد

                                                
 .11: رجع سابق، ص مقوانني التأمني التكافلي األسس الشرعية واملعايري الفنية،: رياض منصور اخلليفي  1



  -146- ص........................................................سبل تنمية نظام التأمني التكافلي: لرابعالفصــل ا
 

 التأمني أعمال بإدارة تقوم بأجر مسامهة شركة تديره أو الوثائق، محلة من خمتارة هيئة الصندوق
   .1"الصندوق وداتموج واستثمار

العاقدان، حمل العقد والصيغة : أركان عقد التأمني التكافلي وهيكما جيب أن يتضمن القانون     
  : 2إضافة إىل املتطلبات القانونية والشكلية لوثيقة التأمني التكافلي وهي) اإلجياب والقبول(
سم، اجلنسية، العنوان ن كاالبالعاقديضرورة اشتمال وثيقة التأمني على مجيع البيانات املتعلقة   - أ

   من معلومات؛وغريها
 إقرار العاقدين بأهليتهم الشرعية والقانونية؛  - ب
 ، وتوضيح املعلومات عن املستفيد إن وجد؛تاريخ حترير العقد، ومكان العقد  - ت
 ضوابطها؛وصف اخلدمة اليت تقدمها الشركة وصفاً دقيقاً بشروطها و  - ث
 ه، وكل ما يتعلق بإجراءات سريانه؛ومبلغ التأمني، وكيفية دفعبيان القسط   - ج
 بيان مدة العقد، وحق الفسخ، وكيفيته وكل ما يتعلق بذلك؛   - ح
 عدم وجود شطب على الوثيقة إالَّ إذا وقَّع عليها العاقدان؛   - خ
االستثناءات للحاالت والظروف القاهرة، وحاالت أخرى يترتب عليها حرمان املؤمن له من   حتديد - د

 ؛ق عليه يف العقدالتعويضات، أو مما اتف
 .التوقيع على العقد من قبل العاقدان مباشرة، أو من ميثلهما متثيالً قانونياً  - ذ
  .اإلشارة يف القانون مللحق التأمني - ر
يعترب هذا املعيار مهم : يعة اإلسالمية يف مجيع األعمال والعملياترلتزام املطلق مببادئ الشاال -2

 لكافة نصوص مواد وبنود القانون، واملوجه ملقاصده، حيث واستراتيجي، فهو مبثابة املرشد واملفسر
  .3لذلك جيب توضيحه ضمن نص قانوين، ويشمل هذا املعيار كافة أعمال شركة التأمني التكافلي

فيما خيص جيب أن يتضمن القانون ضبطاً : استثمار االشتراكات وإدارة شركة التأمني التكافلي -3
 شركةو املشتركني بنيلعالقة  اكونت، حيث جيب أن شتراكاتإدارة شركات التأمني واستثمار اال

 الوكالة بني اجلمع صيغة  أوالوكالة يغةص، املضاربة صيغة: وهي الصيغإحدى وفق التكافلي التأمني

                                                
حبث مقدم ملؤمتر ، "مع نظام أساسي منوذجي لشركة التأمني التكافلي"مشروع قانون منوذجي يف التأمني التكافلي : عبد الستار اخلويلدي 1

 .07-06: م، ص ص2010 أفريل 13و11التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، يومي 
 .27-26: ، ص صمرجع سابق، املتطلبات الشرعية لصياغة وثائق التأمني وعقوده: علي حمي الدين القره داغي 2
   . 09-07: مرجع سابق، ص ص عبد الستار اخلويلدي،  3
  ملزيد من التفصيل أنظر املبحث الثاين من الفصل الثالث. 
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 التكافلي، التأمني شركةو التكافل يف املشتركني بني املعتمدة العالقة صيغة كانت ومهما. واملضاربة
 والرسوم النسب على مقدماً النص جيب كما .التكافلي التأمني عقد يف ريحص بشكل ذكرها يتعني
 التأمني شركة جيب أن يشري القانون إىل ضرورة التزام، كما اختيارها يتم صيغة كل وفق عليها املتفق

 .املشروعة بالصيغ الوثائق لة محيدفعها اليت االشتراكات باستثمار التكافلي
 الفائض التأميين أهم أوجه االختالف بني شركات التأمني التكافلي يعترب: الفائض التأميين -4

 .*وشركات التأمني التجاري لذلك جيب اإلشارة إىل تعريفه وآلية توزيعه ضمن القانون
 وكيفية  التأميينتعترب مسألة العجز: املطلوبة التعويضات سداد عن التكافلي التأمني صندوق عجز -5

 يف ما يتجاوز عجز حصول عندف ، القانونضمنشارة إليها جيب اإلاليت املهمة من املسائل  عالجه
 التكافلي التأمني شركة على يتعني الصندوق، هذا يف املتراكمة تياطياتحواال التكافلي التأمني صندوق

 الرجوع حق التكافلي التأمني ةشركول .العجز يغطي مبا التكافلي التأمني صندوق بإقراض لتزامهاا تفعيل
 لتحقيق الالحقة السنوات يف التأمني فائض من القرض مبلغ سترجاعال التكافلي التأمني صندوق على

 من وإمهال تصرف سوء إىل سببه يعود التكافلي التأمني صندوق يف عجز حصول حال يفأما  .العجز
  . 1التكافلي التأمني شركة تتحمله العجز ذلك فإن التكافلي، التأمني شركة قبل
ن العملية  يف حتقيق استقرار وتواز التكافلييساهم نشاط إعادة التأمني:  التكافليأمنيإعادة الت -6

ضرورة أن يكون معيدوالنص على  هحتديد تعريفنظم وفق نص قانوين، إذ جيب التأمني، لذلك جيب أن ي 
  .2تدعو الضرورة إىل غري ذلكالتأمني ملتزماً بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، مامل 

لتأسيس جيب النص يف القانون على شرط وجود جهاز للرقابة الشرعية كشرط : قابة الشرعيةالر -7
 يف من الفقهاء يف الشريعة واملتخصصنيجهاز الرقابة الشرعية شركة التأمني التكافلي، وأن يكون أعضاء 

فهومي اإلفتاء  أن يتضمن القانون النص على مبدأ الفصل بني م أيضاًينبغيو .فقه املعامالت املالية
 إذ ختتص هيئة الفتوى .الشرعي كوظيفتني منفصلتني ضمن عمل جهاز الرقابة الشرعيةالتدقيق الشرعي و

يف حني ختتص هيئة التدقيق الشرعي فقط باإلفتاء الشرعي فيما يعرض عليها من مسائل واستفسارات، 
مدى ومعرفة  الشركة أعمال اجلانب العملي من وظيفة الرقابة الشرعية، حيث يعملون على متابعةب

  التأمني التكافلي النص عند إعداد قانون أيضاً من املسائل الواجب مراعاا  و. الشرعيةالتزامها بالضوابط
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   ؛1 من قرارات وأحكامهاما يصدر عنية وإلزامجهاز الرقابة الشرعية على مبدأ استقاللية 
 الزكاة فيه توضع للزكاة صندوق نشاءإالقانون على ضرورة نص جيب أن ي  :صندوق الزكاة -8

 الشركة حسابات بقية عن مستقل حساب الزكاة لصندوق يكون، والشركة معامالت على املستحقة
  .2احلساب إدارة طريقة الشرعية الرقابة جلنة وتعتمد املشتركني أو باملسامهني املتعلقة تلك سواء

جيب أن : ص لشركة التأمني التكافليتقدمي التقرير الشرعي السنوي كشرط لتجديد الترخي -9
يتضمن القانون النص على أنه يتعني على جهاز الرقابة الشرعية إصدار التقرير الشرعي السنوي ووضعه 

  ؛  3كشرط لتجديد الترخيص لشركة التأمني التكافلي
  وحل شركة التأمنيفيما خيص فض الرتاعاتجيب توفر نص قانوين :  وحل الشركةاملنازعاتفض  -9

 النظم وفق الوثائق ومحلة التكافلي التأمني شركة بني الناشئة اخلالفات حسمالتكافلي، حيث جيب 
 قبول الضرورة فيها اقتضت اليت العقود يف خاصة التحكيم إىل اللجوءجيب  كما  .السارية والقوانني

أما فيما يتعلق ، اومبادئه اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتعارض ما غري يف الوضعي القانون تطبيق
 : 4باحلاالت اليت يتم فيها حل شركة التأمني التكافلي واليت جيب النص عليها ضمن القانون فهي

 بالقانون؛ الواردة للقواعد وفقاً جتدد مل ماالتأمني التكافلي  لشركة احملددة املدة انتهاء -أ
 تأمني التكافلي؛ الشركة مدة بإاء العادية غري العمومية اجلمعية من قرار صدور -ب
 .أخرى شركة يف  التأمني التكافليشركة اندماج -ت
 دعوة اإلدارة جملس على وجب اماهل رأس نصف الشركة خسائر بلغت إذاكما جتدر اإلشارة إىل أنه   

 انتهاء عندو .نظامها يف املعني األجل قبل حلها أو الشركة استمرار يف للنظر العادية غري العمومية اجلمعية
 أو متصرف اإلدارة جملس طلب على اًبناء العمومية اجلمعية تعني احملدد األجل قبل حلها أو الشركة مدة
 قائمة العمومية اجلمعية سلطة وتبقى املتصرف بتعيني اإلدارة جملس وكالة وتنتهي سلطتهم وحتدد أكثر
  .ة التأمني التكافلياملتصرفني الذين يقومون بإدارة شرك عهدة إخالء يتم أن إىل التصفية مدة طوال

من بني : لتزام باملعايري اإلسالمية الدولية كأساس لصياغة قانون التأمني التكافلياال -الثاًـث
 يف جمال التأمني التكافلي إصدار جمموعة من  اإلسالميةالصناعة املاليةى اليت حققتها ربالنجاحات الك

 حماسبية وشرعية متخصصة، ني التكافلي، وهي معايرياملعايري الدولية املنظمة للقواعد العامة لنظام التأم
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 ،احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية والس الشرعي مبملكة البحرينتولـى إجنازها هيئة 
  :1وهي

 ؛التكافليواخلاص بالتأمني ) 12(املعيار احملاسيب اإلسالمي الدويل رقم   -1
  .*لتأمني اإلسالميباسم ا) 26( املعيار الشرعي الدويل رقم  -2

يتعني على واضعي قوانني التأمني التكافلي مراعاة النص على وجوب االلتزام أو االسترشاد مبا   و
  .صناعة التأمني التكافليل  وتوحيد املسار العامتضمنته املعايري املذكورة دف ضبط معايري

  إىل شركات تأمني تكافليةتحول شركات التأمني التجارية القانوين لم يتنظال: املطلب الثاين 
نظم مجيع عمليات التأمني تإصدار تشريعات تنمية نظام التأمني التكافلي ضرورة تطلب عملية ت    

عملية حتول شركات التأمني  قانونية وفنية وأيضاً شرعية إلدارة متطلبات  ومنهجيةاًضع إطاروتالتكافلي، 
ويف هذا املطلب عرض ، زئياًـلياً أو جـا التحول ك، سواء كان هذة إىل شركات تأمني تكافليةالتجاري

  .شركات التأمني التجارية إىل شركات تأمني تكافلية تنظم عملية حتولاليت ر ـلألط
  : ر املنظمة لعملية التحول الكلي لشركات التأمني التجارية إىل شركات تأمني تكافليةـاألط -أوالً
ارية إىل شركات تأمني تكافلية قيام شركة التأمني التجيقصد بالتحول الكلي لشركات التأمني    

عقد التأسيس والنظام األساسي، حبيث ينص فيهما على أا تلتزم يف كافة التجارية بإعادة تصميم 
ر اليت تنظم عملية التحول ـ، وبغرض توضيح أكثر لألط2أعماهلا وعملياا بأحكام الشريعة اإلسالمية

ية إىل شركات تأمني تكافلية نتناول فيما يلي عرضاً ملا ورد عن الدكتور لشركات التأمني التجار الكلي 
 اص بتحول البنك التجاري إىلاخل) 6(عداده على املعيار رقم إموسى مصطفى القضاة والذي استند يف 

والذي تضمن ، والصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، بنك إسالمي
  :3يليما
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 يتضمن هذا املخطط :شركات التأمني التجارية إىل شركات تأمني تكافليةاملخطط العام لتحول  -1
  :مايلي

إلاء  التأمني التكافلي جمال يف اخلربة ذوي العلماء يقره رمسياً ومعلن حمدد زمين جدول إعداد  - أ
 إىل لتجارية وفروعهاحتويل نشاط شركة التأمني ا يف التدرج طريق عن وذلك التعامل بالعقود احملرمة،

  ؛1، والتأكد من أمهية االلتزام باجلدول الزمين الذي مت إعالنهتأمينية تكافلية معامالت 
 من التحول مشروع دراسةتقوم ب متخصصة جلنةالتأمني التجارية بتشكيل  شركة دارةإ جملسقيام   -ب

  ؛والشرعية والفنية القانونية جوانبه
 هيئة معايريو تكافليال التأمنيبادئ م مع متوافقاً ليصبحالتأمني  ةلشرك ساسياأل النظام تعديل -ت

 ؛عام بشكل اإلسالمية الشريعة وأحكام خاص بشكل اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة
املتعامل ا والنظر يف كافة املخالفات الشرعية املرتبطة ذه التجاري  كافة عقود التأمني مراجعة -ث

 ؛2العقود
 ؛لتحولنامج ارب يتطلبها اليت واحملاسبية الشرعية املعايري مع افقاًمتو ليصبح احلاسويب النظام تعديل -ج
 خيالف ما على اشتماهلا عدم من والتأكد العقود املوقعة من طرف شركة التأمني كافة مراجعة -ح

 ؛اإلسالمية الشريعة أحكام
أصول التأمني التكافلي ومبادئ العمل ح ضالتأمني توللعاملني يف شركة وضع خطط تدريبية حمكمة  -خ

 ؛3التأميين التكافلي
  ؛ التأمني التجاريةلشركة اجلديد النشاطب للتعريف شاملة عالميةإو دعائية محلة تنفيذ -د
 الشريعة أحكام وفق العمل إىل حتولتقد  الشركة نما يبني أ ليتضمن الشركة اسم تغيري أو تعديل -ذ

  .اإلسالمية
تتضمن : اإلجراءات الالزمة لتحول شركات التأمني التجارية إىل شركات تأمني تكافلية -2

  : 4اخلطوات التالية
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 احملاسبة هيئة عن الصادرة الضوابط معايري يف جاء ما وفق داخليةال شرعية الرقابة للجهاز تكوين -أ
 ؛ بالبحريناإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة

 ذلك، تتطلب الرقابية اجلهات كانت إذا الترخيص بتعديلقانونية املتعلقة لا اإلجراءات مراعاة  - ب
 لتكافلي؛ا التأمني ئومباد أهدافللشركة حبيث يتضمن  األساسي النظام وتعديل

 الشرعية الرقابة هليئة موقع استحداث يتضمن حبيث لشركة التأمني، التنظيمي اهليكل بناء عادة  إ - ت
 استقالليتها؛يضمن 

  ؛اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام معتتفق  لعقود مناذج وضع أو لتعدي - ث
 ؛اإلسالمية البنوك إىل  التأمنيشركة حسابات كافة حتويل -ج
 حبيث ،التكافلي التأمني ئ نظامملباد صحيحةال مارسةامل لضمان الكافية التدريبية الربامج تنفيذ  - ح

 ؛الوظيفية املستويات كافة الدورات تلك تشمل
 هيئة عن الصادرة واألخالقيات والضوابط واملراجعة احملاسبة معايري لتطبيق الالزمة اخلطوات اختاذ - خ

   .اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة
 شركة إىل تحوللل هذه اإلجراءات كافة  التجاريةذ شركة التأمنينفيوجتدر اإلشارة إىل ضرورة ت     
، التحول عقب اجلديدة العمليات مجيع يف اإلسالمية، الشريعة ومبادئ بأحكام املتزواالتكافلية،  تأمني
 تأمني شركة تعترب الا فإ املرحلي التحول وإمنا ،الكلي التحولجارية الت التأمني شركة تقرر مل ذاأما إ

  . النهائيالتحول عملية إمتام بعد إالَّ تكافلية
 عندما :التحول قرار قبل  التجاريالتأمني شركةل روعةاملش غري لتزاماتاالاحلقوق و معاجلة  -3

 جيب نهإف التحول، قرار قبل ناشئة مشروعة غري حقوق والتزامات  التجاريةالتأمني شركة لدى يكون
  : 1 ملعاجلتهااخلطوات التالية اتباع

 لتأمنيا شركة امتالك: التحول قرار قبل  التجاريالتأمني شركةل املشروعة غرياحلقوق  معاجلة -أ
 تقرر اليت املالية الفترة من اعتباراًجيب عالجه  التحول، قرار قبل ناشئة مشروعة غري موجوداتالتجارية 

 حتولت إذا، والتحول بعد حصلت اليت احملرمة واإليرادات الفوائدلتخلص من باوذلك  التحول خالهلا
 .إتالفها عليها فيجب مةحمر سلعاً العينية اموجودا بني من وكان  التجاريةالتأمني شركة

 لتزاماتاتتنوع  :التحول قرار قبل  التجاريالتأمني شركةل املشروعة غري اللتزاماتا معاجلة -ب
 :حيث ميكن تقسيمها إىل ثالث التزامات نورد فيما يلي كيفية عالجها ،التأمني شركة
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 املنصوص األخطار نع تعويض شكل على توقعمل اااللتزام يكون :ا وكيفية عالجهةمتوقع اتالتزام -
 معظم عتباراب واحدة، سنة قصاهاأ مدة يف تنتهي ما غالباً واليت سريانه مدة خالل العقد بنود يف عليها
 غري قساطاأل مبخصصات لتزاماال هذا ملواجهة املرصودة املالية املبالغ تعرف وسنوية التأمني وثائق

 ،سارية تزال وال التحول قبل اه فيكتتاباال مت اليت الوثائق عن الناتج املتوقع لتزاماالعالج و .املكتسبة
  :مباحة أخطار أو حمرمة أخطار لتغطية  إما تكون واليت

 احلريق أخطار ضد تأمني وثيقة مثل – شرعاً احملرمة األخطار من بالوثيقة املغطى اخلطر كان إذا -
 تلك إلغاء باإلمكان يكن مل إذا أما .ممكناً ذلك مادام ،فوراً الوثائق هذه إلغاء جيب فإنه مخور ملصنع

  التأمنيلشركة جيوز فإنه العقد، اية إىل التغطية يف باالستمرار قانوناً ملزمة الشركة كون الوثائق،
 .اإلكراه أو القاهرة القوة مبدأ إىل ستناداًا االستمرار،

 حسب مرتبة التالية، تاملقترحا طرح فيمكن ،املباحة األخطار من بالوثيقة املغطى اخلطر كان إذا -
 :1أفضليتها

 الرقابة هيئة قبل منازة ا اجلديدة العقود صيغة إىل حتويلها يتم حيث) العقود (الوثائق تصحيح -
 اإلعالم وسائل يف اإلعالن أو تصالباال التصحيح على العمالء موافقة على احلصول وميكن الشرعية
  ؛ممكناً ذلك مادام وثيقته، إلغاء يتم التصحيح لىع ة املؤمن هلموافقويف حالة عدم م العامة،

  ؛ممكناًذلك  مادام السارية، التأمني وثائق مجيع إلغاء يتم حيث) العقود (الوثائق غاءـإل -
 يف التدرج مببدأ ويؤخذ املفعول، سارية الوثائق هذه اعتبار يتم حيث )العقود (الوثائق اءـإبق -

 يكون التدرج مببدأ األخذ ألن اإلسالمية، الشريعة أحكام مع متفقاً تربال يع االقتراح هذا ن أإال التحول،
 كما املمكنة، البدائل لوجود نظراً هنا متوفر غري وهذا لتها،مرت ترتل اليت احلاجة أو الضرورة لقاعدة اًتبع
  .السابقني االقتراحني يف
 ائقواليت ختص وث، فعالً عتوق اليت األخطار عن بالتعويض التزام وهو : وعالجهاةعـقاو اتلتزاما -

 ملواجهةاليت مت رصدها  املالية املبالغ تعرف و.التحول تاريخ قبل اسريا نتهىا وثائق أو املفعول سارية
فيما يتعلق بعالج و .التسوية حتت تعويضاتال فيها مبا عنها املبلغ تعويضاتال خصصاتمب لتزاماال هذا

 والقانونية، الفنية اجراءاإ اكتمال عند  دفعها التكافليأمنيالت شركة على يتوجب فإنه لتزاماتالاهذه 
 جيب ومما، ينته مل أم اسريا انتهى سواء التحول، قبل ااكتتب  اليت التأمني وثائق مبوجب وذلك
 .الوثائق محلة من حساب وليس مهنيااملس حساب من تدفع لتزاماتاال هذه أن له التنبه
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 تسهيالت ي أأو قروض عن ناجتة فوائد دفع عن عبارة لتزاماال كان إذا: أخرى وعالجهاالتزامات  -
 تاريخ قبل لتزاماتاال هذه اءإ فيجب عليها، حصلت قد التأمني شركة كانت مشروعة غري ائتمانية

 التأمني شركة خارج من التحول كان إذا ما أ.ذلك إىل اضطرت إذا إالَّ الفوائد تدفع وال التحول،
 التأمني اتشرك بشراء الراغبني املستثمرين أن يعمل فيجب حتويلها يف لراغبنيا قبل من بشرائها

 غري هو ما كل استثناء البيع، عقد تضمني نأ ،تأمني تكافلية اتشرك إىل احتويله قصد ،جاريةالت
 مل وإن .البائع على ا لتزاماال يظل حبيث التأمني، شركة على اليت الفوائد بدفع لتزامكاال مشروع،

 املشروعة غري احلقوق فيها مبا التأمني شركة وموجودات صولأ جلميع إال الشراء  مناملستثمرين مكنتي
  .1االلتزامات تلك اءإ سرعة على العمل شريطة ذلك فيجوز

 األطـر املنظمة لعملية التحول اجلزئي لشركات التأمني التجارية إىل شركات تأمني -انياًـث
 جانب إىلئي قيام شركات التأمني التجارية بتقدمي خدمات تأمني تكافلية نعين بالتحول اجلز: تكافلية

األمر كات التأمني التجارية رالمية لدى ش من خالل ما يعرف بالنوافذ اإلس2خدماا التجارية األصلية
تحدي  التحول اجلزئي يواجه حتدياً هاماً هو ال، غري أنع خدمات التأمني التكافلييساهم يف توسالذي ي

يظهر يف بعض صور التضليل واالستغالل الذي قد متارسه بعض شركات التأمني التجارية الذي فين لا
مما . *حتقيق رحبية تتصل بالسوق وشرائح املتعاملنيتكافلية قصد مينية اليت ترغب يف تقدمي خدمات 

 إىل شركات يتطلب ضرورة وضع ضوابط قانونية حتكم عملية التحول اجلزئي لشركات التأمني التجارية
  :3تأمني تكافلية نوردها فيما يلي

يقضي : وشركة التأمني التجاريةام بني النافذة التأمينية التكافلية ـوجود فصل مايل وحماسيب ت -1
يع وفصلها فصالً حماسبياً تاماً عن مج" كافليأمني التنافذة الت"هذا الضابط بضرورة حتقق شرط استقاللية 

                                                
 .12: صمرجع سابق، حتول شركات التأمني التقليدي إىل شركات التأمني اإلسالمي، : موسى مصطفى القضاة  1
 .25:  صات وجتارب التأمني التكافلي اإلسالمي،تقييم تطبيق: رياض منصور اخلليفي  2
سالمية يف بعض التشريعات، حيث جند النموذج املقترح لقانون البنوك اإلسالمية من قبل بنك الكويت إتعلق بإنشاء نوافذ ي هناك خالف فيما  *

إن مزاولة النشاط املصريف (من مقدمة املذكرة اإليضاحية على مايلي ) 6(لصريح، فقد نصت الفقرة  تبىن املنع االذي) 88/2(املركزي يف املادة 
وعها القائمة، إىل روفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية يتعني أن يتم من خالل بنوك إسالمية مستقلة، سواء من خالل فروع أو وحدات يف بعض ف

، وبناءاً عليه ويف )الوضع سواء من ناحية الرقابة أو من ناحية االلتزام الدقيق بأحكام الشريعة اإلسالميةجانب نشاطها العادي نظراً لعدم سالمة هذا 
من صيغة ) 5/2(سسها الفكرية وقيمها األخالقية فقد جاءت املادة أسالمي بعيداً عن ك اإلنسبيل منع التضليل والتالعب واستغالل أدوات الب

ر على غري املؤسسات املسجلة يف سجل البنك اإلسالمي أن تستعمل يف عنواا التجاري أو يف نشراا مقترح بنك الكويت املركزي لتحظ
قوانني التأمني التكافلي األسس الشرعية : رياض منصور اخلليفي: املرجع. سالمي لتضليل اجلمهور حول طبيعة البنكإوإعالناا تعبري بنك 

 .48 : مرجع سابق، صواملعايري الفنية،
 .49-48:  ص مرجع سابق، صقوانني التأمني التكافلي األسس الشرعية واملعايري الفنية،: رياض منصور اخلليفي   3
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 ذمة مالية منفصلة للفرع، ويستقل شاءرية، حيث تتحقق االستقاللية بإنأعمال شركة التأمني التجا
  .ية متييزاً عما حيصل يف الفروع التجاريةبرته املستندية وإجراءات التعامل والقيود احملاسوبد
يتعني وجوده يف يعترب شرطاً وضابطاً ضرورياً : التكافلي  التأمنيوجود رقابة شرعية على نافذة -2

حيث تقوم الرقابة الشرعية وابتعادها عن التحايل والتضليل،  " التأمني التكافلينافذة"المة التحقق من س
  .التكافليالتأمني بدور التدقيق على أعمال نافذة 

يقتضي هذا الضابط ضرورة وجود رقابة : وجود رقابة رمسية من الدولة على النافذة اإلسالمية -3
 من سالمة تطبيق الشرطني ق، حبيث تستهدف التحقلتكافلي ارمسية من الدولة، متخصصة يف التأمني

وأية شروط فنية أخرى تضعها جهات االختصاص ) شرط االستقاللية ووجود رقابة شرعية(السابقني 
 وذلك محاية للجمهور من ، عن شركة التأمني التجاريالتأمني التكافليلضمان استقاللية نافذة 

  . شركات التأمني التجارية حتت شعار الشريعة اإلسالميةممارسات التضليل اليت قد متارسه بعض
 التأمني التكافليي معاصر فيما خيص وجود نافذة ـ رغم وجود خالف فقه يتضح لنا بأنهمما سبق   

، حيث مت االعتراف ا على أنه تعمل يف إطارها شركات التأمني التجارية غري أا تعترب مسألة اجتهادية
التأمني  نظام تطبيق يف للتدرج خطوة يعتربها والتعامل ا ارشتنا ف1 اهليئات الشرعيةمقبولة شرعاً من قبل

 يف التأمني التكافلي نظام بنجاح) شركات التأمني التجارية (منها عملياً عترافاًا، فضالً عن كونه التكافلي
  .العملي الواقع

  كات التأمني التكافليلتزام القانوين بتطبيق مبادئ احلوكمة يف شراال :املطلب الثالث
   أصبحت قضية احلوكمة على قمة اهتمامات جمتمع األعمال الدويل واملؤسسات املالية العاملية، حيث    

ضمان وتتفق اآلراء على الصعيد العاملي على أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف حتسني إدارة الشركات 
رساء إ، األمر الذي يتطلب ضرورة على أسس سليمةاإلدارية  اختاذ القرارات مما يساهم يفداء تطوير األ

وفيما يلي  لتكافلي،لتحقيق فعالية أدائها وترسيخ الفكر التأميين ا مبادئها يف شركات التأمني التكافلي
عرض ملبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي، إجراءات إرسائها وتعزيزها، إضافة إىل أمهية 

ة املالية وحبوكمة االلتزام ء مع اإلشارة إىل أمهية االلتزام امش املالتكافليتطبيقها يف شركات التأمني ال
  .الشرعي كآلية لتعزيز مبادئ احلوكمة

                                                
اإلرشادات املتعلقة باالعتراف بالتصنيفات الصادرة عن مؤسسات تصنيف ائتماين خارجية للتأمني التكافلي : جملس اخلدمات املالية اإلسالمية  1
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 على السيطرة إلحكام فعاالً رقابياً نظاماً الشركات حوكمة متثل:  مفهوم حوكمة الشركات-أوالً
 األمر الذي يتطلب ،العمل القياتوأخ واإلفصاح الشفافية مبدأحيث تساهم يف نشر  ،شركاتال أداء

  .مفهومهاحتديد ضرورة 
ولية واملهنية يف دلقد اختلف املفكرون والباحثون وكذا املنظمات ال: تعريف حوكمة الشركات -1

 االقتصادية، املالية مية،يتعريف احلوكمة، وقد يرجع ذلك إىل التداخل يف خمتلف اجلوانب التنظ
 : هذه التعاريف مايليواالجتماعية للشركات، ونذكر من بني

  ؛1"الشركات خالهلا من قبوترا تدار اليت األنظمة من  جمموعة: "وكمة هياحل -
إدارة  خالله من يتم الذي النظام: "ابأ احلوكمة) IFC( الدولية التمويل مؤسسة تعرف كما  -

 ؛2"أعماهلا يف والتحكم الشركات
من جمموعة ":  بأاحلوكمةا) OECD(يف حني تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -

كما توفر اهليكل العالقات بني إدارة الشركة وجملس إدارا ومحلة األسهم وجمموعة أصحاب املصاحل 
 ؛3"الذي من خالله يتم وضع أهداف الشركة وتقرير الوسائل لبلوغ هذه األهداف ومراقبة األداء

 واملصرفية املالية املؤسسات ا تدار اليت يباألسال :"ابأ احلوكمة الدولية التسويات بنك عرفوي -
 ومحاية املؤسسات هذه وإدارة أهداف وضع كيفية حتدد واليت العليا، واإلدارة اإلدارة جملس خالل من

 حيقق ومبا السائدة، والنظم للقوانني وفقاً بالعمل االلتزام مع املصاحل، وأصحاب األسهم محلة مصاحل
 .4"املودعني مصاحل محاية

 هي مجلة من األنظمة  التأمني التكافليشركاتيف وكمة احلمن خالل هذه التعاريف يتضح لنا بأن   
  . التأمني التكافليدارة شركاتإيف  والعدالة والشفافية االنضباطوالقوانني اليت تضمن 

 التأمني تتمثل أهم خصائص حوكمة شركات : التأمني التكافليخصائص حوكمة شركات -2
 : 5ي فيما يلالتكافلي

                                                
 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة،  "دراسة مقارنة مع مصر واألردن"مبادئ حوكمة الشركات السورية : سني القاضي وكنان ندهح 1

 .676: صم، 2010، 02 العدد،  26 الد ،والقانونية
   جملة،"إفريقيا  مشال دول حالة"العريب  املصريف القطاع يف احلوكمة إلرساء كمدخل بازل جلنة مبتطلبات االلتزام: حبار عبد الرزاق 2

 .76: م، ص2009، 07إفريقيا، العدد  مشال اقتصاديات
 .69: صم، 2014، 01مكتبة امع العريب، األردن، ط، اإلدارة املالية املعاصرة: عزت اللحام وآخرونحممود  3
 07، حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني التعاوين، الرياض، مة يف شركات التأمني التعاوينأمهية إرساء وتعزيز مبادئ احلوك:  حممد أمحد زيدان 4
 .16: م، ص2011 ديسمرب 08و
حبث مقدم للملتقى الرابع للتأمني التعاوين، الكويت، إطار حماسيب مقترح لقواعد حوكمة شركات التأمني التعاوين، : جمدي السيد أمحد ترك  5

 .361:  صم،2013 أفريل 18 و17
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 اإلسالمية الشريعة وأحكام مببادئ شركات التأمني التكافلي التزاميقصد ا ضرورة  :املشروعية  - أ
 التكافلي؛ التأمني شركات حوكمة إطار وضع عند
 ؛املهنية واألخالقيات القيم ميثاق وفق الصحيح األخالقي السلوك تباعإ يعين ضرورة: نضباطالا  - ب
 تلك نشاط رقابة يف يساعد مبا األطراف لكل الالزمة ماتاملعلو عن اإلفصاح تعين: لشفافيةا   - ت

 ؛األطراف مجيع حاجات ويليب الشركات
 ؛دورها أداء يف الرقابية اجلهات أو اإلدارة على تأثريات وجود عدم ضمان يقصد ا :ستقالليةاال  - ث
 ؛بالشركة العالقة ذات األطراف خمتلف حقوق احترام عىنت: العدالة  - ج
 شركة يف املصلحة ذات األطراف مجيع أمام اإلدارة جملس وليةؤمس وتعىن: ةواملساءل وليةؤسمل ا  - ح

 نتائج عن للمساءلة اإلدارة وقابلية واألخالقية، والبيئية االجتماعية وليةؤاملس ومنها تكافليال التأمني
 .األطراف مجيع على وتطبيقه ات واجلزاءاتبولعقل فعال نظامالتزامها بوضع  مدى وربط أعماهلا،

وضعت منظمة التعاون : مبادئ احلوكمة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -3 
والتنمية االقتصادية إطاراً عاماً للحوكمة يف املؤسسات املالية وقد اعتمد البنك الدويل وصندوق النقد 

أهم رد نوم، 2004  أفريل22 يفم، مث أدخل عليها بعض التعديالت 1999الدويل هذه املبادئ سنة 
  :1هذه املبادئ فيما يلي

 الشركات حوكمة إطار يشجع أن  ينبغي:الشركات حلوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان -أ
 توزيع بوضوح حيدد وأن القانون نص مع متوافقاً يكون وأن األسواق، وكفاءة شفافية على
  ؛والتنفيذية والتنظيمية اإلشرافية اجلهات خمتلف بني ولياتاملسؤ

 تهمممارسو للمسامهني احلماية ريوفيف ت الشركات حوكمة ب أن تساهم جي:املسامهني حقوق -ب
  ؛، كما جيب أن تضمن املعاملة املتساوية للمسامهنيقوقهمحل
 يعترف أن الشركات حوكمة إطار ىف ي ينبغ:الشركات حوكمة ىف املصاحل أصحاب  دور-ت

 الشركات بني النشط التعاون تشجيع على يعمل وأن القانون، ينشئها اليت املصاحل أصحاب حبقوق
  ؛الثروة خلق يف املصاحل وأصحاب

 الوقت ويف الصحيح، السليم اإلفصاح الشركات حوكمة إطار يف  ينبغي:والشفافية  اإلفصاح-ث
   ؛بالشركة املتعلقة اهلامة املوضوعات كافة عن املناسب

                                                
حبث مقدم للمؤمتر التاسع للهيئات الشرعية، حتديات ومعوقات حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية، : مشعلحممد علي عبد الباري بتصرف،  1 

 .05-04: م ، ص ص2010 ماي 27 و26هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، 
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 اإلدارة لس الفعالة الرقابةضمان الشركات  حوكمة إطار ىف  ينبغي:اإلدارة جملس ولياتؤ مس-ج
  .واملسامهني الشركة أمام وليتهؤمس عن اإلدارة جملس وحماسبة الشركة، إدارة على

  ومعايري احلوكمة اليتئرغم أن مباد:  مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي-انياًــث
نة بازل موجه لكل الشركات  والتنمية ووثيقة جليقتصادصدرت عن كل من منظمة جملس التعاون اال

 على  وهو ما ينطبق أيضاً- تدار من قبل جمالس إدارات نيابة عن قطاع املسامهني واملؤسسات اليت
   مستقالًصدر معياراًأسالمية مباليزيا ن جملس اخلدمات املالية اإل أ  إالَّ-سالمية املؤسسات املالية اإل

صدر من معايري دولية ويضيف عليها بعض   اعتباره ماسالمية يأخذ يفحلوكمة املؤسسات املالية اإل
لتزامها سالمية وىف مقدمتها التأكيد على ا خصوصية عمل املؤسسات املالية اإل تتناسب معاملعايري اليت

هيئة احملاسبة كما قامت  ،سالمية واإلفصاح عن هذا االلتزام ألصحاب املصاحلبتطبيق أحكام الشريعة اإل
بإصدار مجلة من املعايري الشرعية اليت تساهم يف دعم بالبحرين  سالمية املالية اإلواملراجعة للمؤسسات

وفيما يلي عرض هلذه املبادئ املالية اإلسالمية،كما تساهم يف تنمية نظام التأمني التكافلي، صناعة ال
  :1واملعايري

جملس اخلدمات تبىن  :سالميةادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلاملبادئ اإلرشادية للحوكمة الص - 1
 جملس التعاون االقتصادي منظمة  احلوكمة الصادرة عن كل منئىف ماليزيا مباد *املالية اإلسالمية

 وقام بإصدار" تعزيز احلوكمة يف املنظمات املصرفية"جلنة بازل حول  ووثيقة )OECD(والتنمية 
ارة املؤسسة املالية االسالمية جتاه دإن تلتزم ا أاملبادىء االرشادية الىت جيب  ئجمموعة من املباد

حتت ما  م،2006  حلوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية يف ديسمربمعياراًوأصدر  .صحاب املصاحلأ
وفيما يلى  ).املبادىء اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات الىت تقدم خدمات مالية اسالمية(يسمى بـ 

   :عرض هلذه املبادئ
 إدارة ضوابط لسياسة إطار تضع أن اإلسالمية املالية اخلدمات مؤسسات ىعل جيب:  املبدأ األول-أ
جملس اإلدارة، اللجان املنبثقة عنه، اإلدارة التنفيذية، هيئة الرقابة الشرعية، مراجعي احلسابات الداخلية (

                                                
حبث مقدم ملؤمتر حوكمة الشركات املالية مة يف املؤسسات املالية واملصرفية العاملة وفق الشريعة اإلسالمية، احلوك: دار املراجعة الشرعية 1

 .08-04: صم، 2007أفريل 18 و17، الرياض، "البنوك، شركات التأمني، شركات الوساطة"واملصرفية 
م، مقرها ماليزيا، 2003مارس 10م وبدأت العمل يف 2002 نوفمرب 03فتتحت رمسياً يف ملالية اإلسالمية هو هيئة دولية ا جملس اخلدمات ا *

 . معايري لتطوير وتعزيز صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية على وضع هذه اهليئةتسهر 
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جلنة بازل وأن تلتزم بالضوابط واملعايري اليت وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، و)  واخلارجية
  . 1لإلشراف املصريف وأن تلتزم بالتعاميم من السلطات اإلشرافية وبأحكام الشريعة اإلسالمية

  عنتقارير إعداد أن من تتأكد أن اإلسالمية املالية اخلدمات مؤسسات على جيب:  املبدأ الثاين-ب
 – اًيدول عليها احملاسبية املتعارف املعايري عليها تنص اليت املتطلبات ستويف تاملالية وغري املالية معلوماا

 اإلسالمية املالية قطاع اخلدمات على تسري واليت ومبادئها اإلسالمية الشريعة ألحكام وتكون مطابقة
جيب على جملس إدارة املؤسسة املالية االسـالمية   كما .املعنية الدولة يف اإلشرافية السلطات وتعتمدها

عضائه غري التنفيذيني   أدارة من   ل عن ثالثة أعضاء خيتارهم جملس اإل      تشكيل جلنة مراجعة تتكون مما اليق     
  .خربات كافية ىف حتليل القوائم املالية واملستندات املاليةهلم 
 حسابات أصحاب حبقوق اإلقرار اإلسالمية املالية اخلدمات مؤسسات على  جيب:املبدأ الثالث  -ت

 لضمان احملافظة الكافية الوسائل ووضع العالقة، ذات واملخاطر استثمارام أداء متابعة يف االستثمار
  على
   .وممارستها احلقوق هذه
ستراتيجية استثمار سـليمة    إعتماد  اسالمية  جيب على مؤسسات اخلدمات املالية اإل     :  املبدأ الرابع  -ث

  .ملتوقعة ألصحاب حسابات االستثمارتتالءم مع املخاطر والعوائد ا
صل املراجعون الداخليون واملراقبون الشرعيون على التـدريب الـالزم       أن حي جيب  :  املبدأ اخلامس  -ج

   .واملناسب لتحسني مهارام من حيث مراجعة مدى االلتزام بالشريعة
 اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام اإلسالمية املالية اخلدمات مؤسسة على جيب :السادساملبدأ  -ح

 تتيح اطالع أن املؤسسة على جيب، كما للمؤسسة الشريعة علماء قرارات يف عليها املنصوص ومبادئها
  .واملبادئ األحكام هذه على اجلمهور

جيب على مؤسسات اخلدمات املالية االسالمية توفري املعلومات األساسية حول :   املبدأ السابع-خ
  .يفحسابات االستثمار الىت تديرها ألصحاب حسابات االستثمار وللجمهور بالقدر الكا

هيئة  قامت: سالمية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلعنشرعية الصادرة عايري الامل -2
 25 :كما يليم، 2006 حىت اية  معيارا68ًعتماد با احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

                                                
التبعية، ، حبث مقدم  إىل ندوة اهليئات الشرعية بنب املركزية وحوكمة هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية: حممد علي السرطاوي 1

 .05: صم،2012 مارس 22 و21األردن، 
 م تقوم بإصدار معايري احملاسبة واملراجعة 1991 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية منظمة دولية مستقلة تأسست سنة

 .سالميةواألخالقيات ومعايري الضبط واملعايري الشرعية املختصة بالصناعة املصرفية واملالية اإل
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معيارين لألخالقياتو،  شرعياًمعياراً 30، معايري للضبط 6، معايري للمراجعة 5، ا حماسبياًمعيار .
ة  عدد من املؤسسات املالي يفمطبقة حالياًهي  واسع وي وإقليموحتضى هذه املعايري بقبول دويل

 دول أخرى مثل ردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا ويسترشد ا يفاإلسالمية يف دولة البحرين واأل
   .1قيافريإاستراليا واندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب 

تأمني التكافلي وضرورة الـنص علـى   رساء مبادئ احلوكمة يف شركات الإسبق يتضح لنا أمهية   ممامما  
  .   عن طريق القواننيلزاميتهاا
وضـع إجـراءات    " حبوكمة االلتزام الـشرعي   يقصد  : لتزام الشرعي مبادئ حوكمة اال   تطبيق  -3

 ،2"يمة، وقادرة على حتقيق األهـداف املرجـوة   جبعل أعمال اهليئات الشرعية فعالة، سل      وضوابط كفيلة 
  : 3تقوم حوكمة االلتزام الشرعي على أربعة مبادئ أساسية هيو
من يف الشركة بأي شكل  يكون عضو اهليئة الشرعية مسامهاً الَّيقصد باالستقاللية أ: االستقاللية  - أ

 ؛الشركةمع  جتارية له مصاحل  يكونأو صل على مزايا املوظفنيوأن ال حياألشكال، 
جيب أن تتوفر يف أعضاء اهليئات الشرعية اخلربات واملؤهالت العلمية الالزمة كما جيب : هلية األ - ب

أن يتمتع ويشترط ،  التكافليحصوهلم على التأهيل املناسب ملعرفة اجلوانب الفنية لنشاط شركة التأمني
 ؛ةالشركنات من أعضاء اهليئات الشرعية بكامل الصالحيات للحصول على أي معلومات وبيا

 للمؤسسات املالية اإلسالمية، تكون جيب تكوين جلنة عليا حلوكمة االلتزام الشرعي: املرجعية  - ت
مستقلة، تتوىل اإلشراف على وضع وإقرار اآلليات املناسبة للضبط الشرعي، وحتديد احلقوق والواجبات 

 تطوير على والعمل ،العملي قعاراقبة الوإضافة إىل مأعضاء ومدققني، من ألطراف املنظومة الشرعية 
 ؛وتصحيحه شيدهروت العمل

                                                
  .08: مرجع سابق، ص ،احلوكمة يف املؤسسات املالية واملصرفية العاملة وفق الشريعة اإلسالمية: دار املراجعة الشرعية  1
 تفعيل وتطبيق الشفافية : "تعترب احلوكمة املبدأ التاسع من بني عشر مبادئ لنظام مايل ومصريف متوازن وعادل، حيث ينص هذا املبدأ على

ؤسسات املالية ووضع ضوابط لضمان مصاحل مجيع األطراف اليت تتعامل مع هذه املؤسسات ليكون ذلك داعماً لبعث مزيد واحلوكمة يف امل
من الثقة يف الدور الذي تقوم به، والعمل على التقليل من تضارب املصاحل بالنسبة ألعمال بعض املؤسسات اهلامة كهيئات التصنيف وشركات 

عشر : صاحل عبد اهللا كامل: املرجع . يف شركات التأمني التكافلياألمر الذي يوضح لنا أمهية احلوكمة وضرورة تطبيقها. "املراجعة والتدقيق احملاسيب
: صم، 2009وثيقة مبادئ الوسطية املالية، الس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، مارس مبادئ لنظام مايل ومصريف متوازن، 

07. 
مملكة البحرين،  لتزام الشرعي،ورشة عمل حول حوكمة االالشرعي يف صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، لتزام حوكمة اال: لدين خوجةعز ا  2

 .23 -07:  صم،2007 أفريل 21
 .23-07: عز الدين خوجة، مرجع سابق، ص ص  3
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 ضيعر مالى ع إلجابة الشرعية يف ااهليئات عمل تصرقال يجيب أن : اآلليات والصالحيات  - ث
 من ختتاره ما مراجعة يشمل مبا اصهاصاخت نطاق توسيع جيب بل تفسارات،اس من فقط عليها 

 كما جيب أن يكون للهيئات احلق .ضالغر ذاهل توضع حمددة خطة ضمن وذلك تعاقدات، أو عمليات
يف طلب أي مسائل تراها تؤثر على االلتزام الشرعي للمؤسسة، وتيسري عملية حصوهلا واطالعها على 

 .أي معلومات أو بيانات تريدها بدون أي قيود
 تتمثل هذه :مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي اإلجراءات املتبعة إلرساء -الثاًــث

 : 1اإلجراءات فيما يلي
 واألطراف شركات التأمني جتاه اوواجبا امسؤوليا الشركات إدارات جمالس تتفهم أن  جيب-1

 هيكل امللكية؛ عن النظر بغض وذلك التأمني، وثائق ومحلة املعنية
 أعمال من معينة ليشمل جماالت رقابتها جمال بتوسيع تقوم اإلدارة جملس تتبع متخصصة جلنة  تأسيس-2

  ؛ التكافليالتأمني ةشرك
  والتعويض؛ اخلاصة باملكافآت السياسة تطبيق ضمان على العمل اإلدارات جمالس على يتعني -3
 جانب، واجلهات من الشركات إدارات جمالس بني واالتصال التواصل نشاط نميةضرورة ت -4

  .اسات واللوائح التنظيميةمن جانب آخر، وذلك بغرض املسامهة يف تطوير السي واجلمهور التنظيمية

حظي موضوع املالءة املالية  :شركات التأمني التكافلي املالءة املالية يف قواعدااللتزام ب -رابـعاً
 من للتحقق واإلشراف الرقابة ألجهزة الناجعة الوسيلة بوصفهباهتمام متزايد على املستوى الدويل، 

ي يتطلب وضع قوانني تلزم شركات التأمني التكافلي األمر الذ، بالتزاماا الوفاء على اتشركال قدرة
 يف مبستحقام بالوفاء وذلك التأمني وثائق محلة مصاحل محاية من أجلبتطبيق قواعد املالءة املالية 

 أمهية من هلا ملا التأمني شركات نشاط واستمرارية وبقاء جناح ضمان، إضافة إىل احملددة أوقاا

  :منتهاضتيما يلي عرض ملفهوم املالءة املالية وأهم القواعد اليت وف،  2 واجتماعية اقتصادية
  :لقد تعددت تعاريف املالءة املالية ونذكر منها مايلي :تعريف املالءة املالية -1

 ؛3"الوثائق لةمح يةحلما فعالً حتتاجه ملا مقارنة ةكللشر املالية املوارد وفرتمدى :" املالءة املالية هي -

                                                
 .26: ، مرجع سابق، ص التأمني التعاوينأمهية إرساء وتعزيز مبادئ احلوكمة يف شركات: زيدانأمحد حممد  ،بتصرف  1

، 31العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، الد ب، العدد  ، جملةكات التأمنيرحتليل مالءة ومردودية ش:  عبد النور وبن حممد هدىموساوي  2 
 . 278: م، ص2009جوان 

 عادةوإ للتأمني العاشر قرطاج لقاء، حبث مقدم لالعاملية املتغريات ظل يف بيةالعر التأمني عادةإو التأمني ملؤسسات املالية ملالءة ا:حنل أبو  خالد  3
  .04 :صم،  2009 نوفمرب 20و18، تونس،  التأمني
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 قدرة" :  بأا تعرفالتأمني جمال  ويف،لاللتزامات السداد أو الوفاء على القدرة:  هياملالءة املالية -
 الناشئة االلتزامات لدفع اخلاصة مواردها دائم بشكل تضمن أن على إعادة التأمني أو / والتأمني شركة

 .1"التأمني أو إعادة/ والتأمني أعمال عن
  .ة املالية هي القدرة على الوفاء بااللتزاماتن املالءأ لنا ب يتضحانالتعريفهذين من خالل 

 على بالتأمني املتعلقة األوروبية التوجيهاتمثلت :  التجاريةقواعد املالءة املالية يف شركات التأمني -3
ية األوىل الذي مت ل املاملالءةاتفاقية ا إلطار البدايات أوىل م1979 لسنة وللحياة م1973 لسنة املمتلكات

 التأمني لشركات املالية املالءة ملستوى األدىن احلد اإلطار هذا حدد وقد ،م2002 ارسم 05صداره يف إ
وفيما يلي عرض لقواعد املالءة  .صرامة أكثر حدود ضعيف و املختلفة لدولاحلرية ملختلف ا ترك مع

  :2املالية األوىل والثانية
  :ا فيما يلينورده: قواعد اليت تضمنتها اتفاقية املالءة املالية األوىلال -أ

 ؛لاللتزامات املقبولة األصول تركيبة تغطية -
 ؛ الشركةمالءةعن  سنويتقرير  قدميت  -
 الذي األدىن للحد املمثل املبلغ لك يقصد امش املالءة التنظيمية ذ:التنظيمية املالءة هامش حتديد  -
  :أمنيالت فرع حسب خيتلف اهلامش هذا وحساب املالءة، هامش عنه قلي أن جيب ال
 %1 إىل وختفض ،التأمني إلعادة صافية مؤونات % 4 :هامش املالءة التنظيمية لفرع تأمينات احلياة -
 .تأمينه املعاد املال رأس مبلغ من جزء اقتطاع إمكانية مع املشارك، إىل التوظيف خماطر نقل مت إذا
 احملصلة، النتائج وقيف أو يساوي احملدد املبلغ: هامش املالءة التنظيمية لفرع تأمينات األضرار -

  :بطريقتني وحيسب
  ؛الثانية للشرحية  %16و ،األوىل رحيةللش اجلارية للسنة التأمني أقساط من  % 18 -
 للشرحية% 23و ،األوىل للشرحية األخرية سنوات للثالث للخسائر املتوسطة السنوية التكلفة من 26% -

 .الثانية
 وهو التنظيمية، املالءة هامش ثلث يساوي نالضما صندوق بلغم: الضمان صندوقحتديد مبلغ  -

  .التأميين النشاط فروع حسب كذلك يعرف

                                                
 يةاالقتصاد للعلوم دمشق جامعة جملة، "مقارنة دراسة "السورية التأمني صناعة يف املالءة هامش قياس: فلوح صايف وحسن هاشم عيسى  1

 .368: م، ص2011، 04 العدد،  27 لدا  ،والقانونية
حبث مقدم للملتقى الدويل السابع حول الصناعة ، " مع إشارة خاصة حلالة اجلزائر"عناصر التنظيم االحترازي لنشاط التأمني : حبار عبد الرزاق 2

 .10- 08 :ص صم، 2012 ديسمرب 04 و03، جامعة الشلف، "جتارب الدول"التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير
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  :  وحيسب هامش املالءة املالية وفق املعادلة التالية    
  
  

شركات  تستعملها اليت اإلضافية الذاتية لألموال املكونة املوارد مجيع مناملالية  املالءة هامش يتركب    
  .االحتفاظ ا ملواجهة األحداث غري املتوقعةيومية ورؤوس األموال الواجب التأمني يف عملياا ال

 ضرورة إىل دفع والتقين االقتصادي اإلطار تغريات إن:  وأهم ركائزها اتفاقية املالءة املالية الثانية-ب
 تزويد إىل دفاليت  الثانيةاملالية صدار اتفاقية املالءة إفتم ، اتفاقية املالءة املالية األوىل يف تعديل إجراء

ركائز وتتمثل أهم  ،1التأمني شركات ملالءة الصحيح للتقييم الضرورية باألدوات الرقابية السلطات
  :2املالءة املالية الثانية فيما يلي

 الفنية، االحتياطيات حساب ذلك يف مبا املال رأس كفاية لقياس الكمية املتطلبات :الركيزة األوىل-
 ؛االستثمار وإدارة املال لرأس املالية املالءة متطلبات سابحب املتعلقة والقواعد

 للشركة الداخلية الرقابة أدوات كفاية ذلك يف مبا لإلشراف، النوعية املتطلبات :الركيزة الثانية -
 ؛الشركات وإدارة ملخاطرا إدارة وعمليات

  .التأمني اتشرك خماطر عن واإلفصاح الشفافية  زيادة:الركيزة الثالثة  -
 اتشرك يف املالية املالءة نظام طبيقت:  تطبيق نظام املالءة املالية يف شركات التأمني التكافلي-ث 

جملس اخلدمات ، لذلك قام 3صناعة التأمني التكافلي ومميزات خلصوصية خيضع أن البد التكافلي التأمني
 شركات التأمني التكافلي، نشاط تنميةلرشادية  اإلبوضع مجلة من املبادئم، 2009سنة املالية اإلسالمية 

وقد خصص اجلزء الثالث من هذه املبادئ لتحديد الضوابط اليت جيب توفرها لدعم قدرة شركات 
اإلرشادية هذه املبادئ  ونوردهاعلى السداد وااللتزام بإدارة املخاطر بطريقة سليمة، التأمني التكافلي 

  :4فيما يليواليت تضبط نشاط شركات التأمني التكافلي 
 ينص على ضرورة تعزيز الضوابط اجليدة كما توصي ا معايري الضوابط املعترف ـا               :اجلزء األول  -

دولياً لشركات التأمني مع أخذ بعني االعتبار خصوصية شركات التأمني التكافلي، وقد تـضمن هـذا        
 :اجلزء مايلي

                                                
 .09: ، مرجع سابق، ص" مع إشارة خاصة حلالة اجلزائر"عناصر التنظيم االحترازي لنشاط التأمني : حبار عبد الرزاق  1
 .373- 372: ص ص ، مرجع سابق، فلوح صايف وحسن هاشم عيسى  2
، حبث مقدم مللتقى املالية اإلسالمية، لي يف اجلزائرحترازية لسوق التأمني التكاف، األثر وآفاق القواعد اال02الية املالءة امل:  حساين حسني 3

 .09: ، صم2013تونس، يومي
 .43-35: م، ص ص2009ديسمرب املبادئ اإلرشادية لضوابط التأمني التكافلي، :  جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 4

  مكاسب رأس املال غري احملققة+ صايف القيمة الدفترية =  ةاملاليهامش املالءة 
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ة نـشاطها، وحتديـد     إلدارشركات التأمني التكافلي وضع ضوابط شاملة        جيب على :  املبدأ األول  -
 آليات املراقبة الذاتية وإدارة تعارض املصاحل؛

 جيب أن تعتمد شركات التأمني التكافلي ميثاق األخالق والسلوك املناسب الذي يلتزم             :املبدأ الثاين   -
  به العاملون يف الشركة يف مجيع املستويات؛

ذ بعني االعتبار اهتمامات مجيـع      اتباع شركات التأمني التكافلي ألسلوب متوازن يأخ      : اجلزء الثاين  -
 :أصحاب املصاحل  ويطالب باملعاملة العادلة هلم، ويتضمن هذا اجلزء ما يلي

 هيكل لضوابط مناسبة ميثـل حقـوق        جيب أن يكون لدى شركات التأمني التكافلي      :  املبدأ األول  -
 ؛ومصاحل املشتركني يف شركة التأمني التكافلي

ركة التأمني التكافلي إجراءات مناسبة لإلفصاح تـوفر للمـشتركني           جيب أن تتبىن ش    : املبدأ الثاين  -
 إمكانية الوصول جلميع املعلومات، بغرض تكوين بيئة عمل سليمة وشفافة؛

ينص على ضرورة قيام شركات التأمني التكافلي بتوفري إطار احتـرازي شـامل،             : اجلزء الثالث  -
 :ويتضمن مايلي

اآلليات املالئمة ملواجهة القدرة على السداد بصورة ني التكافلي شركات التأم توفري : األولاملبدأ  -
كات التأمني التكافلي العمل على وضع آليات مالئمة للمحافظة على مالءة رجيب على ش: فعالة

   ؛ لتكوين املخصصات واالحتياطات املناسبة فعالة منهجيةوضع وصناديق التكافل اليت تديرها،
وجودات املوإدارة ات التأمني التكافلي إلستراتيجية استثمار معقولة تفعيل شرك: املبدأ الثاين -
بعني االعتبار مداخيل جيب أن تأخذ شركات التأمني التكافلي : بشكل احترازيطلوبات املو

جيب وضع إجراءات سليمة يرادات اليت جتنيها، كما م املخاطر واإليوتقياستثمارات صندوق التكافل، 
   .1لى قياس خماطر احملفظة ومتابعتها وإدارة املوجودات واملطلوبات بشكل متناسقإلدارة املخاطر تعمل ع
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   رعيةـرقابة الشــال دور نميةت: ثاينبحث الــامل

  على نشاط شركات التأمني التكافلي
تأمني عن الواليت متيزه  التأمني التكافلي ظام ن يقوم عليهاتعترب الرقابة الشرعية من أهم الركائز اليت     

، عة اإلسالمية يف ضبط ممارسات شركات التأمني التكافلي وفق أحكام الشريتساهمالتجاري، حيث 
 من أجل تعزيز الثقة لدى املشتركني ة،األمر الذي يتطلب النظر يف سبل تنمية دور الرقابة الشرعي

لسبل تنمية دور الرقابة سنتناول عرضاً  هذا املبحث ويف ، شركات التأمني التكافليمعومجهور املتعاملني 
  :مايليمن خالل شركات التأمني التكافلي على نشاط الشرعية 

    يف شركات التأمني التكافلي دور الرقابة الشرعية الداخليةنميةت: لب األولطامل
ا  واليت من خالهل، يف منظومة العمل التأميين التكافليتعترب الرقابة الشرعية الداخلية أحد العناصر اهلامة    

األمر الذي يستلزم  تتعامل معه، ذيتكتسب شركة التأمني التكافلي املصداقية لدى شرائح اتمع ال
، ويف هذا املطلب سنوضح ذلك من خالل حتديد مفهوم الرقابة الشرعية الداخلية، ها نشاطنميةضرورة ت

 ور الرقابة الشرعية الداخلية دنمية وصوالً إىل سبل ت، وآلية عملهااحلاجة إىل الرقابة الشرعية الداخلية
  .على نشاط شركات التأمني التكافلي

لقد تعددت تعاريف الرقابة الشرعية الداخلية ونذكر منها  : الرقابة الشرعية الداخليةتعريف -أوالً
  :على سبيل املثال ال احلصر مايلي

تطلبات واملعايري نظام تضعه وتصممه إدارة الشركة يف ضوء امل: "الرقابة الشرعية الداخلية هي -
وذلك انطالقاً من ، واجلهات الشرعية األخرى املعتمدةاهليئة الشرعية للشركة طرف الشرعية املقرة من 

أن مسؤولية االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف خمتلف معامالت الشركة والتأكد من ذلك هي 
  ؛1"مسؤولية اإلدارة واملوظفني يف خمتلف املستويات

يضمن التزام الشركة بالشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالا،  نظام: "الشرعية الداخلية هيالرقابة  -
 للكشف عن أي احنرافات بصورة فورية، وإبالغ ذلك لإلدارة الختاذ اإلجراءات الكفيلة لتصحيح

 ؛2" وضمان عدم تكراره مرة أخرىالوضع
                                                

  .13:  مرجع سابق، ص، "املفاهيم وآلية العمل"ستراتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي إ:  مشعلعبد الباري حممد علي 1
حبث مقدم للمؤمتر خصوصية ومتطلبات الرقابة الشرعية للمصرف املركزي على املؤسسات املالية اإلسالمية، : عبد الباري حممد علي مشعل 2

: م، ص2009 ماي 19 و18الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، 
11.   
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   ؛"1ةتنفيذ قرارات وفتاوى اهليئة الشرعياجلهة اليت تتأكد من : "الرقابة الشرعية الداخلية هي  -
 الشرعية تعد جزءاً هاماً من النشاط الداخلي لشركات  تعاريف يتضح لنا بأن الرقابةمن خالل هذه   

التأمني التكافلي، حيث تعمل على فحص مجيع مراحل العمل التنفيذي الذي يتم يف شركة التأمني 
  .لشريعة اإلسالميةالتكافلي ومدى تطابقه واتفاقه مع أحكام ا

 الشرعية الرقابة تعترب:  يف شركات التأمني التكافلياحلاجة إىل الرقابة الشرعية الداخلية -انياًــث  
 وذلك نشاطهاوركيزة هامة لتحقيق مصداقية  شرعية ضرورة شركات التأمني التكافلي يف الداخلية
 :2اآلتية لألسباب

 يف اإلسالمية الشريعة أحكام بتطبيق ملزمة  التكافليشركات التأمني :التأسيس وعقود األنظمة -1
، ا اخلاصة الداخلية واللوائح الترخيص، وقوانني التأسيس وعقود أنظمة عليه تنص معامالته، ملا مجيع

 تنفيذ يف اإلسالمية عةيالشر بأحكام االلتزام لتحقيق الكافية الضمانات مما يفرض عليها ضرورة وضع
 ؛املختلفة معامالا

 الشريعة أحكام بتطبيقالتزامها  تعلن شركات التأمني التكافلي :للجمهور االلتزام إعالن -2
 على اإلدارة تلتزم أن اإلعالن هلذا الطبيعية النتائج ومنخدماا للجمهور،  تقدمي عند اإلسالمية
  ؛اإلسالمية عةيشرال ألحكام قاًطب تنفيذها من والتأكد املنفذة املعامالت مبتابعة مستوياا اختالف

 الفتاوى إصدار إن: لتنفيذه اًكافي ليس لكنه احلكم ملعرفة ضروري شرط الفتوى صدور -3
 شرطًا يعد الصلة ذات الفقهية وامللتقيات والندوات الشرعية اهليئات من والتوصيات والقرارات

 من بد ال ألنه تنفيذها،ل كافيا يعد ال ذلك لكن ،اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام حلاجة ضرورياً
 العاملني واختيار األداء تقومي ومعايري التطويرية وخططها وأهدافها الشركة سياسات يف دجمها

 ودورات مستندات من عليه حتتوي مبا العمليات ملختلف فصلةامل التنفيذ وإجراءات وترقيتهم
  ؛الداخلية الشرعية الرقابة نظام خالل من يتحقق ما وهو، مستندية

 هاهياكل وتعقد يف حالة كرب حجم شركة التأمني التكافلي: ملسؤولياا أدائها يف اإلدارة مساعدة  -4
 نظام فإن ،املختلفة التنظيمية واملستويات العليا اإلدارة بني املباشر االتصال قنوات عدد وقلة التنظيمية

                                                
ة والتبعية،  ، حبث مقدم إىل ندوة اهليئات الشرعية بني املركزيحوكمة هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية:  حممود علي السرطاوي 1

 .14: م،  ص2012 مارس 22 و21األردن، 
حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع للهيئات الشرعية ، "املفاهيم وآلية العمل"ستراتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي إ:  مشعلعبد الباري حممد علي 2

 .18-17: يف املؤسسات املالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص ص
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 الشريعة بأحكام االلتزام ضمان إىل دف ووسائل مقومات من حيوي مبا الداخلية الشرعية الرقابة
الشركات  تلك بأمر املهتمني وطمأنة ملسؤولياا، أدائها يف اإلدارة ملساعدة هامة وسيلة يعد اإلسالمية

  .التطبيق جدية إىل

 الرقابة دور يقتصر ال: شركات التأمني التكافلييف الرقابة الشرعية الداخلية  مراحل -الثاًـثـ
 للهيئة تقريرها ورفع التطبيق يف األخطاء اكتشاف جمرد لىع كافلي شركة التأمني التيف الشرعية
 سياق ضمن تدخل الشرعية الرقابة أصبحت حيث، ذلك من أكثر يتطلب األمر إن بل فقط، الشرعية

 التأمينية التكافلية، وفيما يلي عرض ملراحل الرقابة  مراحل تقدمي اخلدمةكافة ويف لشركةا معامالت كافة
   :1كات التأمني التكافليرلية يف شالشرعية الداخ

شركة  يف التطبيق قبتس اليت الداخلية الشرعية الرقابة تعد): ذالتنفي قبل (القبلية الشرعية الرقابة -1
 مع املتوافقةواخلدمات التأمينية  املنتجات تقدمي جناح يف املؤثرة العناصر أهم من التأمني التكافلي

 إعداد مراحل مبراجعة الداخلية الشرعية الرقابة إدارة تقومث  حيالعملي، الواقع يف الشريعة أحكام
 تهامطابق من والتأكد والعقود النماذج صياغة مراجعة خالل من التطبيق قبلاخلدمة التأمينية التكافلية 

 ؛الشرعية اهليئة عن الصادرة الفتوى ملضمون
 لتطبيق املتزامنة الشرعية الرقابة عملية أصبحت): التنفيذ خالل( احلالية الشرعية الرقابة  -2

، حيث الشرعية الرقابة عملية مراحل أهم من الفتوى إصدار بعد شركة التأمني التكافليب املنتجات
 بالشركة العاملني مكن تبصورة وصياغتها الشرعية الفتوى بشرح الداخلية الشرعية الرقابة إدارة تقوم
 واخلطوات الفتوى لتلك إيضاح ىالفتو نص مع يرفق حيث، صحيحة بطريقة الفتوى فهم من

 قبل للعاملني التدريبية الدورات بعقد  الداخليةالشرعية الرقابة إدارة تقوم، كما لتطبيقها العملية
 اخلدمة تطبيق جناح عناصر أهم من يعد األمر وهذا ،خدمةلل الشرعية الضوابط لشرح التطبيق

 ؛التأمينية التكافلية
 من التأكد إىل الالحقة الداخلية الشرعية الرقابة دف):  التنفيذ بعد( الالحقة الشرعية الرقابة -3

 وللفروع لإلدارات ميدانية راجعةمب  قيامهاخالل من وذلك ،الشرعية الضوابط وفقخلدمة ا تطبيق
 لفتاوىومطابقته ل التطبيق  صحةمن التأكد جل أمن ومراجعتها اخلدمات تطبيق من عينات وأخذ

التعرف على  بغرض ليس الشرعية املخالفات إضافة إىل اكتشاف ،ذه اخلدمةه بشأن الصادرة الشرعية

                                                
حبث مقدم للمؤمتر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية،  التدقيق والرقابة الشرعية الداخلية وتطويرها، تفعيل:  بلتاجيحممد  1

 .06: صم، 2009 ماي 19 و18هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، 
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 تالفيها ىعل والعمل املخالفات تلك وقوع أسباب عن تبحث أن جيب وإمنا ،حسبف األخطاء
 .مستقبالً

ة تنمي لبتطت:  يف شركات التأمني التكافليالداخلية الشرعية لرقابةادور  نميةسبل ت -اًرابــع
 : 1توفري املقومات التالية والعمل على تنميتهاضرورة لشرعية الداخلية دور الرقابة ا

 فيهم تتوفر ممنشركة التأمني التكافلي  يف العاملون يكون أن جيب: وشرعيا مهنيا أكفاء عاملون -1
 مستمر وتدريب متابعة ريما جيب توفك  اإلسالمية،الشريعة تطبيق على واحلرص واالستقامة اهةرتال
 دليل إعداد باإلضافة إىل ضرورة، الداخلية الشرعية الرقابة إجراءات لتطبيق مالئم مناخ لقــخل
 وأداة كوسيلة الشركة مستوى على والتطوير التوظيف وصالحيات سياسات  يتضمنالبشرية مواردلل

   الداخلية؛ الشرعية الرقابة نمية دورلت هامة
 فيما تتمثل شرعية مرجعية تأمني التكافليال شركة لدى يكون أن جيب: كافية شرعية مرجعية -2

بني ونذكر من  ،املتخصص اجلهات من غريها عن أو عنها يصدر مما شركةلل الشرعية اهليئة تعتمده
 :ليي ما املراجع الشرعية

 ركة؛شلل الشرعية اهليئة وتوصيات وقرارات فتاوى -أ
 :وتشمل اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة عن الصادرة واملتطلبات املعايري -ب

 اعتماد ضوء يف وذلك .الشرعية واملتطلبات الشرعية، واملعايري والضوابط، واملراجعة احملاسبة معايري
 ؛يةرمس جهة من ملزما يكون أو الشرعية اهليئة من إما املعايري ذه العمل

 اهليئة تعتمده ما ضوء يف هيةالفق وامللتقيات واامع الندوات وتوصيات وقرارات فتاوى -ت
 . التكافليشركة التأمنيل الشرعية

 تنعكس أن جيب اإلسالمي الشريعة أحكام بتطبيق لاللتزام كافية املرجعية هذه تكون أن أجل ومن  
 واملسؤوليات املهام كاألدلة احملاسبية،  التكافليشركة التأمني مستوى على مستويات العمل مجيع يف

 لشركة التأمني التنظيمي اهليكل ضمن فرعية أو ةيرئيس إدارية وحدة بكل صةاخلا والصالحيات
 .التكافلي

 الرقابة نظام مقومات من املتعارضة الوظائف بني الفصل يعد: املتعارضة الوظائف بني الفصل -3
 :مايلي اجلانب ذا يتعلق فيما املتعارضة الوظائف ومن الداخلية، الشرعية

                                                
حبث مقدم للمؤمتر الثامن للهيئات الشرعية  ،"املفاهيم وآلية العمل"ارجي ستراتيجية التدقيق الشرعي اخلإ: عبد الباري حممد علي مشعل 1

 .24-18: مرجع سابق، ص ص ،للمؤسسات املالية اإلسالمية



  -168- ص........................................................سبل تنمية نظام التأمني التكافلي: لرابعالفصــل ا
 

 بعمل والقيام الشرعية اهليئات عضوية بني اجلمع جيوز فال التنفيذي، لوالعم الفتوى، وظيفة  - أ
 يف شركة التأمني التكافلي؛ تنفيذي

 من مستوى أي يف موظف أي يكون أن جيوز فال، التنفيذي والعمل الشرعية، املراجعة وظيفة  - ب
 . بأي عمل تنفيذي الشرعينياملراجعني تكليف جيوز ال كما، شرعيا مراجعا التنفيذي العمل مستويات

  : دور املراجعة الشرعية الداخلية من خالل مايلينمية تيتم : داخليةال شرعية الراجعةاملتنمية دور  -4
 درجات أعلى هلا حيقق وضع يف التنظيمي اهليكل ضمن الداخلية املراجعة إدارة تكون أن ب جي-أ

 العلمي بالتأهيل الشرعيون راجعونامل يتمتع أن جيب كما، مهامها أداء يف واملوضوعية االستقالل
  ؛األخالق عن الًفض مالئم بشكل املهنية والكفاءة

 على الدليل هذا يشتمل حبيث ا، خاص لدلي الداخلية الشرعية املراجعة إلدارة يكون أن جيب -ب
 ذتنفي يف واجلودة اإلتقان من  عايلومستوى ،ةيداجل ةدار حتقيق اإلتضمن أن شأا من اليت القواعد
 :1 إضافة إىل العناصر األساسية التالية.الداخلية الشرعية املراجعة عملية

 ؛والصالحيات واملهام األهداف -
 ؛الداخلية املراجعة إلدارة اإلداري لتنظيما  -
 ة؛الداخلي الشرعية املراجعة وإجراءات خطط -
 ؛الداخليني الشرعيني املراجعني اختيار معايري -
  .وحتديثه الدليل تعديل مسؤولية -
 الرقابة إلدارة آلية عمل أدلة توفر: الداخلية الشرعية الرقابة إلدارة آلية عمل أدلة وجود -5

، الداخلية الشرعية املراجعة عملية جناح إيل تؤدي اليت لعواملا  أهممنيعترب  الداخلية الشرعية
 بالفروع، بقةاملط للمنتجات واملراجعة الفحص عملية يف تستخدم اليت النماذج الدليل هذا ويتضمن
 أن جيب كما ،امليدانية املتابعة ىلإ إضافة اآليل احلاسب أنظمة خالل من النماذج تلك تطبيق وكيفية
   2.  الشرعيةاملراجعة عمل خطة الدليل يتضمن

                                                
حبث مقدم للمؤمتر الثامن للهيئات الشرعية ، "املفاهيم وآلية العمل"ستراتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي إ: عبد الباري حممد علي مشعل  1

 .22: مرجع سابق، ص، املالية اإلسالميةللمؤسسات 
 .14: مرجع سابق، ص تفعيل التدقيق والرقابة الشرعية الداخلية وتطويرها،: حممد بلتاجي  2
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 جيب على شركة التأمني التكافلي وضع آليات تضمن التزامها: االلتزام مببادئ احلوكمة الشرعية -6
لتجسيد هـوية الشركة ) االستقاللية، األهلية واآلليات والصالحيات(رعية مببادئ احلوكمة الش

  .*ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية  واحترامها
ابة الشرعية الداخلية تكملة لدور قيعترب نشاط الر: عقد اللقاءات واالجتماعات وإقامة الندوات -7

من عقد ور املراقب الشرعي الداخلي ال بد  دميةتن ولكي يتم ،اهليئة الشرعية يف شركة التأمني التكافلي
النظر يف قتراح احللول ومناقشتها إضافة إىل اأعضاء جلنة الرقابة الشرعية لعرض املشاكل واجتماع بني 

بداع إاملسائل اليت تعرض على أعضاء الرقابة الشرعية، كما جيب على شركة التأمني التكافلي لتطوير و
يدة عقد لقاءات وندوات ومؤمترات على مستوى الدولة أو على مستوى خدمات تأمينية تكافلية جد

عدة دول لتدارس املشاكل والتحديات املتعلقة بتعدد الفتاوى هليئات الفتوى يف املسألة الواحدة، ووضع 
 .1تفق عليهمحكم واضح 

شركات االستشارات الشرعية عبارة عن شركات : اللجوء لشركات االستشارات الشرعية -8
ول شركة أت أ، وقد نش املاليةخصصة يف أعمال الرقابة الشرعية والتدريب وتطوير املنتجاتمت

شرعية شارية إنشاء عدة مكاتب استليتم بعدها ، م2003يف الكويت سنة " خاصة"استشارات شرعية 
شركات تتلخص مهام و .2عمان والدوحة ولندن، ديب ،جدةخاصة يف الكويت مث البحرين، 

  :3فيما يليشرعية االستشارات ال
  تقدمي االستشارات الشرعية والقيام بأعمال اهليئات الشرعية للشركات مبختلف أنواعها؛ -أ

  القيام بأعمال الرقابة الشرعية الداخلية واخلارجية؛ -ب
   ؛توجيه عمليات حتول الشركات التجارية للعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية -ت
  املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛طوير املنتجات ابتكار وت -ث
  وضع اللوائح الشرعية الداخلية وإجراءات العمل الشرعية يف الشركات ومراجعتها؛ -ج
  إعداد البحوث والدراسات املتعلقة بالقضايا املالية املستحدثة؛ -ح

                                                
 . أنظر املطلب الثالث من املبحث األول هلذا الفصلملزيد من التفصيل *
 .41-40: عادل بن حممد بن عبد اهللا عمر باريان، مرجع سابق، ص ص 1
حبث مقدم  للمؤمتر السابع ات الرقابة الشرعية الضوابط واآلليات، ئشركات االستشارات الشرعية وهي: الباري بن حممد علي مشعل عبد  2

م،  2008 ماي 28 و27  مملكة البحرين،للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،
 .03: ص

، حبث مقدم للمؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات شركات االستشارات الشرعية األسس والضوابط واملتطلبات: عبد الستار القطان  3
 .08-07: م، ص ص2008 ماي 28 و27، ، مملكة البحريناملالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
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  ة؛دات يف املعامالت املاليجتنظيم املؤمترات وحلقات النقاش اخلاصة باملست -خ
  الزكاة للشركات؛مقدار حساب  -د

ة إىل ي اإلسالمية وتقدمي خدمة ترمجة العقود من اإلجنليز املالية إضافة إىل إقامة املعارض للمؤسسات
سالمي والصناعة املالية اإلسالمية من خالل عقد الندوات العربية فضالً عن توعية اجلماهري باالقتصاد اإل

ذاعية واملواقع اإللكترونية، كما تقوم شركات االستشارات الشرعية مبنح وإعداد الربامج التلفزيونية، اإل
  .شهادات معتمدة يف برامج العلوم املالية واملصرفية اإلسالمية

 ال يعين  شركات التأمني التكافلي على شركات االستشارات الشرعيةاعتمادجتدر اإلشارة لكون     
إمنا يتم اللجوء إليها يف حالة تأخر هيئات الرقابة الشرعية يف التخلي عن دور الرقابة الشرعية الداخلية و

إجناز األعمال املعروضة عليها بالسرعة املطلوبة نتيجة تباعد مواعيد االجتماعات وصعوبة عقدها يف 
بعض األحيان نتيجة عدم تفرغ األعضاء وارتباطهم بأعمال وهيئات أخرى خاصة يف حالة وجود فرص 

  . التأخرياستثمارية ال حتتمل

   على نشاط شركات التأمني التكافلي دور الرقابة الشرعية اخلارجيةنميةت: املطلب الثاين
تعترب الرقابة الشرعية اخلارجية مطلباً نظامياً تفرضه اجلهات الرقابية واإلشرافية املعنية بعمل     

 فهي مكملة لنشاط ية اإلسالمية، لتحقيق املصداقية والثقة يف الصناعة املالاملؤسسات املالية اإلسالمية
، هذا ما سنتناوله  يف شركات التأمني التكافليهادورنمية ، مما يتطلب ضرورة تالرقابة الشرعية الداخلية

    :يف هذا املطلب من خالل مايلي
لقد وردت عدة تعاريف للرقابة الشرعية اخلارجية نذكر منها  :ارجية تعريف الرقابة الشرعية اخل-أوالً

  :مايلي
 للهيئة لشركة النظر يف األعمال اليت ترفعها اإىلف دنظام يه: "الرقابة الشرعية اخلارجية هي  -

بأحكام الشريعة اإلسالمية فيما الشركة  بشأن التزام رارات والفتاوى الشرعية بشأا، للتأكدوإصدار الق
 ؛1"ةلشركتنفذه من معامالت بغرض حتقيق االطمئنان للمسامهني جتاه أنشطة ا

الرقابة الشرعية اليت ال ترتبط بأعضاء اهليئة الشرعية التابعة للشركة، : "الرقابة الشرعية اخلارجية هي  -
 دور الرقابة الشرعية نميةكن من خالهلا تميوإمنا تكون مستقلة متاماً عن الشركة وتابعة جلهة أخرى 

 ؛2"اخلارجية

                                                
مرجع سابق، ص خصوصية ومتطلبات الرقابة الشرعية للمصرف املركزي على املؤسسات املالية اإلسالمية، : لي مشعل عبد الباري حممد ع 1

 .12-11: ص
 .21: عادل بن حممد بن عبد اهللا عمر باريان، مرجع سابق، ص  2
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 اخلارجية على نشاط شركات التأمني التكافلي بأن الرقابة الشرعية يتبني لنا هذين التعريفانمن خالل 
ة يالثقة بصحة اخلدمات التأمينتوفري وتعزيز هيئة مستقلة عن شركة التأمني التكافلي تساهم يف : هي

  .من الناحية الشرعيةالتكافلية 
 احلاجة تبدو:  يف شركات التأمني التكافليأسباب احلاجة لوجود رقابة شرعية خارجية -انياًـثـ

  :1 التاليةسباب، وذلك لألخارجية شرعية رقابة لوجود ماسة
 على يقع حيث شركة التأمني التكافلي، نشاط على مسؤولة اخلارجية الشرعية  هيئة الرقابةتعد -1

 اإلجراءات ـاذوقراراا، كما جيب عليها اخت فتاواها مجيع نفذت شركةال أن من تأكدعاتقها ال
  ات؛املخالف بشأن املالئمة

 ؛املصداقية الشرعية الرقابة هليئات بالنسبة اخلارجية الشرعية رقابةلا حتقق -2
 على وذلك، معها املتعاملني لدى  التكافليبشركة التأمني الثقة اخلارجية الشرعية لرقابةا توفر -3

 املتعاملني من الثقة حمل هو الشريعةالشركة بأحكام  التزام بشأن الشرعية الرقابة هيئة رأي أن أساس
 ؛ التكافليإدارة شركة التأمني عن استقالليتها بسبب

  .الشرعية التجاوزات اكتشاف  يفاخلارجية الشرعية رقابةال ساهمت -4
تتم عملية الرقابة  : على نشاط شركات التأمني التكافلي الرقابة الشرعية اخلارجيةمراحل -لثاًثـا

  :2الشرعية اخلارجية وفق املراحل التالية
 ، يف نظام الرقابة الشرعية اخلارجيةامليداين العمل خطوات أوىل التخطيط عتربي: التخطيطمرحلة  -1
 على التخطيط مذكرة وحتتوي . التأمني التكافليشركةلنشاط  شاملة  خطةوضع التخطيط تضمنوي

  :يلي  نذكر أمهها فيمابنودعدة 
  ؛ التأمني التكافليلشركة الشرعية الرقابة هيئة لنشاط وصف -أ  
 ؛ التأمني التكافليشركةب اخلاص الداخلية  الشرعيةالرقابة ظامن فهم -ب 
 ؛ التأمني التكافلي اليت تواجه شركة وجماالت املخاطرةالعمل نطاق حتديد -ت 

                                                
ث مقدم للمؤمتر الثامن للهيئات الشرعية حب، "املفاهيم وآلية العمل" التدقيق الشرعي اخلارجي ستراتيجيةإ: بد الباري حممد علي مشعلع 1

 .25-24: ، مرجع سابق، ص صللمؤسسات املالية اإلسالمية
حبث مقدم للمؤمتر الثامن للهيئات الشرعية ، "املفاهيم وآلية العمل" التدقيق الشرعي اخلارجي ستراتيجيةإ: بد الباري حممد علي مشعلع  2

 .25-24: ص ص، مرجع سابق، للمؤسسات املالية اإلسالمية
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 األويل التقرير عرض  توقيتحتديد  كما تشمل عملية التخطيط للرقابة الشرعية اخلارجية  
 حتديدو العالقة ذات اجلهات رأي على حصوللل رمسياً املالحظات توجيه  توقيت،باملالحظات

 .ةالداخلي ةالشرعي رقابةال كإدارة  التأمني التكافليشركة داخل معها التنسيق يتم اليت اجلهات
 فاإلعداد التنفيذ، قبل باإلعداد يهتم أن  اخلارجيالشرعياقب جيب على املر: مرحلة اإلعداد -2

  :مايليوفق  اإلعداد مرحلة وتتم ، الشرعيةةلرقابا ليةلعم النوعية اجلودة مؤشرات من مهين بإتقان
 شركة كون من التحققيف   اخلارجيةالشرعية لرقابةا عمل نطاق يتحدد: العمل نطاق  حتديد-أ

 :1، ويعين ذلك مايليمعامالت من تنفذه فيما اإلسالمية الشريعة أحكامب ملتزمة التأمني التكافلي
 تنفيذ لضمان واضحة آليات يتضمن مقوماته، جبميع سليم رعيةة الشرقابلل نظام وجود من التأكد -

 ؛اإلسالمية الشريعة ألحكام اًوفق العمليات
 ممارسة تمي ال أنه، والشرعية اهليئة منالشركة مت إجازا  يف املنفذة األنشطة مجيع أن من التأكد -
 ؛من هيئة الرقابة الشرعية إجازته قبل  يف الشركةجديد نشاط أي
 اهليئة  طرفمن جمازة العمليات تنفيذ يف املستخدمة والنماذج العقود مجيع أن من التأكد -

 .الشرعية
 نطاق حدد الذي قب الشرعي اخلارجيااملرجيب على :  حتديد جمال الرقابة الشرعية اخلارجية-ب

 أنشطة شركة بقية عن مستقل بشكل مراقبته يتم نشاط جماالت كل ومشولية دقة بكل حيدد أن عمله
  .التأمني التكافلي

 الدورة من جزء كل فحص تتم عملية تنفيذ الرقابة الشرعية اخلارجية من خالل: مرحلة التنفيذ -3
 عن دمي اإلدارة املعنية بالشركة تقاريرقت التنفيذ جبودة االرتقاء يف همايس، واملعنية املستندية لإلدارة

 االطالع صالحية له يكون أو امليدانية، هزيارت بدء قبل الشرعيراقب للم ترسل املنفذة العمليات
 .شركةلل اآليل النظام من عليها واحلصول

  شركة التزام مدى شأنب النهائي تقريرال إعدادتم خالل هذه املرحلة ي :التنفيذ بعد ما مرحلة -4
  .اإلسالمية الشريعة بأحكام معامالا يفالتأمني التكافلي 

تساهم الرقابة  : شركات التأمني التكافليعلى نشاطة اخلارجية  الرقابة الشرعيتنمية سبل -اًخـامس
العمل ضرورة الشرعية اخلارجية يف حتقيق مصداقية نشاط شركات التأمني التكافلي، األمر الذي يتطلب 

                                                
حبث مقدم للمؤمتر الثامن للهيئات الشرعية ، "املفاهيم وآلية العمل" التدقيق الشرعي اخلارجي ستراتيجيةإ: بد الباري حممد علي مشعلع  1

 .25-24: ، مرجع سابق، ص صللمؤسسات املالية اإلسالمية
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 أهم األساليب املتبعة لتحقيق فعالية نشاط الرقابة الشرعية اخلارجية عرضستسن لذلك تنمية دورها،على 
    : 1لييمن خالل ما

رعية ش سلطة متكن هيئة الرقابة ال*االستقاللية: حتقيق خاصية استقاللية الرقابة الشرعية اخلارجية -1
عدم  :وتتحقق خاصية االستقاللية بشرطني مها .اخلارجية من ممارسة اختصاصاا بتجرد وحرية تامة

عدم من خالل راقب الشرعي االستقالل املهين للم، إضافة إىل وجود مصاحل مادية للمراقب الشرعي
  .2وجود أية ضغوط، أو أية سلطة عليا يف أدائه ملهامه الرقابية

 أن تكون املعايري الشرعية جيب :املتعلقة باملعامالت التأمينية التكافليةالشرعية ملعايري ضبط ا - 2 
اد عليها يف لدى املراقب الشرعي لالعتم معلومة وشركة التأمني التكافلي مضبوطةمن طرف املعتمدة 

األحكام الصادرة :  هييقصد باملعايري الشرعية اخلاصة و.تقييم العقود سواء كانت معايري خاصة أو عامة
املعايري :  هيراد باملعايري الشرعية العامة، يف حني يعن اهليئة الشرعية اخلاصة بشركة التأمني التكافلي

  .املراجعةواألحكام الصادرة عن الس الشرعي هليئة احملاسبة و
 ما يصدر عنها من قرارات، لزامية إتنبع أمهية الرقابة الشرعية من سلطتها يف: حتقيق خاصية اإللزامية -3

باإلضافة يتطلب تفعيل وجتسيد هذه اخلاصية والنص على ذلك يف النظام األساسي للشركة األمر الذي 
ي تصرف أو تعامل يثبت أنه خيالف أو رفض أإىل النص على أن هليئة الرقابة الشرعية احلق يف وقف 

  .أحكام الشريعة اإلسالمية وإبطال أي أثر ينتج عنه
 تقارير دورية وأخرى سنوية عن  جيب على املراقب الشرعي اخلارجي أن يعد: تقارير دوريةإعداد  -4

 مدى مصداقية قوموا بدورهم بالتحقق يفينتائج تدقيقه ترفع إىل اهليئة الشرعية بشركة التأمني التكافلي، ل
وجيب أن توضح هيئة الرقابة الشرعية يف تقريرها إذا كانت عقود ، ركة مبا مت اإلفتاء بهشنشاط ال

  .الشركة والوثائق املتعلقة ا تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 جية دور الرقابة الشرعية اخلارتنميةل: ارجيةة اخلالشرعي رقابةال لفريق يلوالعم ميلالع التأهيل  -5

ا جيب  مك الرقابة الشرعية اخلارجيةأعضاء  لدى املالئمة يةلالعم التهاملؤ من أدىن حد راطاشتجيب 
 وجيب .ةاخلارجي ةالشرعي الرقابة قيفر ضمن رافياًإش منصباً يشغل ملن اخلربة سنوات من عدد اشتراط
 احملافظة بغرض الشرعية اخلارجية  الرقابةنةهمب العالقة ذات نيةهوامل ميةلالع راتاهوامل وماتلاملع حتديث

  . وجودة األداءاألعمال ممارسة يف الكفاءة من معني حد ىلع
                                                

حبث مقدم للمؤمتر الثامن للهيئات الشرعية ، "املفاهيم وآلية العمل"ستراتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي إ: عبد الباري حممد علي مشعل  1
 .45-26: املالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص صللمؤسسات 

 . أنظر املبحث الرابع من الفصل الثالث من التفصيل ملزيد *
 .10:  صق، مرجع ساب،حتديات ومعوقات حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية: مشعلحممد علي  عبد الباري  2
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 تعمل اليت الرمسية املؤسسات نشاءإو زمةلامل وائحللوا القوانني رارإق نةهامل بتنظيم يقصد :مهنة تنظيم -6
  :1من خالل مايلي تطوير مهنة الرقابة الشرعية اخلارجية ىلع
 الرقابة الشرعية اخلارجية؛نظام الرقابة الشرعية اخلارجية ووضع شروط ملزاولة مهنة لزام إإقرار و  - أ

سمح ألي ي ال حبيث نة،هاملزاولة مب مهل املرخص  اخلارجينيالشرعيني لمراقبنيل سجل نشاءإ  - ب
 ةجود راقبةم جلنة إنشاء  والسجل ذاه يف قيده يتم مل ماالرقابة الشرعية اخلارجية  نةهم زولةمب مراقب
 ؛ينهامل األداء

 ؛اخلارجي الشرعي التدقيق مكاتب ىلع النوعية قبةاملر دليل وضع   - ت
 ذاه يتضمن حبيث والتقصري اإلخالل حاالت جتاه زاءاتواجل واحملاسبة مساءلةلل نظامإعداد   - ث

 ؛نوع لكل املالئمزاء واجل املخالفات أنواع النظام

 .2ةاخلارجي رقابة الشرعيةال ملكاتب اخلربة اداتهش العتماد رمسية آليةإعداد   - ج
عتبارها أداة وركيزة أساسية ا دورها بنمية الشرعية اخلارجية وضرورة ت سبق يتضح لنا أمهية الرقابةمما  

ساليب ، كما جيب أن يكون هناك إلزام قانوين لألحتقق لنا املصداقية الشرعية لنشاط التأمني التكافلي
  .ة الشرعية اخلارجيةاليت ورد ذكرها من أجل تنمية نشاط الرقاب

 شركات التأمني التكافليل لرقابة الشرعيةنظم اتوحيد املرجعية الشرعية ل: املطلب الثالث
تعترب نظم الرقابة الشرعية صناعة مستحدثة، جسدا جمموعة من التجارب العملية للمؤسسات املالية    

لفتوى بني هيئات لل هناك تضارب عمما جستقرار اإلسالمية اليت مل تنظمها يف معايري موحدة تتمتع باال
وإنشاء هيئة شرعية تطلب ضرورة توحيد املرجعية الشرعية ي لكل شركة، األمر الذي الرقابة الشرعية

 ومعاجلة بشركات التأمني التكافليعليا مركزية تساهم يف دعم أعمال هيئات الرقابة الشرعية اخلاصة 
 ويف هذا املطلب شركات التأمني التكافلي،شرعية لعمل إشكالياا العملية لتجسيد املصداقية ال

تباعها إلنشاء هيئة شرعية عليا تسهر على اسنستعرض مفهوم توحيد املرجعية الشرعية واألطر الواجب 
  . لنظم الرقابة الشرعية على نشاط شركات التأمني التكافليتوحيد املرجعية الشرعية

                                                
حبث مقدم للمؤمتر الثامن للهيئات الشرعية ، "املفاهيم وآلية العمل"ستراتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي إ: عبد الباري حممد علي مشعل  1

 .45-26: املالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص صللمؤسسات 
، مرجع سابق، حبث مقدم ملؤمتر التدقيق الشرعي، "هيم وآلية العملاملفا"ستراتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي إ:  حممد علي مشعلعبد الباري 2

 .13-11: ص ص
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  تأمني تكافليةشرككل  اهليئات الشرعية على مستوىعدد ت:  مفهوم توحيد املرجعية الشرعية-أوالً
 وينتج ا، فيكون لكل شركة تأمني تكافلي مرجعية شرعية خاصة تعدد املرجعيات الشرعيةيؤدي إىل 
يف حني يساهم توحيد املرجعية الشرعية على مستوى الدولة ، الفتاوى الصادرة عن كل شركةعنه تعدد 

حتقيق التطابق يف الفتاوى الصادرة عن كل يف ن كل شركة تأمني تكافلي كبديل عن الفتاوى الصادرة ع
مما يدعم املنافسة الشفافة بني شركات التأمني التكافلي، ولتفصيل أكثر نتناول يف مايلي مفهوم شركة 

  :توحيد املرجعية الشرعية
ض غرب: تكافليشركات التأمني اللنظم الرقابة الشرعية على  املرجعية الشرعيةتوحيد تعريف  -1

حتديد تعريف شامل لتوحيد املرجعية الشرعية يف شركات التأمني التكافلي، جيب توضيح مصطلح 
 هذه  بنيعددت تعاريف املرجعية الشرعية إالَّ أا تتفق يف املعىن، ونذكر منتاملرجعية الشرعية، حيث 

  : مايليالتعاريف
 وتتمثل اإلسالمية، املالية اتاملؤسس لعمل حلاكمةا الشرعية املعايري جمموعة ": هيالشرعية املرجعية -

 الفقهية امعا قرارات وكذا باملؤسسة، اخلاصة الشرعية والرقابة الفتوى هيئة قرارات يف املعايري هذه
 الفتوى هيئة ترى اليت اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة عن الصادرة الشرعية واملعايري

 ؛1"شرعية األخذ اوالرقابة ال
 ؛2"دينهم يف الناس إليها حيتكم اليت شرعيةال  اجلهة: "املرجعية الشرعية هي -
ال على سبيل العقيدة اإلسالمية  جلهة املختصة ببيان أحكام وقواعدا: "املرجعية الشرعية هي -

  .3" اإلسالمية حبيث يكون بياا هو أحكام الشريعةوالتخمني، إمنا على سبيل اجلزم واليقني االفتراض
 لشركات املرجعية الشرعية توحيدلنا بأن يتضح لمرجعية الشرعية ل مما سبق ذكره من تعاريف    

 منها الداخلية – ةالشرعي الرقابة أجهزة بإلزام الرقابية املؤسسات يقصد ا قيامالتأمني التكافلي 
 يف مراقبة نشاط شركات شرعيةال الرقابة أجهزة إليها حتتكم موحدة، شرعية مبعايري – واخلارجية

  .التأمني التكافلي

                                                
 ماي 18الكويت، ، حبث مقدم للمؤمتر الثالث للمدققني الشرعيني، توحيد املرجعية الشرعية يف مهنة التدقيق الشرعي:  عود الفزيعحممد 1  

 .07-05:  صصم،  2011
 م، 2005، 01العدد، 21الد  ،دمشق جامعة ،والقانونية االقتصادية لعلوماجملة ، " يف املفهوم القرآيندراسة"املرجعية : عماد الدين الرشيد 2
 .401: ص 
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تتعدد أسباب : شركات التأمني التكافليعلى لنظم الرقابة الشرعية دواعي توحيد املرجعية  -2
  :1، نذكر من بني هذه األسباب مايلي ودواعي توحيد املرجعية الشرعية

 تكافلي ينتج عنه تعدد شركة تأمنيستوى كل معلى  ، حيث أن وجودهاتعدد اهليئات الشرعية -أ
  ؛املرجعيات الشرعية

للتدقيق وخطط بإعداد برامج تتعلق   ماليةتكاليف وأعباءل  التأمني التكافلي حتمل شركات -ب
  لكل شركة؛ة الشرعية ملرجعياالشرعي يف ضوء 

ليها من  قيام اهليئات الشرعية لشركات التأمني التكافلي بإصدار أحكاٍم باجلواز أو املنع ملا يعرض ع-ت
أعمال الشركة اليت تشرف عليها تسبب يف نشأة ظاهرة تضارب الفتاوى بني اهليئات الشرعية على 
مستوى الشركات بالنسبة للخدمة التأمينية الواحدة، فتكون هذه اخلدمة جائزة يف شركة وممنوعة يف 

  شركة أخرى؛
، سة غري شفافة يف سوق التأمنياالستمرار بالعمل مبرجعية شرعية خاصة بكل شركة ينتج عنه مناف -ث

 يف حكمها الشرعي إلباحة ةلشركات التأمني التكافلي متساهل حيث تكون بعض اهليئات الشرعية 
بعض املنتجات على عكس شركات تأمني أخرى تكون هيئاا الشرعية متشددة خبصوص احلكم على 

  اخلدمات التأمينية؛
كبديل عن الفتاوى اخلاصة بكل ولة أو اإلقليم إقامة مرجعية شرعية موحدة على مستوى الد -ج

  . التكافليةشركة تأمني تكافلي أصبح ضرورة لتحقيق التطابق يف التطبيقات العملية للخدمات التأمينية
نورد : على شركات التأمني التكافليلنظم الرقابة الشرعية توحيد املرجعية اآلثار املترتبة على  -3

  :2هذه اآلثار يف مايلي
  ؛اهليئة املنظمة لنشاط التأمني التكافلي إشراف حتت عليا شرعية هيئة كيلتش -أ

   ،شفافةال املنافسة حتقيقاألمر الذي يساهم يف  الشرعية، والرقابة الفتوى هيئات عمل تقليص -ب
 من معتمد شرعي مرجع إىل حتتكم الشرعي للتدقيق أجهزة بتعيني شركات التأمني التكافلي إلزام -ت
  .الرقابية زةاألجه قبل
: خطوات توحيد املرجعية الشرعية لنظم الرقابة الشرعية على شركات التأمني التكافلي -انياًــثـ
  :3 وفقاً للخطوات التاليةتوحيد املرجعية الشرعية لنظم الرقابة الشرعية على شركات التأمني التكافلي يتم
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  تأسيس هيئة شرعية عليا: ة األوىلواخلط -1
 األوىل اخلطوة  حتت إشراف اهليئة املنظمة لنشاط التأمني يف البلد يعتربالعليا الشرعية اهليئة تشكيل  

 ومن بعملها، للقيام تؤهلها اليت الالزمة الصالحيات هلا  نح متحبيث الشرعية، املرجعية توحيد على للعمل
  :ت نذكر مايليالصالحيا هذه أهم
  ؛ التكافليشركات التأمني تنظم نشاط عامة شرعية معايري رسم - أ

 ؛شركات التأمني التكافلي يف الشرعية والرقابة الفتوى هيئات أعضاء وتأهيل تعيني شروط وضع  - ب
 ؛الشرعية اوهيئا شركات التأمني التكافلي بني التحكيمب العليا الشرعية اهليئةقيام   - ت
 تكتنف اليت اإلشكاليات ويعاجل الشرعية والرقابة الفتوى هيئات عمل ينظم خاص قانون صدارإ   - ث

 .عملها
 اإلشارة وجتدر العليا، الشرعية للهيئة متنح أن جيب اليت االختصاصات أهمتعترب هذه الصالحيات     
 املصارف على الشرعية للرقابة العليا اهليئة بإنشاء قام السودان جبمهورية املركزي البنك أن إىل هنا

 الشرعية الفتاوى مجيع أن على أن  العليائةمن الئحة اهلي) 2-21( حيث نصت املادة املالية، واملؤسسات
 املختلفة املالية املؤسسات من طرف التام التقيد ويتوجب التنفيذ ملزمة وواجبة تعترب اهليئة عن الصادرة

  .وسوريا والبحرين ماليزيا مثل مماثلة  شرعيةهيئات دول أخرى أنشأت كما، بالسودان
 عليالشرعية اليئات ااهلتقنني أعمال : اخلطوة الثانية -2
  :1 اختصاصات اهليئة الشرعية العليا واليت نذكرها فيما يليالقانون دد نصحي أن جيب   
 الشركة عمل يف املتبعة واللوائح األساسي ونظامهاالتأمني التكافلي  شركة تأسيس عقد يف النظر - أ

 ؛عليه جيري ديلتع أي يف الشرعي الرأي بداءإو اإلسالمية الشريعة ألحكام مطابقتها من والتأكد
 وأحكام مبادئ مع تتفق ال اليت املالية املعامالت ملشكالت املمكنة الشرعية احللول واقتراح تقدمي - ب

 ؛اإلسالمية الشريعة
 حسابو فائض التأميينال توزيعالتأكد من ، وللموظفني والتدريب واإلرشاد التوجيه تقدمي - ت

 ؛الزكاة
 اهليئة فيه تبدى التأمني التكافلي شركةل لعموميةا اجلمعية اجتماع يف يعرض سنوي تقرير تقدمي - ث

 ؛اأجر اليت املعامالت يف رأيها الشرعية العليا
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 رمسياً، ومستنداً شرعياً مرجعاً باعتبارها منها نشره يتم ما وإقرار الفتاوى جتميع على اإلشراف   - ج
 ؛اهليئة قبل من هعن الرجوع يتم ما إال منها شيء خمالفة وعدم ا  التقيد الشركة على يتعني

 بني احملكم بدور القيام، والتنفيذي الرئيس قبل من املرشحني الشرعيني املراقبني تعيني يف النظر   - ح
؛احلاجة عند وعمالئها التأمني التكافلي شركة

 على ينبغي اهليئة وقرارات فتاوى مبخالفة التأمني التكافلي شركةل التنفيذية اإلدارة قيام حال يف   - خ
 اإلدارة قيام عدم ةحال ويف ا،تصحيحه وبطريقة املخالفة بوقوع كتابياً التنفيذية اإلدارة نبهت أن اهليئة

 مربئة العمومية للجمعية ترفعه الذي السنوي التقرير يف الواقعة تضمن أن اهليئة فعلى املطلوب بالتصحيح
 .بذلك ذمتها

   الشرعي للتدقيق تإجراءا بوضع شركات التأمني التكافلي إلزام: اخلطوة الثالثة -3
 قرارات بترمجة  التكافلي التأمنياتشركلزام القانوين لاإلتوحيد املرجعية الشرعية عملية  فعالية تقتضي  

يتحقق و، شركة التأمني التكافلي أنشطة مجيع تشمل اليت التنفيذية اإلجراءات يفالشرعية العليا  اهليئة
 التكافلي شركة التأمنيتنفيذ  من لتأكدبا رعية العليا قيام اجلهات الرقابية للهيئة الشخالل من ذلك

  .1 الشرعية العليااهليئة فتاوى وفق ألعماهلا
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  انب املايل والفين لشركاتـمية اجلـتن: ــبحث الثالثامل

  ليـكافـأمني التـ الت
ة املنظمة لنشاطها واليت  نظام التأمني التكافلي من بني الصناعات املالية اليت هلا قواعدها الفنيديع     
 اجلوانب تنمية ال يرتبط بنمية نظام التأمني التكافليفت من أجل حتقيق جناح هذه الصناعة، تنميتهاجيب 

يساهم يف  األمر الذي ،أيضاً  اجلانب املايل والفيننميةتالقانونية ودور الرقابة الشرعية فقط بل جيب 
ولتفصيل أكثر نتناول يف هذا املبحث التأمني التكافلي، ويدعم تنافسية شركات زيادة عدد املشتركني 

  : اجلوانب املالية والفنية لشركات التأمني التكافلي من خالل املطالب التاليةتنميةعرضاً لسبل 

  شركات التأمني التكافلييف تنمية اجلانب املايل : املطلب األول
األمر الذي ،  بصفة عامة مجيع األنشطة االقتصاديةجناحيعترب املال الركيزة األساسية اليت يقوم عليها      

الالزمة لتغطية توفري السيولة باحلفاظ عليه والعمل على قيام شركات التأمني التكافلي يتطلب ضرورة 
 وذلك املالية اليت تعترضها،مواجهة الصعوبات ، إضافة إىل ضرورة العمل على ن عليهاماملخاطر اليت تؤ

 طرقعرض ألهم  وفيما يلي عاملني معها وضمان بقائها واستمرارها يف القطاع، للحصول على ثقة املت
 : التأمني التكافلياتتنمية اجلانب املايل يف شرك

 شركات التأمني التكافلي تقوم:  يف شركات التأمني التكافلي تنمية اجلانب االستثماري-أوالً
إذا مت النص ئض التأميين لصاحل محلة وثائق التأمني ستثمار مبالغ الفاا كما تقوم ب،ستثمار أقساط التأمنيبا

زيادة و  على ذلك يف الوثيقة أو اللوائح التنظيمية، األمر الذي ينتج عنه حتقيق عائد إضايف حلملة الوثائق
 إذ يعترب مبثابة حافز هلم، مما يتطلب ضرورة العمل على توجيه ،اإلقبال على اخلدمات التأمينية التكافلية

ت شركات التأمني التكافلي حنو املشاريع ذات اجلدوى االقتصادية، لذلك جيب إنشاء قسم استثمارا
 يضم ذوي اخلربة والدراية بااالت االستثمارية املتوافقة مع األحكام  التكافليشركات التأمنييف خاص 

مل هذا الشرعية واملتاحة بالسوق، حبيث تكون مهمته اإلشراف على االستثمارات، كما جيب أن يع
القسم حتت إشراف هيئة الرقابة الشرعية بالشركة من أجل ضمان توافق النشاط االستثماري مع املبادئ 

   .1الشرعية
                                                

ات التأمني دراسة تطبيقية على شرك"حتليل العوامل املؤدية إىل ضعف منو قطاع التأمني واستثماراته يف فلسطني : بتصرف، أسيل مجيل قزعاط 1
: م، ص2009 رسالة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص إدارة أعمال، اجلامعة اإلسالمية غزة، ،"املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية

57.  
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تنمية اجلانب : شركات التأمني التكافليواجهة حاالت العسر املايل لمل النظام احملاسيب تنمية -انياًـث
 يعترب النظام احملاسيب هلذه الشركات، ونميةورة تاملايل لشركات التأمني التكافلي له عالقة مباشرة بضر

 تسهل اليت اخلاصة مكوناته له األخرى األنظمة من هكغري التكافلي التأمني لشركات احملاسيب النظام
 واألسس القواعد من جمموعة على ويشتمل أجلها من وضع اليت واألهداف بالوظائف القيام عملية

 باملتحصالت املتعلقة املالية املعامالت مجيع وتسجيل لتنظيم شركةال تقرها اليت التنظيمية واإلجراءات
 األموال إدارة يف بأجر الوكيل بدور تقوم شركات هي التكافلي التأمني فشركات ،املختلفة واملدفوعات

 االعتبار بعني األخذ مع املسامهني أموال مع جنب ىلإ جنباً وذلك الوثائق محلة باشتراكات اخلاصة
 وجود يقتضي مما .املسامهني وأموال )الوثائق محلة (ؤمن هلمامل أو املشتركني أموال بني لتميزوا الفصل

 يتكون ذلك على وتأسيساً .الشركات تلك يف واحملاسيب املايل للتعامل أساسيتني حماسبيتني وحدتني
 ويتكون) الوثائق محلة صندوق (ىيسم األول حسابني، من التكافلي التأمني شركات يف احملاسيب النظام

 األقساط مجيع إيداع يتم حيث ،)التكافلي التأمنيخدمات  أنواع من نوع بكل خاصة( فرعية أوعية من
 وتعويض االستثمار عمليات يف منه ستفادةاال وتتم وعائه، يف كل الوثائق محلة صندوق حساب يف

 الوثائق، حلملة )املتبقي( ميينالتأ الفائض توزيع مث واملخصصات، االحتياطيات بعض وختصيص املتضررين
 أيضاً فيه ظهريو. املسامهني بأموال اخلاصة لالستثمارات خيصص املسامهني صندوقهو  خرآ وحساب

 وبغرض مواجهة .اإلدارة ونفقات اإلدارية والتكاليف واإلفالس العجز حاالت ملقابلة خاص صندوق
ات التأمني التكافلي إلزامية تشكيل كرحاالت العسر املايل جيب أن يتضمن النظام احملاسيب لش

طع قتحيث تعترب هذه املخصصات واالحتياطيات ملكاً للجهة امل، ةعطتاملخصصات واالحتياطيات املق
  :1منها، وفيما يلي نورد تعريفاً هلما

 يف املالية القوائم إعداد عند االعتبار بعني أخذها جيب أساسية خمصصات هي :املخصصات الفنية -1
  :نذكرها فيما يليواملالية  السنة اية

 باالشتراكات املتعلقة املطالبات لتغطية اتكوينه يتم لغامب يه: خمصص االشتراكات غري املكتسبة  - أ
 ؛املستقبلية املالية الفترات أو الفترة يف تنشأ قد اليت املكتسبة غري
 مالية فترات يف هادفع املتوقع املبالغ لتغطية تكوينه يتم مبلغ هو :خمصص املطالبات حتت التسوية  - ب

 ؛عنها التبليغ ومت املالية الفترة اية قبل حدثت اليت املطالبات لتسديد مستقبلية
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 يف دفعها املتوقع املبالغ لتغطية املخصص هذا تكوين يتم: خمصص أخطار حدثت ومل يبلغ عنها  - ت
 السنة اية حىت عنها يبلغ ومل السنة خالل حدثت اليت األخطار عن للتعويض مستقبلية مالية فترات
 عنها التبليغ مت اليت املطالبات بأحداث املتعلقة اخلربة أساس على املخصص هذا قيمة قياس ويتم املالية،
 .اخلتامية املالية القوائم إعداد تاريخ يف دفعها املتوقع القيمة ىلإ للوصول وذلك

 أي من والتحوطالتأمني كة لشر املايل ركزامل على حملافظة ايف اهم االحتياطياتست: االحتياطيات -2
 :1، وتتكون االحتياطيات مما يليمستقبلية خماطر

 الوثائق محلة على توزيعه قبل التأميين الفائض من اقتطاعه يتم مبلغ هو: احتياطي تغطية العجز  - أ
 ؛مستقبلية مالية فترات يف حيصل قد الذي العجز تغطية بغرض

 دف الوثائق محلة على توزيعه قبل التأمني لفائضا من اقتطاعه يتم مبلغ هو: احتياطي املطالبات  - ب
 فترات يف حتدث قد اليت، واخلطورة من عالية بدرجة تتسم اليت التأمني أعمال يف املطالبات أثر ختفيف

 ؛مستقبلية مالية
 السنة يف خمتلفة أوقات يف التأمني وثائق بإصدار التأمني شركات تقوم :اريةاحتياطي األخطار اجل  - ت

 قد بل احلالية، املالية السنة إىل مجيعها تعود ال قد املقبوضة السنوية األقساط فإن جلارية، وبالتايلا املالية
 احلالية والسنوات السنة بني املقبوضة األقساط توزيع يتطلب مما التالية، املالية لفتراتل منها ءجز صخيص

 جزء باقتطاع شركة التأمني تقوم لكلذ بعض، عن بعضها املالية السنوات استقالل مبدأ لتحقيق الالحقة
 أو احلالية لسنةل اريةاجل كاحتياطي لألخطار وختصيصه املالية السنة أثناء املقبوضة األقساط من معني

 وفقاً مالية سنة كل اية يف تقوميه ويعاد ا حساب خاص يف حتياطياال هذا وحيفظ ،هايلسنة اليت تلل
 تسويتها أو دفعها يتم اليت والتعويضات السنة خالل لوثائق املنتهيةوا جهة من املصدرة اجلديدة للوثائق

  ؛ىجهة أخر من اجلارية املالية السنة يف
 اإليرادات حساب على حتميلها الواجب النفقات من احلسايب االحتياطي يعترب: االحتياطي احلسايب -ث

 ملواجهة اًخمصص، فهو يعترب وذلك ملواجهة خمتلف املخاطر املتعلقة بعمليات التعويض واملصروفات،
   ؛فعالً قائمة التزامات

 لضمان إضافية احتياطات  التكافلي القيام بوضعالتأمني شركاتجيب على : ضايفاإل يحتياطالا -ج
 املالية لقوائمبا املتعلقة اإليضاحات يف االحتياطيات هذه عرض ويتم ،معاً واملسامهني الوثائق محلة حقوق

 يف الرصيد بيان خالل من عليها تطرأ اليت والتغريات وقياسها حتديدها يف تتبع اليت األسس توضيح مع
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 اية يف والرصيد منها، استخدمت اليت واملبالغ املالية، الفترة يف أضيفت اليت واملبالغ املالية، الفترة بداية
  .املالية الفترة

 غري أننا موضوع واسع التكافلي هو  النظام احملاسيب يف شركات التأمنيتنميةأن مما سبق يتبني لنا ب  
عامل السيولة وحتقيق ثقة املؤمن هلم يف  النظام احملاسيب مبا خيدم نميةسبل تركزنا يف هذا اإلطار إىل 

املخصصات واالحتياطيات املستقطعة إضافة إىل  بظاالحتفاضرورة  من خالل  التأمني التكافلياتشرك
الرفع من قدرة شركات التأمني التكافلي يف   به من أجلظالحتفا واحتديد أسس توزيع الفائض التأميين

  .مواجهة التزاماا
 العجز حالة ترتبط:  التأمني التكافلي لشركاتاملشتركني صندوق يف املايل العجزمواجهة  -الثاًـث

ة إىل حجم باإلضاف ،يفلاكالت التأمني وقصندل املالية واملالءة السيولة عاملب املايل يف صندوق املشتركني
 خماطر، األمر الذي ينتج عنه املطلوبة التعويضات مجيع تغطية على اقدرو املالية االشتراكاتالتربعات و

 حالة عرضهافقد ت خماطر التصفية إىل إضافة املنافسة،خطر و التجارية ، املخاطرالسمعة خماطر وهي أخرى
العمل على مواجهة خطر العجز املايل، ومن ، األمر الذي يتطلب ضرورة اإلفالس أو خلسارةالعجز إىل ا

  :1ستخدامها ملواجهة خطر العجز املايل لشركات التأمني التكافلي نذكر مايليابني األساليب اليت ميكن 
 يف املتحقق الفائض التأميين صايف من تسديده ويتم م،حسا من سن حقرض  بتقدمياملسامهونيام ق -1

  املقبلة؛ السنوات
 حنو ابالتزاما الوفاء على تساعدها حىت أخرى شركة عند التأمني بإعادةالتكافلي  لتأمنيا شركة قيام -2

  ؛هلم مناملؤ
   املايل؛العجز لسد واالختيارية اإلجبارية االحتياطيات استخدام -3
  ؛الصندوق عجز حال يف املشتركني من بالتربع الوعد  -4
ي لتغطية حاالت العجز املايل الذي تقع فيه أحد إقامة صندوق خاص بني شركات التأمني التكافل -5

 .2املنضمة إىل الصندوقالشركات 
 هامش موضوع كتسبلقد ا:  يف شركات التأمني التكافلييةالامش مالءة ملتزام  اال-عاًـرابـ
 اليةاألزمات امل بسبب املستوى الدويل، على متزايداً اهتماماً املالية يف شركات التأمني التكافلي املالءة
يف  املالءة  إىل املطالبة بتطبيق هامشىهلا خمتلف الشركات املالية يف العامل، مما أد اليت تعرضت الكبرية
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 شركة قدرة من للتحقق التأمني واإلشراف على الرقابة ألجهزة الناجعة الوسيلة بوصفها هذه الشركات
خطر ( املخاطر املالية ف املخاطر وخصوصاً وبالتايل مواجهة خمتلبالتزاماا الوفاء على التأمني التكافلي

  .*)عدم السداد
أن اجلانب املايل يعترب الركيزة اليت يقوم عليها نشاط التأمني التكافلي فتنميته مما سبق يتبني لنا ب     

واحلفاظ عليه يعترب من الدعائم األساسية لتحقيق بقاء واستمرار نشاط شركات التأمني التكافلي، وجتدر 
 له دور  والنص عليه ضمن النظام احملاسيب لشركة التأمنيلتزام بتوزيع الفائض التأميينااللكون   اإلشارة

  . التأمني التكافلينشاط شركاتة إثبات مصداقيإذ يساهم يف  املايل اجلانب تنميةام يف ـه

  التكافليتنمية وظيفة االكتتاب ونشاط إعادة التأمني: املطلب الثاين

فعدم معرفة ،  بفاعلية اجلانب الفين ونشاط إعادة التأمني التأمني التكافليصناعةجناح يرتبط       
، التأمني الذي متارسه الشركةعطاء حكم شرعي صحيح لنوع إينتج عنه صعوبة للتأمني اجلوانب الفنية 

دمة كما تعترب خكوظيفة االكتتاب واملطالبات، بوظائف الشركة ارتباطاً كبرياً يرتبط اجلانب الفين ف
 املباشر، األمر الذي يتطلب ضرورة بذل  التكافلياستمرار وجناح خدمات التأمنيأساس إعادة التأمني 

  :سنتناوله يف هذا املطلب من خالل مايلي  وظيفة االكتتاب ونشاط إعادة التأمني، هذا ماتنميةاجلهود ل

وظيفة االكتتـاب  لسبل تنمية    قبل التطرق  :وظيفة االكتتاب يف شركات التأمني التكافلي      تنمية -أوالً
  .االكتتاب يف شركات التأمنيوظيفة  بد من حتديد مفهوم يف شركات التأمني التكافلي، ال

 وأهم املبادئ اليت    هالتحديد مفهوم وظيفة االكتتاب نورد فيما يلي تعريف       : مفهوم وظيفة االكتتاب   -1
  :هذه الوظيفة ترتكز عليها

عملية اختيار وتبويب طاليب التأمني مبوجب سياسـة  ي ه  االكتتابوظيفة:  االكتتاب  وظيفة تعريف -أ
 جتميع حمفظـة  يفاهلدف الرئيسي لالكتتاب يتمثل و ،حمددة تقرها شركة التأمني حسب غاياا وأهدافها   

 على اختيار وقبول بعض أنواع شركات التأمنيرص حت حيثمرحبة من وثائق التأمني املختلفة،      ) جمموعة(
  التأمنيشركاتلذلك تقوم  .بعضها اآلخر للحصول على احملفظة املرحبة اليت يسعى إليهاالتأمني ورفض 

 ا تعمل اليت اجلغرافية واملناطق تقبلها اليت واألخطار تقبلها اليت التأمينات أنواع فيه تبني يلـدل بإصدار
   .1ذلك وغرياً مسبق عليها املوافقة خذأ جيب اليت اخلاصة واألخطار

                                                
 . أنظر املبحث األول من هذا الفصلملزيد من التفصيل  *
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عملية حتديد ملاهية األخطار اليت جيب قبوهلا وكيفية التـأمني          : "ف وظيفة االكتتاب على أا    كما تعر   
 التأمني يطلق عليهم مكتتيب التأمني، يقومون باستالم طلبـات          عليها، حيث يتوالها أشخاص يف شركة     

 حالة القبول التأمني من منتجي الشركة وفحصها وإعطاء قرار بقبول التأمني على األخطار أو عدمه، ويف     
  .1"حتديد األسعار املالئمة لألخطار املقبولة حسب درجة خطوراتم ي

يقصد ا اختاذ القرار بشأن قبول أو رفض         يتضح لنا بأن وظيفة االكتتاب     نامن خالل هذين التعريف      
  . وذلك بعد دراسة وتقييم املعلومات املتعلقة باخلطرالعملية التأمينية

كات التأمني على جمموعة من رتقوم وظيفة االكتتاب يف ش :الكتتابوظيفة ا لاملبادئ األساسية -ب
  :2يلي نوردها فيمااملبادئ األساسية اليت 

مبوجب هذا املبدأ فإنـه   :اختيار طاليب التأمني مبوجب معايري االكتتاب اليت حتددها شركة التأمني   -
د معدل اخلسارة لديهم عن معدل اخلسارة       يتوجب على شركة التأمني اختيار طاليب التأمني الذين ال يزي         

 وضع معايري حمددة  أجلمنوذلك  . التأمنيات يف سلم األسعار الذي تستخدمه شرك     العادي والطبيعي، 
 لـشركات التقليل من االختيار املتناقض ملصلحة شركة التأمني والذي يعين قيام األفراد أو ا            ولالكتتاب  

 ؛ مع العلم بأن معدل اخلسارة لديهم أعلى من املعدل املعياري،ةباحلصول على األسعار املعيارية العادي
ن هلم الذين   يعين هذا املبدأ أن املؤم    : التأمنيأنواع  كل نوع من    التوازن بني الفئات ل   احلفاظ على    -

ميثلون الذين  ن هلم   ؤماملميثلون معدل خسارة أقل من املعدل املعياري يتوجب معادلتهم أو موازنتهم مع             
خسارة أعلى من املعدل املعياري، حبيث يصبح السعر املوضوع هلذه الفئة من األشخاص كافيـاً               معدل  

 ؛لتسديد مجيع التعويضات واملصاريف املترتبة عليهم
يعين هذا املبدأ أن األقساط اليت تتقاضاها شركة التأمني :  على مجيع محلة الوثائق    ةلا العد أطبيق مبد ت -

مثالً ، فال جيوز    املتماثلة) املؤمن عليها (دفع نفس القسط على األخطار      يتم  جيب أن تكون عادلة، حبيث      
 سنة فيما يتعلـق  60 سنة وشخص عمره 20 شركة التأمني القسط نفسه من شخص عمره     تقاضىأن ت 

، ألنه سرعان ما يكتشف الشخص صغري العمر أنه يدفع قسطاً عالياً مما يدفعه للتوجه إىل  بتأمينات احلياة 
  . أخرىشركة تأمني

لتنمية :  الصعوبات اليت تعترض وظيفة االكتتاب يف شركات التأمني التكافلي وسبل مواجهتها-2
  ذه ــ اليت تعترض همواجهة الصعوباتفة االكتتاب يف شركات التأمني التكافلي جيب العمل على يوظ
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  :1سبل مواجهتها الصعوبات وعرض هلذه، وفيما يلي الوظيفة
 قيام شركات التأمنيب تنتج املنافسة الضارة يف سوق التأمني: وآلية مواجهتها ةراضلا فسةانامل -أ

 على احلصول جلأل وأ جهة، من أمينيةتال اخلدمة طالب رغبة على اًبناء قسط التأمني فض خبالتكافلي
  :اليةتال روطالش  قسط التأمنييف تتوافر أن ، حيث أنه من الناحية الفنية جيبكتتابالاأكرب حجم من 

 الصحيحة التقديرات وفق القسط حساب مت قد يكون أن مبعىن كافياقسط التأمني  يكون أنجيب  -
 ؛اخلطر مسببات كل التقديرات هذه تشمل أن وضرورة للخطر

 فيه ليس ،املؤمنو له ناملؤم جهة من مقبوالًالً أي معقون يكو أن أمنيتال قسط يفاً أيض يشترط  -
 ؛معقولة غري بصورة أو خفضه  القسط زيادة إىل يؤدت مغاالة

 املؤمن اخلطر يف ماثلنياملت هلم نمؤامل بني املساواة إىل ييؤد الًعاد أمنيتال قسط يكون أنب جي  -
 اآلخر عن مميزا له نمؤامل فيها يكون يتال بالصورة زيادته أو القسط خفض عن ميتنع ايلوبالت عليه،

) متساوي غري( اخلطر كان إذا القسط زيادةيف حني تتم عملية  املؤمن عليه، اخلطر متاثل من بالرغم
 أخطار من أقل اخلطر كان إذا القسط خفض يتم أن وباملقابل اآلخرين، أخطار مع أكرب مقارنة

 ؛ىخراأل
 يـفن منطق يسندها ال ألسباب األسعار خفض من خالل    ملواجهة املنافسة الضارة يف سوق التأمني

 من للحد أمنيتال صناعة تنظيم عن ولةؤاملس اجلهات ، جيب أن تتدخلأمينيةتال ارسةاملم يف عرفًا مقبول
 لشروطا مستوفية طأقسا معدالت فرضمن خالل  ،لتحقيق ذلك الالزمة دابريتال واختاذ الضارة افسةنامل

 لرقابةبا يقبطالت سالمة من اجلهات هذه تتأكد أنجيب و ا العمل  التأمنيشركات لزموت الفنية
  .التكافلي أمنيتال لشركات املفاجئ فتيشتوال

للحوادث  ه لباملشترك وذلك بافتعايتعلق اخلطر األخالقي :  وكيفية مواجهته األخالقياخلطر   - ب
 احلالةه هذ يفو ،ة اخلطر املتحققتغطي ترفض  التكافليأمنيتال شركة جيعل مما زوير،توال الغش وممارسة

ني القيام بإحصاء األشخاص الذين ثبت اتصافهم بارتكاب جيب على اجلهات املنظمة لسوق التأم
 مشترك حالة ويف املركزية البيانات بقواعد من خالل مايعرفأخطار أخالقية تتعلق بنشاط التأمني 

 األخالقي أو املعنوي خطره تتفادى أن للشركة ميكن تأمني شركة أي لدى منيتأال يف يرغب  جديد
 .الرفض أو قبوللا يتحدد مث ومن الوطين، أمنيتال لسوق املركزية البيانات قاعدة يف عنه بالبحث

                                                
 07 و06، حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني التعاوين، الرياض، التعاوين اإلسالمي املشاكل واحللولمسرية التأمني : السيد حامد حسن حممد 1

 .11-06:  صم، ص2010أكتوبر 



  -186- ص........................................................سبل تنمية نظام التأمني التكافلي: لرابعالفصــل ا
 

 من لتكافليا التأمني أسواق تعاىن:  وعالجهالتكافلية أمينيةتال تطوير اخلدمات ضعف -ت -
األمر الذي يتطلب ضرورة ابتكار  ،1بيئتها تناسب يتلا أمينيةلتا يف تطوير اخلدمات يددالش عفضال

االكتتاب ويتحقق ذلك من خالل حتديد احتياجات اجلمهور والبحث  جديدة من أجل زيادة خدمات
 اخلدماتاليت تساهم بشكل كبري يف تطوير   دور اهليئات الشرعيةتنميةعن احللول املناسبة إضافة إىل 

على تقييم املنتج وحتديد ) اهليئات الشرعية( جديدة، حيث تعمل  خدماتوابتكارالتكافلية التأمينية 
حتياجات املؤمن هلم، ال مدى تلبيته  دراسةإضافة إىل، 2بادئ وأحكام الشريعة اإلسالميةمدى احترامه مل

وبشكل خيتلف عن خدمات التأمني التجاري وذلك حىت يكون نظام التأمني التكافلي بديالً لنظام 
مني الصيغ اجلديدة خلدمات التأويف هذا اإلطار نذكر بعض ، التأمني التجاري وليس نسخة معدلة منه

  :3وهي كمايلي التكافلي
تتعلق هذه الصيغة بعقود التأجري املنتهية بالتمليك، حيث  تعتمد العالقة يف هذا  :األعيان تأمني  -

 حتقيق وميكن) العميل( املستفيد إىل اإلسالمية املالية املؤسسة قبل منالعقد على تأمني العني املؤجرة 
 منيساهم يف تنمية نشاط شركة التأمني التكافلي  رحبي ببأسلو احلالة هذه يف  التكافليالتأمنيخدمة 
 :التالية اخلطوات خالل

 ؛للمستفيد العني بتأجرياملالية  املؤسسة  تقوم-
 العني تصبح ذاو .ؤجلم بثمنالتكافلي  التأمني شركةعند  ملؤجرةا العني على املالية املؤسسة منتؤ -
 شركة إىل والتلف اهلالك خماطر وتنتقل املؤسسة، ضمان يف وليس ، التكافليالتأمني شركة ضمان يف

 ؛ التكافليالتأمني
  التأمنيشركة حتصل حبيث املستفيد، من األقساط بتحصيل سةاملؤس  التكافليالتأمني شركة توكل  -

 ؛األجرة قسط من الباقي على املؤسسة وحتصل التأمني، قسط على التكافلي
 ؛هأجل انتهى أو اإلجارة عقد انفسخ إذا لعقدا فسخ التكافلي التأمني لشركة حيق  -
 شركة وتلتزم اإلجارة، عقد انفسخ املستفيد قبل من تفريط أو تعٍد دون العقد أثناء العني تلفت إذا  -

 ؛املستأجر من استالمها مت اليت األقساط ناقصا املؤجل بالثمن للمؤسسة  التكافليالتأمني
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التأمني  لعملية اإلجرائية التكاليف من املبدأ حيث من تزيد ال الطريقة هذه     جتدر اإلشارة لكون 
 تأجري عقد: عقدان هناك جاريةالت الطريقة فيجاري، فالتالتأمني  يف نفسه هو العقود عدد ألنالتجاري 

 عقد ضمن جاء التأمني والفرق يكمن يف كون .تأجري وعقد بيع عقد :أيضا عقدان وهنا .تأمني وعقد
  .وااللتزامات للحقوق حمدد ترتيب ضمن وجاء عني،ال بيع هو شرعي،

تتحمل شركة التأمني التكافلي وفق هذه الطريقة خماطر ائتمان املستفيد وبغرض  :االئتمان تأمني -
 ، مراحبة عقد يف للمستفيد االئتمانية املخاطر تأمني هو اهلدف كان إذا :توضيح أكثر نتناول املثال التايل

 مث مؤجل، بثمن بيعها املراد السلعة املؤسسة منالتكافلي  التأمني شركة ريتشت بأن ذلك يتم أن ميكن
 عقد العقد كان وإذا . التأمني رسوم إليه مضافًا مؤجل بثمن النهائي للمستفيد السلعة الشركة تبيع

. التأمني رسوم إضافة مع مستفيدلل تأجريها تعيد مث العني تستأجرالتكافلي  التأمني شركة فإن إجارة،
 مع مندمج هنا فالتأمني . العقد إمتام بعد وليس فعلية، إجارة أو بيع عملية ضمنحيث يتم التأمني 

  .1عنه والًمعز وليس احلقيقي التبادل
 باملناقشة الفقهاء تناوهلا اليت احلراسة مثل معينة، خماطر تقليل إىل دف أعمال هناك :الوقائي التأمني -

 ابن اإلسالم شيخ مثل العلماء، بعض رأى وقد. احملروس يءالش محاية إىل يهدف عمل فهي. قدميا
 أن ذلك من واحلكمة، النهب أو للسرقة احملروسيء الش تعرض لو فيما احلارس تضمني مشروعية تيمية،
 من وليس .للعمل تابعا يصبح حينئذ فالضمان ،أصالً اخلطر وقوع احتمال تقليل شأنه من احلارس عمل

 الذي الشامل، الصيانة عقد جواز يترجح القول هذا على اًوبناء. اخلطر وقوع الطرفني من أي مصلحة
 لألجهزة الدورية الصيانة تشمل اليت الوقائية، الصيانة أن ذلك و.والطارئة الوقائية الصيانة يتضمن

 وقع ذاإو. والعطب التلف وقوع احتماالت تقليل اشأ من تشغيلها، سالمة من والتأكد ومتابعتها
 أن ميكنويطبق ذلك على اخلدمة التأمينية فمثالً  .اإلصالح خماطر يتحمل الصيانة مقدم فإن طبالع

 وحنوها، واإلنذار الوقاية أجهزة خالل من والسرقة، احلريق من مبىن محايةالتكافلي  التأمني شركة تتوىل
 يفو. ص عليها العقدين اليت والوقاية للحماية تابعا حريق، أو سرقة وقعت لو التعويض ضمان ويكون

 يف الصيغة هلذه التطبيقات من عدد تطوير ميكن ومشروعة، معاوضة لعقد عاًتاب التأمني يصبح احلالة هذه
  .اخلطر احتماالت تقليل على القدرة وثبوت التقنية تطور حبسب متعددة جماالت

 ويطلق املتحدة، الواليات يف الصحية اخلدمات جمال يف مطبقة الصيغة هذه :اخلدمة مزود ملكية -
 اأ أو للخدمة، املزود الطيب املركز متلك التأمني شركة بكون ومتتاز" الصحية اإلدارة منظمات" عليها
يسمى الطب  ما تتضمن اخدماكما أن  .لعمالئها اخلدمة لتقدمي طبية مراكز مع عقود يف تدخل

                                                
 .753-751:  مرجع سابق، ص صتطوير صيغ التأمني اإلسالمي،: ي بن إبراهيم السويلمسام 1
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 من الصحية املخاطر يقلل مبا نها عاملبكر األمراض والكشف مسببات من للوقاية يسعى الوقائي الذي
 وبني املستشفى أو الطيب املركز بني وكثرة الرتاع بغياب التعاون الطريقة هذه متتازالتطبيقية، و الناحية
 التعويضات من قدر أكرب لتحصيل الطبية اخلدمات يف املبالغةب الطيب املركز قومي حيث التأمني، شركة

 ولذلك التنازع من النوع هذا يوجد ال الطيب املركز التأمني شركة لكتمت ، لكن عندماالتأمني شركة من
 عندما الشرعية الناحية منو .املعتادة الرسوم من أقل تكون ألن غالبا لتأمني امن النوع هذا رسوم متيل

 عقدا أصبح التأمني شركة وبني املشترك بني العقد أن يعين فهذا التأمني، شركة هو اخلدمة مزود يصبح
 مقابل الطيب للمركز منتظمة أقساطًا يدفع فاملشترك. معاوضة نقد بنقد وليس طبية، خدمات على

 التأمني من النوع هذا فإن الوقائية اخلدمة وجود ويف . معني نطاق يف حمددة مواصفات ذات خدمات
 .الطبية للوقاية تبعا يأيت هنا الضمان كون على بناء الًمقبو يكون قد

لنا بأنه ميكن ابتكار خدمات تأمينية تكافلية جديدة تنافس اخلدمات التأمينية يتضح  مما سبق     
القدرة على التغري يقابلها البقاء فبداع هتمام بعملية التطوير واإلالايتحقق ذلك من خالل التجارية، و

 يف  وحصتهاواالستمرار للشركة من خالل مسامهتها يف زيادة عدد املشتركني ودعم قدراا التنافسية
  .السوق

إن ظاهرة التأخر يف سداد املطالبات أو :  وعالجه)املطالبات (التأخر يف سداد التعويضات  - ت
يؤثر على  هاماًمشكالً عترب ي ي يف شركات التأمني التكافلالتعويضات ملن استحقها من املشتركني

معاجلة مطالبات توقف على قدرة شركات التأمني على تتنافسية شركة التأمني ألن ثقة املؤمن له 
 يف شركة االكتتابالتعويض عن األضرار بكفاءة وبدون تأخري، األمر الذي ينعكس أثره مباشرة على 

 الفنية الالزمة، أو نقص السيولة ةقد يكون السبب يف تأخري املطالبات نقص الكفاءو ،التأمني التكافلي
األمر الذي  ويتأثر بذلك املؤمن له ، حيث يتم التعامل مع املطالبات باملماطلة1يف شركات التأمني

جراءات إلاعن طريق تفادي  التكافلي بتسريع عملية التعويض يتطلب ضرورة قيام شركات التأمني
اإلدارية املطـولة إضافة إىل القيام باستثمار الفائض التأميين يف املشاريع ذات اجلدوى االقتصادية واليت 

تفادي الوقوع يف العجز أو اخلسارة املالية اليت مما يساهم يف  ةتكون نسب جناحها وحتقيقها للربح كبري
 ).املشتركني( كسب ثـقة اجلمهور وزيادة عدد املـكتتبني إضافة إىل قد دد استمرارها

يوقع عليه شركات التأمني التكافلي بإعداد إقرار كتايب قيام ضرورة  هذا الصدد لوجتدر اإلشارة يف   
إلقرار ضرورة اإلدالء واإلفصاح جبميع البيانات اليت تطلبها الشركة، مع ضرورة ، ويتضمن هذا ااملشترك

                                                
: م، ص2004، 81العدد شركة اإلحتاد العريب للتأمني وإعادة التأمني ، دمشق، جملة الرائد العريب، متطلبات تنظيم قطاع التأمني، : أمني عبد اهللا 1
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اإلشارة يف هذا اإلقرار إىل أن التأمني التكافلي مبين على التربع بقسط التأمني وباملقدار الذي حيتاجه 
 اً على قبولوتأكيداً ـثباتإقرار يعترب وهذا اإلمع املشاركة يف الفائض يف حالة حتققه صندوق التأمني 

ة عملية االكتتاب، حيث ـمر الذي يساهم يف حتقيق دقد مع شركة التأمني التكافلي، األعاقتال املؤمن له
     . يف اإلقرار الكتايبأدىل اأن املشترك سيتحمل تبعة البيانات الـيت 

، نشاط التأمني ازنأساس تو أمنيتال إعادة خدمات تعترب: إعادة التأمني التكافلي نشاط تنمية -ثـانياً
 بفقه الًعم التجارية أمنيتال إعادة شركات مع عاملتال لتكافليا التأمني لشركات الفقهاء أجاز وقد

 من الضرورة لفقه وتطبيقاً "خاصة أو كانت عامة الضرورة مرتلة ترتل احلاجة" وبقاعدة الضرورة
 قاسية بشروط تأمني عادةإ اتفاقيات على يتحصل بعضها فإن التكافلي، أمنيتال شركات جانب

 املطالبات سداد يف حكمتال أو ضيقة، جغرافية منطقة أو قليلة، مالية حدود ذات تفاقياتكا
يواجه عدة حتديات أمهها ال زال  يالتكافلالتأمني نشاط إعادة وذلك نتيجة كون ، 1 )التعويضات(

فكلما كان عدد شركات  ،دانعلى املستوى احمللي لبعض البل يالتكافلالتأمني اخنفاض عدد شركات 
األمر الذي يتطلب بذل ، 2أكرب نشاء شركات إعادة التكافلإالتأمني التكافلي أكرب كلما كانت نسبة 

 :، ونذكر من بني احللول مايلي* إعادة التأمني التكافلي شركاتاجلهود لتنمية نشاط
، حيث يساهم املشاركة ملفهوم اًوفق املباشرة لتكافليا أمنيتال شركات بني أمينيةتال األعمال تبادل - 1

 أمنيتال إعادة على االعتماد من ويقلل تكافليال منيأالت لشركات االستيعابية الطاقة ةدازيذلك يف 
، ويتحقق ذلك من خالل إنشاء جممعات إعادة التأمني واليت تعرف على أا قيام عدد من جاريتال

ون على إنشاء حساب مشترك يتم من خالله توزيع شركات التأمني ذات القدرة املالية والفنية بالتعا
 ،وفق مسامهة كل شركة وحسب طاقتهااألخطار واملسؤوليات الكبرية ذات اخلطورة العالية وذلك 

؛3عات لنفس األسس اليت يقوم عليها نشاط شركات التأمني التكافليةموختضع هذه ا 

                                                
 .13-12: ص ص مرجع سابق، عاوين اإلسالمي املشاكل واحللول،مسرية التأمني الت: السيد حامد حسن حممد  1
 11، حبث مقدم للمؤمتر الثاين للمصارف اإلسالمية، دمشق، التحديات اليت تواجه تطبيق التكافل واحللول املقترحة: موسى مصطفى القضاة 2
 .03: م، ص2007 مارس 13و
اقتراحات الباحثني واملهتمني فيما خيص البدائل الشرعية ، حيث تضمن املطلب الرابع منه  أنظر املبحث الرابع من الفصل الثاينملزيد من التفصيل  *

 .إلعادة التأمني التجاري
، حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين، طريقة امعات كبديل شرعي يف عمليات إعادة التأمني التعاوين:  رزيق وبرامهي خالدلكما  3

 .208: م، ص2014ماي  19 و18يب، يومي ظأبو
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تأمني الأن ال تعيد  التكافلي أمنيتال عادةإ شركاتعلى ة نشاط إعادة التأمني التكافلي جيب ي لتنم -2
 نشاطها ممارسة على )التجارية أمنيتال ركاتشل( هلا إعانةشركات تأمني جتارية ألن يف ذلك صاحل ل

 .1جاريلتا أمنيلتا خلدمات رعيشال احلظر ثبوت بعد

  شركات التأمني التكافليأهيل املوارد البشرية يف ـت: املطلب الثالث
 وذلك ملا هلا من ،رد البشرية أحد أهم األسس اليت يقوم عليها جناح صناعة التأمني التكافليتعترب املوا   

توفري التأهيل العلمي والعملي يتطلب ضرورة  التكافلي، األمر الذي مني شركات التأنشاطتأثري على 
ام التأمني متتني مسرية وانطالقة نظللعاملني يف هذه الصناعة واستيفائهم للجانب الشرعي من أجل 

  :مايلي سنتناوله يف هذا املطلب من خالل وهذا ما ،التكافلي

 أهيلـت ملفهوم تفصيل أكثرمن أجل : ملوارد البشريةبتأهيل اتعلق تمصطلحات ومفاهيم  -أوالً
   :باملوارد البشريةاليت تتعلق املفاهيم بعض نورد فيما يلي ملوارد البشرية يف شركات التأمني التكافلي، ا

 هؤالء وخيتلف معني، وقت يف املؤسسة تكون اليت واجلماعات األفراد موعجم: ارد البشرية هياملو -1
حيث تكوينهم، خربم، سلوكهم، اجتاهام، وطموحهم كما خيتلفون يف  بينهم من فيما األفراد

 .2"وظائفهم، مستويام اإلدارية ويف مسارام الوظيفية
خالهلا توفري احتياجات املنظمة من األيدي  من يتم اليت ليةالعم ": هيإدارة املوارد البشرية   -2

  .3"العاملة واحملافظة عليها، وتدريبها وتطويرها والعمل على استقرارها ورفع روحها املعنوية
مرحلة تأيت بعد احلصول على األفراد املالئمني ألداء العمل، ويقصد ا " : هيتنمية املوارد البشرية -3

 .4" وخربام وذلك عن طريق التدريب املالئم لطبيعة العمل املطلوب إجنازهرفع مستوى مهارام
 التعليم كان فإن جديدة،  سلوكيات الفرد إلكساب متقدمة وسيلة" : هوتدريب املوارد البشرية  -4
 املهارات إلكساب الوحيد السبيل هو التأهيل فإن االجتاهات وتغيري املعلومات على زيادة القدرة له

 التأهيل فإن الثقافة، يوفر التعليم كان ذاإ" :يقال أنه  لذالك.الكفاءة ورفع القدرات، ، وتنميةواخلربات

                                                
 .13: مرجع سابق، صمسرية التأمني التعاوين اإلسالمي املشاكل واحللول،: السيد حامد حسن حممد  1
م،  2008، 06جملة الباحث، ورقلة، العدداإلسالمية،  البلدان يف البشرية املوارد تنمية على والتحفيز التدريب أثر حتليل:  الشيخالداوي  2

 .10: ص
 .10: ، مرجع سابق، صلشيخالداوي ا  3
، 07الشلف، العددجامعة فريقيا، إ، جملة اقتصاديات مشال فسيةاتنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التن: بارك نعيمة 4

 .276: صم، 2009
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جعل الشخص أهالً ملزاولة ما ":البشريةيل املوارد يف حني يقصد بتأه .1"الكفاءة ويرفع املؤهالتن ؤمي
  .2"تعلمه

و أداة يتم من خالهلا إعداد املورد  بأن تأهيل املوارد البشرية ه    من خالل هذا التعريف يتضح لنا
 من خالل تزويده باملعرفة واخلربة اليت تساهم يف تنمية قدراته وكفاءاته يف لشركةالبشري العامل با

 .مزاولة نشاطه
كفاءة شركات تعتمد : شركات التأمني التكافلييف لموارد البشرية النظرية لواصفات امل -ثـانياً

شركات التأمني ( هايعتمد جناححيث ، ةرد البشريااألول على كفاءة املوالتأمني التكافلي يف املقام 
األداء تمكن من ضبط ال اليت تتمتع مبواصفات معينة، بغرض على إجياد أفضل العناصر البشرية )التكافلي

  :3 فيما يلي هذه املواصفات لشركات التأمني التكافلي، ونذكرستراتيجيةوحتقيق األهداف اإل
ادرة على جذب العمالء، وفهم طبيعة العالقة اليت تربط بني العميل وشركة التأمني موارد بشرية ق -1

 التكافلي؛
موارد بشرية قادرة على تقدمي اخلدمة التأمينية بالسرعة واجلودة املالئمتني ووفقاً للمتطلبات  -2

 الشرعية؛
، )الستثمار الفائض التأميين(ارية املالئمة موارد بشرية قادرة على البحث عن الفرص االستثم -3

 .ودراسة جدواها وتقييمها وتنفيذها، ومتابعتها يف إطار الضوابط الشرعية
تكمن أمهية تأهيل املوارد البشرية : بشرية يف شركات التأمني التكافليتأهيل املوارد ال أمهية -اًلثثـا

  :4العاملة بشركات التأمني التكافلي فيما يلي
املوارد التجارية ف بشركات التأمني العمل عن بشركات التأمني التكافلي العمل طبيعة اختالف -1

 بشركات التأمني التكافلية؛ مباشرة للعمل مؤهلني بشركات التأمني التجارية غري البشرية

                                                
 يف العاملة التأمني بشركات البشرية املوارد تطوير يف دريبالت فاعلية مدى: أبوستة مجعة عماد وعرب أبو حممد شعبان واهلابيل إمساعيل وسيم  1

 .901: م، ص2011، 01، العدد13 الد  غزة، ،ةاإلنساني العلوم سلسلة ،األزهر جامعة جملة قطاع غزة،
 دار عاهد يف تدريبهم شرعياً،أدوات التأهيل املتكامل للعاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية ودور اهليئات الشرعية وامل: ياسر سعود دهلوي  2

 .09: م، ص2005 نوفمرب 20 و19املراجعة، حبث مقدم للمؤمتر اخلامس للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، مملكة البحرين، 
ف اإلسالمية بني الواقع ، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارتأهيل الكوادر البشرية للمؤسسات املالية اإلسالمية: بتصرف، نادية أمني حممد علي  3

 .16: م، ص2009جوان 03 ماي و31واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب، 
 الشرعية اخلامس للهيئات حبث مقدم للمؤمتراإلسالمية،  املؤسسات املالية يف العاملني تأهيل يف املصرفية املعاهد دور :حممد بلتاجي ،بتصرف  4

 .08: م، ص2005 نوفمرب 20 و19إلسالمية، مملكة البحرين، ا املالية للمؤسسات
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الشرعية يف نشاط شركات التأمني التكافلي، األمر الذي ينتج عنه  بالضوابط  االلتزامةضرور  -2
 التأميين التكافلي وبفقه املعامالت املالية للعمل الشرعية املوارد البشرية باألحكام والقواعد مضرورة إملا

 بشركات التأمني التجارية؛ املوارد البشريةمن  كثري يفتقده ما وهو
 مما بنشاط شركات التأمني التكافلية، التجارية بشركات التأمني املوارد البشرية بعض قناعة عدم  -3

 لتلك ممارستهم قبل التكافلية التأمينية على العمليات وفنياً شرعيا وتأهيلهم تدريبهم أمهية يتطلب
 األعمال، خاصة يف حالة حتول شركة تأمني جتارية إىل شركة تأمني تكافلية؛

 حتسني خالل من قدراا التنافسية، زيادةبتأهيل املوارد البشرية يف شركات التأمني التكافلي  يسمح -4
  ؛املهام تنفيذ سرعة يف الذي ينعكس األمر البشرية، عناصرها رفومعا مهارات

 شعورهم خالل من وهذا البشرية، للعناصر املعنوية الروح رفعيساهم تأهيل املوارد البشرية يف   -5
يسمى بالرضا م وهذا ما قدرا بكامل العمل إىل يدفعهم مما الشركة، طرف إدارة من أمهيتهم بتقدير

 .الوظيفي
تواجه عملية  : الصعوبات اليت تواجه تأهيل املوارد البشرية يف شركات التأمني التكافلي-اًرابـع

  :1تأهيل املوارد البشرية يف شركات التأمني التكافلي عدة صعوبات نذكر أمهها فيما يلي
ة، تطلبها النشاط التأميين التكافلي واليت جتمع بني املعرفة الشرعييليت اعدم توفر املوارد البشرية  -1

 واخلربة التأمينية التكافلية؛
 عدم وجود معايري موحدة لتعيني وتأهيل املوارد البشرية يف شركات التأمني التكافلي؛ -2
قلة اخلربة حبقيقة املعامالت املالية اإلسالمية، حيث أن معظم العاملني يف شركات التأمني التكافلي  -3

لة بقواعد االقتصاد اإلسالمي وفقه هم أصحاب التكوين االقتصادي والقانوين وهلم معرفة ضئي
 املعامالت املالية اإلسالمية؛

مة الربامج التدريبية ودورات التأهيل للموارد البشرية العاملة بشركات التأمني ئعدم كفاية ومال -4
 التكافلي؛

عدم وجود املؤسسات الالزمة لتأهيل العاملني بشركات التأمني التكافلي واليت جتمع بني التأهيل  -5
  والشرعي للمعامالت اليت يتضمنها نشاط شركات التأمني التكافلي؛املهين

عدم االهتمام بأنظمة تقييم أداء العاملني بشركات التأمني التكافلي مما ينتج عنه اخنفاض مردودية  -6
 األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض أداء شركات التأمني ،املورد البشري وضعف قدرته على االبتكار

  .التكافلي
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نطاق تأهيل املوارد  يشمل: نطاق تأهيل املوارد البشرية يف شركات التأمني التكافلي -اًخـامس
 الشرعية اهليئات سيما وال شركاتالهذه  يف العاملنيالبشرية يف شركات التأمني التكافلي مجيع 

لتأمني  يف شركات ااملوارد البشرية تأهيل فإن وعليه ومراقبتهم، إشرافهم حتت يعملون الذين العاملنيو
 تأهيل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والعاملني يف شركات التأمني التكافلي مهنياً يشمل أن ينبغيالتكافلي 

  :1 وفيما يلي عرض لذلك اإلسالمي، قواعد السلوك املهين واألخالقيىوشرعياً إضافة إىل تأهيلهم عل

 اهليئة عضو يف يتوافر أن الشرعية بةالرقا مهام بتطلت:  الداخليةالشرعية الرقابة هيئة أعضاء تأهيل -1
 فقهاألمر الذي يتطلب ضرورة تأهيل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على  والعملي،  الشرعيالتأهيل

 تتحقق فيهم أن جيب حبيث  ،شركات التأمني التكافلي بأنشطة يتصل ما سيما وال املالية، املعامالت
 ودراستها وحتليلها األنشطة لتلك املشروعية ثباتإ أدلة عمج على املقدرة )الشرعية الرقابة هيئة أعضاء(

 ولذا ،شركة التأمني التكافلي مببادئ الشريعة اإلسالمية التزام  مدىحول الصحيحة النتائج إىل للتوصل
  لنشاط التأمنيالفنية باجلوانب ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية اجليد اإلملام حتقيق  أن يتضمن التأهيلجيب

 ؛يالتكافل
قبل القيام بعملية تأهيل العاملني يف شركات التأمني التكافلي : وشرعياً املوارد البشرية مهنيا تأهيل -2

شركات التأمني  يف )العاملون( املوارد البشرية كونت أن جيب ال بد من وضع معايري الختيارهم حبيث
 إىل باإلضافة اإلسالمية، عةالشري تطبيق على واالستقامة واحلرص اهةالرت فيهم تتوفر ممنالتكافلي 

 االلتزام متطلبات تنعكس أن جيب عامة وبصفة .بوظائفهم فيما يتعلق واملهنية الفنية واألهلية اجلدارة
 الفين التأهيلتضمن أما فيما يتعلق بتأهيلهم فيجب أن ي، املوارد البشرية على اختيار اإلسالمية بالشريعة

 ملزاولة التقنية والفنية والوسائل التطبيقية واجلوانب والنظرية ةالعلمي اجلوانب على للعاملني تدريبهم
 شرعياً تدريبهم تأهيل املوارد البشرية يف حني جيب أن يشمل، جوانبه مبختلف التأميين التكافلي العمل
 القيام بأعمال املراجعة والتدقيق الشرعي، كما إضافة إىل صيغ التمويل واالستثمار الشرعي، على

معرفة أوجه  على املوارد البشرية تأهيل على مجع األدلة الشرعية وهمأهيل الشرعي تدريبيتضمن الت
 . التأمني التجارية وخدمات التأمني التكافلية بني خدمات االختالف

يتضمن تأهيل املوارد البشرية على : تأهيل املوارد البشرية على قواعد السلوك املهين اإلسالمي -3
 مببادئ الشريعة اإلسالمية يف مزاولة العمليات همالتزاماحلرص على إلسالمي قواعد السلوك املهين ا

التأمينية وضرورة التزامهم بامليثاق األخالقي الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

                                                
 .13-10: مرجع سابق، ص ص ،ياسر سعود دهلويبتصرف،  1



  -194- ص........................................................سبل تنمية نظام التأمني التكافلي: لرابعالفصــل ا
 

ار اإلسالمية، إضافة إىل احلرص على تلبية احتياجات العمالء واملبادرة إىل خدمتهم واحلفاظ على أسر
 .1العمل وبيانات العمالء

احملرك حيث يعد  ضرورة اهتمام شركات التأمني التكافلي برأس املال الفكريإىل وجتدر بنا اإلشارة    
 واملؤهالت األفكار وتقدمي الثروة، خلقطبيعته، إذ يساهم يف  كانت مهما ألي مشروع احملوري

 اإلمكانيات تدعيم خالل نم تنافسيةال يزةه زيادة امل، األمر الذي ينتج عناإلبداع إىل تؤدي اليت واملعارف
اليت تتوفر يف املنظمة  املهارات جمموعة ":تعريف رأس املال الفكري على أنهكن مي و.البشرية والطاقات

 العمالء ملتطلبات االستجابة خالل من عاملية املنظمة جعل على قادرة جتعلهااليت تتمتع مبعرفة واسعة 
 التعريف يتضح لنا بأن رأس املال الفكري هو مجلة ان خالل هذمو ،2"االتكنولوجي هاتتيح اليت والفرص

تطلب ي، األمر الذي من املواهب واملعارف اليت تساهم يف منو واستمرار املؤسسة ويعزز قدراا التنافسية
 القوة متثل يةالفكر األصولأمني التكافلي والعمل على تفعيله باعتبار ضرورة االهتمام به يف شركات الت

 وتطوير املنتجات ةساهم يف ابتكار منتجات تأمينية تكافليتحيث  ،ةللشرك البقاء تضمن اليت اخلفية
التأمينية احلالية مما يؤدي إىل اتساع دائرة االكتتاب يف شركات التأمني التكافلي ومن مث تعزيز قدراا 

  .التنافسية يف القطاع
دوات اليت األوسائل والتتعدد : كات التأمني التكافليربشرية يف شوسائل تأهيل املوارد ال -ساًسـاد

 :3ها ما يليمنميكن االعتماد عليها بغرض تأهيل املوارد البشرية يف شركات التأمني التكافلي واليت نذكر 
صناعة أسس  ا لتدريس وعتح فرف بتعليمية ومراكز ومعاهد جامعات من التعليمية املؤسساتقيام  - أ

 ؛ التكافليالتأمني
  ؛ومصرفيني وغريهم وقانونيني وحماسبني واقتصاديني شرعيني من أكفاء مدربون متخصصون -ب
 والدورات واملقررات الدراسية والربامج اخلطط ووضع اختيار مهمة تتوىل عليا إشرافية جهة إقامة -ت

 مستوى على عاملني ختريج تتمثل يف واليت املستهدفة الغايات حتقق العليا اليت األهداف وفق التدريبية
اإلسالمية عامة وشركات التأمني  املالية يف املؤسسات املختلفة الوظائف لشغل واملهنية التأهيل من عاٍل

  ؛التكافلي خاصة
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لغرض تأهيل املوارد البشرية يف املؤسسات املالية : التدريب اإلسالمي اعتماد مركزعتماد على اال -ث
 اعتماد مركز "إلنشاء مستقبلية خطة اإلسالمية املالية واملؤسسات للبنوك العام لسا وضع اإلسالمية

 اإلسالمية املالية الصناعة يف للعاملني املهين املستوى رفع: "هي املركز هذا ورسالة ،"التدريب اإلسالمي
 ،املدربني من كل اعتماد على واإلشراف التدريب، خدمات حتكم اليت والقواعد املعايري وضع خالل من

 مخسة يف للمركز األساسية األهداف وتتحدد ،التدريب أعمال على القائمة واهليئات التدريبية، والربامج
 : 1وهي ،"أجماد "كلمةيف  لخصهان أساسية جماالت

 من ومتكينها التدريبية، ااحتياجا لتحديد املؤسسات املالية اإلسالمية مع التنسيق: االحتياجات) أ( -
 البشرية؛ املوارد تطوير يف ااستثمارا على العوائد أفضل حتقيق

 مستوى على وذلك ،العاملني تدريب عمليات لتنظيم الالزمة واملواصفات املعايري إجياد: املعايري) م( -
 التدريبية، للهيئات الالزمة واإلدارية الفنية واملتطلبات املدربني، يف توافرها الواجب واملهارات الشروط

 ا؛ومكونا العلمية باملواد خلاصةا احملددات وضع وأيضا
 للمدربني تقومي عمليات وإجراء التدريبية، اخلدمات يف اجلودة مدققي تكوين: اجلودة) ج(  -

 التدريبية؛ واهليئات والربامج
 اليت والربامج التدريبية اهليئات واعتماد املؤهلني، للمدربني االعتماد شهادات إصدار: االعتماد) ا( -

 إلغائها؛ أو عليها احملافظة وشروط ذلك، على املترتبة وااللتزامات املزايا وتوضيح ا،يقدمو
 اجلهود وتكثيف إلغائه، أو االعتماد لتجديد ودميومتها املعايري تطبيق دقة من التأكد: الدميومة) د( -

  .2بينها العالقة وتطوير اهليئات خمتلف بني التكامل إلحداث
كما ستمر باستمرار حياة الشركة تاملوارد البشرية جيب أن  عملية تأهيل أن ول هيـالصة القـخ  

شمل أيضاً املوظفني احلاليني أو جيب أن ت، بل  فقطالعاملني اجلدد أن ال تشمل عملية التأهيلجيب 
ني  شركات التأمعلى جيب كماًالقدامى وذلك نظراً للتغريات املستمرة يف بيئة األعمال ومتطلباا، 

وذلك ليكون التأهيل جمدي من الناحية بعملية موازنة بني عائد برامج التأهيل وتكلفتها القيام التكافلي 
  .االقتصادية فال يكون عليه من النفقات ما هو أكرب مما له من املنافع املتوقعة
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   التسويقي يف شركاتانب  ـمية اجلـتن: الرابعبحث ــامل
  التـأمني التـكافلـي

 ،صبح التسويق يف اآلونة األخرية جماالً ذو أمهية متزايدة يف إدارة الشركات باختالف أنشطتهاأ      
 ال تعترب استثناءاً من تلك املنظمات  التكافلينتاجية، جتارية أو خدماتية، وشركات التأمنيسواء كانت إ

 ةيف شركات التأمني التكافليق ي فالتسو،عمالئها ولبيئتها اليت تنشط فيهاوفهي حتتاج إىل معرفة أسواقها 
حكام  باأل شركات التأمني التكافليلتزاما إالَّ يف ضرورة ةالتأمني التجاريشركات ال خيتلف عنه يف 

رتقاء  واالة شركات التأمني التكافليبغرض دعم كفاء نميته األمر الذي يتطلب العمل على تالشرعية،
  :من خالل مايلي يف هذا املبحث هسنتناولهذا ما التكافلية، التأمينية خبدماا 

   التكافلية حول تسويق اخلدمات التأمينيةأساسيات: املطلب األول  
شباع حاجيات العمالء وكسب  إلاتتميز األسواق اليوم حبدة املنافسة بني الشركات يف حماولة منه    

 على املنتجات السلعية ويقالتس، ومل يقتصر  التسويق، األمر الذي نتج عنه زيادة االهتمام مبفهوموالئهم
 نها اخلدمات التأمينية، حيث تنبهت شركات التأمنييبل تعداها إىل اخلدمات كافة ومن ب) امللموسة(

وفيما يلي عرض لبعض املفاهيم .  لدعم تنافسيتها يف السوق إىل أمهية التسويق واحلاجة إليهالتكافلي
  . التكافليةة التأمينيتسويق اخلدماتحول 

لننتقل للتعرف  التسويق حتديد تعريف أوالً بنا جيدر: ة التكافليية التأميناخلدماتعريف تسويق ت -أوالً
  . والتكافلية بصفة خاصةعامة بصفةعلى تسويق اخلدمات التأمينية 

  :لقد تعددت تعاريف التسويق ونذكر منها مايلي: تعريف التسويق -1
 هلا تأثري يف اخلدمات واألفكار، بة على الربامج اليتذ والرقايل والتخطيط والتنفيالتحل" :هوالتسويق  -

والترويج واليت تأخذ يف احلسبان اختيار اخلدمات املناسبة ووضع السعر املناسب وحتديد قنوات 
 ؛1"االتصال، ومنافذ تقدمي اخلدمات إضافة إىل حبوث التسويق

ن جمموعة من النشاطات التسويق هو وظيفة، أي أنه يتضم بأن التعريف من خالل هذايالحظ    
يتم من خالل حتديد أهداف نشاط خمطط ، كما أنه اً وحيداًاإلدارية املتناسقة واملتكاملة وليس نشاط

حبوث الترويج و، ويتم ذلك عن طريق حتديد السعر وقنوات التوزيع إضافة إىل معينة يراد حتقيقها
 .التسويق

                                                
 .26: م، ص2006، 01دن، طر، دار املناهج للنشر التوزيع، األتسويق اخلدمات وتطبيقاته:  زكي خليل املساعد 1
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خلاصة بتوجيه تدفق السلع واخلدمات من املنتج إىل النشاطات اليت متارسها املنظمة وا: "هوالتسويق  -
 ؛ 1"املستهلك

التسويق هو مجلة من النشاطات اهلادفة ليس إىل حتقيق غايات بأن  من خالل هذا التعريف يتضح لنا
 .نظمات أيضاًاألفراد فقط بل امل

املخططة سقة واملتناعملية تتضمن سلسلة من النشاطات : نا بأن التسويق هوـ لنيا سبق يتبـمم    
دف معرفة احتياجات العمالء والعمل على حتقيقها بغرض الوصول لوالء العميل ومن مث حتقيق رحبية 

  .الشركة ودعم ميزا التنافسية يف السوق
 يف فقط منحصراً التسويق مفهوم كان قريب وقت إىل: تعريف تسويق اخلدمات التأمينية -2

 أدى ذلك فإن ،حالياً العامل يشهدها اليت التطورات مع أنه  إالَّاملادية عالسل تنتج اليت اإلنتاجية املؤسسات
قطاع التأمني، حيث ظهر تسويق اخلدمات  ومنها أخرى قطاعات ليشمل املفهوم هذا اتساع إىل

 لتأميينا النشاط حتكم اليت واألسس املبادئ مع تتوافق اليت اخلصائص من مبجموعة يتميز والذيالتأمينية، 
 العديد اخلدمات التأمينية لتسويق أعطيت فقد املفاهيم من وكغريه. شباع حاجات العمالء دف إلواليت
  :مايلي بينها من نذكر التعاريف من
بعد البيع مقابل دفع املؤمن له القسط  تقدمي الوعد خبدمة ما": تسويق اخلدمات التأمينية هو -

 ؛2"التأميين

يتطلب قيام شركة التأمني بالتعرف  تسويق اخلدمات التأمينية ن يتضح لنا بأمن خالل هذا التعريف   
والبحث عن احتياجات املؤمن هلم بدقة لتقدمي الغطاء املناسب وتعريفهم باألخطار اإلضافية لكي 

 .يتمكن املستفيد من احلصول على غطاء تأميين هلا

ئن ويف نفس الوقت إرضاء ن تلبية حاجيات الزباـف: "هبأنتسويق اخلدمات التأمينية  كما يعرف -
 ؛3")من حيث املردودية، النوعية والصورة(املؤسسة 

 اخلدمات التأمينية هو عبارة عن جمموعة من النشاطات هذا التعريف بأن تسويقنا من ـيتنب ل  
املتناسقة واليت دف إىل تلبية رغبات العمالء عن طريق حتقيق جودة اخلدمات التأمينية بغية رفع 

  . وحتسني صورة شركة التأمنياملردودية

                                                
 .29: صم، 2008، 01دن،  طرإثراء للنشر والتوزيع، األتسويق اخلدمات املالية، : ميثامر البكري وأمحد الرحو 1
  .307:  مرجع سابق، ص،زكي خليل املساعد 2

3 Jean Claude Harrari, le marketing bancaire : le marketing financier, Edition Dalloz, 1974, P : 20. 
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 األنشطةمن  جمموعة هواخلدمات التأمينية  تسويق :أن بالقول ميكن تعاريف من تقدم ما على اًناءـب  
 تليب تـأمينية خدمات وتطوير ابتكار على والعمل ،اعمالئه حاجات ملعرفة ا شركة التأمني قومت اليت
  .املنافسنيارنة بجودة مقو كفاءة بأكثر والرغبات، احلاجات تلك

شركات التأمني  يف دماتاخل تسويق تعريف خيتلف ال :تعريف تسويق اخلدمات التأمينية التكافلية -3
نشاط التأمني  ا يتميز اليت اخلصوصية مراعاة ناحية من إالَّ شركات التأمني التجارية، يف التكافلية عنه

اجتاه ": هأن على ه ميكن تعريفحيث ،مجيع معامالته يف ةادئ الشريعة اإلسالميب وهي التزامه مبالتكافلي
داري قائم على أساس األحكام الشرعية، يسعى لتحقيق مقاصد الشريعة، من خالل حتديد احلاجات إ

اإلنسانية احلقيقية، مث السعي للوفاء ا، وفقاً ألولويات اتمع وظروفه، مع حتقيق التوازن بني مصلحيت 
افظة على األهداف االقتصادية للمنظمات يف احلدود الشرعية، وبوسائل املستهلك واتمع، واحمل

  ؛1"مباحة
 تعريفميكن  ،اخلدمات التأمينية لتسويق السابقة التعاريف من وكذلك التعريف، هذا من انطالقاً   

اليت تقوم املتناسقة واملتكاملة، والتقنيات مجلة من األنشطة  :أنه على  التكافليةية التأميناخلدمات تسويق
 مث ومن ،لعمالءا ورغبات حاجات مبعرفة تسمح وطرق أساليب إجياد دفا شركة التأمني التكافلي، 

 املتغريات كافة مع والتكيف ،اأهدافه إىل والوصول االستمرار لشركة التأمني التكافلي حيقق مبا إشباعها
 الشريعة ومبادئ بأحكام االلتزام ضمن ذلك وكل إطارها يف يعمل اليت التسويقية البيئة تشكل اليت

  .اإلسالمية

 تطبيق التسويق يف شركات التأمني التكافلي: ة التكافليةيدمات التأميناخل خصائص تسويق -انياًـثـ
كون التأمني خدمة، ومنها ما يرجع لطبيعة هذه اخلدمة يف حد  تتعلق بةجيب أن يراعي خصوصيات عد

  :2 التكافليالتأمنيخدمات ويق  خصائص تس عرض ألهميذاا، وفيما يل
باعتبار أن التأمني خدمة فإنه يشترك من حيث اخلصوصيات مع باقي اخلدمات، حيث أنه خدمة  -1

 املطبقة على املنتجات املادية، إضافة إىل أا غري قابلة غري ملموسة يصعب احلكم عليها من خالل املعايري
غري خدمات  فضالً عن كوا، ن لالنفصالغري قابالللتخزين، كما أن إنتاجها واستهالكها متالزمان و

 ؛متماثلة

                                                
حالة دراسة "املصارف اإلسالمية ملفهوم التسويق املصريف اإلسالمي من وجهة نظر العمالء مدى تطبيق : مصطفى سعيد الشيخ وآخرون 1

 .107: ص م،2009، 01، العدد 09جملة الزرقاء للبحوث والدراسات، األردن، الد ، "األردن
راسة حالة الشركة اجلزائرية للتأمينات د"تسويق اخلدمات التأمينية يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات اجلديدة للقطاع : بتصرف، بوعزوز جهاد 2

CAAT"  ،60-58: م، ص ص2009 ماجستري يف علوم التسيري ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، مذكرة. 
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 يتم حتصيل اإليرادات مسبـقاً مقابل اجلهل التـام حيث معكوسة،  نشاط التأمنيدورة اإلنتاج يف -2
 للنفقـات والتكاليف املمكن حتملها مستقبالً؛

، التأمني على التأمني الصحي(ختيارية ا التأمني غالباً ما تكون إجبارية أكثر منها دماتخ -3
حوادث السيارات، (جاهداً لتجنبها املؤمن له ، إضافة إىل كوا متس أحـداث يعمل ...)القروض

 ؛...)احلرائق، العجز، املرض
األمر الذي يقيد من خيضع قطاع التأمني لتنظيمات وتشريعات صارمة من قبل الدولة والسلطات،  -4

 تريدها ويف حتديد أسعارها؛ التأمني يف تقدمي املنتجات اليت حرية شركات
  تبقى ضعيفة؛عمالءمستوى املعرفة والثقافة بالتأمينات من جهة ال -5
 التأمني تتعامل وتقدم خدماا عتبار شركاتاة، ب أمهية بالغلهجتزئة السوق يف قطاع التأمني  -6

 أقسام السوق جيعل تقسيم السوق أمراً ضرورياً خلدمة خمتلفاألمر الذي ، للعديد من العمالءومنتجاا 
 وتوجيه تشكيلـة منتجات وخدمات تتناسـب وتتماشى مع احتياجات وطلبات عمالءمبا حيويه من 

 كل قطاع سوقي؛
 يقوم على أسس وضوابط شرعية، األمر الذي يتطلب ضرورة احترام هذه  التكافلينشاط التأمني -7

  . املبادئ يف القيام مبختلف العمليات التسويقية
 ةالتأمينياخلدمات يقوم نشاط تسويق :  اخلدمات التأمينية التكافليةالشرعية لتسويق الضوابط -اًلثثـا

 :1 على مجلة من الضوابط الشرعية اليت نورد أمهها فيما يليةالتكافلي
 ومبادئ أحكام مع متفقة التسويق أساليبو مفاهيم تكون أن ا ويقصد :عةيلشرحتقيق مقاصد ا -1

 ؛اإلسالمية الشريعة
 بالقيم ة التكافليةالتأمينياخلدمات  تسويق رجل يلتزم أن ويعىن :احلسن والسلوك القاألخ -2

  ؛السلوك واحنراف اخللق سوء وجتنب احلسن، والسلوك الفاضلة واألخالق
 قدمهت ما على التسويقية العملية تركز أن بذلك ويقصد :مصلحة أطراف العملية التسويقية حتقيق -3

 وللدولة وللمجتمع للفرد املشروع النفع حتققتكافلية تأمينية  منتجاتو خدمات منشركة التأمني 
  ؛ إضافة إىل مصلحة الشركةاإلسالمية ولألمة

 مفاهيم تكون أن بذلك ويقصد :اإلنسان حقوق متس اليت يةالتسويق عملياتبتعاد عن الاال -4
 ؛املال أو العرض أو الفكر أو العقيدة على اعتداء فيها ليس التسويقية الرساالت ومضامني

                                                
 ، حبث مقدم للملتقى الدويل األول حولاإلسالمي املصريف التسويقي للمزيج الشرعية الضوابط:  أمحد بوشنافة وكرمية حاجيبتصرف،  1

 .11-10:  ص صم، 2011 فيفري 24 و23، املركز اجلامعي بغرداية، "املستقبل الواقع ورهانات"اإلسالمي االقتصاد
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مواجهة 
 املنافسة

االبتكار يف 
اخلدمات 
 التأمينية

تطوير 
شبكات 
 التوزيع

 اليت التسويقية واألدوات الوسائل اختيار جتنب بذلك ويقصد :املنافع جلب على مقدم الذرائع سد -5
 ؛املنافع جلب على مقدم املفاسد جتنب قاعدة وتطبيق املغريات، كانت مهما شرعية مفسدة فيها

 تسويق يف احلديثة التقنية ليبأسا استخدام يف املبادرة بذلك ويقصد :التسويق وسائل يف املعاصرة -6
  ؛اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع تتعارض ال بشرط أن اخلدمات التأمينية التكافلية

 املعلومات صحة على للتأكيد اإلثبات رائنوق األدلة استخدام بذلك ويقصد :والتوثيق التحقق -7
  .1الثقة لدعم اخلدمات التأمينية التكافلية عن التسويقية

 ا بقدر التكافلي مرتبطجناح شركات التأمني : أمهية تسويق اخلدمات التأمينية التكافلية-اًعــراب
على إشراك شبكات التوزيع، االستفادة من تقنيات اإلعالم املتطورة، وإدماج مفهوم اجلودة يف جممل 

 املوظفني تعبئة مجيع بتبين مفهوم التسويق الذي يساهم يف العمليات التجارية، وحتقيق ذلك ال يتم إالَّ
 إذ يلعب دوراً هاماً يف دعم نشاط شركات التأمني العمالءحنو تلبية حاجيات ورغبات بشركة التأمني 

  :التكافلي وميكن توضيح هذه األمهية من خالل الشكل التايل
  أمهية تسويق اخلدمات التأمينية التكافلية): 1-4(الشكل رقم 

  
  
  

    
  
  

أمهية املزيج التسويقي اخلدمي املوسع  يف حتسني اخلدمات : مسرية مرقاشباحثة باالعتماد على من إعداد ال: ملصدرا     
رسالة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة  ،" saa   الشركة الوطنية للتأمني حالة سةدرا"التأمينية 
  .84-82:   ص صغري منشورة،م، 2007الشلف، 

تلبيـة  تسويق اخلدمات التأمينية التكافليـة يـساهم يف    لنا بأن يتضح) 1-4(الشكل رقم   من خالل    
 وإعادة هيكلة نقاط البيع لتحـسني       لعمالءحنو خدمة ا   نشاط املوظفني    هيتوج رغبات العمالء من خالل   

السوق احمللية، ، األمر الذي ينتج عنه دعم مركزها التنافسي يف   إضافة إىل حتديد األسعار املناسبة     اإلنتاجية
االتـصال  اإلعالم، تصميم املنتجات،    واختراق السوق اخلارجية من خالل خمتلف الوسائل التسويقية ك        

 شركات التأمني إىل توسيع وتنويع شبكاا التوزيعية من خالل استخدام            تلجأ  حيث ،شبكات التوزيع و
كما تـسمح   ثقافة التأمينية التكافلية،    األمر الذي يساهم يف نشر ال     خمتلف الوسائل التقنية والتكنولوجية،     

                                                
 .11: ص، أمحد بوشنافة وكرمية حاجي 1

 أمهية تسويق اخلدمات التأمينية التكافلية

تلبية 
حاجات 
 العمالء

إدماج 
التكنولوجيا 

 ةاحلديث

دخول 
األسواق 
 اخلارجية
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 جديدة تتوافق مـع خمتلـف املـتغريات     تأمينية تكافليةابتكار خدماتالدراسات والبحوث التسويقية ب 
  .  الشركة ومع خصائص البيئة اليت تنشط فيهااالقتصادية

   التأمني التكافلي خلدماتاملزيج التسويقي: املطلب الثاين
للمـزيج  ، حيث يساهم التـصميم الفعـال        عناصر العملية التسويقية  من أهم       يعترب املزيج التسويقي  

، األمر الذي ينتج عنه دعم تنافسية شركات         العميل واحملافظة عليه كعميل دائم     التسويقي يف حتقيق رضى   
 أساسـيات  فيما يلـي ولتفصيل أكثر سنتناول التأمني التكافلي من خالل كسب والء العمالء وثقتهم،        

  . خلدمات التأمني التكافلييج التسويقحول املزي
يعد املزيج التسويقي من أبـرز العناصـر الـيت تؤلـف أي              :يخلدمااملزيج التسويقي    تعريف   -أوالً

 أن املزيج التسويقي هو التسويق ذاته، وبشكل أكثـر          )P.Kotler(، ويرى كوتلر    1ستراتيجية تسويقية إ
 اإلستراتيجية التسويقية الشاملة اليت ترمسها اإلدارة العليا        دقة، فإن املزيج التسويقي ميثل على أرض الواقع       

ـ   . للشركة ، املُنـتج   )Price(الـسعر   :  وهي أربعة عناصر تتمثل يف      "4Ps" ويعرف املزيج التسويقي ب
)Product(  ،التوزيع) Place (  والترويج)Promotion.(    إىل أن هذا املزيج التـسويقي      وجتدر اإلشارة
 حيث يرون ضـرورة تكييفـه    لعدة انتقادات من قبل الباحثني يف جمال اخلدمات،  قد تعرض ) التقليدي(

  :2ليصبح مالئماً لقطاع اخلدمات، وذلك لعدة أسباب نذكرها فيما يلي
املزيج التسويقي يف قطاع اخلدمات عادة ما يكون أوسع وأمشل باملقارنة مع قطاع السلع امللموسة،  -1

فيد وبني املستفيدين أنفسهم تعترب ذات أمهية يف قطاع اخلدمات فالتفاعالت بني مورد اخلدمة واملست
نتاجها على عكس السلع اليت ال تستهلك يف الغالب إفاخلدمة تستهلك حلظة . ينتاجاإلقطاع المقارنة ب

 نتاجها؛إحلظة 
ؤثران املزيج التسويقي التقليدي ال يأخذ بعني االعتبار موردو اخلدمة، والبيئة املادية، رغم كوما ي  -2

بشكل كبري على يف قطاع اخلدمات، كما أن املزيج التسويقي ال يأخذ عنصر اخلدمة حبد ذاا بعني 
 .االعتبار مما جيعله غري صاحل لقطاع اخلدمات

قترح عدد من الباحثني إطاراً يعدل النموذج التقليدي للمزيج التسويقي الذي نتيجة هذه االنتقادات ا   
" 7Ps"يف الستينات ويتضمن هذا اإلطار سبعة عناصر ) Mc Carthy(و) Borden(جاء به كل من 

، املورد البشري )Promotion(، الترويج )Place(، التوزيع )Price( السعر ،)Product( اخلدمة :هي
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)People( الدليل املادي ،)Physical Evidence( عملية تقدمي اخلدمة ،)Process( واليت تسمى 
    .لخدمة التأمينيةلع باملزيج التسويقي املوس

يتعلق املزيج التسويقي باملنهج الذي  : دمات التأمني التكافليعناصر املزيج التسويقي خل -ثـانياً
تنتهجه شركة التأمني التكافلي ملمارسة خمتلف األنشطة اليت تقدمها لعمالئها مبا يساهم يف انسياا 

 للخدمات التأمينية يويقس ويتكون املزيج التووصوهلا إىل املستفيدين منها بأفضل السبل وأيسرها،
 املزيج التسويقي ولكن وفق مجلة من الضوابط الشرعية التكافلية من العناصر اليت ورد ذكرها يف تعريف

   :اليت خيضع هلا كل عنصر من تلك العناصر، ونورد هذه العناصر فيما يلي
من أهم عناصر املزيج التسويقي بالنسبة التكافلية  تعترب اخلدمة التأمينية:  التكافليةاخلدمة التأمينية -1

لشركة التأمني التكافلي، فمن خالهلا تستطيع شركة التأمني مواجهة احتياجات ورغبات العمالء 
املنفعة أو جمموع املنافع اليت ميكن أن حيصل : "تعرف اخلدمة التأمينية بأاوالعمل على إشباعها، حيث 

من خالل هذا التعريف يتضح   .1"شباع حاجاته ورغباتهة التأمني وتؤدي إىل إ له من وثيقعليها املؤمن
 اخلدمة التأمينية املتمثلة يف احلماية  تقدمي تقوم بتسويق املنافع الناجتة عن التكافلي شركة التأمنيلنا بأن

 أن تكون هذه  بشرطاليت تقدمها حلاملها من األخطار املادية احملتملة الوقوع واليت مت التأمني عليها
بغرض تفصيل أكثر ملفهوم و . مشروعة وغري حمظورة شرعاًأشياءاخلدمات التأمينية على نشاطات و

  :ستراتيجية تقدميهاإدمة التأمينية و اخلدمة التأمينية، جودة اخلةاخلدمة التأمينية نتناول فيما يلي دورة حيا
 متعددة املراحل، ولكل بدورة حياةالل حياا ية ختأميناخلدمة المتر : دورة حياة اخلدمة التأمينية -أ

 نظراً إستراتيجيات مناسبة هلا  التأمني صياغةشركاتواحدة منها طبيعتها اخلاصة، واليت تتطلب من 
  :2ألمهيتها يف حتليل متطلبات السوق التأمينية، ونورد هذه املراحل فيما يلي

يـة اجلديـدة،    تأميندمات ال اخلبيعات من   تتصف هذه املرحلة بالنمو املنخفض للم      :مرحلة التقدمي  -
 ؛ الرتفاع التكاليف يف هذه املرحلةوبصفة عامة تكون األرباح معدومة نظراً

 ؛ يف هذه املرحلة تزداد املبيعات واألرباح نتيجة لزيادة قبول اخلدمة يف السوق:مرحلة النمو -
قيام  تأمني الشركة حتققها   تصل اخلدمة إىل مرحلة النضج عندما تشجع األرباح اليت        : مرحلة النضج  -

 ؛الشركةمماثلة لتلك اليت تقدمها دخول السوق وتقدمي خدمات باملنافسني 
ا حيتم على مم،  باالخنفاض وقلة األرباح يف هذه املرحلة تتميز مبيعات شركة التأمني   :رحلة التدهور م -

  .تطويرهاما التخلي على هذه اخلدمة أو  إالشركة
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 تتميز  التأمينيةيتضح لنا بأنه كلما كانت اخلدمة رة حياة اخلدمة التأمينيةاسبق ذكره من مراحل دومم  
، حيث تتأثر دورة حياة اخلدمة التأمينية بعدة  أكربتعملية التقدمي وقبطابع جديد كلما تطلب جناح 

  دور كبري يف ظهور أو اختفاء بعضماهلإضافة إىل عامل املنافسة عامل التطورات التكنولوجية عوامل ف
ضرورة قيام شركات التأمني بوضع سياسات واستراتيجيات ، األمر الذي يتطلب اخلدمات التأمينية

  .مالئمة من أجل دعم تنافسيتها وحتقيق جودة وكفاءة خدماا التأمينية
تساهم تعترب جودة اخلدمة أساس امليزة التنافسية لشركات التأمني، حيث : جودة اخلدمة التأمينية -ب
وتعرف جودة . لمفاضلة بني شركات التأمنيل اًمعياريزة بإشباع رغبات العميل، كما تعد دمة املماخل

من خالل هذا التعريف  .1"قياس ملدى تطابق مستوى اجلودة املقدمة مع توقعات املستفيد: "اخلدمة بأا
  .قدمة ومدى رضاه عن اخلدمة امليتبني لنا بأن جودة اخلدمة ترتبط برأي العميل يف نوعية اخلدمة

 تتعدد االستراتيجيات املتبعة من طرف شركات التأمني :إستراتيجيات تقدمي اخلدمة التأمينية -ت
ستراتيجية اليت تتوافق مع قدراا ومع بيئتها التسويقية، ، حيث تتبع شركات التأمني اإللدعم تنافسيتها

  :2مايلينوضح هذه االستراتيجيات من خالل و
غطيات التأمينية القائمة يف الـسوق،      الت ويقصد ا زيادة املبيعات من       :إستراتيجية اختراق السوق   -

أسـاليب  خمتلف  وتغطيات تأمني أكثر اتساعاً  كوتستلزم هذه اإلستراتيجية تطبيق عوامل جذب جديدة        
 ؛الترويج

وتتمثل يف استقطاب عمالء من قطاعات سوقية، أو أسواق جديدة لشراء     : إستراتيجية تنمية السوق   -
دراسـة  إقامة  هذه اإلستراتيجية بعض الصعوبات تتمثل يف ضرورة        واجه  ، وت ت تأمينية قائمة فعالً   تغطيا

 معمقة للقطاعات السوقية اجلديدة؛
املقدمة مبعىن تقدمي تغطيات تأمينيـة      خلدمات   وتتمثل يف توسيع مزيج ا     :اخلدماتإستراتيجية تنمية    -

 ؛جديدة ومستحدثة لنفس عمالئها القدامى
 وتتمثل يف تنمية كل من املنتج والسوق وبالتايل فهي مزيج مـن إسـتراتيجيات    :ة التنويع إستراتيجي-

 . تنمية السوقتنمية املنتج وإستراتيجيات
) حتديد قيمة االشتراك(يعترب تسعري اخلدمات التأمينية التكافلية : تسعري اخلدمات التأمينية التكافلية -2

ر مباشر التكافلي بتحديده، ملا له من أثم إدارة شركات التأمني من أهم عناصر املزيج التسويقي الذي ت
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ستراتيجية اليت  لذلك تعترب عملية التسعري من القرارات اإلتنافسيتها وعلى على حصة الشركة يف السوق
عري اخلدمات التأمينية التكافلية، كما ختتلف األساليب تتعدد طرق تسلذلك ، تتخذها شركات التأمني

وجوب تشترك يف  إالَّ أاإلحصائية املستخدمة يف التقديرات اخلاصة حبساب قسط التأمني، الرياضية وا
، وذلك  والذي تستحقه شركة التأمني ويكفل هلا رحبيتها)السعر(أن يتحقق العدل يف حتديد القسط 

  .1 حتقيق املنافسة الشفافة يف سوق التأمنيبغرض
د التوزيع أحد العناصر املهمة يف املزيج التسويقي، حيث يع: توزيع اخلدمات التأمينية التكافلية -3

: عملية التوزيع على أا ، وتعرفيعترب الرابط األساسي وحلقة الوصل بني شركة التأمني واملؤمن هلم
جمموع املنظمات الوسيطة املشاركة يف عملية جعل اخلدمة متاحة لالستهالك أو االستخدام من قبل "

 نستنتج بأن عملية توزيع اخلدمات التأمينية تتمثل يف من خالل هذا التعريف .2"لاملستهلك أو املستعم
خمتلف العمليات واألنشطة اليت تساهم يف انتقال اخلدمات التأمينية التكافلية من شركة التأمني إىل املؤمن 

  :3دها فيما يليهلم، ونظراً ألمهية عملية توزيع اخلدمات التأمينية فإن هلا أربعة أدوار رئيسية نور
 عن عمالء جدد، كما تعمل على معرفة مشاكل تسمح قنوات التوزيع بالبحث:  مهمة البحث-أ

   إضافة إىل ابتكار خدمات تأمينية جديدة؛املؤمن هلم واقتراح حلول هلذه املشاكل
  عمالء؛ يف تقدمي خدمات التأمني التكافلي لل قنوات التوزيعاهمتس: )تقدمي اخلدمة ( مهمة البيع-ب
ن متابعة العقود املربمة وتقييم األخطار املؤميتم من خالل قنوات التوزيع :  مهمة متابعة العمالء-ت

كما تساهم يف  قبل وأثناء مدة سريان العقد، رشاد جلمهور العمالءالنصح واإلتقدمي عليها، وكذلك 
  ؛ عن طريق التعويض السريعالتعويضاتتسوية 

العرض، ( حول املنافسة عمالءاكتشاف ردود أفعال الهذه املهمة يف تكمن :  مهمة مجع املعلومات-ث
من قنوات التوزيع ملعرفة مدى إقبال علومات املتقوم جبمع و، خدمات الشركةوكذا حول ...) اخلدمة،

  .املؤمن هلم على اخلدمة التأمينية التكافلية
ات التأمينية تتم عرب قنوات توزيع متنوعة وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل كون عملية توزيع اخلدم   

وذلك لضمان االقتراب من املؤمن هلم وحتويلهم إىل عمالء دائمني لشركة التأمني ونذكر من بني هذه 
  :4القنوات مايلي
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مربم  على عقد اًة تأمني بناءشركعبارة عن شخص طبيعي معتمد من طرف  :الوكيل العام للتأمني -
  ، املوكلةالشركة لصاحل ؤمن هلمصبح يف عالقة أو اتصال مباشر مع امل والذي بواسطته يبينهما

، وله احلرية يف تسيري وتنظيم عمله لكن يف إطار توجيهات عمالئهومن مهامه إنتاج وتطوير حمفظة 
 ؛ املوكلةالشركة

  فعلىتأمني،فروع الوا متخصصني يف أحد هم عبارة عن جتار مستقلون، قد يكون: تأمنيمساسرة ال -
وميثله عميل  من طرف العكس الوكيل العام الذي ميثل الشركة اليت تفوضه، فالسمسار يكون موكالً

ن له املؤمو تأمني الشركةيقوم السمسار بعملية وساطة بني ، ولدى الشركة، فهم يعتربون كوسطاء
 ؛الذي يوكله لتغطية حاجياته، حيث يقوم السمسار بعملية الشرح، النصح، والتوجيه

يف متناول اجلمهور، وميكن اعتبارهم العقود فون بوضع لوهم أشخاص مك: ائعون األجراءالب -
، أين ميكنهم العمل عند الوكالء العامني لشركةت التأمني، فمعظمهم مرتبط مبقر اشركاموظفني لدى 

البيع، يف  عمل موظفي هذه الشبكة  يتمثل.أو السماسرة، ويتقاضون أجورهم حسب الصفقات املنجزة
  .ني أو الوكاالت املباشرة أو الوكالء العاملشركةا اإلنتاج والتسيري فهما من اختصاص مقر امأ

ركيزة هامة يف نشاط شركات التأمني  التوزيع يعترب: التأمني التكافلي يف شركات التوزيع -4
ية للشركة التكافلي، وذلك ملا يوفره من تدفق للمعلومات نتيجة ارتباطه بأهم شرحية يف البيئة اخلارج

كل الرسائل اليت توجهها الشركة حنو : "وميكن تعريف االتصال التسويقي على أنهوهي املؤمن هلم، 
 وذلك دف تسهيل حتقيق أهدافها )...العمالء، املستهلكني، املوزعني، (األطراف الفاعلة يف السوق

مجيع العمليات  هو أمني التكافلييف شركة الت التوزيع يتضح لنا بأن من خالل هذا التعريف 1"التسويقية
قناعهم بقبول كافلي للتواصل مع املؤمن هلم وإواألنشطة والوسائل اليت تعتمد عليها شركة التأمني الت

 يف التعريف باخلدمات التوزيع ، حيث يساهممن أجل كسبهم كعمالء دائمني هلااخلدمات اليت تقدمها 
اليت  الترويج عمليةبواسطة وذلك  من أفراد اتمع، رية بدقة للكثالتأمينية التكافلية باعتبارها غري معروف

 القرار على كبري وبشكل التأثريمن خالل  التأمني التكافلي اتوقية لشركسزيادة احلصة ال يفتساهم 
  :2حيث تتضمن جمموعة من العناصر نوردها فيما يليل، عميلل الشرائي

 مقابل عرض األفكار، السلع أو اخلدمات بواسطة هو اجلهود غري الشخصية اليت تبذل: اإلعالن  - أ
 ؛3كاملؤسسات اإلعالنية املتخصصةطرف ثالث 
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ويتمثل يف تقدمي الشركة لدعم مادي من أجل التكفل بنشاط معني كاألنشطة : التمويل والرعاية  - ب
ة معينة مثل العلمية والثقافية، إضافة إىل اإلعانات والتضامن املادي واملعنوي الذي تقدمه لفئات اجتماعي

جتماعي واإلنساين والثقايف مجعيات املعوقني، واهلدف من ذلك كله هو لفت انتباه العمالء للدور اال
 للشركة؛

لشركة  للتأثري على رأي أو اجتاه مجاعة ما حنو االشركةجمهود تقوم به  متثل كل: العالقات العامة  - ت
و ت التأمني هو تأسيس جشركااء ذلك يف أو حنو خدمة معينة، و اهلدف الرئيسي من ور  ذاا،حديف 

ها خاصة ومع خمتلف اهليئات، وهي بذلك ترمي إىل حتسني صورا وحتسني عمالئقة بينها وبني ثمن ال
 عمالء؛صال مع التنوعية اال

كني باستخدام خمتلف ر تلك العمليات اليت دف إىل زيادة عدد املشتايقصد : تنشيط املبيعات  - ث
تسمح هذه الوسيلة االتصالية بإيصال املعلومات حيث من أشكال البيع الشخصي، التقنيات وهي شكل 

العمالء مما قرب أكثر من ت أو اجلمهور الواسع من خالل املعارض، واملسابقات، كما تسمح بالعمالءلل
 .يسمح بزيادة عدد املشتركني

افسية شركات التأمني، إالَّ أنه  يف دعم تنالتوزيعلعبه نشاط ي اهلام الذي اسبق يتضح لنا الدور مم    
جمموعة من املبادئ يف الترويج خلدمات التأمني التكافلي جتدر اإلشارة لنقطة مهمة وهي ضرورة احترام 

لتزام بنشر البيانات واملعلومات االتزاماً باملبادئ اليت يقوم عليها نشاط التأمني التكافلي، حيث جيب لا
، كما جيب   يف العملية التروجييةلوالتضلي واخلداع والغش كذبال واالبتعاد عن الصحيحة والصادقة

 العمالء شكاوي دراسةللشرع، والعمل على ضرورة  خمالفة مبيعات تنشيط وسائل استخدام عن النهي
  .مللمؤمن هل واإلرشاد النصح كما جيب تقدمي وعالجها حليلهاوالقيام بت

 من املوسع املزيج التسويقييتكون : تأمينية التكافلية التسويقي املوسع للخدمات الاملزيج -الثاًـث 
فيما  باإلضافة إىل ثالثة عناصر أخرى نوردها السابقة الذكر) التقليدية(عناصر، هي األربع عناصر سبعة 

  :1يلي
 مزيج متكامل من املعارف واخلربات اليت متثل الدعامة بارة عن عرد البشرياملو :املورد البشري -أ

 حيدث بني العمالء  مباشراحتكاك حيث أن هناكزة الوصل بني الشركة وعمالئها، األساسية ومه
 ويف هذا السياق فإن إدارة التسويق معنية بشكل كبري باجلوانب التشغيلية لألداء، ،ومقدمي اخلدمة

  ؛2وعملية تدريب العاملني وحتفيزهم والرقابة على أدائهم
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 أثناء عمالءوال بالعاملني احمليطةالتأمني ولشركة  املادية بيئةال يقصد بالدليل املادي : الدليل املادي-ب
 ومن بني خلدمةا ندورا ودعم لالتصال تستخدم ملموسة عناصر إليها افاًمض اخلدمة، وتسليم إنتاج

 توزيع املكاتب، حيث منشركة  المظهر تصميمنوعية  جندلشركة التأمني مظاهر الدليل املادي 
 العاملني كمظهر أخرى ومظاهر عمالءال خلدمة املستخدمة املعدات وجتهيزاا، االنتظارقاعة  العاملني،

 يفهام وهلذه املظاهر دور . يف شركة التأمني العاملني عن اجيابية بتصورات يوحي والذي موحد بزي
 دمةللخ عمالءال إدراك يف راًمؤث عامالً تعد ولذلك  التأمينيةاخلدمات تلقيهم أثناء عمالءال راحةحتقيق 

    ؛جودانوعيتها ولتأمينية من حيث ا
 التسويقي املزيج عناصر من اأساسي عنصراًعمالء لل اخلدمة تسليم عملية تعد:  عملية تقدمي اخلدمة-ت

 حلصول تبعة املاإلجراءات مبعىن أي ،التأمينية اخلدمة متقد خالهلا من اليت الكيفية متثل  وهي،للخدمة
 تصورات على تؤثر اخلدمة تسليم فعمليةية واليت هلا أثر كبري على الشركة التأمين اخلدمة على العميل
األمر الذي يتطلب تقدمي العاملني للخدمة بالسرعة واللغة اليت  إليهم، املقدمة اخلدمة جودة وعن العمالء

من أجل واالبتعاد عن التعقيد إضافة إىل ضرورة االستماع للعميل وفهم احتياجاته يفهمها العميل 
  .راره يف التعامل مع الشركةمكسب ثقته واست

 اجلانب التسويقي يف شركات التأمني التكافلينمية آليات ت: ملطلب الثالثا
تنافسية ، حيث يعمل على دعم شركات التأمني التكافلييف اهلامة  يعد التسويق أحد الوظائف     

 مث ترمجتها من خالل تصميم  أوالًالعمالءالتعرف على احتياجات من خالل شركات التأمني التكافلي 
التعريف باخلدمات التأمينية التكافلية كما يعمل نشاط التسويق على ، متليب رغبا تأمينية خدمات

قيام األمر الذي يتطلب ضرورة وختتلف عن خدمات التأمني التجاري، باعتبارها خدمات مستحدثة 
رتقاء خبدماا التكافلية فضالً عن الرفع من ا واالزيادة كفاء من أجل نميتهتبشركات التأمني التكافلي 

  :وهذا ما سنتناوله يف هذا املطلب من خالل مايلي مستوى أدائها مبا حيقق رضا العميل، 
 تسويق تتمثل الصعوبات اليت تواجه :  الصعوبات اليت تواجه تسويق اخلدمات التأمينية التكافلية-أوالً
 :1يلي يماف ةالتكافلي يةأمينتال دماتاخل
 أمنيتال صناعة يف االبتكار روح افتقار بسبب وذلك اتمع حاجات يبـتل خدمات وجود عدم - 1

 التكافلي؛
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 عبارة عن أمنيتال أقساط، حيث يرون بأن أمنيتال خلدمات املستهدف اجلمهور من ةيالسلب ظرةنال - 2
 ؛له السعي وليس جتنبه بجي مايل عبء

 واالت الدوريات يف تناوله عدم وكذلك التكافلي أمنيتال مبوضوع تم يتلا الدراسات قلة  - 3
  ؛واإلعالم الثقافة وأجهزة أدوات وكافة اليومية حفصوال العلمية

  ؛البعض بعضها مشتركي بسحب يتعلق فيما أمنيتال شركات بني ارةضال املنافسة  - 4
 ذيلا أميينتال الفائض توزيع لحيا بوعودها الوفاءالتأمني التكافلي ب شركات بعض التزام عدم - 5

  ؛جاريتال التأمني  وبني بينه الفروق أهم ومن التكافلي أمنيتال مبادئأهم  أحد يعترب 
 يف تعمل شركاتجمموعة من ال أو  تأمني تكافليشركة من املطالبات سداد يف راخيتوال املماطلة  - 6

  ؛لي التكافأمنيتال شركاتنشاط  مصداقية يف يؤثر واحد أمنيت سوق
 وقدرا لتكافليا منيأالت خدمات لطرح اًوفني اًفقهي تأهيالً مؤهلة تسويقية كوادر وجود عدم  - 7
  . املؤمن هلمستفساراتوا أسئلة على لإلجابة امةتال

 التسويق يواجه العديد من الصعوبات مما يتطلب ضرورة التأكيد على ا سبق يتضح لنا أن نشاطمم     
جياد طرق وأساليب تساعد على إ بأداء شركات التأمني التكافلي من خالل ه من أجل النهوضنميتت

  . والرفع من تنافسيتها التأمني التكافليالسوقية للشركة  زيادة احلصةمن أجلجذب العمالء 
 يف التعريف  التسويقيساهم: اجلانب التسويقي يف شركات التأمني التكافلي نمية سبل ت-انياًـث

 وحتقيق رضا العمالء، األمر الذي يتطلب ضرورة االهتمام به والعمل على لتكافليةباخلدمة التأمينية ا
  :هذا ماسنتناوله من خالل مايليو، تنمية دوره

 اخلدمة التأمينية تسويق :خلدمات التأمينية التكافليةاتسويق يف لتزام بالضوابط الشرعية اال -1
 جلملة من الضوابط الشرعية واليت نوضحها  شركات التأمني التكافليالتكافلية يتطلب ضرورة احترام

  :1فيما يلي
يعترب هذا الضابط الشرعي أهم ما مييز شركات التأمني : ختالف الشرع  تأمينيةدماتعدم تقدمي خ  - أ

التكافلي عن غريها من شركات التأمني التجارية، فشركات التأمني التكافلي جيب أن تتفادى التأمني 
التأمني على جتارة املخدرات مثالً أو مصانع اخلمر؛ كاملخالفة للشرععلى األعمال 

 مقاصد حتقيق خلدمات التأمينيةا اختيار  أساسيكون أن جيب :اخلدمات حتديد يف األولوية التزام  - ب
يتناسب مع ) االشتراك(، حبيث يكون مبلغ القسط املدفوع وأحواله اتمع ظروف ومراعاة الشريعة،

 ؛ اتمعمصلحة ق، مما يساهم يف حتقيفراداألدخل 
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هذا الضابط على قيام ركز ي: اتمع ألفراد قيقيةاحلاجات احل مع  التأمينية اخلدماتناسبت  - ت
 على األخطار الكبرية واليت يكون احتمال حدوثها كبرياً ومؤثراً بالتأمني ) التكافليشركات التأمني(

  فئة معينة من أفراد اتمع؛على االقتصاد والفرد وال يقتصر التأمني على األخطار اليت تواجه
 من بكل الضرر إحلاق عن تبتعد  أنجيب على شركات التأمني التكافلي: رضرا وال ضرر ال   - ث

 هلم واملشورة النصح تقدمين شركات التأمني جيب عليها فإ عمالئها حيث فمن منافسيها، أو عمالئها
 احترام مبادئ وقواعد خالل من انافسيهمب الضرر إحلاق بعدم االلتزام ، كما جيب عليهااألمر تطلب إذا

 ؛1التأميين التكافلي بالعمل لالرتقاءاملنافسة الشريفة 

جيب على شركات التأمني التكافلي القيام بتحري الصدق يف مجيع  :يف اإلعالن لصدقا  - ج
ا ذم تقوم ا من أجل عرض خدماا التأمينية التكافلية، كما جيب أن ال تتضمن إعالنااإلعالنات اليت 

 .2خلدمات شركات أخرى من أجل جتسيد معىن املنافسة الشفافة يف السوق

 نظام اأ علىاملؤسسة  إىل ينظر أصبح للتسويق احلديث ملفهوما :تطبيق أسس التسويق احلديث -2
 املستهلك لفائدة املخرجات من قيمة إنتاج إىل كذلكو ، املؤسسةأهداف تلبيةإىل  يسعى سلوكي،

لتزام به يف نشاطها جيب على شركات التأمني التكافلي االذي تتمثل أسس التسويق احلديث ال، وتمعوا
  :3فيما يلي

  لشركة؛ا وظائف مجيع لتشمل التسويق أنشطة توسيع -أ
 احملدد باعتبارهم أفعاهلم وردود لعمالءا حاجات دراسة يف والرقابة التخطيط أمهية على التأكيد -ب

  ؛قالتسوي لربنامج ياألساس
ستراتيجية تسويقية، لذلك جيب إ حيث يعترب أساس أي التسويق، نظام ضمن لعميلا وأمهية حمورية -ت

  ؛4أن توضح حاجاته ورغباته يف املقام األول عند ختطيط اجلهود التسويقية
الربح وفقاً ملفهوم التسويق احلديث ينبع من رضا العميل، وهذا يعين أن رحبية الشركة تتحقق من  -ث

ا قبول هوامش ربح قليلة يف املدى قدرم، فالشركة بإمكاا على إشباع حاجات العمالء ورغبا
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القصري إذا كان يف مقابل رضا العميل، والشركة الناجحة تسويقياً هي اليت تستطيع استخدام وتوظيف 
   .م مع رغبات عمالئهاءمواردها إلنتاج سلع وخدمات تتال

م مسؤويل شركات التأمني التكافلي بضرورة إقناع إدارام بتبين مفهوم  قياا سبق يتضح لنا ضرورة مم  
 التسويق احلديث بغرض حتقيق التكامل والتناسق بني جمموع الوظائف من أجل الوصول لرضا العميل

  .  )املؤمن هلم(
 التأمني تعريف ميكن :كآلية لتوزيع اخلدمات التأمينية التكافلية بنكيـ اللتأمنياعتماد على اال -3

ف ي التعر ومن خالل هذا.1املصارف يف التوزيع قنوات خالل من التأمينية خلدماتا بيع :نهبأ البنكي
  التكافليةةالتأمينياخلدمة اليت تساعد على توزيع ستراتيجيات  إحدى اإلوهلتأمني البنكي يتضح لنا بأن ا

ؤكد على ضرورة ي، األمر الذي )من هلماملؤ ( للوصول إىل شرحية جديدة من العمالءالبنكيةعرب القنوات 
 أو بنوك ستراتيجية لكن بشرط أن تتم يف بنوك إسالميةقيام شركات التأمني التكافلي بتبين هذه اإل

التأمني  مناذجلتعدد   يف هذا الصددجتدر اإلشارةو .جتارية هلا نوافذ لتقدمي خدمات مصرفية إسالمية
  :2نذكر منها مايليواليت  البنكي

إسالمية أو بنوك جتارية بنوك ( البنوك ينص هذا النوع من االتفاقيات على قيام: اقيات التوزيعاتف  - أ
 أوجات البنك ت مبنرتبطاليت ت نيةالتأمياخلدمات  بتوزيع) هلا نوافذ لتقدمي خدمات مصرفية إسالمية

 ؛العمالء عن املعلومات تبادل إمكانيةمع  املنفصلة عن خدماته
التحالف هو إحالل التعاون حمل املنافسة اليت قد تؤدي إىل خروج أحد : يجيةستراتالتحالفات اإل  - ب

األطراف من السوق، فالتحالف يؤدي إىل السيطرة على املخاطر والتهديدات، وتشارك التحالفات يف 
فات ل من خالل هذا التعريف يتضح لنا بأن التحا،3األرباح واملنافع واملكاسب امللموسة وغري امللموسة

سالمية أو بنوك جتاري هلا نوافذ خلدمات إبنوك (البنوك شركات التأمني التكافلي و تراتيجية بنيساإل
 تسويق اخلدمات فليتضمن التحايساهم يف دعم تنافسية شركات التأمني فقد ) مصرفية إسالمية

ملشاركة يف  ويتضمن أيضاً ا بني شركات التأمني والبنوكإقامة استثماراتأو  حتصيل األقساط ،التأمينية
 ؛حتمل املخاطر
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إسالمية أو بنوك جتارية هلا نوافذ بنوك  (تركة بني البنوكتتضمن املشاريع املش: املشاريع املشتركة  - ت
 تبادل إضافة إىل والعمالء خدماتلل متبادلة ملكية وشركات التأمني )لتقدمي خدمات مصرفية إسالمية

 ؛العمالء بيانات قواعد
بنوك ( البنوككل من قيام يتضمن هذا النموذج : املالية اتللخدم متكاملة جمموعات خلق  - ث

 خدمات تقدمي بوشركات التأمني) إسالمية أو بنوك جتارية هلا نوافذ لتقدمي خدمات مصرفية إسالمية
 .وجذب عمالء جدد للبنوك احلاليني العمالء على التأثري تساهم يف  ومتكاملةشاملة تأمينية

ميكن من خالله حتقيق التحسني نظاماً الشاملة اجلودة تعترب إدارة : تبين مبادئ اجلودة الشاملة -4
اشتراك والتزام اإلدارة واملوظف يف ترشيد العمل : "وميكن تعريفها على أااملستمر لكل أنشطة املنظمة 

 يتبني لنا بأن إدارة فومن خالل هذا التعري، 1"عن طريق توفري ما يتوقعه العميل أو ما يفوق توقعاته
اشتراك واندماج مجيع املوارد البشرية يف الشركة : جلودة الشامل يف جمال خدمات التأمني التكافلي هيا

  . التكافلية املقدمة للمؤمن هلممر للخدمات التأمينيةتلتحقيق التحسني املس
اخلدمة ين اجناز وتع(االعتمادية : وهيبعاد الرئيسية اليت تقاس ا جودة اخلدمة وجتدر اإلشارة لأل   

القدرة  سرعة االستجابة من قبل العاملني، ،) ملا مت وعد العميل بهبشكل سليم ووفاء شركة التأمني
اجلوانب املادية  إضافة إىل ،األمانة واملصداقية االتصال، ة،اللباق سهولة احلصول على اخلدمة، والكفاءة،
 تقدميالشركة على  قدرة ىمد قياسل مؤشرات هذه األبعاد كتستخدم و.2)املكونات املادية( امللموسة

 فإدارة اجلودة الشاملة تركز 3العميل واحتياجات رغبات شباع إستطيع تاجلودة منى مستو ذات خدمة
 من خاللالتأمينية حتياجاته والعمل على حتقيق التحسني املستمر للخدمات اعلى العميل واالهتمام ب

عميل، ويتحقق ذلك من خالل التدريب تام للالرضا التصميم وتطبيق نظام إبداعي حيقق باستمرار 
  .املتواصل للمورد البشري إضافة إىل ضرورة التكامل والتعاون مابني موظفي شركة التأمني التكافلي

املناولة احلديثة للمعلومات عن : "تعرف تكنولوجيا املعلومات بأا :هتمام بتكنولوجيا املعلوماتاال -6
من خالل  .4" تشمل الوصول إىل ختزين ونقل وجتهيز وتسليم املعلوماتكترونية اليتيطريق الوسائل اإلل

                                                
م،  1997، 01، بدون دار النشر، الرياض، ط"قات على القطاع الصحيتطبي"إدارة اجلودة الشاملة : خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد 1

  .71:ص
 . 336: م،  ص1999، دار البيان للطباعة والنشر، مصر، تسويق اخلدمات املصرفية: عوض بدير احلداد 2
ريب الثاين حول التسويق يف الوطن العريب  حبث مقدم للملتقى العتسويق التأمني يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية،: عزة عبد السالم إبراهيم 3
 .92: صم، 2003 أكتوبر 08 و06، الدوحة، "الفرص والتحديات"
 أفريل 18 و17 الكويت، ، حبث مقدم للملتقى الرابع للتأمني التعاوين،أمهية تكنولوجيا املعلومات للتأمني التعاوين: حممد سيد سلطان 4

 .239: م،  ص2013
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متطورة كترونية يلإتطوير وابتكار وسائط تساهم يف  تكنولوجيا املعلومات هذا التعريف يتضح لنا بأن
  .، األمر الذي يساهم يف تنمية أداء شركات التأمني التكافليبغرض ختزين ونقل وعرض املعلومات

شارة يف هذا اإلطار ألهم اإلمكانيات اجلديدة لشركات التأمني التكافلي على االنترنت  وجتدر اإل   
  :1وهيتساهم يف توسيع قنواا التوزيعية ومن مث تنمية جانبها التسويقي  واليت

استخدام : "كتروين على أنهييعرف التسويق اإلل:  التكافلية للخدمات التأمينيةالتسويق اإللكتروين  - أ
كتروين يملعلومات للربط الفاعل بني الوظائف اليت يوفرها البائعون ويستخدم التسويق اإللتكنولوجيا ا

كتروين وحتويل األموال الكترونياً وعلى نطاق يالعديد من التقنيات كتبادل املعلومات عرب الربيد اإلل
ة التكافلية كتروين للخدمات التأمينييمن خالل هذا التعريف يتضح لنا بأن التسويق اإللو، 2"واسع

يف توسيع قنوات التوزيع وتسهيل عملية دخوهلا وبأقل تكلفة من خالل استخدام املواقع يساهم 
 . كترونية اخلاصة بالشركات كما يساهم يف حتديد ومعرفة احتياجات العمالء بشكل سريعيال

 وتكنولوجيا رنتاإلنت تطبيق كتروينياإللالتكافلي التأمني يقصد ب: كترويني اإلل التكافلي التأمني  - ب
 التأمني اتعمليالقيام ب ، وذلك من خالل التكافليالتأمني خدمات وتوزيع إلنتاج الصلة ذات املعلومات
 التأمني تنفيذ ويتم، نترنتعرب اإل والتعاقد والتفاوض العقدو الطلب من نترنتاإل على بكاملها التكافلي

 ملواقع تصنيفات سبعة هناك  حيث يوجدنترنت،اإل شبكة على الويب مواقع خالل من كتروينياإلل
 وموقع الشركة، عن معلومات على احلصول أجل من مواقع وهي اإللكتروين، بالتأمني صلة هلا الويب
 االئتمان، بطاقات نظام ملعاجلة وموقع نترنت،اإل عرب العمالء لدعم وموقع خدمة، أو منتج لعرض

  .اإلنترنت خالل من والشراء دفعوال املعلومات، لطلب اإلنترنت شبكة إىل والوصول
  
  
  
  
  
  

                                                
 .239: جع سابق، ص، مرحممد سيد سلطان  1
، حبث التسويق اإللكتروين يف اجلزائر وسبل تفعيله يف ظل التطورات التكنولوجية وحتديات املنافسة العاملية: علي عبد اهللا والعيداين إلياس 2

،  "عرض جتارب دولية"اجلزائر مقدم للملتقى الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية يف 
 .03: م، ص2011 أفريل 27 و26املركز اجلامعي خبميس مليانة،  
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  ة التـكافلـييةالتـأميننشر الثقافـة : اخلامسبحث ــامل

اب الثقافة التأمينية أحد أهم التحديات اليت تواجه صناعة التأمني التكافلي، حيث ال يزال ي يعترب غ  
 كما أن ،التنمية االقتصاديةهناك فهم خاطئ لدى الكثري من أفراد اتمع لدور التأمني وأمهيته يف دعم 
ل نشر ي يف سبدبذل اجلهوهناك عدم إملـام مبفهوم نظام التأمني التكافلي، األمر الذي يتطلب ضرورة 

سواء من طرف شركات التأمني التكافلي أو من قبل الدولة، وذلك بغرض  الثقافة التأمينية التكافلية
دراسة بعض املفاهيم حول  يف هذا املبحث من خالل، وهذا ماسنتناوله التأمني التكافلي صناعة نميةت

مفهوم الثقافة وأسباب نقص الوعي التأمينية لننتقل لدراسة دور الثقافة التنظيمية يف دعم الوعي التأميين 
التكافلي لدى العاملني يف شركات التأمني التكافلي وصوالً لدراسة سبل وآليات تنمية الثقافة التأمينية 

  .تمعاالتكافلية يف 
  أساسيات حول الثقافة التأمينية: املطلب األول

 على تفكري األفراد - الثقافة-وبقائها، حيث تنعكس   تؤثر الثقافة على نشاط الشركات    
وشركات ر الذي يزيد من حدة تأثريها، ـنتقال من جيل آلخر األموسلوكيام، كما أا تتميز باال

 عدم اإلقبال على اخنفاض الوعي التأميين ينتج عنهف الشركات،  ال تستثىن من هذه التكافليالتأمني
ر الذي يتطلب ضرورة البحث ـاألم،  يف السوقحصتها تراجع اخلدمة التأمينية التكافلية مما يؤدي إىل

  : هذا ما سنتناوله يف هذا املطلب من خالل مايلي، التأميينوعييف أسباب نقص ال

حيث تتميز باالستقرار كوا قافة أهم العناصر املفسرة لسلوك الفرد، تعترب الث: قافةـ مفهوم الث-أوالً
قافة ـ مما جيعلها تنتقل من جيل إىل آخر، وبغرض حتديد مفهوم الث وقيمتتضمن عادات وتقاليد

  : وخصائصهاهانستعرض فيما يلي تعريف الثقافة، عناصر
ر منها على سبيل املثال ال احلصر كلقد وردت عدة تعاريف ملصطلح الثقافة نذ: قافةـتعريف الث -1

  :مايلي
 والقيم االجتماعية اليت تؤثر يف الفرد منذ والدته لتصبح جمموعة من الصفات اخللقية": قافة هيـالث  -

ياة يف الوسط االجتماعي الذي ولد فيه فهي على احلال شعورياً تلك العالقة اليت تربط سلوكه بأسلوب 
 ؛1"ه الفرد طباعه وشخصيتههذا األساس احمليط الذي يشكل في

                                                
 حبث مقدم للملتقى الوطين حول الثقافة التنظيمية مدخل لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف منظمات األعمال،: عمر عزاوي وأمحد علماوي 1
 .03: م، ص2010 ديسمرب 14 و13عة سعيدة، ، جام"إدارة اجلودة الشاملة وتنمية أداء املؤسسة"



  -214- ص........................................................سبل تنمية نظام التأمني التكافلي: لرابعالفصــل ا
 

 لنا بأن الثقافة ظهرت منذ ظهور اإلنسان على األرض وهي مرتبطة من خالل هذا التعريف يتضح   
 . بأخالق الفرد وقيمه االجتماعية

التركيبة املعقدة من املعرفة والقيم والعادات والتقاليد واالجتاهات واألفكار " :قافة هيـالث -
السلوك اإلنساين وتنتقل من جيل  وتشكل قوانني، اليت تسود الناس واتمع واألخالقيات والعقيدة وال

 ؛1"آلخر، فهي كل شيئ يشارك فيه الفرد أعضاء اتمع ويشكل سلوكهم
 لنا بأن الثقافة ترتبط مبجموعة من العناصر اردة كالقيم، االجتاهات، من خالل هذا التعريف يتبني   

والتقاليد، حيث يتأثر الفرد ذه العناصر منذ نشأته وتنعكس يف مجيع  العادات ،األفكار، العقيدة
   .سلوكياته

  التأمنيصناعةيتعلق ب الدراية اجليدة بكل ما: "على أا التكافليةتعريف الثقافة التأمينية وميكن    
  .2" فكراً وممارسةالتكافلي

دراك أفراد اتمع جلميع إمبدى تبط قافة التأمينية ترـ الث  من خالل هذا التعريف يتضح لنا بأن
 انعكاساا وذلك من التأمني عليها من أجل تفاديالقيام باألخطار احمليطة حبيام واقتناعهم بضرورة 

  .تكافليالتأمني الخالل اللجوء لشركات 
 ه اتمعقوم عليياملقومات اليت تعترب األساس  الذي  مجيع تكامل :قافة هيـاسبق يتضح لنا بأن الثمم   

 والدته ذودين، حيث يكتسبها الفرد منمن معارف وأخالق وعادات وقوانني ويشترك فيها أفراده 
  .بصفته جزء من اتمع

ة، مادي وغري مادية العناصر من العديد حتتوي اليت الشاملة املفاهيم من الثقافة عدت: قافةـعناصر الث - 2 
ونورد  االستهالكي، وسلوكهم السلوكية أمناطهم وعلى راداألف تفكري طريقة على املباشر التأثري ذات

  :3هذه العناصر فيما يلي
  :ومها نييرئيس عنصرين من املادية الثقافة تتكون: املادية قافةـالث -أ

                                                
 مذكرة ،"دراسة حالة مؤسسة األنابيب الناقلة للغاز بغرداية"تأثري ثقافة املؤسسة على تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة : ربيعي ميلود 1

 .50: م، ص2007 ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات، جامعة سكيكدة، ،ماجستري يف علوم التسيري
حبث مقدم للملتقى التأمني التكافلي كحل ملشكلة غياب الثقافة التأمني يف الوطن العريب بالرجوع إىل حالة اجلزائر، : ، كمال رزيق بتصرف 2

 25الدويل حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،  
 .04: م، ص2011يل  أفر26و

تسويق :  ماجستري يف علوم التسيري، ختصصمذكرةإشكالية تطوير ثقافة التأمني لدى املستهلك ببعض واليات الغرب اجلزائري، : كرمية شيخ 3
 .122-120: ص صم، 2010دويل، جامعة تلمسان، 
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 تمعا أفراد لدى تتوفر اليت املتخصصة والعلمية الفنية املعارف جمموع ملتش: التكنولوجيا -
 جمتمع يف وخدمات سلع من يستخدم ما نألللمجتمع،  التكنولوجي وىاملست عن تعرب واليت تهشركاو
 ؛تمع اذلك أفراد يعيشه الذي احلضاري الواقع عن تعبري  إالَّهو ما
 عن الناجتة املنافع وحجم اإلنتاج عناصر ا توظف اليت الطريقة العنصر هذا ويتناول:  االقتصاد-

 كلمامتطوراً  اقتصاد الدولة كان وكلما تمعا أفراد بني ةالناجت العوائد توزيع وطريقة اإلنتاج عملية
 السلع سوق يف صةخاو السوق يف نشطة وحركة مضافة يمةقو ضخمة سلعية تراكمات إىل أدى

 ؛االستهالك معدل زيادة إىل يؤدي االقتصادي فالنمو االستهالكي
 طبقةالو املرجعية، واجلماعات باألسرة املؤسسات هذه تتمثل: االجتماعية املؤسسات -ب

 القيم تكوين يف تؤثرو، اإلنساين السلوك كيلتشو صياغة يف مهماً دوراً تلعب، حيث  اخل...االجتماعية
 ؛ مما ينعكس على ثقافة هذا اتمعاألفراد من كثريلل احلياتية واألمناط الفردية

 الفرد حيملها اليت االجتماعية قيمال نظام يف األهم العنصر يعد): الدينية املعتقدات (العقائدية لنظم ا-ت
وهو األساس الذي يعكس  احلياتية، الفرد منهجية عن تعبري هوف السلوكي منطه على ينعكس والذي

 ثقافة هذا اتمع؛
 اليت الرمزية واملعاين القيم عن اإلنساين للتعبري طرق هي :السائدة واإلبداعية الفنية لتوجهات ا-ث

  ؛اخل...واملوسيقى والتصوير للفرد،كالرسم سبةبالن احلياة عناصر حتملها
 كل من اللغة وتتكون اإلنسانية الثقافات من ألي اإلنسانية املقومات إحدى وهي: غةـالل -ج

  .1الواحد تمعا أفراد بني واالتصال التعبري يف املستخدمة واألمثال اللفظية واملفردات املصطلحات
  :2جموعة من اخلصائص هيتتميز الثقافة مب: قافةـخصائص الث -3
 مبعىن أن الثقافة تكتسب من خالل التفاعل واالحتكاك بني األفراد يف بيئة :قافة عملية مكتسبةـالث -أ

  تكون الثقافة اليت يكتسبها الفرد من جمتمعه األصلي أو من جمتمعات أخرى نتيجة تأثره ا؛وقد معينة، 
الكائن احلي الوحيد العاقل الذي يستطيع أن اإلنسان يعترب : نسانية واجتماعيةإقافة عملية ـ الث-ب
كر وينتج أفكاراً، حيث ترك نتاجاً فكرياً وقانونياً وفنياً ال يستطيع غريه من الكائنات القيام به، سواء يف

  وفق قيمه الثقافية؛من أجل تنظيم حياته اقتصادياً وسياسياً 
من عادات جمتمعه ويتناقلها عن الفرد يكتسبها  توارثةالثقافة عملية م: قافة عملية قابلة للتناقلـ الث-ت

  أبائه وأجداده؛
                                                

 .122: ، مرجع سابق، صكرمية شيخ  1
 .04: مرجع سابق، ص ،عمر عزاوي وأمحد علماوي 2



  -216- ص........................................................سبل تنمية نظام التأمني التكافلي: لرابعالفصــل ا
 

واجه يف تية، ولكن عملية تغيريها جفة بتأثري التغريات البيئية والتكنولواتتغري الثق: قافة متغريةـالث -ث
   من األحيان ألن الفرد تعود على سلوك معني وعلى قوانني وأنظمة معينة؛كثٍري

ختتلف الثقافة من شخص آلخر ومن مكان آلخر فنجد الثقافة : ط حياة الفردـمنقافة تحدد الثـ -ج
املوجودة يف املدينة ختتلف عن الثقافة املوجودة يف الريف، وحىت سلوك كل فرد يف املنطقتني خيتلف عن 

  .اآلخر

التأمينية  الثقافة انتشار عدم ينتج عنها أسباب عدة اكهن :ةقافة التأمينيـ أسباب تـدين الث-ثـانياً
  :1 نذكر أمهها فيما يلي،بصفة عامة والتكافلية بصفة خاصة

 للتأمني بصفة عامة لألفراد؛ الشرعي احلكم وضوح عدم - 1
 اخلطر بتحقق إال تتم ال االستفادةهذه  ألن ،ثيقة التأمنيو من االستفادة عدم من لفردا ختوف  - 2

 ؛الوقوع احملتمل
   دي له دور هام يف زيادة أو اخنفاض الوعي التأميين؛حيث أن الوضع املاحمدودية الدخل وضعفه،  - 3
    التأمني؛ بقطاع احلكومات بعضاهتمام  عدم - 4
   التكافلي من حيث الدراية الفنية بنشاط التأمني التكافلي؛العاملني يف شركات التأمني أداء ضعف   - 5
  اتمع؛عدم االهتمام بتطوير اخلدمات التأمينية التكافلية مبا يتناسب مع احتياجات  - 6
 افة التأمينية؛قني التكافلي ملفهوم التسويق احلديث من أجل نشر الثالتأم شركات تبين عدم   - 7
 عدم توفر مناهج تعليمية خاصة بالتأمني؛  - 8
 التأمينية من خالل التعريف بدور وأمهية التأمني؛ الثقافة نشرب اإلعالم وسائل قيام عدم  - 9

 بالوكالء املباشر االتصال على هااعتماد خالل من يةالرحب مبدأ علىني التأم شركاتتركيز   - 10
 .عدم ثقة األفراد ا إىل أدى مما اإلعالم، عنعادها وابت

نشر الثقافة التأمينية التكافلية ينبغي أن يوجه لشرحيتني  : أمهية نشر الثقافة التأمينية التكافلية-الثاًـث
راد اتمع، حيث أن شحن العاملني يف قطاع املني يف شركة التـأمني التكافلي وألفـمهمتني مها الع

التكافل بثقافة التأمني التكافلي أمر يف غاية األمهية، إذ يساهم يف ضمان تطبيق العاملني لنظام التأمني 
كما أن نشر ثقافة التأمني التكافلي يف بصيغته الصحيحة، ونقل هذه الثقافة إىل املشتركني والعمالء، 

ع حصة شركات التأمني التكافلي من إمجايل األقساط املكتتبة، كما يساهم يف اتمع يساهم يف ارتفا

                                                
- 03: مرجع سابق، ص صالتأمني التكافلي كحل ملشكلة غياب الثقافة التأمني يف الوطن العريب بالرجوع إىل حالة اجلزائر، ، كمال رزيق 1
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 حصيلة الفوائض التأمينية، وعلى املدى البعيد يزداد عدد شركات التأمني التكافلي على املستوى اعارتف
   .1احمللي والدويل

  قافة التنظيمية يف شركات التأمني التكافليـ الثتنمية: املطلب الثاين
رتبط الثقافة التنظيمية بالبيئة الداخلية لشركات التأمني التكافلي، وتؤثر تأثرياً مباشراً يف أدائها، ت      

وانتمائهم للشركة، إضافة إىل سعيهم حنو تنمية أدائها، األمر الذي يتطلب حيث تعكس سلوك العاملني 
يق جودة أدائها، وهذا ضرورة تطوير الثقافة التنظيمية يف شركات التأمني التكافلي من أجل حتق

  :ماسنتناوله يف هذا املطلب من خالل مايلي
تعترب الثقافة التنظيمية سبباً لنجاح : يف شركات التأمني التكافلي  الثـقافة التنظيميةمفهوم -أوالً

عمليات التحول والتطوير، فعندما تنسجم املصاحل الشخصية لألفراد مع ثقافة وأهداف املنظمة فإن 
ستكون متكاملة ومتناسقة مبا حيقق تطور الشركة، وبغرض تفصيل أكثر ديد والتغيري عمليات التج

   :هاأمهيتالً إىل وملفهوم ثقافة املنظمة نتناول فيما يلي عرضاً لتعريفها، عناصرها وص
، نذكر منها على سبيل املثال ال تعاريف الثـقافة التنظيميةلقد تعددت : تعريف الثـقافة التنظيمية -1

  :ر مايلياحلص
 ؛2"واملعتقدات اليت حتكم إطار العمل وسلوكيات األفرادجمموعة القيم  ":الثـقافة التنظيمية هي -
 األفراد كأساس حيكم وقيم  الثقافة التنظيمية ترتكز على معتقدات لنا بأنمن خالل هذا التعريف يتضح 

  . يف  الشركةسلوك األفراد
مييزها عن  ة يف ممارساا وكذلك كل ماسؤسوحد امليكل ما : "الثـقافة التنظيمية هي -

 ؛3"اآلخرين
قوم ا العاملون يف يتلك السلوكات اليت  لنا بأن الثقافة التنظيمية هي ني من خالل هذا التعريف يتب

  . ونظرة احمليط اخلارجي هلالشركةلشركة واليت تعكس آثارها على صورة اا
قافة التنظيمية ثفال فرق بني ثقافة اتمع والثقافة التنظيمية  أن هناك وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل   

 جتماعي املتفاعل داخل الشركةجها الكيان االتيقصد ا تلك املعايري والقيم وضوابط السلوك اليت أن

                                                
 .05-04: مرجع سابق، ص ص، التحديات اليت تواجه تطبيق التكافل واحللول املقترحة: موسى مصطفى القضاة بتصرف،  1
، جملة اجلامعة اإلسالمية ور عملية التقييم املؤسس يف نشر ثقافة اجلودة يف جامعات قطاع غزة من وجهة نظر فريق التقييمد: إياد علي الدجين 2
 .311-310: ص ص م،2011 ،02 العدد ،19 الد غزة،، "سلسلة الدراسات اإلنسانية"
، 03، جملة الباحث، ورقلة، العدد مة االقتصادية احلديثةثقافة املؤسسة كموجه للسلوكات واألفعال يف املنظ: بن عيسى حممد املهدي 3

 .148: م، ص2004
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تلك  يف حني يقصد بثقافة اتمع بصفتها منظمة تتميز باالستقاللية النسبية على احمليط املتواجدة فيه،
   .1فة اليت أنتجها البنيان االجتماعي الكليالثقا
ن الثقافة التنظيمية يف شركات التأمني التكافلي هي جمموعة من القيم املشتركة بني أ يتبني لنا باسبقمم   

 مع بعضهم البعض واليت تساهم يف حتقيق العاملني يف الشركة واليت حتكم سلوكام وعالقام وتفاعلهم
  . وتدعم ميزا التنافسيةكفاءة وفاعلية الشركة

 متثل عناصر من التنظيمية الثقافة تتكون:  يف شركات التأمني التكافليالتنظيمية الثقافة عناصر -2
 إطاراً العناصر هذه متثل كما ،لشركةا من مكونات مهم كمكون الفرد ثقافة تشكيل يف مهماً أساساً

  :2وتتمثل هذه العناصر فيما يلي، العمل حنو اجتاهات العاملني وحديوجه وي مرجعياً
 ما حول الواحد االجتماعي التنظيم أعضاء بني مشتركة اتفاقات عن عبارة القيم: التنظيمية القيم -أ

 الداخلية بالبيئة فتختص التنظيمية القيم أما جيد، غري أو جيد هو وما مرغوب، غري هو وما مرغوب هو
االلتزام مببادئ و الرشوة، قبول وعدم للعمل، االنتماء قيمو اآلخرين، احترام قيم: أمثلتها ومنللشركة 

  ؛الداخلية  الشرعيةالرقابة
 تنبثق ما  وعادةأصالً ومعرفني مستقلني أمرين بني عالقة هو املعتقد: التنظيمية املعتقدات  - ب

 هذا حيدثه الذي واألثر إداري سلوك من حيدث ما بني رتباطية اعالقة عن اتالشرك يف املعتقدات
 به، املرتبط األثر خالل من أحكامهم الناس ويصدر السلوك هذا طبيعة حول املعتقدات فتنشأ لوكالس

 أنشركات التأمني التكافلي  يف التنظيمية املعتقدات أمثلة ومن ،سلبياً أم إجيابياً معتقداً أكان سواء
 وأن ،أهدافها إجنازشاطها وقيام ن أساس وهسالمية يف مجيع معامالا بتطبيق أحكام الشريعة اإل االلتزام
 ؛العاملني يف الشركة مجيع مشاركة يتطلب اجلودة حتقيق

ة، حبيث يلتزم كل لشرك واملعتقدات اليت يقوم عليها نشاط االقيمويقصد ا : التنظيمية األعراف  - ت
 ؛واملعتقدات املفاهيم لنفس طبقاً بعمله  بالقيامعامل فيها

 الفرد توقعات أو حتقيقها، يف ةالشرك ترغب اليت التوقعات جمموعةيقصد به : التنظيمية التوقعات  - ث
 .له ةلشركا تقدمه أن ينبغي ملا

، حيث حتتفظ ستمرارية يتضح لنا بأا تتميز باال، عناصر للثقافة التنظيمية من ذكرهمن خالل ماورد   
 السلوك الذي يعزز والتزامهم بضوابطبسماا لعدة أجيال نتيجة قناعة األفراد باملعتقدات التنظيمية 

 . هم للشركة ويساهم يف حتقيق أهدافهائانتما

                                                
 .148: بن عيسى حممد املهدي، مرجع سابق، ص  1
 .311: ، مرجع سابق، صإياد علي الدجين  2
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تعترب الثقافة التنظيمية أساس جناح عمليات  : يف شركات التأمني التكافليأمهية الثـقافة التنظيمية - 4
  التأمني التكافليالتحول والتطوير يف الشركات، فتناسق وتكامل أهداف العاملني مع أهداف شركة

جلماعي للعاملني يف حتقيق استقرار نشاط الشركة ودعم تنافسيتها، حيث تساهم الثقافة حيقق االلتزام ا
فيما بينهم تصال التنظيمية يف حتقيق التكامل الداخلي بني كافة العاملني من خالل تعريفهم بكيفية اال

 من خالل ارجية يف تكيف العاملني مع البيئة اخل-الثقافة التنظيمية - كما تساهم والعمل معاً بفاعلية،
املؤمن هلم يف شركات التأمني التكافلي ستجابة الحتياجات  وسرعة اال العملتعريفهم بأسلوب

، وبذلك وهيئات الرقابة الشرعية اخلارجية كشركات إعادة التأمني واألطراف ذوي العالقة بالشركة
واملبدعني الذين يسامهون يف حتقيق  جللب العاملني املالئمني عامالً وركيزة هامة تعترب الثقافة التنظيمية

  .1أهدافها

والتحوالت  التغريات ظل يف : الثقافة التنظيمية يف شركات التأمني التكافلينمية آليات ت-انياًـثـ
 ثقافية قيم تشكيلقامة وإ دون فعالية أدائها حتقيق لشركات التأمني التكافلي ميكن ال ،االقتصادية

 لتتحول لتطبيقها سياسات ورسم العليا اإلدارة قبل من تبنيها جيب يمالق هذه ومتكيفة، حديثة مؤسسية
 الثقافة تنميةآليات  حتديد وميكنالعاملني،  أداء تقييم عند إليها الرجوع يتم سلوكية قواعد إىل بعد فيما

  :2التنظيمية يف شركات التأمني التكافلي فيما يلي
 مأدائه تطويروقيات وسلوك العمل اإلسالمي على أخالهتمام بالعاملني والعمل على تدريبهم اال -1

 ،وتنمية قدرم على التجديد واالبتكار من خالل تعرفهم على احتياجات املؤمن هلم
 فمن أساسيات العمل التأميين  فنياً وشرعياًالتأمني التكافلي يف شركات  تدريب العاملني -2

من وذلك دة معارفهم التأمينية ومهارام، ومستلزماته تنفيذ برامج تدريبية لكافة العاملني بغرض زيا
أجل حتسني ثقافة العمل بروح الفريق الواحد لتطوير وحتسني جودة اخلدمة التأمينية التكافلية وتلبية 

ولتحقيق ذلك ال بد من أن تكون عملية التدريب مستمرة من أجل تطوير هذه رغبات املؤمن هلم، 
 ؛3الصناعة

 شيامت مدى على والتعرفاء العاملني بشركات التأمني التكافلي وضع ضوابط حتكم عملية انتق -3
 الشركة؛ ثقافة مع اندماجه وقابلية العامل هذا ثقافة

                                                
، 04قلة، العددور ، جملة الباحث،"رؤية مستقبلية "قافة املؤسسات االقتصاديةوثمؤسسات املعرفة :  بتصرف، عزاوي عمر وعجيلة حممد1

 .61: م، ص2006
جملة ، "دراسة يف طبيعة العالقة بني احملددات الثقافية وكفاءة األداء"ثقافة املؤسسة كمدخل أساسي للتنمية الشاملة : بوحنية قويبتصرف،   2

 .76: م، ص2003، 02الباحث، ورقلة، العدد
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 وضرورة أن تكون عملية التقييم أداء العاملني يف شركات التأمني التكافلي لتقييم معايري وضع  -4
 ؛وتعتمد على مالحظات الرؤساء مستمرة

 نظم التدريب واحلوافز؛ يف التقييم نتائج استخدام -5
 القيام ما خيص فيالتعقيدات اإلدارية من قليلوالت القرارات اختاذ سرعة دعم ضرورة حتقيق و -6

 بعمليات التعويض وتوزيع الفائض التأميين؛
 لكافة العاملني يف شركة اجلماعي الذهين التفكري وتشجيع والفردية اجلماعية املهارات تنمية   -7

  .يسهم باالنتماء للشركة وحتسالتأمني التكافلي
ا بأن ن الثقافة التنظيمية يف شركات التأمني التكافلي يتضح لتنميةسبل من  من خالل ما مت ذكره

 والتأكيد على حتسيس العاملني بانتمائهم للشركة وكأم يف أسرة واحدةمجيعها يركز على ضرورة 
يق أهدافها واملسامهة يف دعم تنافسيتها ، ومن الواجب عليهم االلتزام بتحق بينهمروح العمل اجلماعي

  . يف القطاع

 الثقافة قوة تتحدد:  يف شركات التأمني التكافلياملتميزة  التنظيميةالثقافة مؤشرات -الثاًـثـ
 قادرة منها وجتعل واألثر، االنتشارييت خاص للثقافة تضمن اليت النقاط من العديد يف ومتيزها التنظيمية

 اليت املؤشرات أهم ومن ، لشركات التأمني التكافلياملادية غري كونات املمن اماًه مكوناً تكون أن على
  :1ليي ما القوية املتميزة  التنظيميةالثقافة يف توافرها ينبغي

لشركة وهي مبادئ الشريعة ا أعضاء ا نِمؤي اليت الدينية والقيم املعتقدات مع الثقافة انسجام -1
 ؛اإلسالمية

شركات  من غريها عن ةالشرك متيز اليت والسلوكيات القيم من منط كوينت على الثقافة قدرة  -2
 ؛ هلامنافساً قوياًالتأمني التجارية حىت تكون 

 القيمة متثل اليت فلسفتها ومعشركة التأمني التكافلي  وأهداف رسالة مع التنظيمية الثقافة انسجام  -3
 العليا هلا؛

 من جتعل املشتركة فالقيم األهداف، حتقيق حنو وتعبئتهم ،العاملني حتفيز علىة الثقافة التنظيمية قدر  -4
 .الذاتية والرقابة واالنتماء اإلخالص فيهم وحتقق العمل، يؤدون وهم سعداء العاملني

الثقافة التنظيمية تساهم يف بأن ا ـ مؤشرات الثقافة التنظيمية املتميزة، يتضح لنا سبق ذكره من مم  
ملية التقييم الذايت اليت يقوم ا العاملني يف الشركة األمر الذي يدعم ، من خالل عحتقيق جودة األداء

، لكن قبل عملية التقييم ال بد من القيام بتدريب العاملني فنياً وشرعياً نشاطها وحيقق بقاءها واستمرارها
                                                

 .313:  ، مرجع سابق، صإياد علي الدجينبتصرف،  1



  -221- ص........................................................سبل تنمية نظام التأمني التكافلي: لرابعالفصــل ا
 

زام بأحكام ويف مقدمتها االلت واملبادئ اليت يقوم عليها سعلى صناعة التأمني التكافلي، واستيعام لألس
ركات التأمني ش وبالسلوك األخالقي اإلسالمي الذي ينظم نشاط الشريعة اإلسالمية يف مجيع األعمال

  .التكافلي ألن ذلك يعزز الثقافة التنظيمية للعاملني

   يف اتمعيةالتكافلالتأمينية نشر ثقافة : املطلب الثالث
 أفراد اتمع يف من ريلية بصفة خاصة لدى الكثة بصفة عامة والتكافيأمينـقافة التـزال الثتال     

كأداة ية ديف التنمية االقتصا لفهم اخلاطئ لدور التأمنيلعدة أسباب منها امستوياا الدنيا، وذلك نتيجة 
، األمر الذي يتطلب ضرورة بذل اجلهود من أجل نشر  أو ألسباب دينيةاملخاطرللتعاون على حتمل 

 من طرف شركات التأمني التكافلي بالدرجة األوىل والدولة من جهة ية يف اتمعالثقافة التأمينية التكافل
 وهذا ماسنتناوله يف هذا  وذلك بغرض دعم نشاط التأمني التكافلي ورفع حصته يف السوق،انية،ـث

  :املطلب من خالل مايلي

 يف اتمع  التكافليةةيالتأمينافة قنشر الث:   الثقافة التأمينيةنشردور شركات التأمني التكافلي يف  -أوالً
تعزيز  ثقة املؤمن هلم وبناء جيب أن يكون نابعاً من صميم شركات التأمني التكافلي وذلك من خالل 

  :لسمعة اجليدة للشركة، ويتحقق ذلك من خالل مايليا
ني التكافلي جيب على شركات التأمنمية ونشر الثقافة التأمينية التكافلية تل: تعبئة األجهزة التسويقية -1

 :1ويتحقق ذلك من خالل قيام شركات التأمني التكافلي مبا يلي * أجهزا التسويقيةتنميةتعبئة و
  خصائص وطبيعة أفراد اتمع، وانتهاج سياسة واضحة ملعرفةدراسة احتياجات املؤمن هلم  - أ
، وذلك  االقتصادي ظروف اتمع ومستوى تطوره إضافة إىلشتركالتناسب بني دخل الفرد وقيمة اإلو

  خدمات تأمينية تكافلية مناسبة؛حلغرض إنتاج وطر
تصال املباشر باملستهلك أو استخدام تكنولوجيا حتديد طرق وقنوات التوزيع وذلك من خالل اال  - ب

  عملية االتصال؛تنميةاملعلومات من أجل 
ممن يتصفون باألخالق انتقاء عاملني ذوي الكفاءة واملعرفة واإلدراك ملتطلبات العمل يف الشركة و  - ت

عتبار احلالة النفسية لطالب التعويض بسبب تعرض العالية يف التعامل مع املستفيدين، مع أخذ بعني اال
   .أمواله أو ذويه للحادث

                                                
 . للمزيد من التفصيل أنظر املبحث الرابع من هذا الفصل *
 .146-145: كرمية شيخ، مرجع سابق، ص ص 1
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اخلدمة التأمينية لكون التسويق يعترب أداة هامة لتنمية الثقافة التأمينية إذ أن كل من    وجتدر اإلشارة
  املؤمن له اجتاه اخلدمة املسامهة يف عملية توعيةلعناصر التسويقيةأهم ابني عد من ي هاعتوزي هلا ووالترويج

 .التأمينية التكافلية
افة التأمينية قيام شركات التأمني التكافلي قيتطلب نشر الث: نشر الوعي بأمهية التأمني التكافلي  -2

أمهية صناعة التأمني التكافلي يف دعم تصال بصفة عامة للتعريف بباستخدام خمتلف وسائل الترويج واال
وللدولة بكافة قطاعاا  جتسيد ذلك من خالل تقدمي احلماية الالزمة للفرد وممتلكاتهوالتنمية االقتصادية، 
 ؛1استثمار الفائض التأميين يف املشاريع املنتجة واليت حتقق مردودية للمشتركنيواإلنتاجية واخلدمية، 

االستمرار يف توزيع الفائض : لية لترسيخ الفكر التأميين التكافليتوزيع الفائض التأميين كآ -3
يساهم مسامهة كبرية يف ترسيخ كافلي التأميين أو التصرف به ملصلحة املشتركني يف عقد التأمني الت

 ويؤكد مصداقية تلك الشركات والتزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية يف تقدميها تكافلي، الفكر التأميينال
عوائد إضافية إضافة إىل ما حيققونه ؤمن هلم تحقيق املكافلي، ف التأمني مبقتضى عقد التأمني التخلدمات

دفع إىل تبين الفكر ي  تكافليمن تأمني على املخاطر من خالل قيامهم بالتأمني لدى شركات التأمني ال
بل شركات التأمني يساهم يف توسيع وزيادة اخلدمات التأمينية املقدمة من قو التكافليالتأميين 
 ؛2التكافلي

أن حتافظ جيب على شركات التأمني التكافلي ): تنمية جانب الثقة(احملافظة على حقوق املؤمن هلم  -4
 ، وذلك من خالل حتقيق سرعة تسديد التعويضات عند حتقق اخلطر املؤمن عليهعلى حقوق املؤمن هلم

اراته على املشتركني، ألن ذلك يساهم يف تعزيز ثقة وعوائد استثم لتزام بتوزيع الفائض التأميينواال
 إضافة إىل احملافظة على املؤمن هلم وزيادة اإلقبال على اخلدمات التأمينية التكافلية من طرف أفراد اتمع

 ؛3السمعة اجليدة للشركة
والوقت  يتطلب الكثري من اجلهد  هو نشاط مستمر بأن نشر الثقافة التأمينيةاسبق يتضح لنا   مم

 من قبل شركات التأمني التكافلي باعتباره أساس جناح نشاطها ودعم تنافسيتها ا جيب بذهليتوالتكلفة ال
  .من خالل رفع حصتها يف السوق

                                                
-109:  صم، ص1984  ،02، طعمان شركة دار الشعب، ،"دراسة عن واقع التأمني يف األردن " مبادئ التأمني :زياد رمضان بتصرف،  1

110. 
 07، حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني التعاوين، الرياض،  الفائض التأميين ودوره يف ترسيخ الفكر التأميين اإلسالميتوزيع:   فالق صليحة 2
 .20-19: م، ص ص2011 ديسمرب 08و
 .151: كرمية شيخ، مرجع سابق، ص 3
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نشر الثقافة التأمينية يتطلب ضرورة تدخل  :  دور الدولة يف نشر الثقافة التأمينية التكافلية-انياًــث
  :1ه من خالل مايلي قطاع التأمني وتنظيمالدولة يف

التأمني التكافلي يف املدى القصري إىل حني انتشار الوعي التأميين زامية إلفرض تشريعات تنص على   - أ
 ؛التكافلي

 وشركات التأمني التكافلي من املنافسة غري املشروعةاملشتركني حقوق صدار تشريعات حلماية إ  - ب
 ؛يف القطاعمن خالل إلزامية تطبيق مبادئ احلوكمة لترسيخ الشفافية 

فاء استثمارات إعتقدمي حتفيزات وتسهيالت فيما يتعلق بعملية استثمار الفائض التأميين من خالل   - ت
 شركات التأمني التكافلي من الضرائب أو ختفيضها؛

صالحية هذه والتشدد يف منح الترخيص لشركات التأمني التكافلي دف التأكد من قدرة   - ث
 ثقة اتمع يف صناعة التأمني التكافلي؛ من أجل عدم زعزعة ،الشركات للعمل

تقدمي برامج للتوعية الشاملة عن مفاهيم التأمني التكافلي وفوائده وإجراءاته من خالل وسائل   - ج
 .اإلعالم

  جهود كل منكامليتطلب ت ر الثقافة التأمينية التكافليةـ ذكره يتضح لنا أن نشسبقما مـ   
هو املؤسسات  يف هذا اإلطار لدور طرف آخر ةردر اإلشاكما جتالدولة شركات التأمني التكافلي و

وفتح ضع برامج تعليمية من خالل قيامها بوالتكافلي يف نشر الثقافة والوعي التأميين املعاهد التعليمية و
من هذه املتخرجة طارات  دورات تكوينية لإلودعمها بإقامة خاصة بصناعة التأمني التكافليختصصات 

تأمينية تكافلية، إضافة إىل تنظيم امللتقيات الدولية والوطنية للتعريف بصناعة تخصصات يف شركات ال
رفع احلصة  وابتكار منتجات تأمينية تكافلية جديدة تساهم يف تنميتهاالتأمني التكافلي والبحث يف طرق 
  .السوقية لشركات التأمني التكافلي

                                                
 .110: ص مرجع سابق،  ،"دراسة عن واقع التأمني يف األردن " مبادئ التأمني :زياد رمضان بتصرف،  1
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  : خـالصة الفصـل
توصلنا إىل أنَّ تطوير  ،سبل تنمية نظام التأمني التكافلياولنا فيه  الذي تنبعد دراستنا هلذا الفصل    

من أجل مواجهة الصعوبات اليت تواجه نظام التأمني وتنمية صناعة التأمني التكافلي يتطلب بذل اجلهود 
ويتحقق ذلك من خالل إصدار الدولة التكافلي سواء كانت نابعة من البيئة الداخلية أو البيئة اخلارجية، 

 ذات واملؤسسات أمني التكافليالت شركات أداء  وتراقبالتكافلي منيالتأ صناعة نظمتو قنن تشريعاتتل
 الرقابة الشرعية سواء كانت داخلية أو  هيئات دورتنمية إضافة إىل ،الدولة يف أميينالت بالنشاط الصلة

فضالً عن ، )كزيةرم( عليا  هيئة شرعيةءمن خالل إنشااخلارجية والعمل على توحيد املرجعية الشرعية 
توفري السيولة الالزمة لتغطية من أجل ضرورة تنمية اجلانب املايل والفين لشركات التأمني التكافلي 

 وضمان بقائها ملؤمن هلم، للحصول على ثقة ا ومواجهة أي عجز مايل للشركةليهاعمن املؤاملخاطر اليت 
توصلنا إىل ضرورة قيام شركات التأمني التكافلي زيزها وتع، ولدعم هذه الثقة واستمرارها يف القطاع

 عن طريق تبين مفهوم  اجلانب التسويقيتنميةهتمام ببتأهيل مواردها البشرية فنياً وشرعياً إضافة إىل اال
 يةتوزيعال  وتوسيع قنوااث واالعتماد على تكنولوجيا املعلومات اليت تسمح بتطويريالتسويق احلد

كات رزيادة احلصة السوقية لشيف  مما يساهم ،كتروينيلكتروين والتأمني اإليلتسويق اإلكاالعتماد على ال
  . ودعم تنافسيتهاالتأمني التكافلي

االهتمام بنشر الثقافة التأمينية من خالل  التكافلي يتطلب التأمني صناعة تنميةلكون أيضاً نا توصل   وقد 
روح العمل اجلماعي بني ة لتحقيق جودة األداء ويالتنظيم بتنمية الثقافة شركات التأمني التكافليقيام 

 تعبئة األجهزة التسويقية والعمل عن طريقالتأميين التكافلي االهتمام بنشر الوعي إضافة إىل ، العاملني
 الدولة من خالل القوانني اليت تصدرها لتنظيم  دور هلم يف نشاطها، إضافة إىل تنميةعلى تعزيز ثقة املؤمن

تكوين إطارات متخصصة يف صناعة التأمني باملؤسسات واملعاهد التعليمية قيام لتأمني التكافلي ونشاط ا
التكافلي وتنظيم امللتقيات اليت تساهم يف التعريف بنظام التأمني التكافلي وتسمح بابتكار منتجات تأمينية 

ا يساهم يف رفع احلصة تكافلية جديدة تتناسب مع حاجة أفراد اتمع وتزيد من عدد املشتركني مم
  .السوقية لشركات التأمني التكافلي



 
 
 

   :خامسـالالفصل   
 

تنمية عربية في دول تجارب     
التأمين التـكـافـلي صناعة  
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  :متهـيد
صناعة التأمني التكافلي اجنازات متميزة، حيث نشأت العديد من شركات التأمني التكافلي     شهدت  

عرب خمتلف أحناء العامل، ويرجع ذلك إىل اجلهود اليت بذهلا العديد من األطراف، مبا فيهم الفقهاء 
. ره بديالً لنظام التأمني التجاريوالعاملني يف القطاع، واجلهات التنظيمية من أجل تنمية نشاطه باعتبا

وبغرض توضيح واقع صناعة التأمني التكافلي يف الدول العربية، نتناول من خالل هذا الفصل عرضاً 
لتطور نشاط التأمني التكافلي يف العامل، لتحديد مدى انتشاره ومنو نشاطه عاملياً، كما نستعرض 

لى اهودات اليت تبذهلا سلطات هذه الدول لتنمية تطبيقاته يف بعض الدول العربية من أجل التعرف ع
واهودات ) الدولة(نشاط شركاته، وقد جاءت دراستنا هلذه الدول على مستويني، مستوى السلطات 

تأمني التكافلي الاملبذولة من قبلها لتنمية نظام التأمني التكافلي، وعلى مستوى شركة من شركات 
رض عرض إستراتيجيتها لترقية وتطوير نشاطها، ولذلك اخترنا ثالث الناشطة يف هذه الدولة، وذلك بغ

التجربة التجربة السودانية اليت تعترب مركز انطالق صناعة التأمني التكافلي يف العامل، و: جتارب عربية هي
بعد تطبيق نظام مراقبة السعودية باعتبارها من التجارب الرائدة يف صناعة التأمني التكافلي، خاصة 

وصوالً ، جاري حمل شركات التأمني الت شركات التأمني التكافلي لتحلكافليت التأمني التشركا
 لدراسة التجربة اجلزائرية باعتبارها جتربة يف بداية مسارها، أما على مستوى الشركات فقد اخترنا

على مستوى شركة التأمني اإلسالمية احملدودة بالسودان باعتبارها أول شركة تأمني تكافلي مت إنشاؤها 
سوق التأمني السوداين وعلى مستوى العامل، وشركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني باململكة العربية 
السعودية باعتبار نشاطها يعرف تطوراً رغم كوا شركة حديثة النشأة، أما يف اجلزائر فقمنا بدراسة 

نشاط التأمني التكافلي يف سوق حالة شركة سالمة للتأمني، حيث تعترب الشركة الوحيدة اليت متارس 
  :وسنستعرض ذلك من خالل املباحث التالية. التأمني اجلزائري
 ؛التأمني التكافلي على الصعيد العاملي والعريب صناعة :املبحث األول -
 دراسة التجربة السودانية يف تنمية صناعة التأمني التكافلي؛:  املبحث الثاين -
 سعودية يف تنمية صناعة التأمني التكافلي؛دراسة التجربة ال:  املبحث الثالث -
 . التأمني التكافليالتجربة اجلزائرية يف صناعةدراسة :  املبحث الرابع -
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  صعيدـلى الـكافلي عـأمني التـاعة التـصن: ملـبحث األولا
  عريبـاملي والـعـ ال     

قتصاد اإلسالمي بصفة عامة      عرفت صناعة التأمني التكافلي اهتماماً واسعاً من قبل املهتمني باال
وبصناعة التأمني بصفة خاصة، مما أدى إىل انتقاله من اإلسهامات الفكرية إىل التطبيق العملي الفعلي 
بدءاً بأول جتربة يف السودان اليت حققت جناحاً كبرياً، مما ساهم بظهور وانتشار شركات التأمني 

وبغرض التعرف على واقع صناعة التأمني التكافلي . املالتكافلي ليس عربياً فقط بل عرب خمتلف أحناء الع
على الصعيد العاملي والعريب، نتناول من خالل هذا املبحث عرضاً لبعض األرقام اليت تعكس لنا مدى 
انتشار نشاط التأمني التكافلي عاملياً لننتقل لدراسة واقعه يف الدول العربية، وصوالً لتحديد أهم 

  .رية صناعة التأمني التكافليالتحديات اليت تواجه مس

  تطور صناعة التأمني التكافلي يف العامل: املطلب األول 
    حظيت صناعة التأمني التكافلي بقبول ملحوظ على املستوى العاملي، رغم أن بدايتها ونشأا كانت 

 التأمني  منافساً لنظام-نظام التأمني التكافلي– حيث أصبح م،1979يف دولة عربية هي السودان سنة 
وفيما يلي عرض . التجاري ويرجع ذلك إىل اجلهود اليت تبذل يف سبيل تنمية نشاطه وتطوير منتجاته

  .لتطور صناعة التأمني التكافلي من أجل توضيح مدى انتشارها يف العامل

انطالقاً عرفت صناعة التأمني التكافلي انتشاراً واسعاً :  انتشار صناعة التأمني التكافلي يف العامل-أوالً
 نتصفبداية من م اانتشاره معدل ازداد، حيث م1979من بداية ظهور أول شركة للتأمني التكافلي سنة 

، كما أن هناك توقعات 1عشرين والالواحد القرن من األوىل سنوات العشر يف وتعاظم التسعينات فترة
  :بنمو كبري لنشاط التأمني التكافلي، وفيما يلي عرض لذلك

لتحديد مدى انتشار صناعة التأمني التكافلي نتناول من  : أمني التكافلي يف العاملعدد شركات الت -1
عدد شركات التأمني التكافلي يف العامل ) 1-5(والشكل البياين رقم ) 1-5(اجلدول رقم خالل 

 .م2010خالل سنة 
 
 

                                                
م، 2013 أفريل 18 و17، حبث مقدم للملتقى الرابع للتأمني التعاوين، الكويت، استشراف مستقبل التأمني التعاوين:  السيد حامد حسن حممد 1

 .773: ص
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  م2010العامل خالل سنة  يف التكافلي التأمني شركات عدد ):1-5(اجلدول رقم  
  (%)النسبة املئوية   عدد الشركات  الدولة  الرقم
  %13.01  19  اململكة العربية السعودية  01
  %11.64  17  ماليزيا  02
  %9.58  14  السودان  03
  %9.58  14  إيران  04
  %8.90  13  سنغافورة  05
  %6.84  10  اإلمارات العربية املتحدة  06
  %6.84  10  الكويت  07
  %4.79  07  مصر  08
  %4.10  06  قطر  09
  %3.42  05  باكستان  10
  %3.42  05  البحرين  11
  %2.05  03  بروناي  12
  %2.05  03  األردن  13
  %1.36  02  بنغالدش  14
  %1.36  02  اليمن   15
  %1.36  02  سوريا  16
  %1.36  02  ترنداد وتوباغو  17
  %1.36  02  موريتانيا  18
  %0.68  01  اجلزائر   19
  %0.68  01  تونس   20
  %0.68  01  فلسطني  21
  %0.68  01  لسنغالا  22
  %0.68  01  سنغافورة  23
  %0.68  01  لبنان  24
  %0.68  01  اململكة املتحدة  25
  %0.68  01  ليبيا  26
  %0.68  01  البهامس  27
  %0.68  01  الواليات املتحدة األمريكية  28

  %100  146  اموع
  .774-773:  ص ص،ع سابق مرجاستشراف مستقبل التأمني التعاوين،: السيد حامد حسن حممد: املصدر      
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قد  م 2010خالل سنة  يتضح لنا بأن عدد شركات التأمني التكافلي )1-5(اجلدول رقم      من خالل 
دولة من دول العامل، وحتتل اململكة العربية السعودية املرتبة األوىل من  28 على تتوزع شركة 146بلغ 

 شركة، 19 التأمني التكافلي العاملة ا حيث عدد شركات التأمني التكافلي، حيث يبلغ عدد شركات
األمر الذي يربز لنا مدى انتشار صناعة ، م2014شركة تأمني تكافلي خالل سنة  36وقد ارتفع إىل 

 يف اآلونة كافلي مبجال التأمني التاهتمام الدولةخاصة بعد التأمني التكافلي باململكة العربية السعودية 
 حمل شركات التأمني ، ليحل)32/م(رقم  كافليمراقبة شركات التأمني التاألخرية، وذلك بعد تطبيق نظام 

قطاع التأمني ويرجع ذلك لكون  شركة تأمني التكافلي، 17ماليزيا بـ وتأيت يف املرتبة الثانية ، جاريةالت
 شركة 14التكافلي يف ماليزيا يعرف تطوراً وازدهاراً، ليأيت يف املرتبة الثالثة كل من إيران والسودان بــ

، ويرجع ذلك العتماد االقتصاد اإلسالمي يف النظام االقتصادي % 9.58تأمني تكافلي أي مبا نسبته 
اإلمارات من  شركة أما املرتبة اخلامسة فتحتلها كل 13ككل، يف حني حتتل سنغافورة املرتبة الرابعة بـ 

 شركات يف حني حتتل 7دسة بـ ، أما مصر فتحتل املرتبة الساشركات 10 العربية املتحدة والكويت بـ
يف بقية دول تتراوح عدد شركات التأمني التكافلي   و%4.10وبنسبة  ) شركات 6( قطر املرتبة السابعة 

 .تأمني تكافلي بني شركة واحدة ومخس شركاتالعامل 
حوظاً تشهد صناعة التأمني التكافلي تطوراً مل:  النمو املتوقع لصناعة التأمني التكافلي يف العامل-2

  .يوضح هذه التوقعات) 1-5(رقم ويتوقع  الباحثني بأا ستشهد منواً مستمراً وبنسب متزايدة والشكل 
  )م2020 -م 2009(توقعات منو التأمني التكافلي يف العامل ): 1- 5(الشكل رقم                     

  مليون دوالر أمريكي: الوحدة                                                                                    

  
  Source : Omar Clark Fisher: BASICS OF ISLAMIC INSURANCE, Dubai, UAE, APRIL, 

2013, P:42.                                 
                                                

09:  أنظر امللحق رقم. 

دول احمليط /آسيا
 اهلادي

 باقي الدول/مينا/أفريقيا دول جملس التعاون اخلليجي

 منو التأمني التكافلي

 السنوات
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ناعة التأمني  يتضح لنا بأن هناك توقعات متفائلة للباحثني بشأن منو ص)1-5(رقم من خالل الشكل     
التكافلي يف العامل، واليت مت بناؤها على أساس الطلب على التأمني التكافلي، وذلك ابتداءاً من سنة 

م وقد مت بناء هذه التوقعات على أساس معدالت منو صناعة التأمني التكافلي 2020م إىل غاية سنة 2012
اً لصناعة التأمني التكافلي يف دول يتوقع الباحثني منواً كبريحبيث ، م2010وسنة م 2009خالل سنة 

 إضافة إىل باقي دول العامل، حيث حيتمل  أن يصل منو صناعة التأمني MENA((أفريقيا ودول مينا 
 30.000يتجاوز هذا النمو م، كما 2015مليون دوالر أمريكي سنة  18000التكافلي إىل ما مقداره 

 17000كبري لصناعة التأمني التكافلي يصل إىل ، يليه توقع بنمو م2020مليون دوالر أمريكي سنة 
مليون  25000 يتجاوز يف حني يف دول جملس التعاون اخلليجي، م2015 مليون دوالر أمريكي سنة

 أما دول آسيا واحمليط اهلادي فيتوقع أن يصل منو صناعة التأمني التكافلي ، م2020دوالر أمريكي سنة 
 مليون دوالر أمريكي سنة 10000 ويتوقع أن يصل إىلم، 2015 مليون دوالر أمريكي سنة 6000إىل 

  .م2020
لتأمني التكافلي انتشاراً كبرياً يف العامل، شهدت صناعة ا: أسباب انتشار صناعة التأمني التكافلي -3

  :1ويرجع ذلك لسببني مها
 التكافلي عربياً من تنبع دوافع منو التأمني: اختالف دوافع منو صناعة التأمني التكافلي عربياً وعاملياً  - أ

صناعة التأمني  رغبة اتمع العريب يف وجود بديل شرعي لصناعة التأمني التجاري، أما دوافع منو
 فتأيت من رغبة اتمع الغريب يف احلصول على حصة من الفائض التأميين يف حالة  يف العامل الغريبالتكافلي

إىل حتقيقهم حلجم كبري من األرباح يف حالة تقدميهم كونه مشترك يف شركة التأمني التكافلي باإلضافة 
 مليار مسلم، ومن املتوقع زيادم 1.6ملنتجات التأمني التكافلي لفئة كبرية من اتمع املسلم تقدر بـ 

 م؛ 2030 حبلول سنة مليار مسلم 2.2بــ
يف م 2008الية العاملية سنة نظراً لالنعكاسات اليت خلفتها األزمة امل:  تداعيات األزمة املالية العاملية - ب

لبحث عن احللول  واالجتماعية، قام االقتصاديني والباحثني باكافة األوساط السياسية واالقتصادية
، ومت اقتراح البدائل اإلسالمية كالبنك اإلسالمي، التأمني اإلسالمي، كحلول مالئمة ملعاجلة املالئمة هلا

                                                
  MENA )منطقة واسعة، متتد يغطي املصطلح عموماًو، ومشال أفريقيا الشرق األوسط طقةهو مصطلح يستخدم للتعبري عن من ):مينا 

 . آسيا يف جنوب غرب إيران إىل إفريقيا يف مشال غرب املغرب من
ظيب،  ، حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين، أبومنتجات إعادة التأمني اإلسالمي التعاوين واستشراف املستقبل: مد صالح عبد الفتاح حم1

 .92-90: م، ص ص2014 ماي 19 و18
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يان إلجياد صيغ ملعامالت مالية إسالمية ضمن النظام تداعيات األزمة، حيث أخذت لندن وباريس تسع
   .املايل الرأمسايل بغرض إعادة التوازن إىل أسواقها املالية

بغية حتديد مدى اإلقبال على : اشتراكات التأمني التكافلي احملققة يف أقاليم دول العامل -ثــانياً
تطور اشتراكات التأمني التكافلي يف ) 2-5(اخلدمات التأمينية التكافلية نستعرض من خالل اجلدول رقم 

 .م2013م و2005أقاليم دول العامل خالل الفترة مابني 

            )م2013- م2005(خالل الفترة   تطور اشتراكات التأمني التكافلي احملققة يف أقاليم العامل ):2- 5(اجلدول رقم 
                                                                                                           . أمريكيمليون دوالر: الوحدة                      

Source : World Islamic Insurance Directory 2013, 8th World Takaful Conference , Dubai,15 

April, 2013,  (Prepared by Takaful Re Co. Ltd- Dubai) , P : 08.              
  )2-5(إحصائيات اجلدول رقم يوضح  )2-5( رقمالبياين والشكل 

  اشتراكات التأمني التكافلي يف العاملتطور ): 2-5(الشكل رقم 
مليون دوالر أمريكي:   الوحدة                )  م2013- م2005(خالل الفترة                                                                              

  
  ).2- 5(حصائيات اجلدول رقم إمن إعداد الباحثة باالعتماد على  :املصدر   

  اإلقليم  السنوات 
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

  737.1  589.7  471.7  432.2  378.3  295.3  276.1  255.8  181.1  فريقياأ
  335  268.6  214.8  201.8  192.9  123.3  76.1  11.2  7.8  اهلندية القارة شبه

  3.375.5  2.700.4  2.160.3  1.884.4  1.534.7  1.110.1  901.4  695.4  536.7  األقصى الشرق
  8.336.2  7.410.0  6.586.6  5.683.5  4.886.0  3.753.5  2.846.3  2.088.5  1.547.1  اخلليج العريب

 البحر حوض
  األبيض املتوسط

14.7  17.7  21.7  33.3  34.2  73.8  85.8  94.4  103.8  

الشرق األوسط 
  الغري عريب

2.401.8  2.896.2  3.644.4  4.128.3  4.143.9  5.685.5  7.930.3  9.516.4  11.419.
6  

 )م2013-م2005(

 السنوات



 -232-ص......................…………جتارب دول عربية يف تنمية صناعة التأمني التكافلي: خلامسالفصـل ا

  
 

 نظروبالله، املوضح ) 2-5(والشكل رقم ) 2-5( ما ورد من إحصائيات يف اجلدول رقم من خالل       
اشتراكات التأمني التكافلي  نالحظ إمجاالً بأن ،من أقاليم دول العامل إقليم لكل وردت اليت األرقام إىل

، وقد حقق إقليم أفريقيا أكرب )م2013-م2005(لفترة عرفت ارتفاعاً خالل اأقاليم العامل مجيع احملققة يف 
ين الذي يعرف زيادة يف نصيبه من حجم لالشتراكات، حيث يتضمن هذا اإلقليم سوق التأمني السودا

اشتراكات التأمني التكافلي، يليه إقليم شبه القارة اهلندية والذي يتكون من دولة باكستان، بنغالديش 
وسريالنكا إذ حتتل بنغالديش أكرب نسبة لالشتراكات يف هذا اإلقليم، ويف املرتبة الثالثة إقليم الشرق 

روناي، تايالند، سنغافورة وماليزيا، وأعلى نسبة لالشتراكات يف األقصى والذي يتكون من أندونيسيا، ب
اخلليج العريب املرتبة الرابعة، ويتكون هذا اإلقليم  هذا اإلقليم هي من نصيب ماليزيا، يف حني حيتل إقليم 

من دولة اإلمارات، البحرين، قطر، السعودية والكويت وأعلى نصيب من االشتراكات يف هذا اإلقليم 
عودية، أما إقليم حوض البحر األبيض املتوسط فيحتل املرتبة اخلامسة ويتكون من األردن، هو للس

فلسطني، لبنان واليمن، وأعلى قيمة حمققة الشتراكات التأمني هي لسوق التأمني األردين، ويلي هذا 
             . ي إيراناإلقليم إقليم الشرق األوسط غري العريب يف املرتبة السادسة، حيث يتكون من دولة واحدة ه

هناك  حيث أن ،شاراً واسعاًتبأن منو صناعة التأمني التكافلي يعرف تطوراً كبرياً وانمما سبق يتضح لنا     
فضالً عن كون عدد العاملني يف قطاع التأمني التكافلي ، كبري على اخلدمات التأمينية التكافليةإقبال 

 حترك شركات التأمني الدولية الكربى باجتاه صناعة التأمني ى ذلكلمما يدل ع، *يعرف تزايداً مستمراً 
الشركة األوىل يف أوروبا، ) أليانز(أكرب شركة تأمني يف العامل، وشركة ) ايه آي جي(التكافلي كشركة 
أكرب شركات التأمني يف بريطانيا، حيث قدمت عرضاً ) أفيفا(و) اتش اس يب سي(إضافة إىل شركة 

عروضاً ) لوديس يف لندن(اعة التكافل يف ماليزيا، كما تقدم شركة  صنمن حصة لحصول علىل
 لنا مدى جناح صناعة التأمني التكافلي فضالً عن كون معدل يبنيلتأمني التكافلي، األمر الذي دمات اخل

مقارنة مبعدل منو نظام التأمني التجاري  %20و %15منو سوق التأمني التكافلي يف العامل يتراوح بني 
 منافساً قويـاً لنظام التأمني  أصبح التأمني التكافلينظام أن، مما يؤكد لنا 1%07  يتجاوزالذي ال
  . التجاري

  

                                                
 ).06: ( للمزيد أنظر امللحق رقم *
دم  ضمن الندوة الدولية  حول اخلدمات املالية وإدارة املخاطر حبث مقتطور صناعة التأمني التكافلي وآفاقها املستقبلية، : سامر مظهر قنطقجي 1

 .03-01: م، ص ص2010 أفريل 20 و18يف املصارف اإلسالمية، جامعة سطيف، 
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   التكافلي يف العامل العريبواقع صناعة التأمني: املطلب الثاين
 التكافلي تطوراً ملحوظاً يف العامل العريب، حيث شهدت عدد من الدول العربية عرفت صناعة التأمني    

إصالحات لقانون التأمني من أجل فتح اال ملمارسة نشاط التأمني التكافلي وتوسيع نطاقه، وفيما عدة 
  :يلي عرض لواقع صناعة التأمني التكافلي يف العامل العريب

بغرض حتديد واقع صناعة التأمني التكافلي يف العامل العريب، جتدر :  صناعة التأمني يف العامل العريب-أوالً
رة لسوق التأمني العريب، من خالل عرض نشأة صناعة التأمني يف العامل العريب، كيانات التأمني بنا اإلشا

  .العريب،  لننتقل لدراسة نشاط التأمني يف العامل العريب
خالل النصف الثاين من القرن ظهر التأمني يف العامل العريب : نشأة صناعة التأمني يف العامل العريب - 1

شركات التأمني األجنبية اليت أنشأت لتخدم لل إنشاء فروع وتوكيالت التاسع عشر وذلك من خال
أفراد اجلاليات األجنبية وحلماية ممتلكام ورؤوس أمواهلم املستثمرة يف البلدان العربية، ويف أواخر القرن 

 نستعرض )3-5( رقم املوايل، ويف اجلدول التاسع عشر بدأ ظهور شركات التأمني يف العامل العريب
 :كات التأمني يف العامل العريب األقدم تأسيساًشر

  شركات التأمني يف العامل العريب األقدم تأسيساً): 3-5(اجلدول رقم 
  سنة التأسيس  سم الشركةا  البلد  

  م1900  شركة التأمني األهلية املصرية  مصر
  م1912  شركة التأمني التعاوين  تونس
  م1944  شركة التأمني العربية احملدودة  لبنان

  م 1950  شركة التأمني الوطنية  العراق 
  م1951  شركة التأمني األردنية املسامهة احملدودة  األردن
  م1953  شركة الضمان  سوريا

  م1954  صندوق التعويضات التعاوين للتأمني على املركبات  البحرين
  م1952  السودانية احملدودة لتأمني السياراتالشركة   السودان
  م1963  ئرية للتأمنيالشركة اجلزا  اجلزائر
  م1964  شركة ليبيا للتأمني  ليبيا
  م1964  شركة قطر للتأمني  قطر

  م1970  شركة الشارقة وشركة ديب للتأمني  اإلمارات العربية املتحدة
  م 1970  شركة التأمني وإعادة التأمني الوطنية  اليمن 

  :للتأمني، من املوقعمن إعداد الباحثة باالعتماد على معلومات اإلحتاد العريب : املصدر
  م   03/06/2013: تاريخ االطالع

                                       aspx.InsuranceHistory/webForms/net.insurabia.www://http 
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يف مصر سنة كانت ن أقدم شركات التأمني مت تأسيسها يتضح لنا بأ) 3-5(من خالل اجلدول رقم    
م ومن مث بدأ تأسيس الشركات الوطنية تباعاً يف الدول العربية، وعلى مستوى آخر برزت احلاجة 1900

م االحتاد العام العريب للتأمني ليضم يف 1964س سنة يتأسفتم تطوير صناعة التأمني العربية ضرورة ىل إ
 عضواً خالل 285ىل حنو إلعاملة يف الدول العربية وقد وصل عدد أعضائه عضويته شركات التأمني ا

 400م، علماً بأن عدد شركات التأمني وإعادة التأمني العاملة يف أسواق التأمني العربية حنو 2010سنة 
   .1ةشرك

 تشرف بغرض تنظيم نشاط التأمني يف العامل العريب مت تأسيس عدة هيئات: اهليئات العربية للتأمني -2
 ):4-5( من خالل اجلدول التايل رقم ا نتناوهل*على نشاط التأمني العريب

  هيئات التأمني يف العامل العريب): 4- 5(اجلدول رقم 
  هدف اهليئة  سنة التأسيس  سم اهليئةا

  .دعم صناعة التأمني العربية وصوالً لتطويرها وتكاملها  م1964  االحتاد العريب للتأمني
فريقيا من خالل أتعزيز التعاون بني شركات التأمني وإعادة التأمني يف آسيا و  م 1964   وي للتأمني وإعادة التأمنيفرواسياالحتاد اآل

  .ملعلومات واخلربات وتطوير العالقات التجاريةاتبادل 
 أعمال  من خالل قبوله امععضاء يفزيادة الطاقة االكتتابية للشركات األ  م1968  عادة التأمنيامع العريب إل

  .إعادة التأمني من املنطقة العربية ومن خارج املنطقة العربية
محاية مصاحل أسواق التأمني العربية يف منطقة اخلليج العريب واملناطق العربية   م1980  الصندوق العريب لتأمني أخطار احلرب

  األخرى
اإلحتاد العاملي لشركات التأمني والتكافل 

  اإلسالمية
  . التأمني التكافلي يف العاملتطوير صناعة  م1986

تعزيز التعاون والتنسيق بني شركات التأمني اخلليجية وتبادل اخلربات   م1993  هيئة التنسيق بني شركات التأمني
  . بينها، وتدعيمها للكوادر الفنيةواملعلومات فيما

منتدى اهليئات العربية لإلشراف على 
  أعمال التأمني

  .شراف والرقابة على أعمال التأمنيات اإلتنسيق بني هيئحتقيق ال  م2006

 املتوسط بيضمجعية التأمني لبالد البحر األ
(MIA)   

  
   م2008

تطوير التبادالت ، والعمل على  للوقاية من املخاطر جديدةتقدمي تقنيات
 .االقتصادية والتعاون عرب احلدود يف منطقة البحر املتوسط

  
  .، مرجع سابقاإلحتاد العريب للتأمنيموقع بنك املعلومات، اد على من إعداد الباحثة باالعتم: املصدر     

                                                
  : ، من املوقعاإلحتاد العريب للتأمنيبنك املعلومات،   1

 aspx.InsuranceHistory/webForms/net.insurabia.www://httpم           03/06/2013:      تاريخ االطالع
 .من التفصيل أنظر موقع اإلحتاد العريب للتأمني للمزيد  *
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 مدى منو صناعة التأمني يف العامل العريب نتناول حتديدبغرض : و صناعة التأمني يف العامل العريب من-3
بعض املعلومات حول التأمني العريب حسب الدول العربية ) 5-5(من خالل اجلدول التايل رقم 

   .  م2012خالل سنة 
  دوالر أمريكي: الوحدة.     م2012 خالل سنة العامل العريببعض دول التأمني يف نشاط  ):5-5(جلدول رقم ا

    .بتصرف، بنك املعلومات، اإلحتاد العريب للتأمني، مرجع سابق: املصدر           
 حتتوي على أكرب عدد من شركات يتضح لنا بأن الدولة العربية اليت )5-5( من خالل اجلدول رقم     

 شركة مث لبنان بـ 52ادة تأمني، تليها البحرين بـ  شركة تأمني وإع59 اإلمارات بـدولةالتأمني هي 
 شركة تأمني، 29 و09فيها عدد شركات التأمني بني تراوح يشركة يف حني باقي الدول العربية ف 51

، تليها دولة ) أمريكيدوالر 726.5(كما تتضمن دولة اإلمارات أكرب حصة للفرد من أقساط التأمني 
 أمريكي أما باقي دول دوالر 451.8بحرين يف املرتبة الثالثة بـ  أمريكي، مث الدوالر 549.2قطر بـ

.  دوالر أمريكي267.3 أمريكي ودوالر 19.6العامل العريب فتتراوح حصة الفرد من أقساط التأمني بني 
ألقسـاط التأمني بـ إمجايل  دولة اإلمارات حتتل أيضاً أكرب كما نالحظ من خالل اجلدول أعاله بأن

إمجايل أقساط    الدولة
  التأمني

نسبة منو 
  )%(األقساط 

حصة الفرد من 
  أقساط التأمني

عدد شركات التأمني 
  وإعادة التأمني

  28  94.2  11.7  579  األردن

  59  726.5  10  6003  اإلمارات

  52  451.8  4.9  558  البحرين

  22  79.2  3.7  835  تونس

  16  32.4  9.1  1162  اجلزائر

  34  158.7  12.2  4369  السعودية

  14  19.6  31.6  405  سوريا

  22  191  5.5  653  عمان

  10  33  13.5  126  فلسطني

  09  549.2  7.1  933  قطر

  32  150  8.2  645  الكويت

  51  267.3  12.8  1374  لبنان

  29  27.8  9.4  2188  مصر

  18  81.1  0.2-  2583  املغرب
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 2583، ويف املرتبة الثالثة املغرب بـ دوالر أمريكي 4369ريكي، تليها السعودية بـ أمدوالر 6003
دوالر أمريكي، يف حني باقي دول العامل  2188، أما مصر فتحتل املرتبة الرابعة بـ دوالر أمريكي

علق فيما يت.  دوالر أمريكي 1162دوالر أمريكي و 126العريب فيتراوح إمجايل أقساط التأمني فيها بني 
،  تليها يف املرتبة %31.6 فتحتل سوريا أكرب نسبة لنمو أقساط التأمني تقدر بـنسبة منو األقساطب

أما باقي دول العامل العريب فتتراوح فيها نسبة منو ،  %12.8 بـ مث لبنان، % 13.5الثانية فلسطني بـ 
  .يف السعودية % 12.2يف املغرب و  %0.2-أقساط التأمني بني 

شهدت صناعة التأمني التكافلي تطوراً يف البلدان : صناعة التأمني التكافلي يف العامل العريب -ثــانياً
م، موزعة 2010 شركة تأمني تكافلي خالل سنة 84العربية، حيث بلغ عدد شركات التأمني التكافلي 

ل فيما يلي عرضاً على الدول العربية، وبغرض حتديد واقع صناعة التأمني التكافلي يف العامل العريب، نتناو
  :لرأس مال شركات التأمني التكافلي وتطور اشتراكات التأمني التكافلي يف العامل العريب

 :اجلدول التايل من خالل هنتناول: رأس مال شركات التأمني التكافلي يف العامل العريب -1
  مبلغ رأس املال املدفوع من قبل شركات التأمني التكافلي ): 6-5(اجلدول رقم 

  دوالر أمريكي: م          الوحدة2010                       يف الدول العربية خالل سنة      
  مبلغ رأس املال املدفوع  عدد شركات التأمني التكافلي  الدولة 

  808.550.679  10  اإلمارات العربية املتحدة

  1.410.553.822  19  السعودية

  347.647.121  05  البحرين

  55.285.642  07  مصر

  829.252.811  10  لكويتا

  28.264.860  02  سوريا

  50.790.068  03  األردن

  15.977.407  14  السودان

  196.988.987  06  قطر

  3.652.968  02  اليمن

  1.214.940  02  موريتانيا  

  .780:  ص، مرجع سابقاستشراف مستقبل التأمني التعاوين،: السيد حامد حسن حممد: املصدر
بأن اململكة العربية السعودية حتتل املرتبة األوىل من حيث رأس ) 6-5(دول رقم     نالحظ من خالل اجل

، مما يعكس لنا قدرا على االلتزام بدفع )مليون دوالر أمريكي 1.410.553.822(املال املدفوع 
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مليون دوالر  829.252.811(التعويض، تليها الكويت يف املرتبة الثانية، حيث يبلغ رأس املال املدفوع 
 808.550.679(، أما املرتبة الرابعة فتحتلها اإلمارات العربية املتحدة برأس مال مدفوع قيمته )أمريكي

مليون دوالر أمريكي، أما بقية  196.988.987تليها قطر يف املرتبة اخلامسة بقيمة )  مليون دوالر أمريكي
مليون دوالر أمريكي  55.285.642دول العامل العريب فتتراوح قيمة رأس املال املدفوع فيها بني 

  .مليون دوالر أمريكي 3.652.968و
 تطور) 7-5(نستعرض من خالل اجلدول رقم :  تطور اشتراكات التأمني التكافلي يف العامل العريب-2

  .م2011 إىل غاية سنة م2007اشتراكات التأمني التكافلي يف العامل العريب خالل الفترة من 
  )م2011-م2007(اكات التأمني التكافلي يف العامل العريب خالل الفترة تطور اشتر): 7-5(اجلدول رقم 

  دوالر أمريكيمليون :   الوحدة                                                                                                  

  
   Source : World Islamic Insurance Directory 2013, 8th World Takaful Conference , 

Dubai,15 April, 2013,  (Prepared by Takaful Re Co. Ltd- Dubai) , P : 09                      
البحرين، : مجيع الدول العربية املذكورة يف اجلدول وهيبأن يتضح لنا ) 7-5( من خالل اجلدول رقم 

مصر، األردن، الكويت، فلسطني، قطر، السعودية، السودان واإلمارات العربية املتحدة تعرف منواً 
لكة العربية السعودية حتتل املرتبة متزايداً الشتراكات التأمني التكافلي، ويف مقدمة هذه الدول جند بأن املم

األوىل من حيث تطور اشتراكات التأمني التكافلي، األمر الذي يعكس لنا تقدم وترية منو صناعة التأمني 

  الدولة  تطور اشتراكات التأمني التكافلي
2007  2008  2009  2010  2011  

  119.8  102.2  86.6  70.9  40.7  البحرين

  72.5  58.9  29.3  6.2  6.1  مصر

  49.5  45.9  24.2  21.9  14.2  األردن

  138.9  133.1  127.7  100.7  95  الكويت

  11.4  7.9  5.4  2.1  -  فلسطني

  453.1  259.8  136.1  128.1  52.6  قطر

 2.911.7  2.290.3  السعودية
  

3.896.0  4.370.0  4.933.7  

  388.8  363.4  285.9  278.1  261.6  السودان 

  941.2  818.4  639.6  542.1  369.2  اإلمارات العربية املتحدة
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التكافلي ا ووجود إقبال كبري على خدمات التأمني التكافلي، تليها يف املرتبة الثانية اإلمارات العربية 
  .ة فتحتلها السودان مث بقية الدول العربيةاملتحدة، أما املرتبة الثالث

دوراً هاماً يف  يلعب نشاط إعادة التأمني التكافلي:  نشاط إعادة التأمني التكافلي يف العامل العريب -3
تنمية نشاط التأمني التكافلي، حيث يسمح بتوزيع خماطر حمفظة التأمني التكافلي، مما يساهم يف حتقيق 

ة التأمينية التكافلية، ونظراً ألمهية نشاط إعادة التأمني التكافلي مت تأسيس أول االستقرار وتوازن العملي
 سنة) احملدودة(شركة إلعادة التأمني التكافلي يف السودان وهي شركة إعادة التأمني الوطنية السودان 

 تالها ظهور عدد من شركات إعادة التأمني على مستوى العامل العريب، إذ يتضمن السوقم، 1986
السعودي أكرب عدد لشركات إعادة التأمني التكافلي حيث يتكون من أربعة شركات تأمني وإعادة 

 واليت مت تأسيسها سنة )ميدغلف(املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين: تأمني تكافلي وهي
، وشركة سند م2007 واليت مت تأسيسها سنة ، شركة مالذ للتأمني وإعادة التأمني التعاوينم2006

 وشركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني م2008 واليت مت تأسيسها سنة للتأمني وإعادة التأمني التعاوين
، إضافة إىل شركة خمتصة بإعادة التأمني وهي الشركة السعودية م2009 وتاريخ تأسيسها سنة التكافلي

اإلمارات العربية املتحدة والذي حيتوي سوق ليه ي م2008 واليت مت تأسيسها سنة )إعادة(إلعادة التأمني 
 وقد مت تأسيسها )أمان(ديب اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني : على ثالث شركات إلعادة التكافل هي

 القابضة إلعادة التكافل و، م2005 وقد مت تأسيسها سنة وشركة تكافل ري ليمتد، م2002سنة 
اإلشارة لكون الشركة القابضة إلعادة التكافل احملدودة وجتدر م، 2008احملدودة واليت مت تأسيسها سنة 

رتبة الثالثة البحرين بشركتني إلعادة التأمني شركة إلعادة التأمني التكافلي يف العامل، ويف امل تعترب أكرب
 واليت مت والقابضة إلعادة التكافلم 2006 واليت مت تأسيسها هانوفر إلعادة التكافل: التكافلي مها
مني التكافلي هي الفجر إلعادة التأمني أمث الكويت بشركة واحدة إلعادة الت، م2008ة تأسيسها سن

قطر بشركة إعادة تأمني تكافلي واحدة هي اخلليج دولة م، و2006التكافلي واليت مت تأسيسها سنة 
بري األمر الذي يوضح لنا وجود نقص ك، 1م2010  وقد مت تأسيسها سنةللتأمني وإعادة التأمني التكافلي

يف عدد شركات إعادة التأمني التكافلي، مما نتج عنه جلوء شركات التأمني التكافلي إلعادة التأمني لدى 
مما مسح خبروج رؤوس األموال ) إعادة التأمني اخلارجي(شركات إعادة تأمني جتارية حملية وخارجية 

التكافلي، مما يتطلب ضرورة بذل احمللية إىل اخلارج، وهو ما ميثل حتدياً كبرياً يواجه صناعة التأمني 

                                                
:  مرجع سابق، ص ص،الواقع والتحديات: ة التأمني التكافلي يف دول جملس التعاون اخلليجيدشركات إعا: حممد أمحد زيدان:  اعتماداً على1

259-260. 
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اجلهود إلنشاء شركات إعادة التأمني التكافلي ذات رؤوس أموال كبرية لدعم مالءا املالية وزيادة 
  .   قدراا التنافسية

  التحديات اليت تواجه صناعة التأمني التكافلي: املطلب الثالث
طبيقاا يف العامل، إالَّ أا تواجه جمموعة من   رغم النجاح املتواصل لصناعة التأمني التكافلي واتساع ت

التحديات، واليت ميكن تصنيفها إىل حتديات تتعلق بالبيئة الداخلية ومنها ما يتعلق بالبيئة اخلارجية، واليت 
  :نستعرضها من خالل مايلي

لتأمني التكافلي التحديات اليت تتعلق بالبيئة الداخلية لصناعة ا: حتديات تتعلق بالبيئة الداخلية -أوالً
ختتلف من دولة ألخرى، حيث أن شركات التأمني التكافلي ال تعمل يف مساحة جغرافية واحدة، ولكن 
على الرغم من حقيقة هذا االختالف، إالَّ أن حتديات البيئة الداخلية لصناعة التأمني التكافلي على 

  :1املستوى العاملي تتفق إىل حد كبري يف مجلة من النقاط هي
الوعي والثقافة التأمينية التكافلية سواء بالنسبة للعاملني يف شركات التأمني التكافلي، بسبب  قلة -1

بالنسبة ملختلف أفراد اتمع نتيجة عدم قيام شركات التأمني  أو) التقليدية(اخللفية املهنية التجارية 
 ؛ 2جهودها لنشر ثقافة التكافل يف اتمع والتعريف بنشاطهانمية التكافلي ب

 اكتفت بتطبيق حيث بتطوير وابتكار منتجات تأمينية تكافلية، التكافلي التأمني شركات قيام  عدم -2
 شركات التأمني التجارية والقيام بتعديله مبا يتناسب مع مبادئ وأسس التأمني التكافلي؛ تنتجه ما
 خدمات نوعوت انتشار دعامات من أهماليت تعد  التكافلي التأمني شركات إعادة كفاية  عدم -3

 التأمني شركات حاجة مجيع يليب الشركات فال هذه من املوجود العدد القليل أما التكافلي، التأمني
منح  على التكافلي شركات إعادة التأمني مقدرة لعدم ذلك أكان سواء التأمني بإعادة التكافلي املتعلقة

إعادة  لشركات االستيعابية الطاقة عفض إىل املقدرة وقد يرجع عدم .معينة ألخطار التأمني إعادة تغطية
 شركات تقبلها اليت إعادة التأمني ملبالغ القصوى احلدود االستيعابية بالطاقة التكافلي، ونعين التأمني
 التكافلي؛ التأمني إعادة

 ؛3 نقص اليد العاملة ذات الكفاءة ال يزال ينعكس سلباً على أداء شركات التأمني التكافلي -4
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 أو مهتمة بشكل غري شركات التأمني التكافلي بعض الشرعية، حيث ال تزال بةالرقا أنظمة غياب -5
 .الشرعية للرقابة نظام بإجياد بآخر

 تتعدد التحديات اخلارجية اليت تواجه نشاط شركات التأمني :حتديات تتعلق بالبيئة اخلارجية -ـانياًث 
  :1التكافلي وتتمثل أمهها فيما يلي

مما  الدولة، سياسات بسبب أو التضخم، بسبب ذلك كان سواء ،األسعار يف والتغري التذبذب عملية -1
 اليت القيمة تلك من أعلى السوقية قيمتها جيعل مما من عليهااملؤ للعني الصيانة تكاليف ارتفاع ينتج عنه

  اليتتكاليفقيمة ال ألن ،تضررشركة التأمني التكافلي ت جيعل الوضع وهذا التأمني عقد هلا قاًوف أبرم
 التأمني؛ عقداليت أبرم وفقاً هلا  قيمةتتحملها ستكون أعلى من ال

حدة املنافسة بني شركات التأمني التكافلي وشركات التأمني التجاري، وقيام شركات التأمني  -2
 التجارية بفتح نوافذ لتقدمي خدمات تأمني تكافلي، األمر الذي زاد من حدة املنافسة؛

 التأمني خدمات فيها تنطلق اليت الدول يفتكافلي ال تأمنيال صناعة تنظم تشريعات وجود دمع -3
 بصناعة خاصة تشريعات أصدرت اليت وماليزيا السعودية، السودان :وهي دول ثالث عدا التكافلي
 للقانون وفقًا تتمالتكافلي فيها  التأمني صناعة تنظيم عملية زالت مامعظم الدول ف أماالتكافلي،  التأمني
  .الصناعتني بني اجلوهرية االختالفات من الرغم على التجاري التأمني ةصناع به تنظم الذي
مـما سبق يتضح لنا بأن صناعة التأمني التكافلي تواجه عدة حتديات تنبع معظمها من بيئتها     

 إىل حداثة نشأة صناعة التأمني التكافلي، وعدم وجود تشريعات الداخلية واخلارجية، وتعود يف معظمها
، وجتدر  التأمني التكافلي، إضافة إىل نقص كفاءة العاملني يف شركات التأمني التكافليتنظم نشاط

اإلشارة إىل أنه على الرغم من هذه التحديات إالَّ أن هناك فرص لنجاح صناعة التأمني التكافلي تتمثل 
 عنه اتساع وانتشار أمهها يف القبول الذي يتوافر لصناعة التأمني التكافلي من الناحية الشرعية والذي نتج

خدمات التأمني التكافلي، إضافة إىل ظهور شركات تأمني تكافلي ذات حجم كبري، األمر الذي يتطلب 
العمل على تنمية ودعم نشاطها من قبل املشرفني على نشاط التأمني ومسؤويل شركات التأمني 

  . التكافلي، حىت تكون منافساً قوياً لشركات التأمني التجارية
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  دراسـة التـجربة السودانية: لثاينــبحث املا
  ليــافـأمني التكـالت اعةـصن  فـي تنمية 

    ظهر أول تطبيق فعلي لصناعة التأمني التكافلي يف دولة السودان، حيث حققت جتربة التحول يف 
 صناعة السودان من نظام التأمني التجاري إىل نظام التأمني التكافلي جناحاً كبرياً، األمر الذي جعل

ونظراً ألمهية هذه التجربة باعتبارها . التأمني التكافلي تعرف منواً وانتشاراً عرب خمتلف دول العامل
االنطالقة الفعلية  لنظام التأمني التكافلي، سنتناول من خالل هذا املبحث عرضاً هلا من خالل التطرق 

ة ودعم صناعة التأمني التكافلي، وصوالً لنشأا وظهورها لننتقل لدراسة دور الدولة السودانية يف تنمي
لعرض تطبيقات التأمني التكافلي يف شركة التأمني اإلسالمية واستراتيجيتها يف تنمية أدائها باعتبارها 

  .أول شركة تأمني تكافلي يف العامل

  ظهور صناعة التأمني التكافلي بالسودان : املطلب األول
 التكافلي يف العامل، حيث حققت جتربة التحول من عة التأمنيتعترب دولة السودان مركز انطالق صنا   

نظام التأمني التجاري إىل نظام التأمني التكافلي يف السودان جناحاً ومنواً كبرياً، جعل صناعة التأمني 
التكافلي تنتشر عرب خمتلف دول العامل، وبغرض تفصيل أكثر هلذه التجربة، سنتناول من خالل هذا 

  .ظهورها وتطورها انتقاالً لعرض أهم التحديات اليت تواجههااملطلب عرضاً ل

 ستعمار من خالل سيطرة اإل يف السودانالتأمنيعرف :  ظهور صناعة التأمني يف السودان-أوالً
 خدمات التأمني يف الستعمارايف فترة باشر اتمع السوداين  ، وقد القرن التاسع عشرايةمنذ الربيطاين 

خارج السودان، مث تطور األمر إىل تأسيس توكيالت حملية لشركات تأمني عاملية شكل تغطيات تربم 
مت تأسيس أول شركة تأمني  وقد. 1 تطور األمر إىل فتح فروع لشركات تأمني عامليةمثمعظمها بريطاين، 

الحقاً ري امسها ي تغوقد مت امسها الشركة السودانية احملدودة لتأمني السيارات  وكان،م1952 سنةسودانية 
 أخرى،يف فترة الستينات ظهرت شركات و . التأمنيأنواعفة التصبح شركة اخلرطوم للتأمني ومتارس ك

 مث الشركة السودانية للتأمني وإعادة التأمني احملدودة ،م1965 سنةوهى شركة التأمينات العامة 
                                                

كات التكافل شر:  حبث مقدم للمؤمتر الدويل األول للتأمني اإلسالمي حولالتجربة السودانية يف التأمني اإلسالمي، : السيد حامد حسن حممد 1
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 تقدمها شركات مينيةالتأ كانت اخلدمات املاضي بداية اخلمسينات من القرن حىتنه أ غري ،م1967سنة
خالل الفترة  هذا القطاع تأميم مت حىت مث ظهرت الشركات السودانية شيئاً فشيئاً أجنبية،مني أت
 شركة التأمينات تأسيس مت إذمني أتطوراً نوعياً يف التوقد شهدت هذه الفترة  ).م1985-م1969(

  سنةمنيأ تلتها شركة الربكة للت مث،م1974 سنةمني أتال عادةإلأول شركة  وتأسيسم 1969املتحدة سنة 
  .1 م1984
شهد القطاع املايل بالسودان بصفة عامة تغريات :  ظهور صناعة التأمني التكافلي يف السودان-ثـانياً

 جاءت م1984 سنةففي سبتمرب .  دف حتويله للعمل وفق األسس الشرعيةم1983 سنةهامة منذ 
صريف ليعمل بالتوافق مع املنطلقات الفكرية للبنوك اإلسالمية، مسية للدولة بتحويل النظام املرالقرارات ال

 ولكن هذه اخلطوات مل تتقدم لألمام حيث تأثرت بتقلبات السياسة ،كما أنشئت الدولة ديوان الزكاة
 القطاع املايل، ولذلك بقيت مظاهر أسلمة القطاع املايل منحصرة يف البنوك اإلسالمية العامة للدولة جتاه

  .2ت أصالً بنوك إسالميةاليت نشأ
خلدمات فيصل  برزت حاجة بنك ،م1975 سنةأُنشأ بنك فيصل اإلسالمي السوداين       وعندما 

اليت أجازت إنشاء وبناًء على ذلك قام املسؤولون بالبنك بطرح األمر على هيئة الرقابة الشرعية . منيأالت
بنك فيصل ونتج عن ذلك قيام . ةيارجتمني أتالتعامل مع شركات عدم جواز شركة تأمني تكافلي و

 كأول إنشائها نشاطها فور وزاولت ،م1979 سنة كافليةتأسيس شركة تأمني تباإلسالمي السوداين 
التأمني التكافلي، حيث يف تنمية صناعة الدولة  كما سامهت .العامل يف السودان ويف تكافليمني أشركة ت

اليت كانت سائدة يف الدولة فيما يتعلق بتنظيم صناعة  كافة القوانني بإلغاء م،1992 قامت خالل سنة
 يعمل وفق تكافلياً تأميناً متارسه الشركات يف السودان كله الذيمني أ يكون التبأن وقررت ،منيأالت

تأمني  يف السودان شركات منيأتال مجيع شركات ذلك أصبحتوبناًء على . اإلسالمية الشريعة أحكام
  .3تكافلي
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حددت الدولة السودانية ااالت اليت : ات املتبعة للتحول حنو نظام التأمني التكافلي اإلجراء-ثـالثاً
  :1ستبدأ ا التحول بقطاع التأمني حنو النظام التأمني التكافلي، وهذه ااالت هي

عة  مراجعة كافة عقود التأمني املتعامل ا والنظر يف كافة القوانني واملراسيم املخالفة ملبادئ الشري-1
  املرتبطة ذه العقود؛

 اعتماد اللغة العربية لغة أصلية يف عقود التأمني ليتمكن املؤمن له من معرفة طبيعة ومغزى ونتائج -2
  عقد التأمني؛

   إعداد األسس القانونية ألسلمة أعمال التأمني؛-3
ومؤسسيها أصحاب رؤوس  املعاجلة اإلدارية واحملاسبية املناسبة لتكييف العالقة بني شركات التأمني -4

  األموال الىت تعمل ا هذه الشركات، وذلك وفق مفهوم التأمني التكافلي بدل التأمني التجاري؛
 إحداث التغري اإلداري الذي يمكن شركات التأمني من تبين الشكل القانوين املناسب املقبول يف -5

  إطار التأمني التكافلي؛
  .افلي وتوعية العاملني بقطاع التأمني بأساسيات التأمني التكافلي العمل على نشر فكرة التأمني التك-6

 لغرضرغم التغريات اإلدارية واملؤسسية اجلذرية :  حتديات صناعة التأمني التكافلي بالسودان-رابـعاً
هناك عدة حتديات اعترضت منو أنه الَّ  إالتكافلي،ل أعمال التأمني حسب القواعد الشرعية للتأمني يوحت

 :2هي يف السودان باعتبارها صناعة حديثة  التأمني التكافليصناعة
 تنفيذ التدابري العاجلة طء يفب، نتج عنه ضارب وتداخل الصالحيات اإلدارية ت:بطء اإلجراءات -1

  التكافلي؛الالزمة للتحول حنو نظام التأمني 
 املؤهلة يف جمال التأمني  هناك نقص يف الكوادر: املتخصصة يف جمال التأمني التكافلينقص الكوادر -2
إذ ال توجد كوادر فنية مؤهلة بدرجة كافية إلدارة أعمال التأمني مثل تقدير وتقومي اخلسائر كافلي، الت

  ؛وتقدير املخاطر
يتجلى ضعف اجلوانب الفنية يف  : التكافليضعف اإلملام باجلوانب الفنية يف ممارسة أنشطة التأمني -3

، التأمنيركات شن هلم وم بني املؤ اليت تنشأاخلالفات القانونيةفلي من خالل ممارسة نشاط التأمني التكا
  ؛قدير اخلسائر والتعويض عنها مشاكل تإضافة إىل
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بعادات وتقاليد اتمع السوداين الذي ينبذ التأمني على هذا العامل   يرتبط: اخنفاض الوعي التأميين -1
عظم أفراد اتمع السوداين يتمسك ذا الفهم ن محيث أة، ي الشرعمن الناحيةأساس أنه ال جيوز 

 .وال جيوز التعامل فيهااً أعمال التأمني حرام شرعكون  من اً انطالقكافلي، اخلاطئ عن التأمني الت

  التأمني التكافلية صناعة دور الدولة يف تنمي : املطلب الثاين

، ويرجع الفضل إىل اهودات ان جناحاً     شهدت صناعة التأمني التكافلي منذ نشأا يف دولة السود
أمني تنظم أعمال الت  حيث،)صناعة التأمني التكافلي( هااليت بذلتها الدولة السودانية يف سبيل دعم مسار

، األمر ةألدوات وذلك بإشراف مباشر من الدولدانية عرب العديد من اآلليات والتكافلي يف التجربة السوا
ذه التجربة، وبغرض تفصيل أكثر سنتناول يف هذا املطلب عرضاً لتطور الذي ساهم يف تنمية ودعم ه

 يف لتكافليأمني اتتنظيم أعمال النشاط التأمني يف السودان انتقاالً لعرض دور الدولة السودانية يف 
  .السودان

 التأمني التكافلي نشاط بغرض التعرف على تطور: تطور نشاط التأمني التكافلي بالسودان -أوالً
  :سودان، نستعرض من خالل ما يلي إمجايل أقساط وتعويضات التأمني وتطور نشاط إعادة التأمنيبال
 )3-5( والشكل رقم )8-5( نوضح من خالل اجلدول رقم: تطور أقساط وتعويضات التأمني -1

 .م2011 إىل غاية م2007من  خالل الفترة وتعويضات التأمني العامتطور أقساط 

  " والتأمني على احلياةالتأمني العام" أقساط وتعويضات سوق التأمني السوداين إمجايل: )8-5(اجلدول رقم 
اجلنيه السوداين                                                           : الوحدة          )     م2011-م2007(خالل الفترة                                                       

  السنة  إمجايل التعويضات  إمجايل أقساط التأمني

  التأمني على احلياة  التأمني العام  التأمني على احلياة  التأمني العام
2007  488212484  28614573  285970739  5178044  
2008  583927583  27593574  434107800  10356915  
2009  628851349  34836521  380748272  12188593  
2010  734083209  39891081  443403886  14824207  
2011  851810757  44751963  516889198  16252691  
  58800450 2061119895  175687712 3286885382  اموع

 .م2012،  تقرير سوق التأمني السودايناإلحتاد العاملي للتأمني التكافلي،: املصدر  

 ).8-5(قم جلدول روالشكل املوايل يوضح ا
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  والتأمني على احلياة يف سوق التأمني السوداين تطور أقساط التأمني العام :)3-5(الشكل رقم 
  .م2011م إىل غاية 2007خالل الفترة من 

  اجلنيه السوداين:     الوحدة                                                                                             

  
  ).8-5(حصائيات اجلدول رقم إمن إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر          

 إمجايل أقساط التأمني العام يتضح لنا بأن )3-5( والشكل رقم )8-5( خالل اجلدول رقم     من 
، )م2011 إىل غاية سنة م2007من (وإمجايل أقساط التأمني على احلياة تشهد ارتفاعاً خالل الفترة 

يفسر ذلك بكون شركات التأمني يف السوق السوداين ملتزمة بتعويض املؤمن هلم، حيث نالحظ من و
أن إمجايل تعويضات التأمني والتأمني على احلياة تعرف ارتفاعاً  )8-5(خالل إحصائيات اجلدول رقم 

 التأمني على احلياة، متواصالً، كما نالحظ بأن أقساط التأمني العام تعرف ارتفاعاً كبرياً مقارنة بأقساط
جنيه سوداين  117727548 مببلغ قدره م2011ارتفع إمجايل أقساط التأمني العام خالل سنة حيث 

 73485312 مببلغ إمجايل قدرهم 2011 كما ارتفع مبلغ إمجايل التعويضات لسنةم، 2010 مقارنة بسنة
اب يف فرع التأمني العام أكرب من األمر الذي يعكس لنا كون االكتتم، 2010 جنيه سوداين مقارنة بسنة

االكتتاب يف فرع التأمني على احلياة يف سوق التأمني السوداين، ويفسر ذلك بعدم إقبال الفرد السوداين 
  .على التأمني على احلياة نظراً لعاداته وألسباب دينية

 تناول منبغرض التعرف على تطور نشاط إعادة التأمني ن: تطور أقساط وتعويضات إعادة التأمني -2
نشاط إعادة التأمني يف ت تطور أقساط وتعويضا) 4-5(والشكل رقم ) 9-5(خالل اجلدول رقم 

 .م2011 إىل غاية م2007من خالل الفترة السودان 
 
 
  

 السنوات
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   يف السودان"على احلياةالتأمني التأمني العام و"التأمني إعادة إمجايل أقساط وتعويضات ): 9-5(اجلدول رقم  
                                                              اجلنيه السوداين: الوحدة                   )  م2011-م2007( خالل الفترة                                     

  السنة  إمجايل تعويضات إعادة التأمني  إمجايل أقساط إعادة التأمني

  التأمني على احلياة  التأمني العام  التأمني على احلياة  عامالتأمني ال
2007  165987865  3390480  165987865  950446  
2008  226564326  3203653  206089286  1859679  
2009  237138194  4887991  136868064  2021468  
2010  290269213  4466305  423600693  2184159  
2011  348715521  5752196  200175939  2137884  
  9153636 1132721847  21700625 1119286019  اموع

  .م2012اإلحتاد العاملي للتأمني التكافلي، تقرير سوق التأمني السوداين، :   املصدر
  ).9-5(جلدول رقم والشكل املوايل يوضح ا

   يف السودانتطور أقساط إعادة التأمني العام والتأمني على احلياة: )4-5(الشكل رقم 
  .م2011م إىل غاية 2007ل الفترة من خال

  السودايننيهاجل:                                                 الوحدة

  
  ).9-5(حصائيات اجلدول رقم إمن إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر      
التأمني سواء بأن تطور أقساط إعادة ) 4-5( والشكل رقم )9-5( من خالل اجلدول رقم     نالحظ 

يعرف ارتفاعاً مستمراً، ويعود ) م2011 - م2007(التأمني العام أو التأمني على احلياة خالل الفترة 
سبب هذا االرتفاع إىل كون شركات إعادة التأمني يف سوق التأمني السوداين حريصة على تعويض 

( لتأمني خالل الفترة شركات التأمني وهذا ما نالحظه من خالل ارتفاع مبالغ تعويضات إعادة ا
، إالَّ أننا نالحظ بأن تطور أقساط إعادة التأمني على احلياة أقل من تطور أقساط ) م2011-م2007

 م2011

 السنوات
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إعادة التأمني العام،  ويرجع سبب ذلك إىل كون االكتتاب يف التأمني على احلياة أقل من االكتتاب يف 
، لذلك تنخفض أقساط إعادة )8-5(قم التأمني العام كما الحظناه من خالل إحصائيات اجلدول ر

التأمني على فرع التأمني على احلياة، نظراً لكون اتمع السوداين ال زال يتحرج من التأمني على احلياة 
  .ألسباب دينية

قامت الدولة السودانية بإنشاء هيئات :  دور الدولة يف تطوير وتنمية صناعة التأمني التكافلي-ثـانياً
نشاط التأمني التكافلي، واتبعت مجلة من اإلجراءات القانونية لتطبيقه، سامهت يف تسهر على تنظيم 

  :تنمية هذه الصناعة وحتقيق جناحها، نوردها فيما يلي
تعتمد دولة السودان يف تنمية وتنظيم نشاط :  اهليئات املنظمة لصناعة التأمني التكافلي يف السودان -1

  :وردها فيما يليالتأمني التكافلي على ثالثة هيئات ن
، وأعطيت م1992سنة  هيئة الرقابة على أعمال التأمنيمت إنشاء : أمنيت هيئة الرقابة على ال-أ

صالحيات وسلطات أوسع، وهلا مكاتب فرعية يف واليات السودان املختلفة، وتكون اهليئة حتت إشراف 
  :2ها فيما يليمهامأهم وتتمثل . 1وزير املالية

لتأمني واملؤسسات واهليئات واألشخاص الذين ترتبط أنشطتهم بأعمال منح الترخيص لشركات ا -
 إخل؛..، ووكالء التأمني واملنتجنيكوسطاء التأمني، وخرباء املخاطر، أمني، تال
، والشخصيات االعتبارية، التكافليجتديد الترخيص السنوي لكل شركة من شركات التأمني  -

 ؛والطبيعية ذات الصلة بأعمال التأمني
مني تأد وإعفاء أعضاء جمالس اإلدارات واملدير العام ونائبه واإلدارة التنفيذية العليا لشركات الاعتما -
 لتكافلي؛ا

 ؛  بسوق التأمني السوداينلتكافلياعتماد اتفاقيات إعادة التأمني كل شركة من شركات التأمني ا -
 ؛ العموميةاعتماد احلسابات اخلتامية قبل عرضها على هيئة املشتركني وعلى اجلمعية -
اجلديدة، أو لتكافلي مني اه ميكن أن يتم الترخيص لشركة التأحتديد احلد األدىن لرأس املال الذي مبوجب -

 ؛االستمرار للشركات القائمة

                                                
: ، مرجع سابق، ص ص"تقوم جتربة التحول من نظام التأمني التقليدي إىل التأمني اإلسالمي"قطاع التأمني يف السودان عثمان بابكر أمحد،  1

60-61. 
 .40:  مرجع سابق، ص اإلسالمي،التجربة السودانية يف التأمني: السيد حامد حسن حممد 2
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القرارات اليت اختاذ وضع القوانني، و وشراف على تصفية شركات التأمني وتسوية حقوق الدائننياإل -
 لتكافلي؛تنظم أعمال التأمني ا

 لتحليل البيانات الدورية، أو اًمن الناحية املالية، والفنية وفقلتكافلي ني االتأمبة أداء شركات مراق -
أمني بصورة خاصة، أو عرب الزيارات املربجمة واملعلنة واملفاجئة تالبيانات اليت تطلبها هيئة الرقابة على ال

 ؛أمني وفروعهاتلشركات ال
 ؛مني عرب اهليئة العليا للرقابة الشرعيةتأعية لشركات الاعتماد وإعفاء أعضاء هيئة الرقابة الشر -
 ؛تصميم النماذج اخلاصة باحلسابات اخلتامية والنماذج األخرى الالزمة ألعمال التأمني -
ئح أمني يف حالة خمالفتها للقوانني واللواتمعاقبة شركات ال، ومراجعة وصياغة وثائق التأمني  -

 تكافلي؛الأمني والقرارات املنظمة ألعمال الت
- ؛أمنيتن هلم ضد شركات المعاجلة شكاوى املؤم 
 التكافلي؛أمني ريب الكوادر العاملة يف حقل التهتمام بنشر ثقافة التأمني وتداال  -
 عرضها على  بغرضبغرض النشر، أوأداء سوق التأمني السوداين سواء عداد التقارير الدورية عن  إ -

  .أمنيتأجهزة الدولة املختصة بأعمال ال
مت إصدار قرار  القوميمني على املستوى أ التأعمالضماناً لسالمة : اهليئة العليا للرقابة الشرعية -ب

تكون الفتوى الصادرة من حيث ، منيأ التأعمال اهليئة العليا للرقابة الشرعية على بإنشاء قضى 1وزاري
  :2دف هذه اهليئة إىل و.اهليئة  الشرعية ملزمة

 ؛ التأمنيى واملوضوعات اليت ترفعها هيئة الرقابة علاألمور كل  الشرعية يفالفتاوى إصدار -
  يف نظام التأمني؛اإلسالمية املعامالت غري أشكالمن  تفادي أي شكل  -
توحيد الرؤية الفقهية هليئات الرقابة الشرعية لشركات التأمني فيما خيتص باملعامالت التأمينية   -

 .واملالية واالقتصادية
  :داف اهليئة العليا للرقابة الشرعية مت منحها السلطات التاليةأه غرض حتقيق    وب

كانت خاصة باهليئة العامة   سواء، أو عقود، أو سجالت، أو وثائق،االطالع علي أي مستندات -
ى  والرقابة علاإلشراف جهة خاضعة لقانون بأي أو خاصة ، التأمنيأعمال والرقابة علي لإلشراف

  التأمني؛أعمال
                                                

  . صداره من طرف وزير املالية والتخطيط االقتصاديم، مت إ1992 لسنة 297ر وزاري رقم  قرا 1
 .41:  مرجع سابق، صالتجربة السودانية يف التأمني اإلسالمي،: السيد حامد حسن حممد 2 
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 والرقابة اإلشراف شركات التأمني واجلهات اخلاضعة لقانون عمالات تفتيشية ورقابية ألالقيام بعملي -
  .أعماهلا  التأمني بغرض التأكد من سالمة تطبيق اجلوانب الشرعية يفأعمال ىعل
إن مجيع الشركات، واملؤسسات، وبيوت اخلربة، مهما كان نشاطها، ينبغي : مسجل الشركات -ت

فة ا يتبع لوزارة العدل بعد استيفاء كمن مسجل الشركات الذية التسجيل عليها احلصول على شهاد
 سم الشركة، ليسمحالشروط اليت يطلبها املسجل من الذين يرغبون يف احلصول على شهادة التسجيل ال

 شهادة التسجيل حيث تعترب. زاولة النشاط الذي يرغبون فيه بدون خمالفة لقوانني ولوائح الدولةمبهلم 
، كما أنه شرط الزم التكافليأمني تري ملزاولة أي نشاط رمسي بالدولة مبا يف ذلك الشرط ضرو

  .1أمنيتأمني من هيئة الرقابة على التحىت حتصل على الترخيص ملزاولة أعمال اللتكافلي لشركات التأمني ا
  : 2ما يليفي تتمثل:  اإلجراءات القانونية املتبعة من طرف السودان لتطبيق نظام التأمني التكافلي-2
عقود التأمني اليت كانت تعمل ا شركات التأمني يف السودان مستمدة  إن: التأمنيمراجعة عقود  -أ

أصالً من العقود والقوانني االجنليزية من حيث الصياغة ومن حيث اللغة، وقد أدى ذلك إىل وجود 
ئة العامة للرقابة واإلشراف صعوبة من طرف املؤمن هلم يف فهم هذه العقود، ولذلك فقد عمدت اهلي

على التأمني إىل مراجعة وترمجة العقود القائمة، كما استطاعت إعادة صياغة وتعريب كل عقد تأمني 
 .احلريق والذي يعترب من أهم عقود التأمني املتعامل ا، وعقد تأمني الرهن العقاري

شركات التأمني، فقد بذلت اهليئة الستكمال مراجعة األطر القانونية ل: مراجعة األسس القانونية -ب
جهوداً يف وضع األسس القانونية السليمة لنشاط التأمني التكافلي، ويف هذا اجلانب قامت اهليئة 

  :باألعمال التالية
صداره يف صيغة جديدة إحيث مت م، 1960 مراجعة قانون اإلشراف والرقابة على أعمال التأمني لسنة -

كما مت " م1992قانون اإلشراف والرقابة على أعمال التأمني لسنة "افلي متماشية مع مبادئ التأمني التك
 ؛*إصدار لوائح مكملة له

                                                
 .42:  مرجع سابق، صي،التجربة السودانية يف التأمني اإلسالم: السيد حامد حسن حممد 1 
:  مرجع سابق، ص ص،"تقوم جتربة التحول من نظام التأمني التقليدي اىل التأمني اإلسالمي"قطاع التأمني يف السودان عثمان بابكر أمحد،  2

63-65. 
م، على أن تظل مجيع اللوائح 1992م، يلغى قانون اإلشراف والرقابة على أعمال التأمني لسنة2001مت إصدار قانون الرقابة على التأمني لسنة  *

  : احتاد شركات التأمني وإعادة التأمني السودانية، على املوقع: للمزيد من التفصيل، أنظر. واألوامر الصادرة مبوجبه سارية إيل أن تلغي أو تعدل

                                         conid&10=secid?php.laws/ar/sd.com.asirc://http=50م     10/07/2013:    تاريخ االطالع
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 قامت اهليئة مبراجعة عقود التأسيس والنظم األساسية لشركات التأمني العاملة وأزيلت املخالفات -
 الشرعية ا؛

وذجية وقد استفادت اهليئة من  قامت اهليئة العليا للرقابة على أعمال التأمني بوضع عقود تأسيس من-
النظام األساسي لشركات التأمني التكافلي التابعة لبنك فيصل اإلسالمي السوداين لوضع النظام 
األساسي النموذجي لشركات التأمني بالسودان، واعتمدت اهليئة كذلك على عقد التأسيس اخلاص 

 ذجي لشركات التأمني العاملة يف القطاع؛للتأمني لصياغة عقد التأسيس النمو) اإلسالمية(بشركة الربكة 
نتيجة لتعديل القانون الذي ينظم أعمال : معاجلة عالقة أصحاب رأس املال بشركات التأمني -ت 

استبدل القانون التجاري بالتأمني التكافلي، ولذلك تغريت تماشى مع األسس الشرعية فقد التأمني لي
وكما هو معلوم املؤمن هلم يف .  أصحاب رأس مال الشركةعالقة املؤمن هلم من جمرد محلة وثائق إىل

شركات التأمني التجارية ال ميلكون حقاً يف أرباح هذه الشركات أي يف الفائض بعد دفع تعويضات 
املتضررين من محلة الوثائق، ويعود هذا الفائض ألصحاب رأس املال فكان ال بد من معاجلة حماسبية 

لذلك ألزمت . ركات التأمني بالشركات نفسها بعد تعديل القانونلعالقة أصحاب رؤوس أموال ش
، وأن م1992اهليئة شركات التأمني بتصفية حساباا القدمية القائمة على التأمني التجاري بنهاية سنة 

يبدأ يف حساب احلقوق وااللتزامات بني الشركات وعمالئها وفق مبادئ التأمني التكافلي مع بداية 
  .م1993جانفي لسنة 

التكافلي  التأمني تنمية نشاطمن اخلطوات العملية اليت متت بصدد : برامج التكوين تفعيل -ث
، القيام بتكوين وتوعية العاملني يف هذا القطاع، وذلك من خالل عقد الندوات واحللقات بالسودان

ع تنفيذ قرار الدولة اخلاص العلمية لتزويد املهتمني باملعرفة الكافية عن التأمني التكافلي، وإنشاء هيئة تتاب
  .1بإنشاء أكادميية التأمني

    إستراتيجية شركة التأمني اإلسالمية يف تطوير نشاطها : املطلب الثالث
 السودان من أوائل شركات التأمني التكافلي ظهوراً يف  يفاحملدودةاإلسالمية     تعترب شركة التأمني 

 بذلك وقدمت العملي الواقع إىل النظري اإلطاري من العامل،  فمنها انتقلت صيغة التأمني التكافل
لذلك سنتناول من خالل هذا املطلب عرضاً لتطبيقات يف تنمية صناعة التأمني التكافلي،  ساهم اًمنوذج

  .صناعة التأمني التكافلي بالشركة وإستراتيجيتها يف تنمية أدائها
                                                

 .65:  مرجع سابق، ص،"ىل التأمني اإلسالميلتحول من نظام التأمني التقليدي إتقوم جتربة ا"قطاع التأمني يف السودان عثمان بابكر أمحد،   1
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كة التأمني اإلسالمية التابعة لبنك فيصل تعترب شر:  اإلسالمية احملدودةالتأمنينشأة شركة  -أوالً
م، وقد أسسها البنك 1978اإلسالمي السوداين أول شركة تبدأ العمل بنظام التأمني التكافلي وذلك سنة 

 متمثل يف عدم وجود قانوينالشركة واجهها حتدي ، إالَّ أن *للتأمني على ممتلكاته وفق أسس إسالمية
 التكافلي ألن القانون الذي ظل ينظم عمل شركات التأمني إطار قانوين يستوعب مفهوم التأمني

م، وبغرض جتاوز هذا التحدي القانوين، سجلت 1925بالسودان هو قانون الشركات السوداين لسنة 
الشركة لدى مسجل عام للشركات بالسودان على أساس أا شركة مسامهة استثمارية حمدودة لديها 

وعند إنشاء . التأمني) أقساط(اب آخر خاص باستثمار أموال حسابان أحدمها خاص برأس املال وحس
الشركة مل يكن لديها مسامهون ومكتتبون سوى بنك فيصل اإلسالمي السوداين الذي توىل دفع رأس 
املال املصرح به للشركة بالكامل على أساس القرض احلسن، ورغم كون الشركة تتبع إدارياً لبنك فيصل 

ذلك أن البنك استرد قيمة ) املؤمن هلم( أا اآلن مملوكة حلملة وثائق التأمني اإلسالمي السوداين، إالَّ
ولقد كان إلنشاء شركة التأمني اإلسالمية احملدودة أثر كبري يف . القرض احلسن بكامله من الشركة

ث حتويل قطاع التأمني بالسودان حنو نظام التأمني التكافلي يف السودان، ويف غريه من البلدان، حي
م 1984أنشأت معظم البنوك اإلسالمية شركات تأمني تكافلي تابعة هلا كبنك الربكة السوداين سنة 

م، وتطورت تطبيقات فكرة التأمني التكافلي لتصبح إلزامية قانوناً 1983والبنك اإلسالمي السوداين سنة 
  .1ونظاماً بالسودان

 علىيقوم نشاط شركة التأمني اإلسالمية :  اإلسالمية احملدودةالتأمنيركة أسس وأهداف ش -ثــانياً
، وفيما يلي عرض هلذه األسس  تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف مجلة من األسس واملبادئ كما

  :واألهداف

                                                
إلسالمية احملدودة رداً على االستفسار الذي تقدمت به إدارة بنك فيصل اإلسالمي السوداين هليئة الرقابة الشرعية للبنك،  كان قرار إنشاء الشركة ا *

والذي نص قانونه على االلتزام بالعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، وقد كان فحوى االستفسار هو مدى إمكانية جواز تعامل البنك مع 
جارية حلماية أمواله وممتلكاته وأموال عمالئه واملودعني لديه من خمتلف األخطار اليت قد يتعرض هلا البنك، وقد جاء رد هيئة شركات التأمني الت

الرقابة الشرعية على هذا االستفسار بعدم جواز تعامل البنك مع شركات التأمني التجارية، وذلك لوجود شبهات شرعية أمهها شبهة الغرر، 
لبنك إنشاء وتأسيس تأمني تكافلي وذلك التفاق مجيع الفقهاء على جواز التأمني التكافلي شريطة أن يكون التكافل يف األعمال وأجازت اهليئة ل

التأمينية واضحاً بالنص قي وثيقة التأمني على أن املبلغ الذي يدفعه املشترك يكون تربعا منه للشركة، ليعان منه من حيتاج إىل املعونة من بقية 
 نعمات حممد خمتار، :املرجع. كني، وعقب صدور هذه الفتوى مت إنشاء شركة التأمني اإلسالمية احملدودة كأول شركة تأمني إسالمية يف العاملاملشتر

 .360: مرجع سابق، ص
 .510-509: ، مرجع سابق، ص صالتطبيقات االقتصادية اإلسالمية املعاصرة:  عثمان بابكر1
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يقوم نشاط شركة التأمني اإلسالمية على :  اإلسالميةالتأمنيشركة األسس اليت يقوم عليها نشاط  -1
  :1أهم األسس التالية

 ؛ بني املشتركني الغاية منه نفع املشتركنيتكافلياً التأمنين أن يكو -  أ
يبة من بنية التربع به كله أو بعضه، ملن حتل به مصاً  وحمدداً مقدماًأن يكون ما يدفعه املشترك قسط -ب

  ؛املشتركني وهو واحد منهم
من أن تأخذ أن تستثمر الشركة ما ميكن استثماره من أموال املشتركني لصاحلهم، وال مانع  -ت

 ية؛اإلدار القيام بالعمليات  نسبة حمددة من ربح االستثمار نظري- املؤسسني -الشركة 
، وضع مناذج وثائق التأمنيأن تكون للشركة هيئة رقابة شرعية تشترك مع املسئولني يف الشركة يف  -ث

 ؛اإلسالمية الشركة للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة أعمالوتراجع 
 ينتخب لعضوية جملس اإلدارة ن وميكن أ- محلة الوثائق -ن له عضو يف هيئة املشتركني ماملؤ -ح

 ويساهم يف إدارة الشركة عرب االجتماع الوثائق، حلملة حسب ما حيدده النظام األساسي للشركة ممثالً
  .السنوي العام هليئة املشتركني

  :2ا يلينوردها فيم:  احملدودة أهداف شركة التأمني اإلسالمية-2
 الذين جيدون حرجاً شرعياً يف التعامل   لعدد كبري من الراغبنيكافليتقدمي النموذج الفاعل للتأمني الت -أ

  ة؛ التجاريالتأمنيمع شركات 
  ؛ الوطين بتأمني املمتلكات واملشروعات اهلامة ومصاحل اجلمهوراالقتصاددعم  -ب
  ن هلم؛املؤمحتقيق مبدأ التكافل والتعاون بني مجهور  -ت
   .اإلسالميمنظومة االقتصاد أساسية يف باعتباره حلقة لتكافلي ا التأمنينشر فكرة  -ث

 متكنت الشركة اإلسالمية للتأمني من تطوير : االستثمار املستخدمة من طرف الشركةةصيغ -ثـالثاً
 التأمني التكافلي، أعمال التأمني التقليدي على احلياة ليتوافق مع الضوابط الشرعية، ومتاشياً مع مفهوم

حيث تستخدم الشركة صيغة املضاربة اإلسالمية، حبيث يتم عقد املضاربة بني محلة صكوك املضاربة 
كأرباب مال من جانب وبني شركة التأمني اإلسالمية كمضارب من جانب آخر، ويقوم املضارب 

                                                
  : ية احملدودة موقع شركة التأمني اإلسالم 1

  com.islamicinsur.www://http.              م12/07/2013:  تاريخ إطالع يوم
  : موقع شركة التأمني اإلسالمية احملدودة 2
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اً ملبادئ الشريعة بتوظيف مال املضاربة وتكوين رأس املال للمشتركني من خالل االستثمار وفق
هو إجياد التكافل فيما بني أرباب املال وذلك يف حالة عجز واإلسالمية، وهناك هدف آخر للمضاربة 

أحدهم أو وفاته خالل فترة االشتراك فيتم التكافل معه أو مع ورثته وفقا ألحكام املضاربة وشروطها 
  :1 على النحو التايلوقد وضعت الشركة شروطا لالشتراك يف املضاربة. املتفق عليها

  سنة؛60 إىل 18 أن تتراوح سن املشترك مابني  -1
  سنة؛65 أال تتجاوز سنه عند اية االشتراك  -2
 من %78.5تم توزيع وتقسيم االشتراك السنوي بني صندوق التكافل واالستثمار حبيث يوجه  ي -3

ترك، واشتراك السنة األوىل ش املاالشتراك باستثناء اشتراك السنة األوىل لشراء وحدات استثمار لصاحل
 من االشتراك السنوي حيول حلساب التكافل لسداد مبالغ التكافل للمشترك الذي %12.5إضافة إىل 

  اإلدارية؛يوفر قبل أن يكمل سداد ما تعهد به من مال املضاربة ومقابلة املصروفات 
ات املضاربة مبا يف ذلك  بعد أن خيصم املضارب من حساب التكافل مجيع املصروفات الفعلية لعملي -4

 التكافل حيول الفائض إىل حساب االستثمار إلعادة استثماره لصاحل املشتركني؛
 يعاد استثماره لصاحل املشتركني كأصول حلساب %90 من األرباح واملتبقي %10 تدفع للمضارب  -5

 .االستثمار أو حساب التكافل
م الشركة أنواع خمتلفة من اخلدمات التأمينية يف تقد:  اخلدمات التأمينية اليت تقدمها الشركة-رابـعاً

تأمني :  2إطار التأمني التكافلي دف محاية األفراد واملنشآت من املخاطر، وتتمثل هذه أنواع فيما يلي
، احلريق واألخطار امللحقة به، السرقة، السيارات، أخطار )حبري، بري، جوي، ري(نقل البضائع 

والتركيب، التأمني اهلندسي، الكسر اآليل، فقدان األرواح بسبب احلوادث، املقاولني وأخطار التشييد 
خيانة األمانة، تأمني الثروة احليوانية، تأمني أصحاب العمل، التكافل بشقيه الفردي واجلماعي، تأمني 

  .الطائرات وخماطر الطريان
ة للتأمني، نتناول بغرض التعرف على تطور نشاط الشركة اإلسالمي:  تطور نشاط الشركة-امساًـخ

  :فيما يلي عرضاً لبعض اإلحصائيات املتعلقة بأدائها
) 8-5(والشكل رقم ) 10-5(نستعرض من خالل اجلدول رقم : تطور مبالغ االكتتاب يف الشركة -1

 .م2012 إىل غاية سنة م2010 خالل الفترة من سنة يف الشركة اإلسالمية للتأمني تطور مبالغ االكتتاب

                                                
 .111:  ص ، مرجع سابق،نظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق: محدي معمر  1
 .361:نعمات حممد خمتار، مرجع سابق، ص 2
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  )م2012-م2010(تطور مبالغ االكتتاب يف الشركة اإلسالمية للتأمني ): 10-5(اجلدول رقم 
 جنيه سوداين:   الوحدة                                                                                    

  2012  2011  2010  نوع التأمني

  11.264.706  8.875.446  8.155.829  حبري وبضائع

  10.917.127  7.898.842  9.468.521  حريق وسرقة

  130.381.059  81.576.129  62.087.643  السيارات

  8.047.194  6.620.067  4.785.541  هندسي ومتنوعة

  410.535  430.838  156.316  الثروة احليوانية

  12.044.499  15.616.013  8.393.732  الطيب والسفر

)البديل عن التأمني على احلياة( التكافل  6.090.096  6.624.019  6.754.031  

  1.752.617  662.076  267.713  التمويل األصغر

  181.571.768  128.303.430  99.405.391  اموع

، )السودان(شركة التأمني اإلسالمية احملدودة تقرير ، االجتماع السنوي العام هليئة املشتركني: حممد حسن ناير: املصدر     
  .10 :م، ص2013 جويلية 05دار الصداقة، 

قد  يف الشركة اإلسالمية للتأمنيكتتاب يتضح لنا بأن إمجايل اال )10-5 (من خالل اجلدول رقم      
، حيث احتلت الشركة اإلسالمية للتأمني املرتبة الثانية خالل )م2012-م2010( ةعرف زيادة خالل الفتر

مني عدة فروع للتأمني، األمر ،  إذ تغطي الشركة اإلسالمية للتأ*م يف سوق التأمني السوداين2011سنة 
الذي يبني لنا مدى حتكمها يف نشاط التأمني التكافلي وتطور نشاطها الذي يعكسه قدرا على تنويع 

 مقارنة م2012 خالل سنة %41.5حمفظتها التأمينية، وقد ارتفع إمجايل االكتتاب يف هذه الفروع نسبة 
األمر الذي يبني لنا أن . م2010 مقارنة بسنة م2012 خالل سنة %83.1، وارتفع بنسبة م2011بسنة 

الشركة حريصة على تلبية مطالباا وتعويض املشتركني لذلك عرف إمجايل االكتتاب زيادة، كما 
م، قد حتقق 2012نالحظ بأن أعلى معدل للزيادة يف االكتتاب يف الشركة اإلسالمية للتأمني خالل سنة 

يليه فرع التأمني على  السيارات مبعدل ) م2011ة بسنة  مقارن%164.7(يف فرع التمويل األصغر 
حيث تعكس لنا الزيادة يف ،  %22.9بينما اخنفض االكتتاب يف قسم التأمني الطيب بنسبة  59.8%

                                                
 ).09: ( للمزيد أنظر امللحق رقم *
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إمجايل االكتتاب بالشركة اإلسالمية للتأمني كفاءة الشركة وزيادة اإلقبال على خدماا التأمينية 
  .التكافلية

 الشركة  أرباح استثماربغرض التعرف على تطور: شركة اإلسالمية للتأمنياستثمار ال أرباح -2
 عرضاً لتطور استثمارات الشركة خالل الفترة )11-5(اإلسالمية للتأمني نتناول من خالل اجلدول رقم 

  ).م2012-م2010(
  )م2012-م2010(خالل الفترة اإلسالمية للتأمني استثمارات الشركة أرباح تطور ): 11-5(اجلدول رقم 

 جنيه سوداين:                                                                          الوحدة
  2012  2011  2010  البيان 

  2.833.560.00  1.801.447.00  1.678.846.00  إمجايل أرباح االستثمار

  الشركة اإلسالمية تقرير م اإلحصاء واملعلومات، ، قسإدارة تطوير األعمال: تاج الدين عبد اهللا حممد:             املصدر
  .11 :م، ص2012للتأمني احملدودة بالسودان،                           

بأن أرباح استثمارات الشركة اإلسالمية للتأمني تعرف ) 11-5(     نالحظ من خالل اجلدول رقم   
ءة الشركة يف توجيه استثماراا حيث األمر الذي يدل على كفا) م2012-م2010(منواً خالل الفترة 

 جنيه سوداين 2.833.560.00م، ما مقداره 2012بلغ إمجايل أرباح استثمارات الشركة خالل سنة 
مقارنة  %68.8م بنسبة 2012سنة  كما ارتفع خالل م2011 مقارنة بسنة %57وبنسبة منو قدرها 

  .م2010بسنة 
تطور الفائض ) 12-5(نتناول من خالل اجلدول رقم  :الفائض التأميين للشركة اإلسالمية للتأمني -1

 .م2012م إىل غاية سنة 2010التأميين يف الشركة اإلسالمية للتأمني خالل الفترة من سنة 
  )  م2012-م2009( خالل الفترة تطور الفائض التأميين يف الشركة اإلسالمية للتأمني: )12-5(اجلدول رقم 

 جنيه سوداين:                                           الوحدة                                
  2012  2011  2010  2009  البيان 

  15.877.797  11.687.909  10.960.918  9.123.219  الفائض التأميين احملقق

  .05: ص، مرجع سابق، تاج الدين عبد اهللا حممد:         املصدر
بأن الفائض التأميين يف الشركة اإلسالمية للتأمني عرف  )12-5(اجلدول رقم      يتضح لنا من خالل 

 مقارنة بسنة %35.8م بنسبة 2012، حيث ارتفع خالل سنة )م2012-م2009 (منواً خالل الفترة

  .وذلك نتيجة زيادة أرباح استثمارات الشركة اإلسالمية للتأمني خالل نفس الفترةم، 2011
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لتأمني اإلسالمية احملدودة نقطة االنطالق الفعلي لصناعة تعترب شركة ا: شركةتقييم أداء ال -سادساً
التأمني التكافلي يف العامل باعتبارها أول شركة تأمني تكافلي، ويرجع ذلك للمجهودات اليت تبذهلا واليت 

  :نوردها فيما يلي
تأمني من تطوير أعمال ال التأمني اإلسالميةمتكنت شركة : تنمية جانب الرقابة الشرعية يف الشركة -1

ليتوافق مع الضوابط الشرعية، ومتاشياً مع النظام األساسي للشركة الذي يقر العمل وفق املتطلبات 
الشرعية عن طريق تشكيل هيئة الرقابة الشرعية من مخسة أعضاء من علماء الشريعة اإلسالمية تنتخبهم  

وضع مناذج وثائق التأمني ، وتشترك هيئة الرقابة الشرعية مع جملس اإلدارة يف اجلمعية العمومية
والنماذج األخرى، وهليئة الرقابة الشرعية احلق يف مراجعة عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها لألحكام 

، حيث تبني تقارير هيئة الرقابة الشرعية بأن الشركة ملتزمة بأحكام الشريعة 1الشرعية اإلسالمية
  .**اإلسالمية يف ممارسة نشاطها

 ظاحلفا  من خاللا املايلنبه جانميةتسعى شركة التأمني اإلسالمية لت: ايل للشركةتنمية اجلانب امل - 2
على املركز املايل وعلى نسبة السيولة الكافية للشركة من خالل خمتلف األصول اليت متتلكها، حيث 

 ، واجلدول2تعتمد الشركة على نفسها يف توفري الضمانات الكافية ملقابلة احتياطي األخطار السارية
  . يوضح ارتفاع نسبة السيولة يف الشركة)13-5(رقم 

  رأس املال العامل ونسب السيولة يف الشركة اإلسالمية للتأمني: )13-5(اجلدول رقم 
  )م2012-م2010( خالل الفترة 

  جنيه سوداين:                                                                               الوحدة
  2012  2011  2010  البيان

  154.794.246  110.672.184  79.409.387  إمجايل األصول املتداولة

  58.999.581  40.538.638  36.441.544  إمجايل اخلصوم املتداولة

  95.794.665  70.133.546  42.967.843  رأس املال العامل

  2.6/1  2.7/1  2.2/1  نسبة السيولة

  .14:  سابق، ص ، مرجعحممد حسن ناير:           املصدر
                                                

 ستاذ حافظ الشيخ األ:  الصادق الكاروي، عضو اهليئةالشيخ حممد حممد:  الصديق حممد األمني الضرير، رئيس اهليئةلربوفيسور األعضاء هم ا
شركة التأمني :  املرجع. األستاذ فتحي خليل حممد املاحي، املستشار القانوين: اهليئةمساعيل البيلي، عضو إاألستاذ حسن حممد : الزاكي، عضو اهليئة

 .14، ص 2006التقرير السنوي، :  سالمية احملدودة بالسوداناإل
 .110: ص  ، مرجع سابق،قطاع التأمني يف السودان، تقومي جتربة التحول من نظام التأمني التقليدي إىل التأمني اإلسالمي: عثمان بابكر 1

 ).10: (أنظر امللحق رقم  **
 .21: م، ص2006 تقرير شركة التأمن اإلسالمية احملدودة السودانية،  2
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 يف الشركة اإلسالمية للتأمني *يوضح لنا ارتفاع نسبة السيولة) 13-5(    من خالل اجلدول رقم 
 وهي نسبة جيدة تدل على أن الشركة يف وضع 2.6/1م، حيث بلغت ما نسبته 2012خالل سنة 

سالمية للتأمني قادرة  موجبة األمر الذي يوضح لنا بأن الشركة اإل**آمن، كما أن قيمة رأس املال العامل
  .على سداد التزاماا وتوزيع الفائض التأميين على املشتركني، حيث أا ذات مالءة مالية جيدة

حتقيق التميز يف نشاطها من  على اإلسالمية التأمني شركة تعمل:  اجلانب الفين للشركةتنمية -3
  : ا واليت نوردها فيما يليخالل تطوير جانبها الفين ويظهر ذلك من خالل النشاطات اليت تقوم

 بدرجة خدماا تطوير علىشركة التأمني اإلسالمية  عملت: تقدمي خدمات تأمينية تكافلية متميزة  - أ
 هيكلي نظام نشاءإ يف وسرعة مرونة أكثر جلعلها مصممة إدارية وضوابط واجلودة، الدقة من عالية
 التخطيط يف املشاركة طريق عن هائالعم ثقة لكسب العاملني كافة جمهودات خالله من توجه متني

 :1خالل من وذلك. األداء يف والرقابة والتنفيذ
 وحتقيق ملكسب ثقته واملستقبلية  احلاليةمورغبا متطلعا لتحقيق والسعي عمالءبال االهتمام -

 التام؛ مرضاه
 احلديثة؛ التقنيات واستخدام التأمني جمال يف املستمر والتحسني بالتطوير االهتمام -
 املستمر؛ والتأهيل التدريب خالل من مهارام وتطوير بالعاملني  االهتمام -
 املسامهني؛ وتطلعات رغبات لتحقيق اجلاد صاحلة والسعي عمل بيئة بتوفري االهتمام -
 .اتمع مع التام العمل، والتفاعل أخالقيات على باحملافظة التام االلتزام -

ل اهليكل الوظيفي لشركة التأمني اإلسالمية ليواكب  مت تعدي:تعديل اهليكل الوظيفي للشركة  - ب
املستجدات اإلدارية يف عامل اليوم، وذلك بإحلاق إدارة اإلنتاج بإدارة الفروع، وحتويل مسمى إدارة 

  :2واستحداث اإلدارات التالية فيها، إدارة تطوير األعمالاإلنتاج والتسويق إىل مسمى 
 ا قسم الدراسات والبحوث وقسم املعلومات واإلحصاء؛ إدارة التخطيط اإلستراتيجي ويتبع هل -
  . إدارة التسويق ويتبع هلا قسم الترويج وقسم خدمات العمالء إضافة إىل قسم العالقات العامة -

                                                
 .إمجايل اخلصوم املتداولة/إمجايل األصول املتداولة= نسبة السيولة  *

 . إمجايل اخلصوم املتداولة-إمجايل األصول املتداولة= رأس املال العامل  **
م، ص 2012، قسم اإلحصاء واملعلومات، تقرير الشركة اإلسالمية للتأمني احملدودة بالسودان، إدارة تطوير األعمال:  حممداج الدين عبد اهللات 1

 .03-02: ص
 جويلية 05دار الصداقة، ، )السودان(، تقرير شركة التأمني اإلسالمية احملدودة االجتماع السنوي العام هليئة املشتركني:  حممد حسن ناير 2

  .15: م، ص2013
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تقوم شركة التأمني اإلسالمية بتدريب العاملني يف الداخل واخلارج، :  تنمية مهارات العاملني - ت
 موظف تدريباً 41 موظف تدريباً خارجياً و16ريب م، بتد2012حيث قامت خالل اية سنة 

داخلياً، كما قامت بتنظيم دورات تدريب داخلية معتمدة يف ذلك على خرباء من الداخل واخلارج 
  .1 موظف يف جماالت أساسيات التأمني، التأمني اهلندسي، املطالبات115بغرض تدريب 

مية بتنمية جانبها التسويقي من خالل قيامها تعمل شركة التأمني اإلسال:   اجلانب التسويقينميةت - 4
بأحدث الربامج  لشركةلكتروين يم موقع إليم بتصحيث قامتالتطورات التكنولوجية، مبواكبة 

التعرف  اإلليكتروين الذي يتم من خالله من خالل املوقع.  تصميم املواقع اإللكترونيةيفاملتخصصة 
التقدمي املباشر للتأمني عرب ملء  يز املوقع بإمكانية خدمات ومنتجات الشركة املتنوعة كما يتمىعل

ة اإلدارات فتربط كا شبكة كما أن للشركة .استمارة طلب التأمني حسب نوع التأمني املطلوب
   .2السودان مدن يف خمتلفاملختلفة والفروع لتقدمي خدمة تأمينية متكاملة 

 شركةال للمجتمع تساهم اا حنو تقدمي خدماهستشعاراً ملسئوليتا: نشر ثقافة التكافل يف اتمع   -5
 من . واعي بأمهية التأمني التكافليخللق جمتمع متطور راد اتمعف قدرات أفع ريف اإلسالمية للتأمني

ا للعديد من الندوات هيمظتن، إضافة إىل والرياضية املختلفة ااالت االجتماعية والصحيةدعم خالل 
ث وكتب البحوى كما أنشأت مكتبة مركزية حتتوى عل، الرياضية رات والدو،املتخصصة وورش العمل

  .3اتمعالتكافلي يف ع معدل الوعي التأميين ف ريفلك للمسامهة ذو، التأمني املختلفة
 لنا بأن جناح وتطور نشاط شركة التأمني اإلسالمية بالسودان يعود للمجهودات اليت مماسبق يتضح    

لف جوانبها الرقابية، الشرعية والفنية، فضالً عن كوا تعمل على احلفاظ على تبذهلا يف سبيل تنمية خمت
مستوى مالءا املالية، وحرصها على توزيع الفائض التأميين، األمر الذي ساهم يف كسب ثقة 
املشتركني، إضافة إىل كون شركة التأمني اإلسالمية بالسودان تعمل على تنمية جانبها التسويقي وتبذل 

  .ات مكثفة بغية نشر الوعي الثقايف التأميين التكافلي بني خمتلف أفراد اتمعجمهود
  
  
  

                                                
 .15: ، صحممد حسن ناير، مرجع سابق  1
 .06 -02 : ص الدين عبد اهللا حممد، مرجع سابق، ص تاج 2
 .06 -02 : ص الدين عبد اهللا حممد، مرجع سابق، صتاج 3
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  دراسة التـجربة السعودية: ثالثملــبحث الا
  كافلي ـأمني الت التاعةـصن   فــي تنـمية 

يق السعودية من بني الدول اليت اهتمت بصناعة التأمني التكافلي خاصة بعد تطبتعترب اململكة العربية      
، األمر الذي ساهم يف منو  نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، وتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوين

صناعة التأمني التكافلي، وزيادة عدد شركات التأمني التكافلية، ومن بني هذه الشركات شركة وقاية 
ت الرائدة يف القطاع باململكة، للتأمني التكافلي اليت رغم حداثة نشأا إالَّ أا تعد من بني الشركا

وبغرض تفصيل أكثر، سنتناول من خالل هذا املبحث عرضاً ملراحل ظهور صناعة التأمني التكافلي يف 
اململكة العربية السعودية، لننتقل بعدها لدراسة دور الدولة يف تنمية نشاط التأمني التكافلي وصوالً 

  .التأمني التكافلي يف تنمية أدائهالعرض إستراتيجية شركة وقاية للتأمني وإعادة 

  ظهور صناعة التأمني التكافلي باململكة العربية السعودية : املطلب األول
 يعترب سوق ، حيثتطوراً وانتشاراً كبرياًشهدت صناعة التأمني التكافلي اململكة العربية السعودية   

م من كونه يواجه مجلة من التحديات، التأمني السعودي من أكرب أسواق التأمني التكافلي منواً، بالرغ
  .وفيما يلي عرض ملراحل ظهور صناعة التأمني التكافلي باململكة وأهم حتدياا

 اململكة يف التأمني شركات نشاط ظهر:  ظهور نشاط التأمني باململكة العربية السعودية-أوالً
 شركات فيها عرفت اليت وىلاأل البدايات مثل ذلك يف مثله والتصدير، االسترياد ألعمال اًمصاحب
 لالسترياد اعتماد فتح طلب عند أساسي متطلب التأمني شهادة وجود أصبح وقد .أوربا يف التأمني

 املخاطر بعض حدوث عن تنتج اليت اخلسائر من الضمان دف وذلك البنوك، بواسطة اململكة، يف
 شركةل الرجوع حق للبنك كونوي اخلسائر، لتلك املتحمل هي التأمني شركة فتصبح ،النقل اءثنأ

 .1نفسه التاجر من بدالً التأمني
 النقل لشركات كوكاالت  العربية السعوديةاململكة إىل الدخول من عاملية تأمني شركات متكنت    

 قائمة كانت اليت املخططة التنمية بدأت حىت التأمني، وكاالتل قليل العددال ستمراو الوطنية البحري
 املشاريع حلاجات تلبية الواردات زادت أن الطبيعي من وكان وضخمة، عديدة مشاريع على

 األجنبية التأمني شركات وكاالت عدد زادف التأمني خدمات على الطلب مستوى رفع مما التنموية،
                                                

لسادس عشر جلمعية االقتصاد ، حبث مقدم للقاء السنوي اتطور نشاط شركات التأمني يف اململكة، وأمهيتها االقتصادية: األمري عبد ايد أمحد  1
 .21: م، ص2007 جويلية 04 و02اخلدمات املالية يف اململكة العربية السعودية، مركز امللك فهد الثقايف، الرياض، : السعودية حول
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 خدمات لتقدمي اخلارج يف مسجلة تأمني شركات بتكوين السعوديني األعمال رجال بعض وقام
  .1التأمني بنشاط مؤسسي اعتراف وجود لعدم نظراً حملياً، التأمني

 منذ  العربية السعوديةاململكة يفظهر نشاط التأمني  : التكافلي مراحل تطور صناعة التأمني-ثــانياً
، نوردمها الرمسي التنظيم لوجود وفقاًهما بين الفصل ميكن ومر ظهوره مبرحلتني ،عاماً ثالثني من أكثر

  : 2فيما يلي
لقد كان و م1974 سنة قبل شهدت اململكة العربية ممارسة لنشاط التأمني: التنظيم غياب مرحلة -1

 السعودية منيأالت شركات أوائل تأسست كما أجنبية، شركات فروع أو وكاالت خالل من متوفراً
 الوقت ذلك يف الكبري االقتصادي والنمو االزدهار ملواكبة العشرين القرن من السبعينيات بداية يف
 السعودية املتحدة والشركةم 1975 للتأمني ستار وشركة م1974سنة  منيأللت محراأل البحر شركةك

نتيجة لصغر حجم تلك الشركات نسبياً وحمدودية خرباا وطبيعتها اليت مل  و.وغريها م1976 للتأمني
ا لدى تشهد تطوراً لعدم وجود إطار تنظيمي، فإن نسبة كبرية من املخاطر املؤمن عليها يتم إعادة تأمينه

شركات تأمني أجنبية، مما نتج عنه تدفق مبالغ كبرية من أقساط التأمني إىل خارج االقتصاد الوطين 
، األمر الذي نتج عنه تقليص فرصة تكوين شركات تأمني حملية  قادرة )األجنبية(لصاحل هذه الشركات 

 يواكب النمو يف على تطوير منتجات تأمينية تتالءم مع السوق احمللي ووضع أساس لقطاع تأمني
  .االقتصاد السعودي

 لعدم ونظراً التأمني شركات خدمات ألمهية القرارمتخذي  من إدراكاً :التنظيم وجود مرحلة -2
 من فكان اإلسالمية، الشريعة مع اململكة يف العاملة التجاري منيأالت شركات عمل نظام توافق

 جملس ناقشحيث . للتطبيق وقابل إلسالميةا الشريعة مع متوافق بديل تأمني نظام إجياد الضروري
 أن يصلح فيما اخلرباء من مجاعة أعده ما ،م1977سنة  الرياض مبدينة املنعقد العلماء كبار هيئة

 اليت الشرعية التعاونية األهداف لتحقيق عليها يقوم اليت واألسس التجاري التأمني عن بديالً يكون
 الس أقر وقد .هأنواع جبميع التجاري التأمني عن شرعياً بديالً يكون أن وصالحيته أجلها من أنشئ
 للتأمني الوطنية الشركة وهي ملكي مبرسوم مسجلة سعودية تأمني شركة أول اءنش، فتم إجوازه

 وجود إىل للحاجة الدولة إلدراك نتيجة للتأمني بالتعاونية بعد فيما مسيت واليت م،1985سنة  التعاوين
 اخلاص للقطاع الكبرية واألخطار احلكومية املشاريع على التأمني دف التعاوين للتأمني شركة

                                                
 .25-21: األمري، مرجع سابق، ص ص عبد ايد أمحد بتصرف،  1
  .25-21: األمري، مرجع سابق، ص ص عبد ايد أمحدبتصرف،   2
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 أقساط من قدر أكرب بقاء لضمان كيميائية، البترو والصـناعات رولــالب مصايف مثل واملشاريع
بغرض وضع إطار تنظيمي يضمن جناح نشاط شركات التأمني التكافلي و. احمللي االقتصاد داخل التأمني

ية السعودية، مت إصدار املرسوم امللكي باملوافقة على نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين باململكة العرب
األمر الذي نتج عنه اتساع خدمات التأمني التكافلي يف اململكة العربية ، م2003أوت  01وذلك بتاريخ 

  .  1السعودية

لقد اتضح لنـا مـن خـالل        : ة شركات التأمني التكافلي العاملة باململكة العربية السعودي       -ثـالثاً
بأن اململكة العربية السعودية حتتل املرتبة األوىل من حيث عدد شركات          ) 1-5(حصائيات اجلدول رقم    إ

م، وهي يف تزايد مستمر،     2010 شركة تأمني تكافلي سنة      19التأمني التكافلي، حيث وصل عددها إىل       
 بلغ عدد شركات    م2014تمراً، فخالل سنة    حيث أن سوق التأمني التكافلي باململكة يعرف اتساعاً مس        

  .* شركة مرخص هلا مبزاول نشاط التأمني 36التأمني يف اململكة العربية السعودية 
رغم النمو الذي تشهده صناعة التأمني :  التحديات اليت تواجه صناعة التأمني التكافلي-رابـعاً

 باململكة يواجه مجلة من التحديات اليت نوردها التكافلي باململكة العربية السعودية، إالَّ أن سوق التأمني
  :2فيما يلي

 غري جيعلها مما التأمني، نشاط متارس الصغرية الشركات من كبري عدد وجود مبعىن: السوق جتزئة -1
 من كثري يف يتصف الذي السعودي االقتصاد احتياج يليب ال وهذا عالية، أخطار قبول على قادرة

 حيد صغرية شركات وجود فإن أخرى جهة ومن ،اخلطر درجة ارتفاعو التكاليف بارتفاع نشاطاته
 ؛جدد عمالء وجذب جديدة منتجات بطرح السوق، يف والتنوع التوسع مكانيةإ من
 وضعف املختصني نقص يقصد بذلكو: واالستثمار األخطار إدارة يف الفنية القدرات ضعف  -2

 املكتتبة األقساط واستثمار األخطار ةإدار طرق أحدث على للتعرف العاملية اجلهات مع التواصل
 ؛واالجتماعية االقتصادية التغريات حسب جديدة منتجات وإصدار التأمني منتجات وتسويق

 وهذا اإلنتاج، زيادة دف منتجاا أسعار ختفيض إىل الشركات أغلب تعمد: السعرية املنافسة -3
الشركات  بني بعيد حد إىل عقودها تتشابه املنتجات فبعض. التأمني منتجات مجيع مع يتناسب ال

 ولكن .ألن تكون حمالً للمنافسة قابلة جيعلها مما املركبات وتأمني السيارات تأمني مثل املختلف
                                                

 .28-24:  صمرجع سابق، ص، األمري امحد عبد ايدبتصرف،   1
 ).09: (ملزيد من التفصيل أنظر امللحق رقم *
 .28-24:  صمرجع سابق، ص، األمري امحد عبد ايدبتصرف،   2
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اختالف  بسبب للتنافس قابلة الغري التأمني أنواع يف التأمني شركات تتنافس عندما االختالل حيدث
 تتالعب يف التأمني شركات جيعل مما املمتلكات وتأمني اهلندسي التأمني مثل وثائقها يف التغطيات
 اخلسائر، أن حدوث حال يف العمالء فيجد أسعارها ختفيض مقابل العميل حيتاجها اليت التغطيات

يف قطاع  الثقة على سلباً يؤثر وهذا بالتعويض، ملزمة غري التأمني لوثيقة ووفقاً التأمني شركة
  التأمني؛

 معاهد وجود عدم ونعين ا :التأمني قطاع يف عاملنيلا وتطوير لتدريب آليات غياب -4
 إشرافإضافة إىل عدم وجود  ، قطاع التأمنييف تدريب العاملني تضمن تدريبية وبرامج متخصصة

 يف رائدة شركات قيام ذلك من يستثىن التدريب، خطط تنفيذ يف املتخصصة اجلهات قبل من ورقابة
 السعودي املصريف املعهد مع بالتعاون عال، مستوى على هيليةتأ دورات بتقدمي باململكة التأمني جمال

 ؛البحريين املصريف واملعهد
جمموعة من قامت اململكة العربية السعودية بإجراء  : التكافليإعادة التأمنيحمدودية شركات   -5
 بحوث واستطاعت يف النهاية إحصاء جمموعة من معيدي التأمني اليت حذرت من التعامل معهم ألمال

ميارسون جتارة غري مشروعة أو لديهم أعمال أو اتفاقيات أو شراكات مع شركات تتعامل يف ما هو 
، ويف نفس الوقت تأكدت من وجود شركات تعمل بشكل ...)،  املخدرات،القمار( حمرم كـ

مشروع ميكن التعامل معها ولكنها حمدودة األمر الذي جعل بعض الشركات ال تتعامل مع معيدي 
 ؛1 من الشبهة، وتعرضت هذه الشركات خلسارة مباشرة خوفاًالتأمني

 سيادة هو التأمني خدمات على الطلب يف ةاملؤثر  العواملمن :اتمع يف السائدة املعتقدات -6
عموماً، مما أدى إىل نفور شرحية كبرية من اتمع السعودي من التأمني لتجنب  للتأمني التحرميية النظرة

  . لنشر ثقافة التأمني التكافليالالزمة التوعية غياب ذلك يف هماويس تأمينية،الشبهة باملعامالت ال
  دور الدولة يف تنمية صناعة التأمني التكافلي : املطلب الثاين

  يعترب سوق التأمني التكافلي باململكة العربية السعودية من أكرب األسواق منواً يف جمال التأمني التكافلي، 
 تبذهلا الدولة بغرض تنمية هذه الصناعة، خاصة بعد تطبيق نظام مراقبة شركات ويعود ذلك للجهود اليت

 باململكة، وبغرض تفصيل أكثر سنتناول من خالل وتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوينالتأمني التعاوين 
  . تنميتههذا املطلب عرضاً لتطور نشاط التأمني التكافلي باململكة والدور الذي لعبته الدولة السعودية يف

                                                
أطروحة دكتوراه يف كلية االقتصاد، عودية، ثر التحديات امليدانية على صناعة التأمني التكافلي باململكة العربية السأ:  ماجد حممد على أبو شنب1

  .73: م، ص2013ختصص إدارة، األكادميية العربية املفتوحة بالدمنارك، 
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شهد نشاط التأمني التكافلي باململكة :  تطور نشاط التأمني التكافلي باململكة العربية السعودية-أوالً
العربية السعودية منواً، وفيما يلي توضيح لذلك من خالل عرض بعض اإلحصائيات املتعلقة بأداء سوق 

  :التأمني باململكة العربية السعودية
تطور أقساط التأمني  )14-5(نوضح من خالل اجلدول رقم : تب ا تطور أقساط التأمني املكت -1

 .م2012 إىل غاية م2008من املكتتب ا خالل الفترة 
 

  يف سوق التأمني باململكةحسب نوع النشاط تطور أقساط التأمني املكتتب ا : )14-5(اجلدول رقم 
  مليار ريال سعودي:           الوحدة) م2012-م2008(خالل الفترة                                              

  2012  2011  2010  2009  2008  نوع التأمني
  889  905  972  1.003  594  تأمني احلماية واالدخار

  11.285  9.708  8.690  7.292  4.805  التأمني الصحي
  9.000  7.890  6.725  6.315  5.520  التأمني العام

  21.174  18.504  16.387  14.610  10.919  اإلمجايل
 .06: م، ص2012، تقرير سوق التأمني السعودي، إدارة مراقبة التأمني: مؤسسة النقد العريب السعودي :املصدر

إمجايل أقساط التأمني املكتتب ا قد ارتفع مببلغ يتضح لنا بأن  )14-5 (اجلدول رقممن خالل        
بأن التأمني  كما نالحظ .م2011ال سنة  مليون ري18.5 مقابل م2012مليون ريال يف سنة  2.7قدره 

يف اململكة، حيث باعتباره أكرب أنشطة التأمني م 2012 الصحي قد حافظ على مكانته خالل سنة
 مليون ريال خالل 11285 إىل م2011 مليون ريال يف سنة 9708ارتفعت حصة التأمني الصحي من 

اململكة ة التأمني الصحي لكون ، ويرجع ارتفاع حص)%53 إىل معدل %52 معدلمن  (م2012سنة 
وقد قامت أيضاً خالل  ، اإلجباري على املواطنني الصحيتطبيق نظام التأمنيقامت بالعربية السعودية 

يف حني بقيت بإدخال برامج التأمني الصحي للوافدين املقيمني باململكة العربية السعودية، م 2006سنة 
يف حني حافظ نشاط تأمني . م2012م و2001الل سنيت  خ%43حصة التأمني العام كما هي عليه بنسبة 

احلماية واالدخار على مرتبته من حيث كونه أقل أنشطة التأمني حجماً، حيث بلغت حصته من إمجايل 
  .م2011 خالل سنة %05مقارنة بـ  م2012يف سنة   %04 أقساط التأمني املكتتب ا

مني بأنه نسبة إمجايل أقساط التأمني املكتتب ا التأسوق يعرف عمق : سوق التأمني) انتشار(عمق  - 2
نستعرض تطور عمق سوق التأمني يف اململكة ) 15-5(، ومن خالل اجلدول رقم إىل إمجايل الناتج احمللي

 ).م2012-م2008(العربية السعودية حسب كل نشاط خالل الفترة 
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  يعمق سوق التأمني من إمجايل الناتج احملل :)15-5(رقم دول    اجل
 )%(نسبة مئوية :               الوحدة )م2012-م2008(خالل الفترة                                           

نشاطنوع ال     2008   2009  2010  2011  2012  
%0.45  %0.03  تأمني احلماية واالدخار  0.06%  0.04%  0.03%  

%0.52  %0.27  التأمني الصحي  0.51%  0.45%  0.41%  
%0.07  %0.31  لعامالتأمني ا  0.40%  0.36%  0.33%  

  إمجايل الناتج احمللي
  ) مليار ريال(

1.786  1.413 1.690  2.163  2.727  

  %0.78  %0.86  %0.97  %1.03  %0.92  إمجايل السوق
  .38: م، ص2012، تقرير سوق التأمني السعودي، إدارة مراقبة التأمني: مؤسسة النقد العريب السعودي :املصدر      

 يف اململكة العربية السعودية التأمني ق سوقعمنالحظ بأن ) 15-5(  من خالل اجلدول رقم        
، حيث بلغ عمق سوق التأمني ما نسبته  اخنفاضاً م 2012إىل غاية سنة م 2008الفترة من  لخالشهد 
 ويرجع هذا االخنفاض إىل النمو الكبري يفم، 2008سنة  %0.92 مقابل م 2012 سنة خالل 0.78%

 بالقسم األكرب من وقد حظي قطاع النفط) م2012 سنة %26 بنسبة تقدر بـ(الناتج احمللي اإلمجايل 
                                                         .هذا النمو

 إمجايل أقساط التأمني املكتتب ا مقسومة على عدد اعرف كثافة التأمني بأت :كثافة التأمني-3
املوايل سنتناول عرضاً لتطور كثافة التأمني يف اململكة ) 16-5(ن خالل اجلدول رقم  وم.السكان

 ).م2012-م2008(العربية السعودية حسب كل نشاط خالل الفترة 
  تطور كثافة التأمني يف اململكة العربية السعودية  ):16- 5(رقم دول اجل

  ريال سعودي:                     الوحدة )م2012-م2008(فترة خالل ال                                                
نشاطنوع ال   2008  2009  2010  2011  2012  

  30.4  33.4  35.8  39.5  23.9  تأمني احلماية واالدخار

  386.5  357.8  320.2  287.4  193.7  التأمني الصحي

  308.3  290.8  247.8  248.9  222.5  التأمني العام

  725.2  682  603.9  292.9  472.5  إمجايل السوق

  .38 :م، ص2012، ، تقرير سوق التأمني السعوديإدارة مراقبة التأمني: مؤسسة النقد العريب السعودي :      املصدر
  قد عرفتكثافة التأمني باململكة العربية السعوديةيتضح لنا بأن ) 16-5(    من خالل اجلدول رقم 

ها ر بزيادة قدم2012 ريال للفرد يف سنة 725.2 إىل م2011 ريال للفرد خالل سنة 682 من ارتفاعاً
بزيادة سنوية متوسطة بلغت على اخلدمات التأمينية السعودي نفاق الفرد ارتفع مستوى إحيث  .6.3%
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 احلماية واالدخار عند مستوى نيوتبقى نسبة كثافة تأم. م2012 إىلم 2008 خالل الفترة من 11%
، ويعود ذلك لكون أغلب ريال للفرد 30 تأمني الصحي إذ بلغتالعام وال منخفض مقارنة بالتأمني

أفراد اتمع السعودي ال يقبلون على اخلدمات التأمينية، حيث ينظرون إىل التأمني بصفة عامة بأنه 
 .يتعارض مع الدين ومع القدرة اإلهلية، لذلك يقبلون على خدمات التأمني الصحي باعتبارها إجبارية

ختضع عمليات إعادة التأمني التكافلي يف السوق السعودي لنظام : لتأمني التكافلينشاط إعادة ا -4
والئحته التنظيمية ألعمال إعادة التأمني ) 32/م(مراقبة شركات التأمني الصادر باملرسوم امللكي رقم 

أربعة شركات تأمني وإعادة ني السعودي من مويتكون سوق التأم، 2009نوفمرب  09الصادرة بتاريخ 
 شركة مالذ للتأمني ،)ميدغلف( املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين: تأمني تكافلي وهي

وشركة وقاية للتأمني وإعادة  وإعادة التأمني التعاوين، وشركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين
 )إعادة(عودية إلعادة التأمني التأمني التكافلي، إضافة إىل شركة خمتصة بإعادة التأمني وهي الشركة الس

، حيث تعترب أكرب شركة برأس مال مدفوع بلغ مليار ريال سعوديم، 2008  واليت تأسست سنة1
وتشكل شركات إعادة  2إلعادة التأمني التكافلي يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا من رأس املال

من شركات التأمني العاملة بالسوق  %15 ما نسبتهالتأمني التكافلي يف اململكة العربية السعودية 
السعودي للتأمني، غري أنه بالرغم من أن اململكة العربية السعودية حتتل املرتبة األوىل فيما خيص عدد 
شركات إعادة التأمني التكافلي إالَّ أا تواجه مشكل اعتماد شركات التأمني السعودية على إعادة 

، مما ميثل حتدياً بالنسبة لصناعة التأمني 3ات الكثافة املالية الكبريةالتأمني اخلارجي يف معظم الفروع ذ
باململكة العربية السعودية األمر الذي يتطلب  ضرورة بذل شركات إعادة التأمني التكافلي يف اململكة 
العربية السعودية جمهوداا بغرض كسب ثقة شركات التأمني، ويتحقق ذلك من خالل التزامها مببادئ 

  .كمة واحترامها لشروط املالءة املاليةاحلو
 اململكة العربية السعودية من الدول اليت  تعد:دور الدولة يف تنمية صناعة التأمني التكافلي -ثـانياً

يف العقد األخري، ويعترب السوق السعودي من أكرب األسواق تماما كبريا مبجال التأمني التكافلي أولت اه
بني دول اخلليج، وذلك بعد تطبيق نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، كافلي منوا يف جمال التأمني الت

                                                
حبث مقدم للملتقى اخلامس يف بعض الدول العربية واإلسالمية، ) إعادة التكافل(أنظمة ومناذج إعادة التأمني التعاوين : حممد سعدو اجلرف  1

  .618-598:  صم، ص2014 ماي 19 و18ظيب، يومي  بوللتأمني التعاوين، أ
   .248: ص، مرجع سابق، الواقع والتحديات: ة التأمني التكافلي يف دول جملس التعاون اخلليجيدشركات إعا:  حممد أمحد زيدان 2
حبث مقدم للملتقى ة العربية السعودية، تقييم سياسات إعادة التأمني لشركات التأمني التعاوين باململك:  أمحد حممد فرحان وياسر حممد عياد3

 .715: م، ص2014 ماي 19 و18ظيب، يومي  اخلامس للتأمني التعاوين، أبو
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أسند نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين إىل مؤسسة وقد ، وتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوين
مؤسسة ( حترص ، حيثالنقد العريب السعودي مهام اإلشراف والرقابة على قطاع التأمني يف اململكة

على تفعيل سياسة الدولة ملواكبة التطورات العاملية يف جمال التأمني، وفيما يلي ) العريب السعوديالنقد 
شركات سنستعرض تعريفًا ملؤسسة النقد العربية السعودي ومهامها إضافة إىل مضمون نظام مراقابة 

  :، وذلك من خالل مايليالتأمني التعاوين، ونظام الضمان الصحي التعاوين
ملؤسسة النقد العريب السعودي دور هام وبارز يف ميدان : مؤسسة النقد العريب السعوديتعريف  -1

مل يكن هناك أي مصرف ، حيث االقتصاد السعودي بوجه عام وعلى املصارف السعودية بوجه خاص
 أنشأت احلكومة مؤسسة النقد م1952  ويف سنة.سعودي قبل إنشاء مؤسسة النقد العريب السعودي

 املؤسسة اتودي، واملصرف املركزي للمملكة العربية السعودية، ولقد كان من أوىل اهتمامالعريب السع
إجياد عملة سعودية معتمدة تتداوهلا اجلهات واهليئات والدول، كما ركزت أيضا على ضرورة خلق 

هذه مقتضيات العصر، فكانت مع وافق توتطوير نظام مصريف وطين يقوم بتلبية حاجة اتمع السعودي لي
الفترة مبثابة نقلة اقتصادية حقيقية وكبرية شهدا اململكة العربية السعودية منذ تأسيسها وتوحيدها على 

 مت توسيع األعمال املصرفية بشكل م1972 سنة إىل م1960 ومن سنة . يد امللك عبد العزيز آل سعود
لفكر االقتصادي السعودي حنو التقدم  لتشهد البالد نقلة جديدة أيضا ل يف اململكة العربية السعوديةأكرب

 للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدويل قاًواالزدهار، ولقد مت أيضا اعتماد الريال عملة متداولة وف
، فقد شهدت اململكة م1982 سنةإىل م 1973سنة ، أما يف الفترة من م1961 سنةيف شهر مارس من 

ا اقتصاديا، فكان من العربية السعودية انتعاشإجراء اإلصالحات الالزمة ملؤسسة هتمامات ااا قوي
واألساسية يف األسواق املالية، ومن مث تضاعفت مسؤولية املؤسسة عرب السنوات املاضية يف تطوير وتنمية 
االقتصاد السعودي، والتوسع يف النظام املايل بشكل أكرب، وتطوير البنية التحتية للمشاريع الضخمة من 

وكان من مسؤوليات مؤسسة النقد العريب السعودي أيضا . العامة واخلاصةلطرق وبناء املنشآت تعبيد ا
 الذي يهدف إىل تنظيم قطاع التأمني يف يف هذه الفترة إنشاء نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين

  :1 تقوم مؤسسة النقد العريب السعودي باملهام التاليةهذه األعمال وإىل جانب اململكة،
  ؛؛مراقبة املصارف التجارية و)الريال السعودي(إصدار العملة الوطنية   - أ

 ؛القيام بعمل مصرف  احلكومة  - ب
 ؛إدارة احتياطات اململكة من النقد األجنيب  - ت
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 ؛إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف  - ث
  .تشجيع منو النظام املايل وضمان سالمته  - ج
صدر نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين باملرسوم امللكي : ات التأمني التعاوين نظام مراقبة شرك-2

وزير من ال ذلك إصدار الالئحة التنفيذية للنظام بقرار ـوتم، 2003 أوت 01بتاريخ  و)32/م(رقم 
  العربية تنظيم قطاع التأمني يف اململكةهذا النظام إىلهدف  يحيث، م2004 أفريل 21 بتاريخ املالية

أسند نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين إىل مؤسسة النقد العريب السعودي مهام  وقد .السعودية
وفور صدور هذا النظام والئحته التنفيذية، شكلت . اإلشراف والرقابة على قطاع التأمني يف اململكة

يعمل هذا الفريق حالياً و. املؤسسة فريقاً من املشرفني ألداء مهام اإلشراف والرقابة على قطاع التأمني
 وبغرض .1ضمن إدارة مستقلة تابعة للمؤسسة تعىن بأداء املهام اإلشرافية والرقابية على قطاع التأمني
  :تفصيل أكثر لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، نتناول فيما يلي عرضاً ملضمونه وأهدافه

ظام مراقبة شركات التأمني التعاوين على حيتوي ن:  مضمون نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين-أ
حتكم سري عمليات التأمني التعاوين وتنظمها وفق توصيات الفقهاء واآلليات  ،مخس وعشرين مادة

نص نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين بأن يكون نظام التأمني التعاوين يف اململكة العربية يو احلديثة،
ا ورد يف النظام وفقاً ملة، تعمل بأسلوب التأمني التعاوين السعودية عن طريق شركات تأمني مسجل

 10بتاريخ ) 5/م(األساسي للشركة الوطنية للتأمني التعاوين، والذي صدر يف شأا املرسوم امللكي رقم 
، وال يتم تأسيس أي شركة تأمني أو إعادة ، مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالميةم1985 جانفي

نظام مراقبة شركات (ترخيص يصدر مبرسوم ملكي وبقرار من جملس الوزراء كما ينص تأمني إالَّ ب
 مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم  ضرورةعلى) التأمني التعاوين

على مائة وثالث وعشرين ، وحيتوي نظام الضمان الصحي التعاوين م1999 أوت 13بتاريخ ) 10/م(
على الشركات العاملة يف جمال التأمني الصحي، حيث حيدد كيفية ، ويتركز نظام الضمان الصحي مادة

الالئحة التنفيذية للنظام فروع التأمني وأنواعه املطبقة يف حتدد ، كما ممارسة أعمال التأمني الصحي
 حيث جيب أن وتتضمن الالئحة أيضا شروط منح الترخيص لشركات التأمني وإعادة التأمني،اململكة، 

وكيفية إدارة  وأن ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ،تكافليتقوم الشركة على أساس تأمني 
كما تنص املادة احلادي والعشرون  العمليات التأمينية، وخمتلفالشركة واإلجراءات الرقابية واإلشرافية، 
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 النظام بغرامة مالية، أما املادة من النظام على فرض عقوبات على كل من خيالف حكم من أحكام هذا
 مؤسسة النقد العريب السعودي بتعيني جلنة تقوم على الفصل الثانية والعشرون فنصت على ضرورة قيام

يف املنازعات بني شركات التأمني واملشتركني، وتعترب هذه اخلطوة إجيابية حلفظ حقوق هيئة 
  .1املشتركني

شركة تنبع أهداف إدارة مراقبة التأمني التابعة ل: لتعاوينأهداف نظام مراقبة شركات التأمني ا -ب
   :2 من أهداف نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية املتمثلة يفالتأمني 

 ؛استقرار سوق التأمني حتقيق ون هلم واملستثمرينمحقوق املؤ محاية  -

 ؛منافسة غطياتتت تأمينية أفضل بأسعار واملنافسة العادلة والفعالة وتوفري خدما تشجيع  -

  . يف اململكةقطاع التأمني تطوير   -
 أوت 11بتاريخ ) 71( رقم قراره السعودي الوزراء جملس أصدر: نظام الضمان الصحي التعاوين -3

، ومت إصدار الالئحة السعودية العربية باململكة للمقيمني التعاوين الصحي الضمان بنظام اخلاص، م1999
 الصحية الرعاية توفري دف وذلك .م2002فيذية لنظام الضمان الصحي التعاوين خالل سنة التن

 املواطنني على تطبيقه مكانيةإ وقد نص النظام على اململكة، يف السعوديني غري املقيمني جلميع وتنظيمها
ئه الذين وأعضا الصحة وزير برئاسة الصحي للضمان جملس نشاءإ، كما يتم الوزراء جملس من بقرار

 ، وقد حدد نظامالنظام هذا تطبيق على اإلشراف الصحي الضمان جملس يتوىلحددهم نص النظام، و
الضمان الصحي التعاوين املصروفات الالزمة ألعمال جملس الضمان الصحي، كما حدد اخلدمات 

واجب نظم نص النظام وحدد الشروط الوقد  .غطيها وثيقة الضمان الصحي تالصحية األساسية اليت
 لهمشمذين يجراءات الوقائية لل واإلتوفرها يف حالة توسيع جمال خدمات الضمان الصحي التعاوين

ب العمل يف حالة عدم  العقوبات الواجب تطبيقها على صاحالضمان، إضافة إىل أن نص النظام قد حدد
قيمة االشتراك دفع أقساط التأمني الصحي على العاملني لديه وذلك بدفع غرامة مالية ال تزيد عن 

 تعاونية تأمني شركات طريق عن التعاوين الصحي الضمان تطبيق يتمالسنوي عن كل عامل لديه، و
 وذلك بغرض حتقيق التطبيق السليم لنظام الضمان الصحي التعاوين التأمني سلوبأب تعمل مؤهلة سعودية
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 القطاع من لكل املنافع من ريالكث حيقق  الضمان الصحي التعاوينظامالتعاوين، وجتدر اإلشارة لكون ن
  :1ونلخص أهدافه فيما يلي االً،إمج السعودي التأمني وسوق الصحي

 املستشفيات يف جمانية صحية رعاية يوفر نظام من نتقالال ا:اخلاص القطاع يف الصحية الرعاية دعم -أ
 تلقي إمكانية مع اليةالع الصحية التكلفة ذات اخلاصة املستشفيات لدى بالعالج يلزم نظام إىل احلكومية

 النظام هذا يسهل وبالتايل نسبيا، بسيط سنوي قسط نظري قيمته بلغت مهما املطلوب الطيب العالج
  .عراقيل دون اخلاص للقطاع الصحية الرعاية انتقال عملية

 تتآكل احلكومية املستشفيات ميزانيات كانت: احلكومية املستشفيات عن العبء ختفيف -ب
 اليت الصحية الرعاية تكلفة وباتت خدماا على الوافدة العمالة من الشديد الضغط نتيجة باستمرار

 من املواطن حرمان إىل أدى مما ااإمكاني على كبرياعبئاً  تشكل للمقيمني احلكومية املستشفيات تقدمها
 على ةاحلكومي املستشفيات قدرة وعدم جهة من الصحية الرعاية من جيد مستوى يف حقه على احلصول

 الصحي القطاع إىل الصحية الرعاية تقدمي مسؤولية نقل فإن هنا من .أخرى جهة من خدماا تطوير
  ؛احلكومية املستشفيات عن العبء خيفف الصحي الضمان نظام إطار يف اخلاص

 الصحي الضمان من املتحصلة االشتراكات إن: الصحي القطاع يف الستثمارا برامج تطوير -ت
 يف استغالهلا ميكن ضخمة ميزانيات تكوين التعاوين الصحي التأمني لشركات تيحت سوف التعاوين

 كافية خربة لديها تكونت قد تكون بعدما الصحية ااالت يف وخاصة األنشطة من بالعديد االستثمار
 من الصحي القطاع تطوير يف مهما إسهاما يشكل وهذا. الصحي القطاع يف املشروعات طبيعة عن

  ؛أخرى جهة من االستثمارات تلك عوائد من الوطين االقتصاد استفادةيساهم يف حيث جهة،
 الصحي التأمني طريق عن يتم الصحية اخلدمات تقدمي: الصحية اخلدمات جودة مستوى رفع -ث

 اخلدمة اومقدمو هلم نمواملؤ التأمني شركات وتشكل األبعاد، ثالثية متكاملة منظومة ضمن التعاوين
 يف ناألساسيا الطرفان مها الصحية اخلدمات ومقدمي املستفيدين أن ومع .املنظومة هذه فأطرا الطبية
 يف عليها املتفق الصحية اخلدمات وصول يضمن ثالث كطرف التأمني شركات وجود أن إالَّ اخلدمة
 فيه الشك ومما الالئق، واملستوى باجلودةم هل نماملؤ إىل الصحية اخلدمة مقدم من الصحي التأمني وثيقة

  ؛الصحية اخلدمات جودة حتسني على األمر اية يف ستعمل األطراف هذه أن
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 على األساس يف التعاوين الصحي التأمني يقوم: اتمع فئات بني والتكافل التعاون روح ترسيخ -ج
 يؤدي التعاوين الصحي التأمني نشاط يف التوسع أن يعين وهذا اتمع، أفراد بني والتكافل التعاون فكرة

 وغري سعوديني( وسكانه طبقاته بكافة اتمع إىل احلكومة من الصحية الرعاية تكلفة عبء نقل إىل
  .1األفراد مجيع بني والتكافل التعاون روح جيسد مما ودقيق منظم تكافلي تعاوين نظام إطار يف )سعوديني

يل دعم نشاط التأمني التكافلي يف يتضح لنا بأن الدولة السعودية تبذل جمهوداا يف سب       مـماسبق
اململكة العربية السعودية، وذلك من خالل فرض إلزامية التأمني الصحي التعاوين إضافة إىل نظام مراقبة 
شركات التأمني التعاوين ولقد كان هلذه اهودات آثار إجيابية إذ اتسع وازداد منو نشاط التأمني 

 التأمني التكافلي يف القطاع اليت يشهد عددها تزايداً التكافلي، فقط تبقى مهمة مسؤويل شركات
مستمراً يف اململكة، من خالل العمل على دعم نشاطها وتطوير أدائها حىت تكون منافساً قوياً على 

  .الصعيد العاملي لشركات التأمني التجارية

            إستراتيجية شركة وقاية يف تنمية أدائها: املطلب الثالث
ركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني من بني الشركات الرائدة يف صناعة التأمني التكافلي     تعترب ش

باململكة العربية السعودية، فعلى الرغم من حداثة نشأا إالَّ أا حققت متيزاً يف نشاطها ومنواً متواصالً يف 
  .تيجيتها يف تطوير أدائهاأدائها، وفيما يلي عرض لتطبيقات صناعة التأمني التكافلي بالشركة وإسترا

 تأمني للشركة يف االستثمار فكرةظهرت :  نشأة شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني التكافلي-أوالً
 اليت باملخاطر واملعرفة اخلربة ذوي كويتية استثمارية وجهات سعودينيال ستثمرينامل من جمموعة قبل من

 مال برأس التكافلي التأمني وإعادة للتأمني ايةوق شركة بتأسيس قاموا حيث القطاعات، هذه تواجه
الذي ينص ) 176( القرار الوزاري رقم إصدارم مت 2009 ماي 25 وبتاريخ ، مليون ريال600 قدره
 منيأالت فروع يف التكافلي التأمني وإعادة التأمني نشاط متارس عامة مسامهة كشركة وقاية تأسيسعلى 
 العريب النقد مؤسسة عن الصادر التعاوين منيأالت شركات مراقبة منظا مظلة حتت الصحي منيأوالت العام

 ضع بوالشركة قام أعضاء جملس إدارة م 2009ماي 13 بتاريخو الصحي، الضمان وجملس السعودي
  :2انطالق نشاطها واليت نوردها فيما يلي لمراحوحتديد 
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 وإعادة للتأمني وقاية شركة ): م2010ماي وم 2009الفترة مـابني نوفمرب ( مرحلة التأسيس  -1
من مؤسسة النقد العريب  الترخيص بتأسيسها على املوافقة مت سعودية شركة مسامهة يه التكافلي التأمني

حبيث متارس الشركة أنشطتها يف التأمني وإعادة التأمني وفق ، م2010  مارس24السعودي بتاريخ 
 .التنظيم املعمول به يف اململكة العربية السعودية

 جناح بعد ):م2010 وديسمرب م2010الفترة مـابني جوان (البدأ الفعلي للتشغيل مرحلة   -2
 خطة وضعب قامت حيث املختلفة، وألقسامها للشركة ستراتيجيةإ بوضع اإلدارة قامت األوىل املرحلة

 قسامأو دوائر صعيد على وإجنازاا أدائها مراقبة ليتم القادمة، سنوات اخلمس تغطي ستراتيجيةإو
 : 1ا يليمب الفترة هذه متيزت وقد ةالشرك

 ية؛السعود التأمني سوق يف التشغيلية العمليات إطالق  - أ
 ؛ورسالتها لرؤيتها الشركة تسويق  - ب
 ؛للفرع اآليل بالنظام الفروع وربط املعلومات أنظمة تطوير  - ت
 ة؛التشغيلي العمليات لدعم ملؤهلةا و املدربة الكوادر توظيف  - ث
 .للشركة املضافة والقيمة املنفعة ذات العالقات ناءبو الداخلية الرقابة أنظمة نميةت  - ج
 انصب هدف الشركة  ):م2011ديسمربم و 2011الفترة مـابني جانفي ( مرحلة النمو والتطوير -3

 قاعدة يف التوسيع خالل من وذلك السعودي، السوق يف العملي االنتشار على املرحلة هذهخالل 
 يف إقليمية مناطق ثالث يف هلا فروع بتأسيس قامت حيث، جغرافياً ممتدة مبيعات شبكة وبناء العمالء
 الشركة تقوم كما الغربية، واملنطقة الشرقية واملنطقة الوسطى املنطقة وهي السعودية العربية اململكة
 زيادة على والعمل عالية، مضافة قيمة ذات مبتكرة تكافلية خدمات وطرح التأمينية منتجاا بتطوير
 اإلعالنية، كما تؤكد شركة وقاية احلمالت خالل من لوقاية التجارية والعالمة ؤسسيةامل باهلوية الوعي
 مع يتالءم مبا تهاستراتيجيإ وتعديل ومراجعة اجلودة، ومعايري الداخلية الرقابة أنظمة تطبيق على

 .السعودي التأمني سوق وتنافسية االقتصادية املتغريات
 حتقيق إىل املرحلة هذه دف ): م2015 ديسمربوم 2012الفترة مـابني جانفي ( مرحلة التميز  -4

 :مايلي
 وتوفري ،العمالء خدمة مستويات بأفضل الشركة متيز ، من خاللمستوى لرضا العمالء أعلى  - أ

 ؛عالية وفعالية متميزة تقنية ذات أنظمة
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 ديةالسعو الكوادر تأهيل يف الشركات أفضل كأحد لتميزاو الوظيفي الرضا مستويات أعلى حتقيق  - ب
 ؛التأمني جمال يف املتخصصة

 مزود كأفضل الشركة يف والتميز اجلودة معايري ورفع الداخلية الرقابة أنظمة كفاءة حتسني  - ت
 .التكافلية التأمينية واملنتجات للخدمات

 العريب النقد مؤسسة( الرقابية اجلهات موافقة على  وقايةشركة حصول بعد: منتجات الشركة -ثـانياً
 جمال يف املتكاملة منتجاا بطرح وقاية  شركة قامت) الصحي الضمان لس العامة مانةواأل السعودي

 منيأالت واملمتلكات، احلريق منيأت اهلندسي، منيأالت تشمل واليت املختلفة بأنواعه العام التعاوين منيأالت
 خدماا الشركة تقدم كما واالدخار، احلماية وتأمني السيارات، وتأمينات املتنوعة التأمينات البحري،

 ومتارس .االختياري التامني إعادة نشاط إىل باإلضافة واألفراد للمجموعات التعاوين الصحي منيأالت يف
  .1السعودية العربية اململكة يف الصادرة التعاوين التأمني ولوائح ألنظمةاً وفق أنشطتها مجيع الشركة
ى أداء شركة وقاية للتأمني نستعرض من خالل بغرض التعرف عل :شركة وقاية تطور نشاط -ثـالثاً
  :املتعلقة بنشاطهاحصائيات بعض اإلمايلي 

 تطور أقساط التأمني املكتتب فيها يف شركة وقاية نورد: املكتتب فيهاتطور إمجايل أقساط التأمني  -1
 : التايل)17-5 (خالل اجلدول رقم من

  )م2012-م2010(خالل الفترة ية إمجايل أقساط التأمني يف شركة وقا): 17-5(اجلدول رقم 
  ألف ريال سعودي: الوحدة                                                                  

  2012  2011  2010  البيان
  174.8  61.6  2.8  التأمني الصحي

  68.7  18.7  0.64  التأمني السيارات
  43.1  29.8  1.368  تأمني احلماية واالدخار

  286.6  110.1  4.808   التأمنيإمجايل أقساط

  : م، من املوقع2012 خالل سنة نظرة شاملة على أداء شركات قطاع التأمني السعودي: باالعتماد على:    املصدر   
  articledetail/article/com.argaam.www://http/317000م       15/07/2013:      تاريخ االطالع   

يتضح لنا بأن إمجايل أقساط التأمني بشركة وقاية للتأمني وإعادة ) 17-5(       من خالل اجلدول رقم 
 خالل سنةسعودي ألف ريال  4.808التأمني عرفت ارتفاعاً، حيث ارتفع إمجايل أقساط التأمني من 

األمر الذي يعكس زيادة اإلقبال على  م، 2012  خالل سنة سعوديألف ريال 286.6 إىلم 2010
اخلدمات التأمينية لشركة وقاية، نظراً لكوا ملتزمة بسداد مطالباا، كما نالحظ بأن أقساط التأمني 
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الصحي حتتل املرتبة األول من حيث امجايل أقساط التأمني لشركة وقاية، حيث تتجاوز نسبتها اخلمسني 
ساط املكتتب فيها من قبل شركة وقاية، ويعود ذلك إىل إلزامية هذا النوع باملائة من حيث إمجايل األق

  .من التأمني
  :1يلي فيما نذكرها تأسيسها منذ كبرية اجنازات وقاية شركة حققت :وقاية ركةـش ازاتـاجن -2
عن مؤسسة  الصادر االئتماين التصنيف شهادة على حصلت شركة وقاية: م2011 خالل سنة  - أ

 اململكة يف التقييم هذا على اليت حصلت اخلامسة الشركة وهي BBB ائتماين  بتصنيفستاندر أند بورز
 احلايل الشركة رأمسال وضع وأمان قوة يعكس السعودية، وأوضحت املؤسسة بأن التصنيف العربية

وأضافت مؤسسة  الشركة، ا تتمتع اليت املالية واملالءة األمد االئتمانية طويلة والقدرة واملستقبلي
 ستراتيجيةإوب عالية خربة ذات بإدارة تتميز وقاية شركة أنستاندر أند بورز ئتماين التصنيف اال

 حوكمة معايري بتطبيق وقاية شركة تلتزم حيث. النقد إدارة يف عالية متوازنة وسيولة استثمارية
إطاراً واضحاً  يتطلب ما وهو الشركة، لنجاح أساسياً عامالً ذلك اعتبار انطالقاً من الشركات، وذلك

 واملسامهني املشتركني خلدمة مصلحة بوسعه ما يعمل اإلدارة جملس أن يضمن مبا والشفافية اإلفصاح من
  ؛عملياا ونتائج للشركة املايل وحقيقية للوضع عادلة صورة ويقدم الصلة، ذات واألطراف

 يف التأمني جمال يف عمل بيئة كأفضل األوىل املرتبة على  شركة وقايةحصلت م2012 خالل سنة  - ب
  العربية السعودية؛اململكة

قامت دار املراجعة الشرعية بإمضاء شهادة مراجعة شرعية لشركة وقاية، تنص : م2012 خالل سنة  - ت
توضح بأن شركة وقاية للتأمني وإعادة وفيها على املؤشرات الناجتة عن مراجعة القوائم املالية للشركة 

 ؛2وابط اليت حددا اهليئة الشرعيةالتأمني التكافلي متوافقة مع الض
 الذي يعتمد نظام "9001: 2008يزو إلا" شهادة علىشركة وقاية  حصلتم  2012 خالل سنة  - ث

عاملية، ال" يزواإل"يتوافق مع املعايري الدولية اليت تضعها مؤسسة  إدارة اجلودة الذي تتبعه الشركة والذي
من  9001: 2008 يزواإل شهادة الشركة مجيع اإلجراءات الالزمة ومتطلبات احلصول على حيث أمتت

                                                
 17حبث مقدم للملتقى الرابع للتأمني التعاوين، الكويت، افلي، اإلفصاح كأحد مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التك: حممد أمحد زيدان 1
 .505-504: م، ص ص2013 أفريل 18و
  :م، على موقع شركة وقاية2012شهادة املراجعة الشرعية، : شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني التكافلي، تقرير دار املراجعة الشرعية 2

   ar=lang?php.index/sa.com.weqaya.www://http               م              10/05/2012: تاريخ االطالع
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على الشركة بأكملها، حيث مت استالم  عمليات املراجعة واملراقبة الصارمة ملعايري اجلودة اليت يتم تطبيقها
 .1م2015سنة  لغايةم وذلك 2012 جويلية 24ريخ الشهادة بتا

 تعترب شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني :كة وقاية للتأمني وإعادة التأمني شرتقييم أداء -رابـعاً
التكافلي من الشركات الرائدة يف جمال صناعة التأمني التكافلي باململكة العربية السعودية، حيث حققت 

 نشأا، ويرجع ذلك للمجهودات اليت تبذهلا يف سبيل تنمية وتطوير أدائها اجنازات كبرية رغم حداثة
  :واليت نستعرضها فيما يلي

تبذل شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني التكافلي :  الشرعية  دور الرقابةنميةهتمام بتاال - 1
 :2ايليجمهودات كبري يف سبيل تنمية دور الرقابة على نشاط الشركة ويتجسد  ذلك من خالل م

 اللوائح وإقرار بوضع التأسيس مرحلة بداية ومنذ الشركة قامت: الرقابة الداخليةتنمية دور   - أ
 يف مبا واحملاسبية، املالية األنظمة سالمة من للتأكد وذلك مكتوبة وسياسات أنظمة من الرئيسية الداخلية

 املختلفة، جبوانبها التشغيل عمليات حتكم اليت واألنظمة املالية، التقارير بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك
 من املعتمدة والضوابط واألنظمة باللوائح وااللتزام الداخلية الرقابة أنظمة تطبيق فاعلية من وللتأكد

 جملس من املنبثقة املراجعة بلجنة مباشر بشكل ترتبط الداخلية للرقابة إدارة إنشاء مت اإلدارة جملس
 خلل أي رصد يتم ومل اإلجراءات، هذه تطبيق فاعلية تقييم عل رباستمرا الشركة تعمل حيث .اإلدارة
 م؛ 2011ديسمرب 31 ولغاية التأسيس منذ الفترة خالل مادي

 بغرض تنمية دور اهليئة الشرعية للشركة قامت شركة وقاية للتأمني : تنمية دور اهليئة الشرعية - ب
 عليها رفتش اليت رعيةشال املراجعة دار مع تفاقيتهاا بتجديدم  2011 جانفي 30وإعادة التأمني بتاريخ 

 برئاسة فضيلة الشيخ عبد اهللا بن سليمان املنيع وعضوية الشيخ حممد علي القري والشيخ شرعية هيئة
ل هيئة شرعية داخلية، حيث تقوم هاتني اهليئتني يالدكتور عبد اهللا املصلح، كما قامت الشركة بتشك

ل الشركة، وقد أوضحت دار املراجعة الشرعية يف تقريرها خالل مبراجعة البيانات املالية ونتائج أعما
م بأن شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني التكافلي متارس نشاطها وفقاً للضوابط اليت 2011اية سنة 

أول شركة تأمني تكافلي يف تعترب '' وقاية ''شركةجتدر اإلشارة لكون كما .  *وضعتها اهليئة الشرعية
                                                

  :  أخبار شركات التأمني السعودية، من املوقع 1
  http://tammeen.com/vb/showthread.php?p=10028&langid=1          م19/12/2012:  تاريخ اإلطالع يوم
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شرعية ومراجع شرعي خارجي، وذلك يف إطار سعيها لوضع مالمح لسوق  ع بني هيئةاململكة جتم
 حقوق ىالتطبيق واحلفاظ عل التكافلي يف اململكة بالتوافق مع املعايري الشرعية، ومبا يضمن سالمة التأمني

  .ذات العالقة بالشركة محلة الوثائق وحقوق محلة األسهم وبقية األطراف
بتبين مبادئ احلوكمة ويتضح لنا ذلك  تم شركة وقاية :بادئ احلوكمةة مل الشركاالهتمام بتبين - 2

 :من خالل مايلي

 مع الشركة وضعية على باإلفصاح وقاية شركة تلتزم: لتزام بضوابط اإلفصاح يف شركة وقايةاال  - أ
طبقاً  املعتمدة والتعليمات واللوائح واألنظمة املهنية املعايري تتطلبها اليت عدم اإلخالل مبتطلبات اإلفصاح

 كل إتاحة إىل جاهدة حيث تسعى املالية السعودية، السوق هيئة عن الصادرة لالئحة احلوكمة
بالشركة  الصلة ذات األطراف وكل واملشتركني إىل املسامهني املناسب الوقت يف املعلومات الضرورية

 :1وضعها املايل الضوابط التاليةكما تراعي شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني التكافلي عند اإلفصاح ب
 الدورية التقارير نشر فترة تتخلل اليت واملستجدة املهمة التطورات عن اإلفصاح يكون: التوقيت -

 ؛كلفة توبأقل متزامنة بصورة السوق يف املشاركني لكافة فوري بشكل
 ؛دقيقة بصورة املعلومات كافة عن باإلفصاح الشركة  تلتزم:الدقة  -
 النشرات أو التقارير طريق عن املسامهني لكافة املعلومات عن اإلفصاح يتم :اإلفصاح طريقة  -
 ؛املختلفة اإلعالم وسائل يف نشرها يتم أن على كترونية،ياإلل
 سهم سعر على تؤثر اليت املعلومات عن الشركة تفصح: الشركة قيمة يف املؤثرة املعلومات سرية  -

طريقة ب مهامهم نطاق ضمن ايتسلمو اليت املستنداتو البيانات مع األعضاء يتعامل كما الشركة،
 .سرية
 الالئحة  من68، 67، 66 املواد متطلبات مع  متاشياً: شركة الوقاية بنظام املالءة املاليةالتزام  - ب

للتأمني وإعادة التأمني ملتزمة  شركة وقاية فإن التعاوين التأمني شركات مراقبة لنظام التنفيذية
بإعداد الئحة حوكمة الشركات اخلاصة ا، واليت حيث قامت ، 2املالية املالءة من أدىن باالحتفاظ حبد

، كما تتماشى هذه الالئحة مع الالئحة الصادرة عن هيئة *حدد القواعد واملعايري اليت تنظم أداء الشركة
  .3السوق املالية واللوائح واألنظمة الصادرة يف اململكة العربية السعودية

                                                
 .509-507: مرجع سابق، ص صاإلفصاح كأحد مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي، : حممد أمحد زيدان  1
 .09: م، ص2009، املختصرة اإلصدار نشرة، التكافلي التأمني وإعادة للتأمني وقاية شركة 2
 .دليل حوكمة  شركة وقاية من موقع الشركة:  ملزيد من التفصيل حول الئحة حوكمة شركة وقاية، أنظر *
 .39-13: م، ص ص2010 شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني التكافلي، التقرير السنوي لسنة  3
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تعمل شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني بتوجيه استثمارات : ية اجلانب املايل والفينهتمام بتنم اال -3
 فائضها التأميينا املالية وتوزيع ء على مالظاحلفاا املالية حنو املشاريع املرحبة والناجحة بغرض هموارد

ا بتقنية اهتمامهلكسب ثقة املشتركني، كما تم بتطوير جانبها الفين ويظهر ذلك من خالل 
 من احتياجاا بكل اإلقليمية والفروع للشركة الرئيسي املركز جهيز حيث قامت بت، املعلومات

كما تعمل شركة وقاية على  .املعلومات أنظمة يف متخصصة شركة خالل من وذلك وأنظمة أجهزة
وظفني تطوير قدرات مواردها البشرية وذلك من خالل قيامها وبشكل سنوي بإعداد خطة لتدريب امل

تشمل ورش عمل ودورات تدريبية،  فضالً عن كون شركة وقاية تدعم قيام موظفيها باملشاركة يف 
  .1امللتقيات واملؤمترات الوطنية والدولية املتعلقة بالتأمني

تسعى شركة وقاية لتطوير وتنمية قدراا التسويقية من : االهتمام بتنمية اجلانب التسويقي -4
 الكفاءات أبرز واستقطاب ،الشركة شخصية بناءية متكاملة ترتكز على ستراتيجخالل تبنيها إل
شركة وقاية وتطويرها،كما تسعى  كتروينياإلل التأمني خدمات على التركيز إىل املهنية، إضافة

 وحتقيق واخلليجي السعودي التأمني سوق يف متميزة صورة يف تظهر لكي مجيع مواردها لتكريس
 ؛2ق تنمية جانبها التسويقيطري عن أهدافها التنافسية

تعمل شركة وقاية على نشر الثقافة التأمينية التكافلية : االهتمام بنشر الثقافة التأمينية التكافلية -5
وذلك من خالل قيامها حبمالت إعالنية يف الصحف اليومية، ومسامهتها يف تنظيم امللتقيات الدولية 

تعاون بني اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل كامللتقى الدويل للتأمني التعاوين الذي يتم بال
كما تقوم ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع موعة البنك اإلسالمي للتنميةاإلسالمي، و

بإعداد مطبوعات تساهم يف زيادة نشر الوعي باخلدمات التأمينية اليت تقدمها الشركة والتعريف 
 . 3ويتها
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   اعةـصنالتجربة اجلزائرية فـي : رابعلاملــبحث ا
   كافليـالت أمنيـــلت    ا

      يف ظل تنامي وانتشار صناعة التأمني التكافلي يف خمتلف دول العامل، اجتهت اجلزائر يف إطار سعيها 
ا لتطوير قطاعها التأميين لفتح اال أمام شركات التأمني اخلاصة ذات رؤوس األموال وطنية وأجنبية ومنه

، فتم إنشاء شركة سالمة للتأمني وهي الشركة الوحيدة يف اجلزائر 95/07تعاونية وذلك مبوجب األمر 
من هنا . اليت تقدم خدمات تأمينية تكافلية، إذ يطغى على قطاع التأمني يف اجلزائر نشاط التأمني التجاري

 صناعة التأمني التكافلي يف  واقع علىجاءت أمهية دراستنا هلذا املبحث، حيث نسعى من خالله للتعرف
  .اجلزائر وأهم حتدياا، وصوالً لتحديد سبل تنمية هذه الصناعة يف اجلزائر

  التأمني يف اجلزائروتطور قطاع  نشأة: املطلب األول
   شهد قطاع التأمني يف اجلزائر عدة إصالحات بغرض تطويره وتنمية أدائه، حيث مر تطور نشاطه بعدة 

  :ذا املطلب من خالل مايليمراحل نوردها يف ه

 ميكن تقسيم املراحل اليت مر ا قطاع التأمني يف اجلزائر إىل :نية تارخيية عن تطور قطاع التأمذ نب-أوالً
  : أربعة مراحل هي

يف هذه املرحلة مت تطبيق القوانني والتشريعات الفرنسية املتعلقة ): م1962قبل سنة (فترة االحتالل  -1
بالتأمني الربي والذي مل يطبق يف تعلق  املم1930جويلية  13 هذه القوانني، قانون بالتأمني، ومن أهم

الذي م 1933 أوت 10مبقتضى املرسوم الصادر عن السلطة الفرنسية بتاريخ م 1933اجلزائر إال سنة 
وتكمن أمهية هذا القانون يف تنظيم عقود التأمني بصورة حمكمة حيث يعترب أول حماولة . يقضي بذلك

    .1ن قبل املشرع الفرنسي يف هذا االم
) أغلبها شركات فرنسية(املرحلة بكون القطاع كان مستغالً من طرف شركات أجنبية متيزت هذه      

  . 2شركة تأمني 270بلغ عددها آنذاك 
عدة م 1962واجهت اجلزائر بعد استقالهلا سنة ):م1966-م1962( فترة ما قبل احتكار الدولة -2

  :3 جمال التأمني منهاحتديات يف
                                                

  .16-15مرجع سابق، ص حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري، :جديدي معراج 1
    2 Ali Hassib, introduction a l'étude des assurances, édition INAL,  Alger, 1994, P25. 
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   نظام التأمني املعمول به هو نظام فرنسي، حيث ال يوجد تشريع جزائري يف ميدان التأمني؛-أ
 مراقبة عمليات التأمني قامت ا شركات أجنبية، هذا ما أدى إىل خروج مبالغ كبرية عن طريق -ب

 شركات التأمني إىل خارج حدود الوطن؛
عاملة املؤهلة يف ميدان التأمني، وملواجهة هذه املشاكل عملت السلطات  نقص يف اإلطارات واليد ال-ت

اجلزائرية على سن نصوص تشريعية لتنظيم عمليات التأمني يف اجلزائر فقام املشرع  بإصدار القانون 
  :والذي ينص على ما يليم 1963جوان  08الصادر يف  63/197
جبارية جلميع عمليات التأمني احملققة يف اجلزائر من  إنشاء عملية إعادة التأمني وجعلها قانونية وإ-ث

 كمؤسسة وطنية؛) A CAAR L( خالل تأسيس الصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني 
 رقابة الدولة على مؤسسات التأمني اليت متارس نشاطها يف اجلزائر وفرض شروط الضمان اليت جيب -ج

  .أن تراعيها هذه املؤسسات
هذه الفترة مت تأميم قطاع التأمني من خالل ): م1988- م1966( الدولة لقطاع التأمني  فترة احتكار-3

ماي  27 املؤرخ يف 66/127أجل تنظيم نشاطه واستغالله حيث قامت الدولة بإصدار األمر رقم 
وضع حداً الستغالل التأمني يف اجلزائر من طرف شركات أجنبية، ويف هذا اإلطار أشارت الذي م 1966

  . "1من اآلن فصاعداً يرجع استغالل كل عمليات التأمني للدولة:"ة األوىل منه على أنه املاد
     بغرض حتقيق التنسيق مابني هذا القطاع وبقية النشاطات األخرى مت تنظيم إلزامية التأمني على 

صدار أول قانون إإىل جانب ، 2م1974 جانفي 30الصادر يف  74/15السيارات مبوجب األمر رقم 
بتحديد خمتلف  الذي قام 3م1980 أوت 09  يفالتأمني يف جمال )80/07القانون رقم  (جزائري متكامل

لدعم  1985قواعد عقد التأمني، وتنظيم عملية التأمني وإعادة التأمني كما مت إصدار قانون آخر سنة 
التأمني اليت مبدأ التخصص وتنظيم مؤسسات الدولة للتأمني مبختلف ختصصاته ومن بني أهم مؤسسات 

  :4مت إنشائها الحتكار هذا القطاع هي
 61برأس مال خمتلط جزائري بنسبة م 12/12/1963أنشأت يف : SAAالشركة اجلزائرية للتأمني  -أ

 مت تأميم هذه الشركة يف إطار احتكار الدولة وأصبحت م27/05/1966ويف  39ومصري بنسبة 
                                                

 ).م1966 أوت 31، الصادرة بتاريخ 43اجلريدة الرمسية، العدد (، يتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمني 66/127األمر رقم  1
 19 والصادرة بتاريخ 15، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، م1974 جانفي 30 الصادر يف 74/15األمر رقم  2

 .230: م، ص1974فيفري 
 .1206:  صم،1980 أوت 12الصادرة بتاريخ ، 33، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 80/07القانون رقم   3
 .133: ، مرجع سابق، ص التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيقنظام:  محدي معمر 4
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وأوكلت م 30/04/1985املؤرخ يف  85/80املرسوم رقم تسمى بالشركة الوطنية للتأمني وذلك مبقتضى 
هلا مهمة تأمني األخطار البسيطة، السيارات، التأمني على األشخاص واألخطار املتعددة اليت تقع على 

 .السكن

 التأمنيتعترب إحدى الشركات الكربى يف قطاع : CAAR التأمنيعادة إالشركة اجلزائرية للتأمني و -ب
دف ممارسة عمليات إعادة التأمني ومبقتضى  63/197 مبوجب القرار رقم م1963 ، أنشأت يفباجلزائر

أصبحت متارس مجيع عمليات التأمني األخرى ومبقتضى املرسوم م 26/02/1969القرار الصادر بتاريخ 
 . أصبحت تسمى الشركة اجلزائرية للتأمنيم30/04/1985املؤرخ يف  85/81رقم 
 30املؤرخ يف  85/82أنشأت مبقتضى املرسوم رقم  :CAAT ت النقل الشركة اجلزائرية لتأمينا -ت

تضمن األخطار اليت هلا صلة بعمليات النقل الربي، البحري واجلوي إىل جانب عمليات م 1985آفريل 
  .التأمني املرتبطة مبرور القطارات والنقل بالسكك احلديدية

املؤرخ يف  73/54ألمر رقم أنشأت مبوجب ا: CCR الشركة املركزية إلعادة التأمني -ث
يتمثل غرضها يف القيام بعمليات إعادة التأمني على اختالف أشكاهلا واملسامهة يف تنمية  01/10/1973

السوق الوطنية إلعادة التأمني باإلضافة إىل العمل على حتقيق التوازن املايل يف جمال إعادة التأمني عن 
 .ت والتعاون الدويلطريق عائدات مالية تعويضية وتطوير املبادال

     كما قد نشأت مؤسسات تأمني تباديل وهي التأمني التباديل اجلزائري لعمال سلك التعليم والثقافة 
والصندوق املركزي إلعادة التأمني م 1964 ديسمرب 29 مبقتضى القرار املؤرخ يف 1964الذي أنشأ سنة 
 .م1964 آفريل 28عتماد املؤرخ يف الذي أنشأ مبوجب قرار منح اال )CNMA(التباديل الفالحي 

دت هذه الفترة بداية هش: )م1995-م1988( فترة إلغاء التخصص ورفع احتكار الدولة للقطاع -4
اإلصالحات اليت مست املؤسسات االقتصادية العمومية وفتح سوق املنافسة بينها باإلضافة إىل ضرورة 

نفسه ينطبق على مؤسسات التأمني حيث قررت  بعني االعتبار داخلها، والشيء ةأخذ عنصر املردودي
  . إلغاء ختصص املؤسسات من أجل خلق جو من املنافسة بينهام 1990الدولة سنة 

     من أجل ضمان تنفيذ هذه اإلصالحات مت إنشاء منظمة يف شكل احتاد بني شركات التأمني 
، واليت مت اعتمادها م1994 فيفري 22 واملعروفة باالحتاد اجلزائري لشركات التأمني ومعيدي التأمني يف

  :1 للقيام جبملة من املهام املتمثلة يفم1994 آفريل 24يف 
   الدفاع عن املصاحل املهنية للقطاع، وترقية القطاع؛-

                                                
 .51 مرجع سابق، ص، "م2008-م1990"أثر اإلصالحات اإلقتصادية يف قطاع التأمني اجلزائري : فالق صليحة 1 
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  املسامهة يف حتسني اخلدمات املقدمة من طرف شركات التأمني؛-
  تنظيم امللتقيات اليت دف إىل ترقية نشاط التأمني؛-
  . على حتسني مستوى كفاءة العاملني يف القطاع  العمل-

     رغم إلغاء مبدأ التخصص يف قطاع التأمني وفتح سوق املنافسة مل حيقق نشاط التأمني ما كان ينتظر 
تاريخ رفع  1995 تاريخ إلغاء مبدأ التخصص إىل غاية م1990منه حيث بينت جتربة الفترة املمتدة من 

 أن استقاللية املؤسسات العمومية للتأمني وفتح جمال املنافسة بينها مل تكن احتكار الدولة لقطاع التأمني
كافية كديناميكية جتارية حقيقية، مما دفع بالدولة والوزارة الوصية إىل التفكري يف إجراء تعديل على 

ت والذي تضمن تعديالت عميقة لقطاع التأمينا 1 95/07القوانني املنظمة لنشاط التأمني فصدر األمر 
على الصعيد القانوين والتنظيمي حيث مت مبوجبه حترير قطاع التأمني وفتح سوق التأمني لالستثمار 

جتسيداً لفكرة ، 2م2006فيفري  20 املؤرخ يف 06/04 مبوجب القانونكما مت تعديل هذا األمر . اخلاص
اته إضافة إىل تنويع السوق، حيث يهدف هذا القانون إىل تنمية نشاط التأمني وحتسني نوعية خدمحترير 

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد لكون  قنوات التوزيع، وحتقيق األمن املايل لشركات التأمني يف القطاع،
، حيث أصبح يتكون من تنوع شركات التأمني يف السوق اجلزائريهذه اإلصالحات قد مسحت ب

 .)تعاضديات(اونية شركات تعشركات تأمني عمومية وشركات تأمني خاصة باإلضافة إىل وجود 
بغرض دراسة تطور نشاط التأمني يف اجلزائر : تطور نشاطههيكل سوق التأمني اجلزائري و -اًـانيث

  :نتناول هيكل سوق التأمني يف اجلزائر وتطور رقم أعمال قطاع التأمني باجلزائر، وذلك من خالل مايلي
التأمني يف اجلزائر نستعرض حصة بغرض التعرف على هيكل سوق : هيكل سوق التأمني يف اجلزائر -1

املؤسسات العمومية واخلاصة إضافة إىل املؤسسات املختلطة من السوق اجلزائرية إضافة إىل فروع 
 ):5-5(والشكل رقم ) 18-5(التأمني وذلك من خالل اجلدول رقم 

  
  

                                                
 والصادرة 13ميقراطية الشعبية رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الد، م 1995 جانفي 25 املتعلق بالتأمينات الصادر يف 95/07ألمر ا  1

 .م1995 مارس 08بتاريخ 
 مارس 12ادرة بتاريخ  والص15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رقم ، م2006 فيفري 20 املؤرخ يف 06/04القانون  2 

 .م2006
  11(أنظر امللحق رقم ملزيد من التفصيل.( 
  وحة لكل األشخاص مهمتها تلبية احتياجات اجتماعية أو القيام بإنتاج مشترك، ومن شروطها التوزيع العادل لألرباح بني  شركة مفت:التعاضدية

 .تعاضدية املستهلكني وتعاضدية أصحاب املشاريع: احلقوق والتسيري واملراقبة  ويوجد نوعان من التعاضدياتاملشاركني واملساواة يف  
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  م2013هيكل سوق التأمني يف اجلزائر خالل سنة ): 18-5 (اجلدول رقم 
  مليار دينار جزائري:                                                                   الوحدة                
املؤسسات   فروع التأمني

  العمومية
املؤسسات 

  اخلاصة
املؤسسات 

  املختلطة
  

  اموع
حصة الشركات 
ذات رأس املال 

اخلاص يف 
  )%(السوق

  %29  61310260  652602  17673875  42983783  تأمني السيارات 

التأمني على احلريق 
  واألخطار األخرى

28199016  6769668  455665  35424348  19%  

  %21  5475646  103108  1124253  4248285  تأمني النقل

  %04  2792676  00  108314  2684362  التأمني الفالحي

تأمني ضمان 
  القروض

922531  1608  00  924139  00%  

 24%  105927069  1211375  25677716  79037978  اموع
 Source :Conseil National Des Assurances : Note de Conjoncture du Marché des Assurances 4ème 

trimestre 2013, P10.                                                                                                      
    ).18-5(ول رقم والشكل املوايل يوضح اجلد

  م2013هيكل سوق التأمني يف اجلزائر خالل سنة ):5-5(الشكل رقم 
  جزائريمليار دينار:                                                                                   الوحدة

 
    ).18-5(حصائيات اجلدول رقم إمن إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر         

يتضح لنا بأن سوق التأمني اجلزائري حمتكر ) 5-5(والشكل رقم ) 18-5(من خالل اجلدول رقم      
من جمموع رقم األعمال  %74.6 من طرف شركات التأمني العمومية اليت تسيطر على القطاع بنسبة

 التأمني مليار دينار جزائري، أما حصة شركات 105.92 والذي يقدر بـم 2013 سنة املنجز خالل
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ويعود ذلك ألسبقية الشركات العمومية يف ميدان التأمني واكتساا للخربة يف  %24اخلاصة فتقدر بـ 
  .القطاع

بأن فرع التأمني على السيارات ) 5-5( والشكل رقم  ) 18-5(   كما نالحظ من خالل اجلدول رقم 
تقريباً من السوق يليه يف املرتبة  %50ته حيتل أكرب حصة يف السوق، باعتباره تأمني إجباري إذ ميثل ما نسب

الثانية التأمني على احلريق واألخطار األخرى، أما املرتبة الثالثة فيحتلها التأمني على النقل ليحتل التأمني 
ويعود ذلك لغياب الثقافة التأمينية لدى الفرد اجلزائري، إضافة إىل . على القرض املرتبة الرابعة واألخرية

وبغرض تفصيل أكثر .  الذي جيعل الفرد اجلزائري ال يقبل على طلب اخلدمة التأمينيةالعامل الديين
سوق التأمني يف اجلزائر حسب الفروع خالل املوايل هيكل ) 19-5(سنتناول من خالل اجلدول رقم 

 ).م2013-م2008(الفترة 
  ).م2013-م2008(التأمني يف اجلزائر حسب الفروع خالل الفترة  هيكل سوق ):19-5(اجلدول رقم 

  مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                                   
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  الفرع

التأمني على 
  اخلسائر

66540490  75610488  79830394  73902964  92057417  105927069  

التأمني على 
  صاألشخا

1468718  898258  7179526  6670384  6696583  8034115  

  113961184  98754000  86500778  81082490  76508746  68009208  اموع

  :من املوقعالس الوطين للتأمينات : املصدر
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 السوق حيتكر اخلسائر على التأمني فرعيتضح لنا بأن ) 19-5(       من خالل معلومات اجلدول 
 نقل على التأمني املختلفة، األخطار احلرائق، على التأمني املركبات، على التأمنيك التأمينية، مبنتجاته

 تام شبه احتكار م2013 سنة يف نسجل حيث، القروض ضمان على التأمني الفالحي، التأمني البضائع،
 التأمني مصدرها اخلسائر لفرع التأمني أقساط معظمويرجع ذلك لكون  ،%93 بنسبة اخلسائر لفرع

 اللذان يعدان من التأمني اإلجباري باإلضافة إىل تزايد املخاطر اليت املركبات و السيارات التأمني على
 ،وفاة، أمراض،( األشخاص على التأمني فرع حصة ضعف أمادد نشاط املؤسسات بصفة عامة 

 الرواتب من املقتطع اإلجباري التأمني باستثناء احلياة، على التأمني ثقافة غياب إىل فيعود )تقاعد
 احبةالك العوامل أحد يعتربوالذي  التضخم معدل بسبب الشرائية القدرة اخنفاض إضافة إىل ألجوروا

 يف، وبالرغم من ذلك كله إال أننا نالحظ حتسناً الفردية املداخيل على املعتمد التأمني من الفرع هلذا
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 منذ بنكي قرض على للحصول املشروط احلياة على التأمني تطبيقويرجع ذلك ل التأمني من الفرع هذا
  .م2009سنة  االستهالكي القرض  إلغاء قرار

تطور رقم  )20-5(نستعرض من خالل اجلدول رقم  :أمني يف اجلزائرتطور رقم أعمال قطاع الت -2
  :وذلك من خالل مايلي )م2013-م2008(أعمال قطاع التأمني يف اجلزائر خالل الفترة 

  )م2013-م2008( رقم أعمال قطاع التأمني يف اجلزائر خالل الفترة تطور: )20-5(اجلدول رقم 
  مليار دينار :    الوحدة                                                                                                      

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
  30712846  24787118  24159316  23948911  21417362  21121949  الثالثي األول
  25458991  24116394  22633317  19796085  17186518  17097343  الثالثي الثاين
  25488991  23252700  18779996  15486319  17232861  13196907  الثالثي الثالث
  23911483  22080168  18777626  18312322  18993173  16129228  الثالثي الرابع
  105572311  94236380  84350255  77543637  74829914  67545427  جمموع السوق

  :من املوقعالس الوطين للتأمينات : املصدر
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يتضح لنا بأن رقم أعمال قطاع التأمني يف اجلزائر قد حقق ارتفاعاً ) 20-5(     من خالل اجلدول رقم 
ويرجع سبب ذلك إىل جلوء األفراد إىل التأمني  ، م2013 إىل سنة م2008 خالل الفترة من سنة متواصالً

الذي ) اإلجباري(على ممتلكام من احلرائق، باإلضافة إىل تزايد حصص فرع التأمني على السيارات 
 .تزامن مع ارتفاع حظرية السيارات خالل هذه الفترة

توزيع اخلدمة التأمينية يف  مدى انتشاربغرض توضيح :  يف اجلزائرشبكات توزيع اخلدمة التأمينية -3
تعداد شبكات التوزيع املنتشرة يف سوق  )6-5(  نتناول من خالل الشكل رقمسوق التأمني اجلزائري،

  .أمني يف اجلزائرالتأمني اجلزائري ألهم شركات الت

  م2012ئر خالل سنة  عدد شبكات التوزيع يف شركات التأمني باجلزا:)6-5(الشكل رقم 

     Source : Conseil National Des Assurances : RESEAU DE DISTRIBUTION DES 
SOCIETES D’ASSURANCE, Mars 2013, P : 02. 
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يتضح لنا بأن سوق التأمني يف اجلزائر يتميز بسيطرة شركات  )6-5( مـن خـالل الشكل رقم     
 التوزيع أو من حيث حصة شركات التأمني حيث عدد شبكاتالتأمني العمومية على القطاع سواء من 

العمومية يف السوق اجلزائري كما استخلصنا سابقاً، كما أن فرع التأمني على السيارات الذي يعترب 
األمر الذي يبني لنا بأن سوق التأمني اجلزائري ال إجبارياً حيتل أكرب حصة يف سوق التأمني اجلزائري، 

  .رقى للمستوى العاملي مما يوجب ضرورة تطويره وتنمية أدائهغري متطور ومل يزال 
فقد فسح اال تدرجيياً يف اجلزائر إعادة التأمني  نشاط فيما خيص:  نشاط إعادة التأمني يف اجلزائر-4

وبغرض تفصيل  ، 95/07األمر  وذلك مبوجب أمام الشركات املعتمدة لتمارس عمليات إعادة التأمني،
 خالل اجلدول التايل عرضاً لتطور رقم أعمال نشاط إعادة التأمني يف اجلزائر خالل أكثر نستعرض من

  :م2012م و2011 سنة
   )م2012-م2011(خالل الفترة تطور رقم أعمال نشاط إعادة التأمني يف اجلزائر ): 21- 5(جلدول رقم ا

  مليون دينار جزائري:              الوحدة                                                                      
    رقم أعمال إعادة التأمني  رقم أعمال إعادة التأمني

  )%(نسبة النمو   م2012  )%(نسبة النمو   م2011
  %93  15268  %94  12690  إعادة التأمني الداخلي

  %7  1212  %6  819  إعادة التأمني اخلارجي

  %100  16480  %100  13509  إمجايل إعادة التأمني
  Source : Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie Rapport annuel 2012, P25. 

يتضح لنا بأن نشاط إعادة التأمني يف اجلزائر يعرف تطوراً، حيث ارتفع ) 21-5(من خالل اجلدول رقم 
مليون  16480م إىل 2011 مليون دينار جزائري خالل سنة 13509رقم أعمال نشاط إعادة التأمني من 

م، كما نالحظ من خالل اجلدول أعاله بأن احلصة األكرب من نشاط 2012دينار جزائري خالل سنة 
م، 2011خالل سنة  %94إعادة التأمني كانت لصاح نشاط إعادة التأمني الداخلي واليت بلغت نسبة 

عادة التأمني اخلارجي، ويرجع أما احلصة املتبقية فهي لصاحل نشاط إم، 2012خالل سنة  %93 وبلغت
عن ذلك لكون التنظيم القانوين لنشاط التأمني يف اجلزائري ينص على إجبارية تنازل شركات القطاع 

املرسوم وذلك مبوجب ) CCR(الشركة املركزية إلعادة التأمني لصاحل حصة األخطار اليت تعيد تأمينها 
  :سب التنازل كما يلي نوحددت م،1995ديسمرب  09يف الصادر  95/409 التنفيذي رقم

  .كيمياء، نقل أجسام السفن  لألخطار الصناعية املرتبطة بالبترو80% -
  . لألخطار األخرى%25، و لألخطار املتعلقة بنقل البضائع املشحونة جواً أو حبرا40%ً -
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) املتنازل عنها (ربز لنا ضرورة إدخال التنازل القانوين عند انفتاح القطاع يف كون توجيه احملافظ     وت
حنو هيئة حكومية تتوىل مراقبة وإدارة املوارد من العملة الصعبة، جينب الدولة مواجهة خطر ختلي 

، وتوجهها حنو السوق الدولية، )CCR(شركات التأمني املباشرة عن الشركة املركزية إلعادة التأمني 
    . إىل اخلارجوبذلك حيدث نزيف حقيقي لرؤوس األموال بالعملة الصعبة املتجهة

قامت  يف اجلزائر بغرض تنمية نشاط قطاع التأمني: قطاع التأمني دور الدولة يف تنمية -ثــالثاً
  :السلطات اجلزائرية بالعديد من اإلجراءات نذكر أمهها فيما يلي

 قطاع التأمني اجلزائري قامت نميةبغية ت: شراف والرقابة على قطاع التأمنيتأسيس هيئات لإل -1
  :1بتأسيس جمموعة من اهليئات لإلشراف والرقابة على نشاط التأمني، نستعرضها فيما يليالدولة 

وحتتوي على مديرية التأمني، أو إعادة / والتأمنيتقوم بتقدمي الترخيص لفتح شركات : وزارة املالية  - أ
 يف اجلزائر، التأمينات اليت تعترب مبثابة هيكل مكلف بضمان فعالية الرقابة واإلشراف على قطاع التأمني

 الرقايب يف عني املكان أو من خالل الوثائق؛نشاطها حيث متارس 
يعترب مجعية مهنية متخصصة بدراسة مشاكل املؤمّنني، مت تأسيسه : )UAR(حتاد املؤمّنني اجلزائرينيإ  - ب

أو إعادة التأمني فقط، حيث /تقتصر العضوية فيه على شركات التأمني وم، 1994 فيفري 22بتاريخ 
أو إعادة التأمني، من خالل /ف إىل تطوير سوق التأمني واخلدمات املقدمة من قبل شركات التأمني ويهد

  :2متابعة مستجدات الصناعة التأمينية وتقنياا احلديثة، وتتمثل مهامه فيما يلي
 القطاع؛ عمال يلتأه مستوى نيحتس يف واملسامهة املقدمة اخلدمات ني نوعيةحتس على العمل -
 املهنة واحلفاظ عليها؛ رسيخ أخالقياتت السعي  -
  .ينياالكتوار نيوالعمل على تكو املباشر، ضيالتعو ةياتفاق يستأس  -

مت إنشاء الس الوطين للتأمينات باعتباره   95/07مبوجب األمر : )CNA( الس الوطين للتأمينات -ت
، التأمييناألطراف الفاعلة يف النشاط  حتت وصاية وزارة املالية، ويتكون من ممثلي يعملجهازاً استشارياً 

،  جلنة التسعري، جلنة تنظيم وتطوير السوق واللجنة القانونيةلجنة املاحنة لالعتماد،ال: ويضم أربع جلان وهي
  :3يسعى الس الوطين للتأمينات لتحقيق األهداف التالية

  ؛منيالتأ بنشاط املتعلقة املسائل عيجلم بالنسبة استشارات قدمي -
                                                

 .136-135:  مرجع سابق، ص ص التكافلي بني النظرية والتطبيق،نظام التأمني:  محدي معمر 1
حبث مقدم للملتقى الدويل حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني ،  دور الرقابة واإلشراف يف تنمية قطاع التأمني يف اجلزائر: صربينة شراقة 2

 .09: صم، 2011 أفريل 26و 25سطيف، اجلزائر، التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس، 
 .09: ، مرجع سابق، صصربينة شراقة  3
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 العمل على وشركات التأمني وشركات إعادة التأمني ل الداخلي يريالتس ظروف ثيوحتد نيحتس -
  نشاطها؛إدارة يف ثةياحلد اتيالتق دخالإ
 حدوث فرص من صيللتقل ةيوالوقا ةياحلما اساتيوس وسائل ريتطو خالل من القطاع ةيترق -

 ؛املخاطر
  .ةيالوطن اتياإلحصائ على ناءاًب نيالتأم أقساط ديحتد -

 موجود ئةياهل مقر هذه  04\06مت تأسيس هذه اللجنة مبوجب القانون : اهليئة املركزية للمخاطر -ث
 من التأمنيتقوم بضمان الرقابة املستمرة لألخطار حمل  نات،يالتأم ةيريمبد مرتبطةية، حيث أا املال بوزارة

حول العقود املكتتب  ةيجنباأل ركات التأمنيش وفروع التأمنيخالل البيانات اليت جتمعها من شركات 
عن مجيع عقود التأمني إعادة التأمني ملزمة بتقدمي مجيع البيانات أو /و، حيث أن شركات التأمني فيها

  اليت تصدرها؛
هي عبارة  و04\06مت تأسيس هذه اللجنة مبوجب القانون  :)CSA( اتالتأمينجلنة اإلشراف على  -ج

مراقبة مدى احترام شركات ووسطاء التأمني، إذ تسهر على عن جهاز ميارس رقابة الدولة على قطاع 
بأن ، وإذا تبني هلا التأمنيإعادة أو / والتأمنيتعلقة بامل املعتمدين لألحكام التشريعية والتنظيمية التأمني

 للخطر، فإنه ميكنها تقليص نشاط هذه التأمنيواملستفيدين من عقود ؤمن هلم يعترض مصاحل املهناك ما 
 ةيوتنم ةيترق يف فرع أو عدة فروع للتأمني، حيث تعمل جلنة اإلشراف على التأمينات على ركةالش

تصادي واالجتماعي لذلك تقوم بالتحقق من مصدر االق النشاط يف إدماجه دف نيللتأم الوطين السوق
األمن املايل إعادة التأمني بغرض حتقيق أو /و األموال املوجهة لتأسيس أو زيادة رأس مال شركات التأمني

  لشركات التأمني؛
مت تأسيس هذا الصندوق لدى وزارة املالية مبوجب القانون  :)FGA( ن هلممصندوق ضمان املؤ -ح

 أو املستفيدين من عن الوفاء بالتزاماا جتاه املؤمن هلم التأمنيحتمل عجز شركات  تتمثل مهمته يف 04\06
 وفروع الشركات التأمنيأو إعادة / والتأمنينوي لشركات ، وتتشكل موارده من اشتراك سالتأمنيعقود 

  .األجنبية املعتمدة
 مت السماح لشركات 06/04 من القانون 53مبوجب املادة : اخلدمة التأمينيةتوسيع نطاق توزيع  -2

 األمر راصد كما مت إللتوزيع األخرى والشبكات املالية، واملؤسسات البنوكالتأمني بتوزيع خدماا عرب 
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 البنوك قبل من التأمني منتجات زيعتو شروط الذي وضع ،م2007 ماي 22 والصادر يف 07/153
  1.األخرى التوزيع وشبكات املالية واملؤسسات

 اجلزائر يف التأمني لشركات املالية املالءة نظام وضع مت لقد:  االلتزام باحترام القواعد االحترازية -3
 التأمني، تشريعات يف النظر إعادة خالل من  06/04لقانون ومت تعزيزه مبوجب ا ، 95/07مبوجب األمر 

  :2ونذكر أهم ما جاء يف هذه اإلصالحات وفيما يتعلق بالقواعد االحترازية فيما يلي
 من أدىن حد التأمني وإعادة التأمني شركات على اجلزائري املشرع يفرض :املال لرأس األدىن احلد  - أ

 عند اًونقد كامل بشكل املال رأس حتريرمت م 2006 سنة ويف النشاط، مبمارسة هلا للسماح املال رأس
 ؛الشركة تأسيس

التأمني تكوين مؤونات الضمان دف  وإعادة التأمني شركات على يتوجب: التقنية املؤونات تكوين  - ب
 تقنيةال الديون كفاية عدممواجهة  أجل من التقنية للديون إلزامية مكملة مؤونة تعزيز  املالءة املالية وتكوين

 ذات التسيري مصاريف أو السنوي النشاط إقفال بعد التعويضات عن أو اإلعالن املتدين تقييمها عن الناتج
  الكوارث؛خماطر ضد مؤونات تكوين جيب كما العالقة،

 التزامات متثل وهي امليزانية من اخلصوم جانب يف التقنية الديون تقع : التقنية الديون تكوين   - ت
 املؤمن هلم واملستفيدين من عقود التأمني، حيث خيضع تكوين هذه جتاه التأمني عادةوإ التأمني شركات

 .الديون موعة من القواعد القانونية املتعلقة بتأمني األضرار، واملطالبات واملصاريف مستحقة الدفع
م لتزاعلى ضرورة اال  95/07مر نص األ:  لشركات التأمنيدعم مبادئ احلوكمة واألمن املايل -3
 قيمة من حصة عن جبارياإل التنازلادئ احلوكمة ودعم األمن املايل لشركات التأمني عن طريق بمب

يف ، )CCR(الشركة املركزية إلعادة التأمني  لصاحل ةيستيعابالا هاطاقت حدود يف حملي تأمني ملعيد اخلطر
  على خدمة مصاحل املؤمن  اًحرص، وذلك كله 3حني ميكنها التنازل عن الباقي لشركة إعادة تأمني أخرى
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ضرورة التأكد من مصادر  ينص على 06/04، أما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ احلوكمة فإن القانون هلم
  .1موال املعتمد عليها لتأسيس شركة التأمني أو الرفع من رأس ماهلااأل

  صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر         : املطلب الثاين 
اقع صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر من خالل تطبيقاته يف شركة سالمة للتأمني، حيث  يتبني لنا و    

تعترب شركة التأمني الوحيدة يف اجلزائر اليت متارس نشاط التأمني التكافلي، وبغرض تفصيل أكثر نتناول 
نتقاالً لدراسة جتربة من خالل هذا املطلب عرضاً للتنظيم القانوين لصناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر ا

  .شركة سالمة للتأمني
أمني يف اجلزائر بتتبع اإلصالحات اليت شهدها قطاع الت:  التنظيم القانوين لصناعة التأمني التكافلي-أوالً

 للتأمني الوطنية الشركاتوجود  جانب إىل شهد قطاع التأمني اجلزائري االستقالل يتضح لنا بأنه ومنذ
  :2ردها فيما يليون رئيسية قرارات ثالث إصدار مت حيث، التعاونية التأمني بصناديق عرف يما

 التأمينات لتجديد املركزي الصندوق جملس حل ملتضمنوا م1964جوان  17 بتاريخ املمضي القرار  -
 ؛الصندوق لتسيري مؤقتة إدارة جلنة وتعيني الفالحية بالتعاونيات اخلاصة

 اخلاصة اجلزائرية التأمني لتعاونية الترخيص ملتضمناوم 1964 ديسمرب 29بتاريخ  املمضي القرار -
 ؛التأمني عمليات بعض جراءإب والثقافة التربية بعمال

 اإلسالمية املؤسسة إنشاء املتضمنة باالتفاقية يعرف ما على صادقةقامت اجلزائر باملم 1996 سنة    خالل
 23واملمضي بتاريخ  144\96 مرق رئاسيال رسوم املمبوجب الصادرات وائتمان ستثماراتال التأمني
 ذات شركات بإنشاء يسمح اًعام اًقانون اعتباره ميكن ما إصدار   متم2009خالل سنة  و .م1996أفريل 
 املرسوم على أساساً ينصب اجلزائر يف التكافلي التأمني عن احلديث جوهر فتعاوين، أو تعاضدي شكل

 من 215املادة  لنص قانوين كأثر جاء والذي ،م11/01/2009بتاريخ  الصادرو 3 09/13 رقم التنفيذي
 ، حيث مسـح هذا املرسوم 2006فيفري 20 يف املمضي 06/04رقم  بالقانون املعدل   95/07القانون 

   وقد تضمن هذا املرسوم أربعة مـواد.تعاضدية شركة أو مسامهة شركة شكل يف تأمني بإنشاء هيئات

                                                
 مارس 12 والصادرة بتاريخ 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رقم ، م2006 فيفري 20 املؤرخ يف 06/04 القانون 1

 .م2006
دول حويل مؤسسات التأمني حبث مقدم للملتقي ال بني التجاري والتعاوين، 09/13التأمني يف ظل املرسوم التنفيذي :  براحلية بدرالدين2

  .   07 :م، ص2011 أفريل 26 و25التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التقليدية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
ة  والصادر03م اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رقم، 2009جانفي  11  الصادر يف09/13رقم  التنفيذي املرسوم 3

 .15: ، صم2009 جانفي 14بتاريخ 
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 مقسمة مادة مخسة وثالثني من متكون التعاضدي الشكل ذات ركاتللش اًمنوذجي اًقانون ميثّل وملحقاً 
 .الرحبية اشتراط دون يسمح بإنشاء شركات تأمني  نهفإ املرسوم هذا ألحكام وبالنظر، فصول أربعة على

التنظيم القانوين لصناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر ال زالت حتتاج جلهود كبرية وذا ميكن القول بأن 
 تنمية هذه الصـناعة، فإصدار جمرد مرسوم تنفيذي يعترب غري كاٍف، حيث جيب إصدار مجلة من أجـل

من التشريعات والقوانني اليت تعمل على بيان وتوضيح معىن نشاط التأمني التكافلي وأسس العمل به وفق 
  .القانون اجلزائري، ومنح تسهيالت من أجل إنشاء شركات تأمني تكافلي يف اجلزائر

 التعريف بشركة سالمة للتأمني يف اجلزائر، بغرض:  التعريف بشركة سالمة للتأمني يف اجلزائر-ثـانياً
  :نستعرض من خالل مايلي تعريفاً للشركة األم، لننتقل لتعريف شركة سالمة

خدمات التأمني  إحدى الشركات الرائدة يف تقدمي سالمة شركة تعترب: تعريف شركة سالمة األم - 1
تقدم حلول تأمينية ، حيث اإلمارات العربية املتحدة بم يف ديب1979  مت تأسيسها سنةالتكافلي، وقد

 ويقدر رأمسال شركة ،تكافلية منافسة ومتنوعة حلماية املمتلكات والتأمني ضد احلوادث والتكافل الطيب
ما أ. وهي مدرجة يف سوق ديب املايل)  مليون دوالر أمريكي300(بليون درهم إمارايت  1.1سالمة 

إعادة تكافل يف العامل وموقعها تونس  حدى الشركات التابعة لسالمة، فهي أكرب شركةإ" بست ري"
من قبل مؤشر  (BBB) التصنيف على" بست ري"وقد حصلت .  دولة60وتقدم خدماا يف أكثر من 

ياك شركة إمن قبل إيه إم بست، وقد مت اعتماد  (++B) كما حصلت على التصنيف، ستاندرد آند بورز
 كشركة مسامهة عامة يف اململكة العربية السعودية مبوجب مرسوم التكافلي سالمةالسعودية للتأمني 

وتضم جمموعة سالمة ست شركات تكافل تقدم أفضل . م2006سنة ملكي صدر يف شهر أكتوبر 
مارات العربية اإل: خربات التأمني التكافلي واحللول املبتكرة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف كالً من

إضافة إىل شركة  ، األردن،اجلزائر ،السنغال ، مجهورية مصر العربية، اململكة العربية السعودية،املتحدة
 .1تونس إعادة التكافل يف

حدى الفروع التابعة للشركة إشركة سالمة للتأمينات هي  :تعريف شركة سالمة للتأمني باجلزائر -2
مبقتضى القرار لقد اعتمدت شركة سالمة واإلماراتية ومقرها السعودية، " إياك"العربية اإلسالمية للتأمني 

الربكة " استحوذت على الشركة حيث من قبل وزارة املالية، م2006  جويلية02 الصادر بتاريخ 46رقم 
خدمات متعددة يف السوق اجلزائرية الشركة وفر وت، م26/03/2000 اليت مت إنشاؤها بتاريخ" واألمان

                                                
 .139:  مرجع سابق، صنظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق،:  محدي معمر 1 
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تنفرد خبدمات و مديريات جهوية، 4 نقطة بيع على مستوى كافة التراب الوطين و150 على حيث تتوفر
  . 1 التكافليالتأمني اليت تتعامل بعلى مستوى الوطينهي الوحيدة ف يالتكافلالتأمني 

اليت نوردها ، وشركة سالمةمنتجات تتنوع حصيلة  :منتجات شركة سالمة للتأمينات اجلزائر -ثـالثاً
   :فيما يلي

  :2ميكن تلخيص أهم منتجات الشركة فيما يلي :للشركة املنتجات العامة -1
 ؛ على السياراتالتأمني - أ

 ؛ على احلرائق واملخاطر املصاحبةالتأمني  - ب
 ؛..احلرائق أو حوادث الطائرات، نتيجة  الشامل على املمتلكاتالتأمني   - ت
وفاة أو العجز الدائم والعجز تقدم هذه الوثيقة التعويض يف حالة ال: مني احلوادث الشخصيةأت   - ث

  ؛اجلزئي الناتج عن حادث
إن تشريع تعويضات العمل يقدم مزايا يف حالة الوفاة أو الضرر : تأمني تعويضات العمال  - ج

 ؛اجلسماين الناتج عن حادث للعامل أثناء العمل
 ؛مني حوادث السفر والعالج والتنومي يف املستشفياتأت  - ح
  األعمال؛تقصري يف أداء والضرر الناجم عن إمهال ووالتلف مني املسؤولية العامة،أت  - خ
  .عن ضرر اإلمهالجتاه العميل  ة أصحاب العمليمسؤول، ومني مسؤولية املنتجاتأت  - د
  :3وتتمثل يف : منتجات التكافل يف شركة سالمة-2
 ؛تضمن توفري رأس املال وقت التقاعدي و التكافلي وتراكم رأس املالالتأمني  - أ

، يسمح لهن ميف حالة الوفاة أو العجز املطلق والنهائي للمؤ: الرعاية االجتماعيةتكافلي والمني أت ال - ب
  ؛يف شكل تأمني على احلياة) األزواج، األبناء، األمهات(بالدفع الفوري للمستفيدين املعنيني 

 نميتيح سداد رصيد القروض غري املسددة للمقرض يف حالة وفاة املؤ:  التكافلي واالئتمانالتأمني - ت
  ؛ وهو خمصص ملوظفي القطاع العام واخلاصله

                                                
حبث مقدم للملتقى الدويل السابع حول الصناعة ، "جتربة شكة سالمة للتأمينات اجلزائر"شركات التأمني التكافلي : احممدي بوزينة أمينة 1 

 .11: م، ص2012 ديسمرب 04 و03، جامعة الشلف، -جتارب الدول-ية، الواقع العملي وآفاق التطويرالتأمين
، حبث مقدم )مع اإلشارة إىل شركة سالمة للتأمينات اجلزائر( واقع خدمات التأمني اإلسالمي باجلزائر :  حوتية عمر وحوتية عبد الرمحان 2

  .23: م،  ص2011 فيفري 24و23ورهانات املستقبل، املركز اجلامعي بغرداية، ...المي، الواقعضمن للملتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلس
 .143: ، مرجع سابق، صنظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق: محدي معمر3



 -291-ص......................…………جتارب دول عربية يف تنمية صناعة التأمني التكافلي: خلامسالفصـل ا

  
 

محاية و، تشكيل معاش تقاعدي  منملؤمن لهمكن اتهي منتجات مرنة و، فوائد منتجات التكافل  - ث
كما ،  للمستفيديناألسرة يف حالة الوفاة الطبيعية أو العجز عن طريق ختصيص مبلغ مقطوع حمدد سلفاً

تقدمي إضافة إىل حتسني الوضع العائلي و، ت يف وقت مبكرلى رأس املال الثابفرصة للحصول عمينح 
 .ضمانات الختيار العديد من االحتياطات اخلاصة اليت تناسب ضمان احلماية

ة سالمة للتأمينات اجلزائر تستخدم شرك :املستخدمة من طرف الشركةستثمار االصيغ  -رابــعاً
  : 1هيصيغ الستثمار أمواهلا ثالث 

اربة هي اتفاقيـة استثمار أموال بني اثنني أحدمها يقدم رأس املال واآلخر املض : منوذج املضاربة-1
ويف هذا النموذج يكون ، ثننييتم اقتسامه بني اإل) الربح(اربة ، وناتج الـمض)املضارب(يقدم اجلهد 

  ؛ هو املضاربؤمناملو ن رأس املالمحلة الوثائق هم الذين يقدمو
، واستثمار التأمني هلم يف إدارة عمليات من بدور الوكيل عـن املؤتقوم الشركة : منوذج الوكالة-2

 ؛األقساط مقابل أجر معلوم
) األجر املعلوم( نسبة معينة من االشتراكات يف هذا النموذج شركةال تأخذ :موذج املختلطالن -3

  .ضارباملا بصفته من عوائد االستثمار واالشتراكات  معينة نسبةمع التأمنيمقابل إدارا ألعمال 

تطور أقساط شركة سالمة للتأمني نستعرض من خالل مايلي  : تطور نشاط شركة سالمة-امساًـخ
  :يف اجلزائر باإلضافة إىل أهم ميزاا التنافسية

بغرض التعرف على أداء شركة سالمة : شركة سالمة للتأمني يف اجلزائرالتأمني يف تطور أقساط  -1
تطور أقساط التأمني ) 7-5(والشكل رقم ) 22-5( رقم اجلدول لمن خالللتأمني يف اجلزائر نتناول 

 .م2012 إىل غاية سنة م2009املكتتب فيها بشركة سالمة خالل الفترة من سنة 
  
  
  
  
  
  

                                                
 التأمنيمؤسسات حول قدمة يف ندوة مداخلة م، جتربة سالمة للتأمينات اجلزائر يف تسويق التأمني التكافلي يف السوق اجلزائري: وليد سعود 1

: م، ص ص2011 أفريل 26 و25، جامعة  فرحات عباس، سطيف، يومي التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية
12-15. 
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  )م2012-م2006(خالل الفترة  شركة سالمة للتأمني يف اجلزائر أقساط  تطور ):22-5(اجلدول رقم 
  مليون دينار جزائري:                                        الوحدة                                    

ن ماألخطار املؤ
  عليها

  م2012  م2011  م2010  م2009  م2008  م2007  م2006

  2566  2085  1872  1826  1346  900  717  املركبات

  411  386  185  194  184  150  75  األخطار البسيطة

  414  411  353  307  162  214  159  أخطار املؤسسات

  97  48  41  96  91  161  75  أخطار النقل

  270  267  213  123  92  79  28  تأمينات األشخاص

  3758  3267  2659  2548  1876  1500  1054  اموع

  .م30/01/2013إحصائيات من مقر شركة سالمة للتأمني يف اجلزائر، :  املصدر
  ).22-5(والشكل البياين املوايل يوضح اجلدول رقم 

  )   م2012-م2007(خالل الفترة  شركة سالمة للتأمني يف اجلزائر أقساط تطور : )7-5(الشكل رقم 
  مليون دينار جزائري:                                                                              الوحدة

  
  .)21-5 (رقم من إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات اجلدول :                  املصدر

يتضح لنا بأن نشاط شركة سالمة للتأمني ) 7-5(والشكل رقم ) 22-5(         من خالل اجلدول رقم 
نالحظ تطور منو مبيعات الشركة من سنة إىل أخري، حيث انتقلت جمموع  يف اجلزائر يعرف منواً، إذ

م وبدأت ترتفع بنسب 2009ج سنة .مليون د 2548م  إىل 2006ج سنة . مليون د1054التأمينات من 
غري أن هذا اإلرتفاع ال يعترب كبرياً، نظراً ج، .مليون د 3758م ما قيمته 2012مرتفعة إىل أن بلغت سنة 

الخنفاض الثقافة التأمينية بصفة عامة والتكافلية بصفة خاصة لدى الفرد اجلزائري، حيث نالحظ من 
 والذي يعترب تأميناً إجبارياً حيظى مبعدل منو بأن التأمني على فرع املركبات) 7-5(خالل الشكل رقم 

مني
التأ

ط 
قسا

أ
 

 السنوات
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 مليون دينار جزائري 717كبري مقارنة بباقي الفروع، إذ ارتفعت أقساط التأمني على فرع املركبات من 
ويرجع هذا اإلرتفاع يف أقساط م، 2012 خالل سنة مليون دينار جزائري 2566 إىل م 2006خالل سنة 

 لتأمينات %24 لتأمني اخلواص و%76 متوازنة ومتنوعة بني فظةحمل سالمةك شركة تالمالتأمني أيضاً إىل ا
 ، فضالً عن ما شهدته من زيادة لعدد شبكات توزيع خدماا التأمينية، املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 شبكة توزيع للخدمة التأمينية خالل سنة 156حيث بلغ عدد شبكات توزيع اخلدمة التأمينية للشركة 
  .حتتل املرتبة اخلامسة من حيث عدد شبكات التوزيع يف سوق التأمني اجلزائري، إذ م2012

  :1نورد هذه امليزات فيما يلي:  امليزات التنافسية لشركة سالمة للتأمني-2
 ؛ركة التأمني التكافلي الوحيدة العاملة يف السوق اجلزائريتعترب شركة سالمة ش - أ

يترأسها الشيخ ( يدة اليت لديها هيئة رقابة شرعية  الوح شركة التأمنيلتأمنيسالمة لشركة  تعد  - ب
 ؛)املأمون القامسي

 لتأمينات املؤسسات %24 لتأمني اخلواص و%76حمفظة متوازنة ومتنوعة بني  متلك شركة سالمة  - ت
 ؛الصغرية واملتوسطة

 على السيارات يف مراكز اخلدمات ن هلملتعويض السريع للمؤم حتقق شركة سالمة للتأمني ا - ث
 ؛فعوالد

القدرة على التجديد من خالل خلق منتجات جديدة حسب تطلعات  لشركة سالمة للتأمني  - ج
 ؛تـأمني احلماية القضائية، املساعدة اخلاصة بالسيارات :الزبائن منها

  :قامت شركة سالمة للتأمني يف إطار تعاوا مع املؤسسات األخرى بعقد اتفاقيات مع كل من   - ح
اجلزائر بتاريخ بروتوكول تعاون مع بنك الربكة توقيع  بة للتأمنيقامت شركة سالم :بنك الربكة -

يف شركة سالمة  ستثماراتاتمويل ببنك الربكة حيث يهدف هذا االتفاق لقيام  م،2010 ماي 31
تجاري  ال اتفاق الشراكةأماسالمة لتسويق منتجاا عرب فروعها، شركة حني أن بنك الربكة يستعني ب

ولقد مت تكوين  أعوان البنك الذين ، تأمنيالبنك شبابيك يسمح بإنشاء سع عليه الثاين الذي مت التوقي
 اجلزائر(  التجريبية اخلمسة على مستوى الفروع البنكيةاليت ستفتح شبابيك سيشرفون على  تلك ال

لسفر، احلوادث حلماية العائلة، املنازل، ا:  التالية  لتسويق املنتجات)  قسنطينة، وهران، عنابة،02
 .وفق مبادئ التكافلم 2011 جوان 01 يف احملالت التجارية، و التأمني عن العمرة واحلج والعقار

                                                
 .11، صوليد سعود، مرجع سابق 1
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سالمة  بني برتوكول اتفاق يف هذا الصدد مت توقيع على :الصندوق الوطين للتعاضدية الفالحية -
 وفق ص لتأمني األشخاشركةنشاء إلهدف  يالصندوق الوطين للتعاضدية الفالحيةواجلزائر  للتأمينات
 25 الصادر بتاريخ 07-95 املكمل لألمر رقم م2006 فيفري 20 الصادر بتاريخ 04-06القانون 
 نشاط األضرار، عنالذي يلزم مجيع شركات التأمني فصل نشاط تأمني األشخاص م 1995جانفي 

 حتياط واحلوادث واحلماية العائلية تأمينات على الصحة والسفر واال هذه الشركةلذلك سنستعرض
كتتاب وذلك وفق التأمني التكافلي  وأي شخص يرغب يف اال،ستوجه للفالحني واملقيمني باألريافو

تحديد شروط وجدوى إنشاء حيث مت تنصيب جمموعة عمل تقنية ل، ة اإلسالميةعيبادئ الشرمل املطابق
 .1هذه اخلدمة اجلديدة

زائر لزيادة قدراا التنافسية، تسعى شركة سالمة يف اجل:  آفاق شركة سالمة لتنمية أدائها-سادساً
  :2وتطوير أدائها وتتجسد هذه اجلهود فيما يلي

حترص شركة سالمة للتأمني يف اجلزائر على توافق خدماا التأمينية : االهتمام بالرقابة الشرعية -1
أمون املالتكافلية مع مبادئ الشريعة اإلسالمية لذلك قامت بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية يترأسها الشيخ 

تجسد ذلك تو، األمر الذي يساهم يف كسب ثقة املشتركني، وحتقيق شرعية معامالا التأمينية، القامسي
على كافة الشركات التأمينية املتواجدة يف السوق الوطنية يفرض القانون اجلزائري  من خالل كون
ناىف تة، وهو أمر ي من مداخيل الشركة على شكل أسهم يف سندات اخلزينة العمومي%50ختصيص نسبة 

سالمة للتأمينات استطاعت أن تتكيف مع شركة ، غري أن الشركةمع التعامالت الالربوية احملددة يف 
. بار للتعامالت املالية املبنية على الجتنباً'' الربكة اإلسالمي''الوضع عن طريق إدراج األسهم ضمن بنك 

خاص يشمل كافة الفوائد اليت جتنيها الشركة إضافة إىل ذلك فإن جملس اإلدارة قام باستحداث رصيد 
من املعامالت الربوية بغرض فصلها عن رأس املال السنوي، حتت إشراف هيئة الرقابة الشرعية اليت ختضع 

استطاعت التكيف مع الوضع عن طريق ابتكار حلول '' سالمة للتأمينات''هلا، وعلى هذا األساس فإن 
 ؛3ةتتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمي

                                                
 .11، صوليد سعود، مرجع سابق 1
 .11، صوليد سعود، مرجع سابق 2
 07حبث مقدم للملتقى الدويل الثالث للتأمني التعاوين، الرياض، نظام التأمني التعاوين بني النظرية والتطبيق، : ن علي ومحدي معمر بلعزوز ب3
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توقيع  بقامت شركة سالمة للتأمني تنمية اجلانب املايل بغرض: االهتمام باجلانب املايل والفين -2
بنك حيث يهدف هذا االتفاق لقيام  م،2010 ماي 31اجلزائر بتاريخ بروتوكول تعاون مع بنك الربكة 

كة سالمة للتأمني شركة سالمة، وفيما يتعلق باجلانب الفين للشركة فإن شر ستثماراتاتمويل بالربكة 
، كما تم  على السيارات يف مراكز اخلدمات والدفعن هلملتعويض السريع للمؤمقيق اتعمل على حت

املساعدة بتنمية وظيفة االكتتاب عن طريق طرح منتجات تأمينية تكافلية تليب احتياجات العمالء ك
 ؛1تـأمني احلماية القضائية واخلاصة بالسيارات

تبذل شركة سالمة جمهودات كبرية لتنمية جانبها التسويقي، : ب التسويقي والثقايفالهتمام باجلانا  -3
كترونياً تعرف فيه خبدماا التأمينية، كما تسعى شركة سالمة لزيادة عدد قنواا يحيث أن هلا موقعاً إل

ن هلا أ، كما التوزيعية من خالل فتح العديد من الوكاالت التابعة هلا عرب خمتلف واليات التراب الوطين
 ها بينبرتوكول اتفاقشبابيك لتوزيع منتجاا التأمينية يف بنك الربكة اإلسالمي، كما قامت بتوقيع 

  لتأمني األشخاصشركةنشاء إلهدف يالصندوق الوطين للتعاضدية الفالحية و) اجلزائر سالمة للتأمينات(
وستوجه هذه  حلماية العائليةحتياط واحلوادث واتأمني على الصحة والسفر واالتطرح خدمات ال

 اجلانب التسويقي ونشر الثقافة نمية، وذلك كله بغرض ت للفالحني واملقيمني باألريافاخلدمات لفئة
 .2التأمينية لدى أفراد اتمع اجلزائري

  :3شركة سالمة على إستراتيجيتان لتنمية أدائها نتناوهلما فيما يلي كما تعتمد
  :ستراتيجية علىهذه اإلتعتمد : إستراتيجية التطور  - أ
  ؛ستدام يف سوق تأمينات املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملموقع  الت-

   لتوزيع اخلدمات التأمينية؛وضع شبكة كثيفة - 
   ؛ وحتسني اخلدمات املقدمة للزبائننميةت - 

  .حتقيق مردودية ذات منو متواصل، والعمل على املكثف واملستمر للموارد البشريةالتكوين  -
  : من أجل زيادة تنافسية الشركة عن طريقتستخدم هذه السياسة: ستراجتية التجاريةاإل  - ب
  ؛ حنو قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةةنظرة موجه -

                                                
 .30-29: ولبد سعود، مرجع سابق، ص ص  1
 .30-29: ولبد سعود، مرجع سابق، ص ص  2
 .147: ، مرجع سابق، صي بني النظرية والتطبيقنظام التأمني التكافل:   محدي معمر3
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خلدمات املقدمة نوعية ا نيس، وحتكافة التراب الوطين توسيع شبكة توزيع اخلدمات التأمينية عرب -
   املؤمن عليه؛)وقوع احلادث( حتقق اخلطر للمؤمن هلم عند

  .تطوير تشكيلة من املنتجات اجلديدة اليت تستجيب لتطلعات األفراد واملؤسسات  -
 ال زال حمدوداً، وحيتاج لبذل اجلهود بغرض  شركة سالمة للتأمنيمماسبق يتضح لنا بأن نشاط     

ئرية من خالل تطويره من خالل تكامل جهود طرفني، يتمثل الطرف األول واألساسي هو الدولة اجلزا
قيامها بإصدار النصوص القانونية اليت تسمح بتنظيم نشاط التأمني التكافلي ووضع التسهيالت الكافية 
اليت تسمح بانتشار هذه الصناعة يف السوق اجلزائري، فوجود شركة واحدة للتأمني التكافلي يف اجلزائر 

يام الطرف الثاين وهو شركة سالمة يعترب حاجزاً أمام تطور هذه الصناعة، باإلضافة إىل ضرورة ق
بتطوير نشاطها وتنميته من أجل كسب ثقة اجلمهور، األمر الذي يسمح بقيام شركات التأمني 
التجارية بفتح نوافذ لتقدمي خدمات تأمينية تكافلية وقد يصل األمر للتحول من شركات تأمني جتارية 

  .إىل شركات تأمني تكافلية

  عة التأمني التكافلي يف اجلزائر وسبل تنميتهاحتديات صنا: املطلب الثالث
تواجه صناعة التأمني التكافلي بصفة خاصة يف اجلزائر عدة حتديات تقف عقبة أمام تطور نشاط       

  .التأمني التكافلي، نتناوهلا يف هذا املطلب كما نستعرض سبل تنمية نشاط التأمني التكافلي باجلزائر

بالنظر إىل واقع قطاع التأمني يف اجلزائر، وما مت تناوله :  التكافلي باجلزائر حتديات صناعة التأمني-أوالً
يف هذا املبحث حول جتربة سالمة للتأمني ميكن استنتاج أهم التحديات اليت تواجه صناعة التأمني 

  :ما يليالتكافلي يف اجلزائر من خالل 
قانون التأمني احلايل يف اجلزائر ال يسمح : التحديات القانونية والتنظيمية لصناعة التأمني التكافلي  -1

بتقدمي خدمات ومنتجات تأمينية تكافلية بشكل صريح، كما هو احلال يف الكثري من الدول اليت جنحت 
السودان، ماليزيا، السعودية واإلمارات العربية املتحدة، كما أن : يف جتربة التأمني التكافلي ومنها

 09/13رقم  التنفيذي املرسومي يف اجلزائر ينعكس مباشرة على احلديث على قانون التأمني التكافل
 يوضح مبادئ التأمني التكافلي وصيغ إدارة شركات التأمني الوالذي ، م 11/01/2009بتاريخ  الصادر

التكافلي، إضافة إىل طرق مواجهة العجز يف صندوق املشتركني وغريها من األمور املتعلقة بصناعة 
ا ال يوضح القانون اإلجراءات الواجب إتباعها للتحول من شركات التأمني كمالتأمني التكافلي، 

فضالً عن كون قانون التأمني اجلزائري يفرض على شركات التجارية إىل شركات التأمني التكافلية، 
 من مداخيل الشركة على شكل أسهم يف %50التأمني املتواجدة يف السوق الوطنية ختصيص نسبة 
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قانون  –لتأمينية التكافلية، فضالً عن كونه ناىف مع التعامالت اتوهو أمر يمومية سندان اخلزينة الع
الً من خالل اشتراطه مستحي التأمني التكافلي أمراً اتشرك هذه إنشاء من جيعل -التأمني اجلزائري

مني التكافلي يف ، األمر الذي جيعل من الصعب أن ينمو ويتطور نظام التأمنخرطوجود مخسة آالف 
 ؛  1زائراجل

 أغلب شركات التأمني الناشطة يف السوق اجلزائري واليت تعرف وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد لكون
تطوراً ومنواً يف نشاطها هي شركات عمومية، ويف املقابل يوجد شركة تأمني تكافلي واحدة هي شركة 

 . نشاطهاسالمة للتأمني، األمر الذي حيد من القدرات التنافسية لشركة سالمة ويعيق
 نشاط التأمني التكافلي يف اجلزائر عدة حتديات فنية ومالية تقف عقبة يواجه: التحدي الفين واملايل -2

 :أمام تطور نشاطه نوردها فيما يلي
والذي جيمع بني اجلانب الشرعي والفين املتعلق بصناعة التأمني التكافلي، ؤهل نقص املورد البشري امل  - أ

تأمينية تقليدية األمر الذي ميثل حتدياً فيما خيص نشاط التأمني التكافلي، فأغلب العاملني لديهم خربة 
وينعكس ذلك من خالل قيام شركة سالمة للتأمني يف اجلزائر بإعداد قوائمها املالية يف مناذج حماسبية 

بة واملراجعة تقليدية واليت ال تراعي العمل التأميين التكافلي، وال تتوافق مع مانصت عليه معايري هيئة احملاس
 ؛للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين

، حيث أن مجيع الشركات اليت متارس التكافليفتقر سوق التأمني اجلزائري لوجود شركة إعادة   - ب
نشاط إعادة التأمني يف السوق اجلزائري هي شركات تأمني جتارية األمر الذي حيد من نشاط التأمني 

لتأمني بإعادة التكافل لربنامج التأمني التكافلي لدى شركة إعادة شركة سالمة لالتكافلي، حيث تقوم 
وفر جمموعة ت اليت ،)شركة بست ري (التكافل موعة سالمة األم، واملتمثل يف فرعها املوجود بتونس

كاملة من منتجات إعادة التأمني لتتناسب مع احتياجات معظم شركات التأمني يف األسواق الناشئة يف 
  ؛2ياأفريقيا وآس

جود بنك إسالمي وحيد هو بنك الربكة يف السوق اجلزائري واالفتقار لوجود سوق مايل و  - ت
 ؛ستثمار اشتراكات التأمني فيها وحتقيق نسب منو يف القطاعانشط مل يسمح لشركة سالمة للتأمني ب

 وجود شركة تأمني تكافلي واحدة يف السوق اجلزائر يقف عقبة أمام تسويق :التحدي التسويقي -3
اخلدمة التأمينية التكافلية، رغم كون شركة سالمة للتأمني تقوم بتوزيع خدماا التأمينية عرب االنترنت 

                                                
 .07: مرجع سابق، ص،  بني التجاري والتعاوين09/13التأمني يف ظل املرسوم التنفيذي : براحلية بدرالدين  1
  .148 : ص ، مرجع سابق،نظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق: محدي معمر  2
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وعرب بنك الربكة، غري أا تفتقر لنشاط تروجيي كفئ وفعال يساهم يف التعريف باخلدمات التأمينية 
 .التكافلية اليت تقدمها

 التأمينية بصفة عامة والثقافة التأمينية التكافلية بصفة  يفتقر الفرد اجلزائري للثقافة:التحدي الثقايف -4
خاصة، والدليل على ذلك كون الطلب على اخلدمات التأمينية يف السوق اجلزائري ينحصر يف الطلب 
على التأمني اإلجباري فقط، ويرجع ذلك لكون الفرد اجلزائري يعترب التأمني ضريبة يدفعها، باإلضافة 

اإلهلية، فضالً عن اخنفاض مستوى دخل الفرد اجلزائري وارتفاع النفقات إىل كونه حتدي للقدرة 
 .املعيشية، كل ذلك ساهم يف عدم جلوء الفرد اجلزائري لطلب اخلدمة التأمينية

مما سبق يتضح لنا بأن صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر بصفة عامة تواجه العديد من التحديات    
التأمني حمدوداً رغم أمهيته ودوره يف دعم التنمية االقتصادية، وأهم هذه واملعوقات اليت جتعل نشاط 

التحديات هي غياب ونقص الثقافة التأمينية لدى الفرد اجلزائري، فضالً عن نقص التوعية التأمينية من 
) شركة سالمة للتأمني(قبل شركات التأمني، كما أن وجود شركة واحدة يف سوق التأمني باجلزائر 

خدمات تأمينية تكافلية جعل نشاطها حمدوداً جداً خاصة، يف ظل عدم قيامها بتنمية جانبها متارس 
التسويقي من أجل التعريف باخلدمة التأمينية التكافلية بغرض زيادة الطلب عليها، األمر الذي جعل 

  .صناعة التأمني التكافلي باجلزائر ال تعرف منواً رغم انتشارها على مستوى العامل
 بغرض تنمية نشاط التأمني التكافلي باجلزائر، نستعرض : سبل تنمية صناعة التأمني التكافلي-اًثـاني

 مع التأكيد على ضرورة االستفادة من جتارب الدول اليت حققت جناحاً يف سبل تنمية هذه الصناعة
  :نشاط التأمني التكافلي واليت نوردها فيما يلي

تنمية وتطوير نشاط التأمني التكافلي يف : ة التأمني التكافليتنمية اجلانب القانوين املنظم لصناع -1
يتضمن القانون إلزامية تطبيق املبادئ اليت يقوم اجلزائر يتطلب ضرورة تنمية اجلانب القانوين، حبيث 

عليها التأمني التكافلي ومراعات املعايري اإلسالمية الدولية كأساس لصياغة قانون التأمني التكافلي، كما 
ن يتضمن نص القانون تسهيالت تسمح بتأسيس شركات تأمني تكافلي وتنظم عملية حتول جيب أ

 شركات التأمني التجارية لشركات تأمني تكافلية؛
تنمية اجلانب الفين لشركات التأمني التكافلي يف : تنمية اجلانب الفين لشركات التأمني التكافلي -2

ين يف جمال التأمني بصفة عامة والتأمني التكافلي ضرورة العمل على فتح ختصصات للتكواجلزائر يتطلب 
، من أجل تنمية  يف ذلك على خرباء وخمتصني يف جمال صناعة التأمني التكافليدبصفة خاصة، واالعتما

                                                
 الرابعأنظر الفصل من التفصيل  ملزيد. 
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املورد البشري وجعله جيمع بني اجلانبني الفين والشرعي لصناعة التأمني التكافلي، كما يتطلب تنمية 
ني التكافلي باجلزائر ضرورة حتقيق التأهيل املتكامل للعاملني والذي جيمع اجلانب الفين لشركات التأم

 ؛مابني اجلانب الفين والشرعي، وذلك بغرض حتقيق التطبيق السليم لصناعة التأمني التكافلي
تطوير صناعة التأمني التكافلي باجلزائر : تنمية اجلانب التسويقي يف شركات التأمني التكافلي  -3

ام شركات التأمني التكافلي بتنمية جانبها التسويقي من خالل قيامها بتوسيع عملية يتطلب ضرورة قي
توزيع خدماا التأمينية سواء عن طريق فتح فروع جديدة أو من خالل الشبابيك البنكية أو عن طريق 

 فتح نوافذ لتقدمي خدمات تأمينية تكافلية عرب شركات التأمني التجارية؛
افة التأمينية يقف عقبة أمام تطور نشاط قنقص الث: ة التكافلي بني أفراد اتمعنشر الثقافة التأميني  -4

 كافة باستخدام التأميين الوعي لنشر الالزمة اجلهود بذل األمر الذي يتطلب ضرورة ،التأمني التكافلي
الوسائل املمكنة يف هذا اال ووفق خطط وبرامج مدروسة ومتكاملة، والعمل على توضيح شرعية 

 الفرد نظرة تغيرياخلدمة التأمينية التكافلية باعتبارها بديالً للخدمة التأمينية التجارية، وذلك بغرض 
 ؛ 1االختيارية اخلدماتية الصورة إىل اإلجبارية صورته من التأمني إىل اجلزائري

تطوير نشاط التأمني يتوقف على عامل مهم هو تكامل جهود كل من ممـاسبق يتضح لنا بأن    
وشركات التأمني التكافلي، من خالل قيام اجلهات املنظمة واملشرفة على القطاع  جلهات اإلشرافيةا

بإصدار القوانني وفتح اال أمام تأسيس شركات تأمني تكافلية، فوجود شركة واحدة يف قطاع التأمني 
من خالل توظيف اجلزائري جيعل أداءها حمدوداً، كما جيب على شركة سالمة للتأمني تنمية أدائها 

إطارات خمتصة يف جمال التأمني التكافلي واالهتمام والتركيز على نشر الثقافة والوعي التأميين باعتباره 
عامالً هاماً لإلقبال على اخلدمة التأمينية التكافلية، مع اإلشارة إىل ضرورة االستفادة من التجارب 

 جمال التحول من نظام تأمني جتاري إىل نظام تأمني الدولية الناجحة يف جمال صناعة التأمني التكافلي ويف
 . تكافلي

 

                                                
 .09:  مرجع سابق، ص،التأمني التكافلي كحل ملشكل غياب الثقافة التأمينية يف الوطن العريب بالرجوع حلالة اجلزائر: كمال رزيق  1
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  : الفصلخالصة
   لقد درسنا من خالل هذا الفصل جتارب بعض الدول العربية يف جمال تنمية صناعة التأمني التكافلي، 

عريب، حيث تناولنا يف بداية هذا الفصل نظرة حول واقع صناعة التأمني التكافلي على الصعيد العاملي وال
مث انتقلنا لدراسة ثالث مناذج خمتارة يف جمال صناعة التأمني التكافلي، وهي السودان، اململكة العربية 

  :السعودية واجلزائر، ولقد توصلنا إىل النتائج التالية
     حظيت صناعة التأمني التكافلي بقبول ملحوظ على املستوى العاملي، رغم أن بدايتها ونشأا كانت 

ى ذلك حترك شركات ل، ومما يدل ع وانتشاراً كبرياًإقباالً عربية هي السودان، حيث شهدت يف دولة
أكرب شركة تأمني يف العامل، ) ايه آي جي(التأمني الدولية الكربى باجتاه صناعة التأمني التكافلي كشركة 

، األمر الذي ةات أخرى تبنت هذه الصناعالشركة األوىل يف أوروبا، إضافة إىل شرك) أليانز(وشركة 
 ؛يبني لنا مدى جناح صناعة التأمني التكافلي

تعترب السودان دولة ذات نظام مايل إسالمي بأكمله متوازن يف هيكله ساهم يف ظهور ومنو صناعة      
 كأول اً اقتصادياًالواقع العملي فأصبحت بذلك منوذج ن اإلطار النظري إىلالتأمني التكافلي وانتقاهلا م

ويرجع ذلك إىل اجلهود اليت بذلتها الدولة السودانية من أجل  ، التكافليالتأمنينظام  يهادولة يطبق ف
تنمية هذه الصناعة ودور الشركة اإلسالمية للتأمني احملدودة يف دعم وتطور نشاطها باعتبارها أول 

 شركة تأمني تكافلي يف العامل؛
 اهتمت بصناعة التأمني التكافلي خاصة بعد تطبيق السعودية من بني الدول اليتتعد اململكة العربية        

، بغرض تنمية نشاط التأمني نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، وتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوين
التكافلي ولتحل شركات التأمني التكافلية حمل شركات التأمني التجارية، األمر الذي ساهم يف منو 

اململكة، وزيادة عدد شركات التأمني التكافلي، ومن بني هذه الشركات شركة صناعة التأمني التكافلي ب
وقاية للتأمني التكافلي اليت رغم حداثة نشأا إالَّ أا تعد من بني الشركات الرائدة يف جمال صناعة 

 التأمني التكافلي، وذلك نظراً الستخدامها استراتيجية فعالة لدعم وتطوير نشاطها؛
، حيث تعترب صناعة )التقليدي(ظام املايل اجلزائري هو نظام يسري كلية وفق النمط التجاري إن الن       

التأمني التكافلي صناعة ناشئة، تعاين عدة صعوبات معظمها نابع من طبيعة النظام املايل املسري، إضافة إىل 
 األمر الذي ساهم يف عدم نقص الثقافة التأمينية بصفة عامة والتكافلية بصفة خاصة لدى الفرد اجلزائري،

  .انتشار هذه الصناعة ومنوها
 



 
 
 

    

  اتمةـخـ  
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من خالل دراستنا هلذا املوضوع الذي تناولنا فيه متطلبات تنمية نظام التأمني التكافلي مع      

 يعترب من القطاعات األساسية يف يدراسة بعض التجارب العربية، توصلنا إىل أن نظام التأمني التكافل
ق استقرار  لدى األفراد، وحتقيةاالقتصاد وذلك من خالل مسامهته يف بعث األمان والطمأنين
 :روح ضمن إشكالية البحث وهواملشروعات، ويف حماولة منا لإلجابة على التساؤل اجلوهري املط

كان من  تنمية صناعة التأمني التكافلي، وماهو واقع تطويرها يف الدول العربية؟ سبلماهي 
نا من الضروري إلقاء نظرة شاملة حول نظام التأمني التجاري من خالل الفصل األول الذي خلص

 من واملنشآت لألفراد التأمينية التغطية توفرينظام التأمني يلعب دوراً هاماً يف خالل دراسته إىل أن 

 قد أفتوا  املسلمنيأغلب الفقهاءلكون يف هذا الفصل خلصنا كما  ،يواجهوا  اليتاألخطار نتائج
مث انتقلنا لدراسة  . التكافليالتأمنيبعقد وجواز التعامل از التعامل بعقد التأمني التجاري، بعدم جو
 لكون نظام ه، وقد توصلنا من خالل من خالل الفصل الثاين النظرية لنظام التأمني التكافلياألسس

  .حظي بقبول عموم املسلمني وعلمائهم ألنه جيسد معىن التعاون والتكافلالتأمني التكافلي قد 
تكافلي، حيث خلصنا من خالل دراسته وقد خصصنا الفصل الثالث لدراسة شركات التأمني ال     

من التأمينية بإدارة عملياا إىل أنه رغم تنوع شركات التأمني التكافلي إالَّ أن ما جيمعها أا تقوم 
 كاملضاربة، الوكالة، اإلجارة والوقف، وقد توصلنا أيضاً من خالل هذا خالل العقود اليت تربمها 

 التأمني شركات يف البارزة السمات من رقابة الشرعية تعترب وهيئة الالتأميين الفائضالفصل لكون 
  .التكافلي

وصوالً إىل دراسة سبل تنمية صناعة التأمني التكافلي من خالل الفصل الرابع، حيث توصلنا       
من خالل دراسته إىل أن تنمية صناعة التأمني التكافلي تتطلب ضرورة تنمية اجلانب القانوين املنظم 

فضالً عة باإلضافة إىل تنمية دور الرقابة الشرعية سواء كانت رقابة داخلية أو خارجية، هلذه الصنا
توفري السيولة الالزمة لتغطية عن ضرورة تنمية اجلانب املايل لشركات التأمني التكافلي من أجل 

التكافلية عليها، كما جيب تنمية اجلانب الفين من خالل تطوير اخلدمة التأمينية  ؤمنتاملخاطر اليت 
باإلضافة إىل وحتقيق التأهيل املتكامل للمورد البشري والذي جيمع مابني اجلانب الفين والشرعي، 

  .ةالتكافلياالهتمام بنشر الثقافة التأمينية ة ضرور
     مث قمنا بدراسة بعض التجارب العربية يف جمال تنمية صناعة التأمني التكافلي، حيث توصلنا 

تجاري إىل نظام التأمني ال جناحاً كبرياً يف عملية التحول من نظام قد حققتالسودان لكون دولة 
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نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، تطبيق ب كما قامت اململكة العربية السعودية .تكافليالتأمني ال
، بغرض تنمية نشاط التأمني التكافلي ليحل نظام التأمني التكافلي ظام الضمان الصحي التعاوينون
 فهي على عكس التجربتني السودانية والسعودية يف جمال تنمية أما اجلزائر .ل نظام التأمني التجاريحم

صناعة التأمني التكافلي، فرغم تعدد اإلصالحات اليت شهدها قطاع التأمني يف اجلزائر، إالَّ أنه مازال 
  .يطغى على سوق التأمني اجلزائري نظام التأمني التجاري

  : للموضوع مايليدراستنا فقد تبني لنا من خالل لبحث ابالنسبة لفرضيات
 أن التأمني التكافلي هو نظام مبين على التعاون والتكافل،اليت مفادها للفرضية األوىل بالنسبة  -

وقد مسح بتقدمي مناذج اقتصادية خالية من الربا مقارنة بنظام التأمني التجاري، هي فرضية صحيحة 
فقهاء، من خالل دراسة اجلانب الشرعي لنظام التأمني التكافلي، حيث خاصة بعد النظر يف آراء ال

وقد حظي بقبول اتضح لنا بأن نظام التأمني التكافلي جائز شرعاً باتفاق مجيع الفقهاء املعاصرين، 
 واسعاً؛ اًرا انتشعموم املسلمني ألنه جيسد معىن التعاون والتكافل، لذلك شهد

نشاط شركات التأمني التكافلي وأسس عملها ال تنص على أن  اليت ةنيللفرضية الثابالنسبة  -
خيتلف عن آلية عمل شركات التأمني التجارية، إالَّ فيما يتعلق بتفادي املعامالت الربوية عند 

أن نشاط شركات التأمني التكافلي يتفق مع استثمارها للفائض التأميين، هي فرضية خاطئة، حيث 
اجلوانب وخيتلف عنه يف العديد من األمور املتعلقة بالشرع شركات التأمني التجاري يف بعض 

األسس الفنية اليت تقوم على تقدير نفس تباع إوأحكامه، فمن أوجه االتفاق بينهما التزامهما ب
، إضافة إىل اخلسائر، وحتديد األقساط الشهرية بناًء على قانون االحتماالت وقانون األعداد الكبرية

ة، ويتفقان على االلتزام بدفع التعويضات عند انتهاء مدة العقد، أما أوجه املصاريف اإلداريحتمل 
 بينهما، فإنها تتمثل يف األسس واملبادئ اليت تقوم عليها كلتا الشركتني، ورأس مال ختالفاال

الشركة، وحساب الشركة، وطبيعة إبرام العقد، ووجود هيئة الرقابة الشرعية، وأركان عقد 
 وائد االستثمار والفائض التأميين؛ طرق التعويض واالستثمار، وتوزيع عالتأمني، فضالً عن

 اليت تنص على أن تنمية وتطوير صناعة التأمني التكافلي يتطلب لثالثةلفرضية اخبصوص ا -
ضرورة إعادة النظر يف التشريعات املنظمة لعمل شركات التأمني التكافلي، وإصدار قانون ينظم عمل 

هذه الصناعة ال يتطلب لي، هي فرضية صحيحة يف جزء منها، حيث أن تنمية شركات التأمني التكاف
إعادة النظر يف التشريعات املنظمة هلا فقط، بل جيب على شركات التأمني التكافلي العمل على 
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تطوير نشاطها من خالل تنمية دور الرقابة الشرعية، تنمية اجلانب املايل والفين كما جيب عليها تنمية 

       .تسويقي وبذل اجلهود بغرض نشر الثقافة التأمينية التكافليةاجلانب ال

      :  نتائج الدراسة-
  :   بعد دراستنا للموضوع، مت التوصل إىل جمموعة من النتائج نذكر أمهها فيما يلي   
يعد قطاع التأمني من القطاعات اهلامة يف االقتصاد وذلك من خالل مسامهته يف بعث األمن  -

 لألفراد واملشروعات، األمر الذي جعل العلماء املسلمني يقومون بالبحث يف مشروعيته والطمأنينة
ملعرفة مدى توافقه مع قواعد الشريعة اإلسالمية وأحكامها، وعلى ضوء هذا البحث مت التوصل إىل 

 عقد التأمني التكافلي الذي يعترب بديالً لنظام التأمني التجاري؛
بعدة خصائص يتفق يف بعضها مع عقد التأمني التجاري، وينفرد عقد التأمني التكافلي يتميز  -

عنه يف البعض اآلخر، فيتفق عقد التأمني التكافلي مع عقد التأمني التجاري يف كوما من العقود 
املستمرة، الرضائية واإللزامية، ويشتركان أيضاً يف كوا من العقود االحتمالية ويف كون مبلغ 

ري متكافئان، فضالً عن كون وقوع األخطار يتميز باالحتمالية، ويتفق القسط ومبلغ التعويض غ
العقدان يف أما من عقود حسن النية،  يف حني خيتلف عقد التأمني التكافلي عن عقد التأمني 

على تغلب  له يف املشترك، كما املؤمن واملؤمنالتجاري يف كونه عقد تربع، وجتتمع صفة 
 إىل من تشتد التأميينلي القيم اإلنسانية على الربح، لذا فإا متد نطاقها  التكافالتأمنيمشروعات 

  التأمني من أصحاب الدخول القليلة؛حاجتهم إىل 
 مبدأتقوم على ،  ما جيمعها أا مجعيات تعاونيةإالَّ أن التكافلي التأمني شركات تنوعرغم  -

  قد قامالتكافلي التأمني نظام كون، فضالً عن الوثائق محلة وحقوق املسامهني حقوق بني الفصل
، اإلجارة والوقف ويقوم على أساس ملكية  الوكالة كاملضاربة، الربا من خالية صيغ إدارة بتقدمي

، كما تلجأ شركات التأمني التأمني ألعمال املديرة للشركة ال املشتركني يئةهل التأميين الفائض
 قيق التوازن يف نشاطها التأميين؛التكافلي لعملية إعادة التأمني التكافلي بغرض حت

 اليت التكافليةيعترب الفائض التأميين من الركائز األساسية والسمات البارزة يف شركات التأمني    -
، كما يعترب أهم ما مييز  القائم على التربع بني محلة الوثائق حموراً لعملهاالتكافلياختذت من التأمني 

ايل املتبقي يف الرصيد املهو الفائض التأميين التأمني التجارية، فشركات التأمني التكافلية عن شركات 



 -305 -.....................................................................................خاتـــــمة 

    
 

 
من جمموع األقساط اليت قدموها واستثماراا وعوائد إعادة ) محلة الوثائق(حساب املشتركني 

 ؛التأمني، بعد تسديد املطالبات، ورصد االحتياطيات الفنية، وتغطية مجيع املصاريف والنفقات
شرعية من أجل ضمان الرقابة لل جهاز التكافلي يتطلب ضرورة وجود التأمنينشاط شركات   -

شركات  مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وتنمية نشاط التأمنيتوافق وتطابق نشاط شركة 
 ؛ التكافليالتأمني

ليت تطوير وتنمية صناعة التأمني التكافلي يتطلب بذل اجلهود من أجل مواجهة الصعوبات ا  -
 صناعة نظمتو قنن تشريعات، ويتحقق ذلك من خالل إصدار الدولة لتتأمني التكافليتواجه نظام ال

، إضافة إىل تنمية دور الرقابة الشرعية سواء كانت داخلية أو اخلارجية والعمل على التكافلي أمنيالت
، فضالً عن ضرورة تنمية )مركزية(توحيد املرجعية الشرعية من خالل إنشاء هيئة شرعية عليا 

لة الالزمة لتغطية املخاطر اليت توفري السيوانب املايل والفين لشركات التأمني التكافلي من أجل اجل
نتن هلم وضمان بقائها ؤمعليها ومواجهة أي عجز مايل للشركة، للحصول على ثقة املؤم 

م التسويق واستمرارها يف القطاع، إضافة إىل االهتمام بتنمية اجلانب التسويقي عن طريق تبين مفهو
احلديث واالعتماد على تكنولوجيا املعلومات اليت تسمح بتطوير وتوسيع قنواا التوزيعية كاالعتماد 
على التسويق االلكتروين والتأمني االلكتروين، مما يساهم بزيادة احلصة السوقية لشركات التأمني 

اهتمام شركات التأمني التكافلي   التكافليالتأمني صناعةتنمية التكافلي ودعم تنافسيتها، كما يتطلب 
 بنشر الثقافة التأمينية التكافلية؛

حظيت صناعة التأمني التكافلي بقبول ملحوظ على املستوى العاملي، رغم أن بدايتها ونشأا   -
، ومما يدل عى ذلك حترك  وانتشاراً كبرياًإقباالًكانت يف دولة عربية هي السودان، حيث شهدت 

أكرب شركة ) ايه آي جي(ية الكربى باجتاه صناعة التأمني التكافلي كشركة شركات التأمني الدول
ات أخرى تبنت هذه الشركة األوىل يف أوروبا، إضافة إىل شرك) أليانز(تأمني يف العامل، وشركة 

 ؛، األمر الذي يبني لنا مدى جناح صناعة التأمني التكافليالصناعة
ي بأكمله متوازن يف هيكله ساهم يف ظهور ومنو تعترب السودان دولة ذات نظام مايل إسالم  -

 اًالواقع العملي فأصبحت بذلك منوذج ن اإلطار النظري إىلصناعة التأمني التكافلي وانتقاهلا م
ويرجع ذلك إىل اجلهود اليت بذلتها الدولة  ، التكافليالتأمنينظام  دولة يطبق فيهاكأول   اًاقتصادي
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اعة ودور الشركة اإلسالمية للتأمني احملدودة يف دعم وتطور السودانية من أجل تنمية هذه الصن

 نشاطها باعتبارها أول شركة تأمني تكافلي يف العامل؛
السعودية من بني الدول اليت اهتمت بصناعة التأمني التكافلي خاصة بعد تعد اململكة العربية  -

، بغرض تنمية حي التعاوينتطبيق نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، وتطبيق نظام الضمان الص
نشاط التأمني التكافلي ولتحل شركات التأمني التكافلية حمل شركات التأمني التجارية، األمر الذي 
ساهم يف منو صناعة التأمني التكافلي باململكة، وزيادة عدد شركات التأمني التكافلي، ومن بني هذه 

ة نشأا إالَّ أا تعد من بني الشركات الرائدة الشركات شركة وقاية للتأمني التكافلي اليت رغم حداث
 يف جمال صناعة التأمني التكافلي؛

 حيث تعترب صناعة التأمني التجاري،إن النظام املايل اجلزائري هو نظام يسري كلية وفق النمط   -
ىل التكافلي صناعة ناشئة، تعاين عدة صعوبات معظمها نابع من طبيعة النظام املايل املسري، إضافة إ

نقص الثقافة التأمينية بصفة عامة والتكافلية بصفة خاصة لدى الفرد اجلزائري، األمر الذي ساهم يف 
عدم انتشار هذه الصناعة ومنوها، األمر الذي يتطلب ضرورة تكامل جهود كل من السلطات 

ني وشركات التأمني التكافلي من خالل إصدار قانون ينظم نشاطها والعمل على نشر خدمات التأم
التكافلي يف السوق اجلزائري والتعريف ا سواء من خالل إنشاء شركات تأمني تكافلية أو السماح 
بفتح نوافذ يف شركات التأمني التجارية لتقدمي خدمات تأمينية تكافلية مع إلزامية وجود رقابة شرعية 

  .على هذه النوافذ
  : ات الدراسة مقترح-

  : التاليةملقترحات تقدمي ا ميكننابالنظر إىل النتائج املتوصل إليها،
مبا يساعد على التكافلي،  شركات التأمني اليت تنظم نشاطضرورة تطوير األنظمة والقوانني    -

 ومحاية واتمع، مع املستجدات من املعامالت ومتطلبات السوق يوالتماش لرسالتها، ئهاحسن أدا
 ؛مجيع األطراف ذوي العالقة

 ليشمل اإلشراف نشاط شركات التأمني التكافلي،هات الرقابية على توسيع الدور اإلشرايف للج -
على مدى التزام تلك املؤسسات باملعايري والضوابط الشرعية، وذلك من خالل تأسيس وحدات 

 ؛تفتيش ا تطلع مبهام الرقابة الشرعية جبانب الرقابة املالية واإلدارية
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تأمني التكافلي عن طريق تدريب اإلطارات االهتمام باملوارد البشرية العاملة يف قطاع ال  -

وتعريفهم بقواعد ومبادئ احلوكمة، إضافة إىل تزويدهم بكل املستجدات واملعلومات العلمية يف 
ولغرض حتقيق فعالية التأهيل جمال كشف املغالطات اليت تقع أثناء أداء العملية التأمني التكافلي، 

مبدأ االستمرارية، الشمولية، التكامل ومبدأ ديناميكية املتكامل للعاملني ال بد من ضرورة  حتقيق 
 التأهيل مع األخذ بعني االعتبار املوازنة بني التكلفة والعائد؛

بتقدمي مزيد من التكافلي قيام العلماء وأهل االختصاص ومراكز البحوث وخرباء التأمني رورة ض -
تنويعها ومراجعة شروطها مبا حيقق  وكافليالبحوث والدراسات لتطوير مشروعات وثائق التأمني الت

ن خالل حلقات عمل متخصصة وتقدمي حبوث كافلي مالتطبيق األمثل والصحيح لصيغ التأمني الت
 ؛ودراسات متعمقة

العمل على رفع مستوى الوعي التأميين التكافلي لدى أفراد اتمع من خالل تنظيم ضرورة   -
رفع واليت تربز دور وأمهية قطاع التأمني التكافلي يف ...الندوات وامللتقيات واللقاءات التلفزيونية، 

 لبلدان اإلسالمية؛احلرج عن ا
 ينبغي على شركة سالمة للتأمني يف اجلزائر  أن تعمل على تنمية اجلانب التسويقي، بغرض -

ع،كما جيب التعريف خبدماا التأمينية التكافلية من أجل نشر الثقافة التأمينية التكافلية بني أفراد اتم
عليها توسيع نطاق توزيع خدماا التأمينية التكافلية سواء عن طريق البنوك أو من خالل فتح نوافذ 
لتوزيع خدماا التأمينية عرب شركات التأمني التجارية، مع ضرورة احلرص على تنمية دور هيئة 

  .ماراا وفق األحكام الشرعيةالرقابة الشرعية وتوزيع الفائض التأميين من خالل التوجيه السليم الستث
  : أفاق البحث-

    لقد تناولت الدراسة احلالية متطلبات تنمية نظام التأمني التكافلي، حيث قمنا من خالهلا 
باستخالص سبل تنمية نشاط التأمني التكافلي باالعتماد على جتارب بعض الدول اليت حققت جناحاً 

النتائج املتوصل إليها تترك اال مفتوحاً أمام اإلجابة على يف صناعة التأمني التكافلي،  وال شك أن 
العديد من التساؤالت اليت حتتاج إىل الدراسة والتحليل، مما يتيح الفرصة ملواصلة البحث يف العديد 

  :من اجلوانب، اليت تعترب منطلقاً وآفاقاً لدراسات جديدة، واليت نذكر منها مايلي
 ؛  ودوره يف ترسيخ الفكر التأميين التكافليدراسة توزيع الفائض التأميين -
 فعيل اجلانب التسويقي كآلية لنشر الثقافة التأمينية التكافلية؛ت -
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 التأهيل املتكامل للموارد البشرية ودوره يف تفعيل نشاط شركات التأمني التكافلي؛ -
 سبل تنمية نشاط إعادة التأمني التكافلي؛ -
 ناعة التأمني التكافلي؛ تبين مبادئ احلوكمة ودوره يف تفعيل ص -

   ويف األخري نرجو أن نكون قد وفقنا يف اختيار املوضوع واجنازه لنفوز بأجري االجتهاد واإلصابة، 
  .وإن مل يكن ذلك فحسبنا أننا حاولنا واهللا من وراء القصد

   
  



 
 
 

    
 

عالمراج قائمة   
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، جملة جامعة النجاح )مع مناذج تطبيقية تشريعية وعملية يف اململكة اهلامشية األردنية(اإلسالمية 

 .م2011، 25، فلسطني،  جملد)العلوم اإلنسانية(لألحباث 
 دراسة "السورية التأمني صناعة يف املالءة هامش قياس: فلوح صايف وحسن هاشم عيسى - 22

 .م2011، 04 العدد ،27الد ، ةنيوالقانو يةاالقتصاد للعلوم دمشق جامعة جملة، "مقارنة
 جملة الضوابط الشرعية لإلعالنات التجارية،: ماهر حامد احلويل وسامل عبد اهللا أبو خمدة  - 23

 .م2010، 01، العدد18اجلامعة اإلسالمية، غزة، الد 
 .م2001 ،13 د، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدالتأمني الصحيحممد العلي القري ،  - 24
، جملة اجلامعة اإلسالمية عقد الوكالة وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية: مروان حممد أبو فضة - 25

 .م2009، 02، العدد17فلسطني، الد  ،)سلسلة الدراسات اإلنسانية(
مدى تطبيق املصارف اإلسالمية ملفهوم التسويق املصريف : الشيخ وآخرونمصطفى سعيد  - 26

جملة الزرقاء للبحوث والدراسات، األردن، ، "حالة دراسة األردن"اإلسالمي من وجهة نظر العمالء 
 .م2009، 01، العدد 09الد 

علوم ال ، جملةكات التأمنيرحتليل مالءة ومردودية ش: موساوي عبد النور وبن حممد هدى - 27
 .م2009، جوان 31 الد ب، العدد اإلنسانية، جامعة قسنطينة، 

إدراك مديري التسويق يف شركات التأمني األردنية ملفهوم : ناجي معال وأسامة احلارس - 28
، 04، العدد12جملة مؤتة للبحوث والدراسات، األردن، الد ، "دراسة ميدانية"التسويق احلديث 

 .م1997
ات االنترنت ودورها يف زيادة فعالية مزيج االتصال التسويقي خدم: نور الدين شارف - 29

 .م2012،  08، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جامعة الشلف،  العددللمؤسسة
 يف التدريب فاعلية مدى: أبوستة مجعة عماد وعرب أبو حممد شعبان واهلابيل إمساعيل وسيم - 30

 العلوم سلسلة ،األزهر جامعة جملة  يف قطاع غزة،العاملة التأمني بشركات البشرية املوارد تطوير
 .م2011، 01، العدد13 الد  غزة، ،ةاإلنساني

V –  والرسائل اجلامعيةاألطروحات :  
، أطروحة دكتوراه يف التحوط وإدارة املخاطر باملؤسسات املالية اإلسالمية: عبد الكرمي قندوز   -1

 .م2012 ،غري منشورة لف،العلوم اإلقتصادية، جامعة الش
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ثر التحديات امليدانية على صناعة التأمني التكافلي باململكة العربية أ: ماجد حممد على أبو شنب  -2
أطروحة دكتوراه يف كلية االقتصاد، ختصص إدارة، األكادميية العربية املفتوحة بالدمنارك، السعودية، 

 .م2013
 بنك اجلزيرة باململكة العربية السعودية وشركة إخالص التأمني التعاوين وتطبيقاته يف: حممد ليبا  -3

، أطروحة دكتوراه يف قسم الفقه وأصول الفقه، اجلامعة دراسة حتليلية مقارنة: للتكافل مباليزيا
 .م2007  غري منشورة،،اإلسالمية العاملية، ماليزيا

، رسالة سالميةإشكالية تطبيق عقد املضاربة يف املصارف اإل: الياسري جبار جاسم إبراهيم  -4
 .م2009، ، جامعة الكوفةاالقتصاديةماجستري يف العلوم 

، رسالة ماجستري يف الرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية: أمحد عبد العفو مصطفى العليان -5
 .م2006، الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني

و قطاع التأمني واستثماراته يف فلسطني حتليل العوامل املؤدية إىل ضعف من: أسيل مجيل قزعاط   -6
 رسالة ماجستري يف ،"دراسة تطبيقية على شركات التأمني املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية"

 .م2009رية، ختصص إدارة أعمال، اجلامعة اإلسالمية غزة، االعلوم التج
 رسالة والقانون، الوكالة التجارية احلصرية يف الفقه اإلسالمي : أشرف رمسي أنيس عمر  -7

 .م2012، ماجستري يف الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية نابلسن، فلسطني
الدور التنموي للبنك اإلسالمي يف ظل رقابة بنك مركزي تقليدين دراسة تطبيقية : أمني قسول -8

 ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود وبنوك، جامعة ، مذكرةحول بنك الربكة اجلزائري
 .م2010 حسيبة بن بوعلي الشلف،  غري منشورة،

تسويق اخلدمات التأمينية يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات اجلديدة للقطاع : وعزوز جهادب  -9
 ماجستري يف علوم التسيري ختصص إدارة  مذكرة،"CAATدراسة حالة الشركة اجلزائرية للتأمينات "

 .م2009 غري منشورة، أعمال، جامعة اجلزائر،
 ماجستري يف العلوم مذكرةنظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق، : معمرمحدي   - 10

 مالية واقتصاد دويل، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر، غري منشورة،: االقتصادية، ختصص
 .م2012
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توزيع الفائض التأميين وأثره على التوسع يف اخلدمات التأمينية : حنان الربجياوي احلمصي  - 11
 ، رسالة ماجستري يف املصارف اإلسالمية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، دمشق،سالميةاإل

 .م2008
دراسة حالة "تأثري ثقافة املؤسسة على تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة : ربيعي ميلود  - 12

صص اقتصاد وتسيري  خت، ماجستري يف علوم التسيريمذكرة ،"مؤسسة األنابيب الناقلة للغاز بغرداية
 .م2007املؤسسات، جامعة سكيكدة، 

سة درا"أمهية املزيج التسويقي اخلدمي املوسع  يف حتسني اخلدمات التأمينية : مسرية مرقاش  -13
 ماجستري يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة مذكرة ،" saa  الشركة الوطنية للتأمني حالة

 .م2007 ، غري منشورةالشلف،

 ضوء التكافلي يف التأمني شركة حماسيب لعمليات لنظام ترحقم إطار: عفانه حسن عامر   - 14
، اإلسالمية اجلامعة يف التجارة كلية من والتمويل احملاسبة يفرسالة ماجستري ، اإلسالمي احملاسيب الفكر

 .م2010 ،غزة
- م1990(ة  يف قطاع التأمني اجلزائري خالل الفتراالقتصاديةأثر اإلصالحات : فالق صليحة  - 15

  .م2010 ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، غري منشورة، مذكرة  ،)م2008
إشكالية تطوير ثقافة التأمني لدى املستهلك ببعض واليات الغرب اجلزائري، : كرمية شيخ  - 16

 .م2010تسويق دويل، جامعة تلمسان، :  ماجستري يف علوم التسيري، ختصصمذكرة
التأمني التباديل يف الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة بني الشريعة : مد مكي سعد اجلرفحم  - 17

يف االقتصاد اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،    رسالة ماجسترياإلسالمية والقانون،
 .م1983 جامعة أم القرى، مكة املكرمة، غري منشورة، 

اإلسالمية  التقليدية  للمصرفية كالبنو حتول ةهرظا تقييم:  مصطفى حممد إبراهيم مصطفى  - 18
 رسالة ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي، اجلامعةالسعودية،  البنوك بعض عن جتربة تطبيقية دراسة

 .م2006اإلسالمي، القاهرة،  االقتصاد املفتوحة قسم األمريكية
- VI واملؤمتراتامللتقيات :   

، حبث اإلسالمي املصريف التسويقي للمزيج الشرعية الضوابط:  أمحد بوشنافة وكرمية حاجي -1
، املركز اجلامعي "املستقبل الواقع ورهانات"اإلسالمي  االقتصادمقدم للملتقى الدويل األول حول

 .م2011 فيفري 24 و23بغرداية، 
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حبث مقدم للمؤمتر الثالث للمصارف أسس وصيغ التأمني اإلسالمي، : أمحد حممد صباغ  -2
 .م2008 مارس 11و 10، شقواملؤسسات املالية اإلسالمية، دم

لمؤمتر ، حبث مقدم لالطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمني اإلسالمي  :اغبأمحد حممد ص  -3
 .م2007  مارس13و 12الثاين للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، دمشق، 

بع لمؤمتر الرا حبث مقدم ل،الفائض التأميين يف شركات التأمني اإلسالمية: اغبأمحد حممد ص  -4
 .م2009 جوان 02 و01، للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، دمشق

تقييم سياسات إعادة التأمني لشركات التأمني التعاوين : أمحد حممد فرحان وياسر حممد عياد  -5
 ماي 19 و18حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين، أبوظيب، يومي باململكة العربية السعودية، 

 .م2014
، حبث مقدم للملتقى الرابع للتأمني استشراف مستقبل التأمني التعاوين: دد حامد حسن حممالسي   -6

 .م2013  أفريل18و 17 التعاوين، الكويت،
حبث مقدم للمؤمتر الدويل التجربة السودانية يف التأمني اإلسالمي، : السيد حامد حسن حممد  -7

 .م2013 أفريل 22 و21 طرابلس،  شركات التكافل للتأمني،:  األول للتأمني اإلسالمي حول
الدور التنموي لشركات التأمني التعاوين اإلسالمي اآلفاق واملعوقات : السيد حامد حسن حممد -8

، حبث مقدم للمؤمتر الدويل حول التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية واملشاكل
 .م2010أفريل  12و 11 منه، اجلامعة األردنية،

، حبث مقدم  مسرية التأمني التعاوين اإلسالمي املشاكل واحللول:د حامد حسن حممدالسي  -9
 .م2010  أكتوبر07و 06 للملتقى الثاين للتأمني التعاوين، الرياض،

، صيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين، حتليل وتقييم: السيد حامد حسن حممد - 10
 .م2009جانفي 22 و20ني التعاوين، الرياض، حبث مقدم للملتقى الدويل األول للتأم

حبث ، "جتربة شكة سالمة للتأمينات اجلزائر"شركات التأمني التكافلي : احممدي بوزينة أمينة  - 11
، -جتارب الدول-مقدم للملتقى الدويل السابع حول الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير

 .م2012 ديسمرب 04 و03جامعة الشلف، 
حبث مقدم  بني التجاري والتعاوين، 09/13 يف ظل املرسوم التنفيذي التأمني: لية بدرالدينبراح - 12

 التقليدي بني األسس النظرية والتجربة  مؤسسات التأمني التكافلي والتأمنيلللملتقي الدول حو
 .م2011 أفريل 26و 25التقليدية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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  حبث مقدمحديات اليت تواجه صناعة التأمني التكافلي، الت: بريش عبد القادر ومحدي معمر - 13
ورهانات املستقبل، املركز اجلامعي ..  امللتقى الدويل األول حول  االقتصاد اإلسالمي، الواقعللملتقى

 .م2011 فيفري 24 و23بغرداية، 
حبث مقدم للملتقى نظام التأمني التعاوين بني النظرية والتطبيق، : بلعزوز بن علي ومحدي معمر - 14

 .م2011 ديسمرب 08 و07الدويل الثالث للتأمني التعاوين، الرياض، 
، حبث العمل املؤسسايت التكافلي بني جهود جهود التأصيل وواقعية التطبيق: بو نشادة نوال - 15

مقدم للملتقى الدويل حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة 
 .م2011أفريل  26و 25تطبيقية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، ال

،  مع إشارة خاصة حلالة اجلزائر–عناصر التنظيم االحترازي لنشاط التأمني : حبار عبد الرزاق - 16
، "جتارب الدول"حبث مقدم للملتقى الدويل السابع حول الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير

 .م2012 ديسمرب 04 و03جامعة الشلف، 
رأس املال الفكري ودوره يف دعم امليزة التنافسية ملنظمات : حريري بوشعور وفالق صليحة - 17

، حبث مقدم للملتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف األعمال
 .م2011 ديسمرب 14 و13ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، 

، حبث مقدم ضمن أسس التكافلي التعاوين يف ضوء الشريعة اإلسالمية: حسني حامدحسان   - 18
  . م2004 من سبتمرب 22 و21أعمال منتدى التكافل السعودي الدويل األول، جدة، 

متطلبات هذه اخلطة " خطة حتول البنك التقليدي إىل بنك إسالمي: حسني حامدحسان  - 19
حبث مقدم للمؤمتر الدويل حول دور املؤسسات وطين،  الجتربة مصرف الشارقة" وحلول مشكالا

 .م2002اي م 09و07املصرفية اإلسالمية يف االستثمار والتنمية، جامعة الشارقة، 
صناعة التأمني التكافلي يف دول خمتارة بني الواقع، اآلفاق : حضري دليلة وبغداوي مجيلة - 20

 -  التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير، حبث مقدم للملتقى الدويل السابع حول الصناعةوالتحديات
 .م2012 ديسمرب 04 و03، جامعة الشلف، -جتارب عربية

دور صريفة التأمني يف خلق وتطوير اجلودة الشاملة خلدمات : محول طارق وبوشنافة أمحد - 21
 قطاع حبث مقدم للملتقى الدويل حول إدارة اجلودة الشاملة يف، "اإلشارة حلالة اجلزائر"قطاع التأمني 

 .م2011 ماي 11و10اخلدمات، جامعة قسنطينة، 
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مع اإلشارة إىل ( واقع خدمات التأمني اإلسالمي باجلزائر : حوتية عمر وحوتية عبد الرمحان - 22
، حبث مقدم ضمن للملتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي، )شركة سالمة للتأمينات اجلزائر

 .م2011 فيفري 24و23امعي بغرداية، ورهانات املستقبل، املركز اجل...الواقع
، العاملية املتغريات ظل يف العربية التأمني واعادة التأمني ملؤسسات املالية ملالءة ا:حنل أبو  خالد - 23

 .م2009 نوفمرب 20و18، تونس، التأمني عادةوإ للتأمني العاشر قرطاج لقاءحبث مقدم ل
ة واملصرفية العاملة وفق الشريعة اإلسالمية، احلوكمة يف املؤسسات املالي: دار املراجعة الشرعية - 24

، "البنوك، شركات التأمني، شركات الوساطة"حبث مقدم ملؤمتر حوكمة الشركات املالية واملصرفية 
 .م2007أفريل 18و 17الرياض، 

حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني إدارة خماطر التأمني التعاوين اإلسالمي، : رانية العالونة - 25
 .م2011 ديسمرب 08 و07لرياض، التعاوين، ا

حبث مقدم قوانني التأمني التكافلي األسس الشرعية واملعايري الفنية، : رياض منصور اخلليفي - 26
 13و11ملؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، يومي 

 .م2010أفريل 
، حبث مقدم وجتارب التأمني التكافلي اإلسالميتقييم تطبيقات : رياض منصور اخلليفي - 27

 .م2009 جانفي 22 و20، للملتقى األول للتأمني التعاوين، الرياض
حبث مقدم للمؤمتر الثالث للهيئات النظرية العامة للهيئات الشرعية، : رياض منصور اخلليفي - 28

 .م2003 أكتوبر 06 و05الشرعية واملؤسسات املالية اإلسالمية، الكويت،
حبث مقدم  ضمن تطور صناعة التأمني التكافلي وآفاقها املستقبلية، :  مظهر قنطقجيسامر - 29

 20 و18الندوة الدولية حول اخلدمات املالية وإدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، جامعة سطيف، 
 .م2010أفريل 

لتأمني للملتقى الرابع لحبث مقدم تطوير صيغ التأمني اإلسالمي، : سامي بن إبراهيم سويلم - 30
 .م2013 أفريل 18 و17التعاوين، الكويت، 

، حبث مقدم لندوة  الشرعية يف تطوير املنتجات املاليةدور اهليئات: سامي إبراهيم سويلم - 31
 .م2012 مارس 22 و21اهليئات الشرعية بني املركزية والتبعية، األردن، 

أبعاده  لتأمني التعاوين،، حبث مقدم مللتقى اعلى أساس الوديعة إعادة التكافل: سعيد بوهرواة - 32
 .م2010 أفريل 13و11، وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، األردن
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حبث مقدم للمؤمتر الدويل للتأمني العجز يف صندوق املشتركني، : سليمان بن دريع العازمي - 33
 .م2010 أفريل 13و11، التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية

حبث مقدم للملتقى الوطين حول العجز التأميين يف شركات التأمني التعاوين، : سهام قارون  - 34
 13 و12 النظام القانوين للتأمني التعاوين، املركز اجلامعي حممد شريف مساعدية، سوق اهراس، يومي

 .م2011 يلرأف
ق التكافل الفائض التأميين يف شركات التكافل وعالقة صندو: شعبان حممد الربواري  - 35

اإلسالمية، مملكة  املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هليئة الشرعية اهليئات ملؤمتر مقدمحبث ، باإلدارة
 . م2010 ماي 27 و25ين، البحر

التأمني الصحي التعاوين وأثره على االقتصاد السعودي حىت عام : العمري ناصر بن صاحل - 36
 19م، الرياض، 2020تقبلية لالقتصاد السعودي حىت عام الرؤية املس:  حبث مقدم لندوة حولم،2020

 .م2002 أكتوبر 23و

حبث مقدم للملتقى ،  دور الرقابة واإلشراف يف تنمية قطاع التأمني يف اجلزائر: صربينة شراقة - 37
الدويل حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، 

 .م2011 أفريل 26و 25ت عباس، سطيف، اجلزائر، جامعة فرحا
أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية يف املصارف : عادل بن حممد بن عبد اهللا عمر باريان - 38

املصارف اإلسالمية بني الواقع "، حبث مقدم لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي حول اإلسالمية
 .م2009 جوان 03ماي و 31، اإلمارات العربية املتحدة، "واملأمول

، حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني جتارب التصرف بالفائض التأميين: عبد الباري مشعل - 39
 .م2010 ديسمرب 03 و02التعاوين، الرياض، 

حبث حتديات ومعوقات حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية، : مشعلحممد علي عبد الباري  - 40
يئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، مقدم للمؤمتر التاسع للهيئات الشرعية، ه

  .م2010ماي  27 و26
خصوصية ومتطلبات الرقابة الشرعية للمصرف املركزي على : عبد الباري حممد علي مشعل - 41

حبث مقدم للمؤمتر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، املؤسسات املالية اإلسالمية، 
 .م2009 ماي 19 و18 احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، هيئة
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ات الرقابة الشرعية ئشركات االستشارات الشرعية وهي: عبد الباري حممد علي مشعل - 42
حبث مقدم  للمؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة الضوابط واآلليات، 

 .م2008 ماي 28 و27مملكة البحرين، جعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، احملاسبة واملرا
، "املفاهيم وآلية العمل"إستراتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي : عبد الباري حممد علي مشعل - 43

حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع للهيئات الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة 
  .م2004 أكتوبر 04 و03سات املالية اإلسالمية، البحرين، للمؤس

، "املفاهيم وآلية العمل"إستراتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي : عبد الباري حممد علي مشعل - 44
 .م2001ماي  10حبث مقدم ملؤمتر التدقيق الشرعي، ماليزيا، 

ق اجلزائرية وآفاقها تقييم جتربة اخلدمات املالية اإلسالمية يف السو: عبد احلليم غريب  - 45
اخلدمات املالية وإدارة املخاطر يف املصارف : ، حبث مقدم للندوة العلمية الدولية حولاملستقبلية

 .م2010 أفريل 20 و18اإلسالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
، حبث مقدم الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية: عبد احلميد حممود البعلي - 46

 .م2005ؤمتر الدويل الثالث القتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، مل
، ورقة مقدمة ضمن أعمال منتدى أسس رئيسة للتأمني التكافلي: عبد احلميد حممود البعلي  - 47

 .م2004 سبتمرب 22 و21التكافل السعودي الدويل األول، جدة، 
 حبث مقدم يري الشرعية للتأمني التعاوين، الضوابط واملعا: عبد الرمحان بن عبد اهللا السند - 48

 .م2009 جانفي 22 و20للملتقى األول للتأمني التعاوين، الرياض، 
، حبث مقدم لليوم دور الرقابة الشرعية يف تطوير العمل املصريف اإلسالمي: عبد الرزاق خليل - 49

  .م2010 الدراسي حول التمويل اإلسالمي، األغواط، ديسمرب
، حبث مقدم للمؤمتر الدويل الثاين للمصارف أسس التأمني التكافلي: دةعبد الستار أبو غ  - 50

 .م2007 مارس 13 و11اإلسالمية، فندق الفورسيزنز، دمشق، 
مع نظام أساسي منوذجي "مشروع قانون منوذجي يف التأمني التكافلي : عبد الستار اخلويلدي - 51

 أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، "لشركة التأمني التكافلي
 .م2010 أفريل 13و11منه، اجلامعة األردنية، يومي 

، حبث شركات االستشارات الشرعية األسس والضوابط واملتطلبات: عبد الستار القطان - 52
ات مقدم للمؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسس

 .م2008 ماي 28 و27مملكة البحرين، املالية اإلسالمية، 
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، حبث مقدم  املبادئ األساسية للتأمني التكافلي وتأصيلها الشرعي: عبد السالم إمساعيل أوناغن - 53
شرعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، للمؤمتر الدويل حول التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف ال

 .م2010 أفريل 13و11
، حبث منتجات إعادة التأمني اإلسالمي التعاوين واستشراف املستقبل: عبد الفتاح حممد صالح - 54

 .م2014 ماي 19 و18مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين، أبوظيب، 
، حبث تطور نشاط شركات التأمني يف اململكة، وأمهيتها االقتصادية: األمري محد أعبد ايد - 55

اخلدمات املالية يف اململكة العربية : ادس عشر جلمعية االقتصاد السعودية حولمقدم للقاء السنوي الس
 .م2007 جويلية 04 و02السعودية، مركز امللك فهد الثقايف، الرياض، 

حبث مقدم للمؤمتر الدويل للتأمني التعاوين، إعادة التأمني التعاوين، : جيل جاسم النشميع  - 56
 .م2010 أفريل 13 و11ة منه، اجلامعة األردنية،  أبعاده وآفاقه موقف الشريعة اإلسالمي

 ، حبث مقدم ملؤمترالفائض التأميين أحكامه ومعايري احتسابه وتوزيعه: عدنان حممود العساف - 57

 .م2010 أفريل 12 و11التأمني التعاوين، اجلامعة األردنية، 
ورشة عمل ة، حوكمة اإللتزام الشرعي يف صناعة اخلدمات املالية اإلسالمي: عز الدين خوجة - 58

 .م2007 أفريل 21حول حوكمة االلتزام الشرعي،مملكة البحرين،  
 حبث مقدم ،االقتصادية العامليةتسويق التأمني يف ظل املتغريات : عزة عبد السالم إبراهيم - 59

 أكتوبر 08 و06، الدوحة، "الفرص والتحديات"للملتقى العريب الثاين حول التسويق يف الوطن العريب 
 .م2003

حوكمة الشركات ودورها يف تفعيل نظام الرقابة على : ة بن مسينة مرمي وطبين مرميعزيز - 60
الواقع العملي "حبث مقدم للملتقى الدويل السابع حول الصناعة التأمينية شركات التأمني التعاوين، 

 .م2012ديسمرب  04و 03 ، جامعة الشلف، "-جتارب الدول–وآفاق التطوير 
التسويق اإللكتروين يف اجلزائر وسبل تفعيله يف ظل التطورات : لياسعلي عبد اهللا والعيداين إ - 61

، حبث مقدم للملتقى الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف التكنولوجية وحتديات املنافسة العاملية
، املركز اجلامعي "عرض جتارب دولية"البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكترونية يف اجلزائر 

 .م2011 أفريل 27 و26ميس مليانة، خب
، حبث مقدم املتطلبات الشرعية لصياغة وثائق التأمني وعقوده: علي حمي الدين القره داغي - 62

 .م2013 أفريل 18 و17للملتقى الرابع للتأمني التعاوين، الكويت،  



      -328 -.................................................................................................قائمة املراجع

 

ع حقيقة العجز يف صندوق التأمني، والبدائل املناسبة اليت تتفق م: علي حمي الدين القره داغي - 63
 . م2011 ديسمرب 08 و07حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني التعاونني الرياض، التأمني التعاوين، 

حبث مقدم الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمني التعاوين وطرق تفعيلها، : ماد الزيادات ع - 64
 11 اجلامعة األردنية، للمؤمتر الدويل للتأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه،

 .م2010 أفريل 13و
الثقافة التنظيمية مدخل لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف : عمر عزاوي وأمحد علماوي - 65

، "إدارة اجلودة الشاملة وتنمية أداء املؤسسة" حبث مقدم للملتقى الوطين حول منظمات األعمال،
 .م2010 ديسمرب 14 و13جامعة سعيدة، 

، حبث مقدم للمؤمتر الدويل للتأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه التأمني التعاوين: مقذايف عزات الغنائ - 66
 .م2010 أفريل 13 و11وموقف الشرعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، 

التأمني التكافلي كحل ملشكل غياب الثقافة التأمينية يف الوطن العريب بالرجوع : كمال رزيق - 67
مقدم لندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني ، حبث مقدم حبث حلالة اجلزائر

 .م2011 أفريل 26 و25األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة البليدة، 
طريقة امعات كبديل شرعي يف عمليات إعادة التأمني :  رزيق وبرامهي خالدلكما  - 68

  .م2014 ماي 19 و18 أبوضيب، يومي ، حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين،التعاوين
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 .م2013 أفريل 18 و17مقدم للملتقى الرابع للتأمني التعاوين، الكويت، 
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 .م2013 أفريل 18 و17للتأمني التعاوين، الكويت، 
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 ماي 19 و18حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين، أبوظيب، يومي العربية واإلسالمية، 
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79 -  
، حبث مقدم  إىل حوكمة هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية: حممد علي السرطاوي - 80
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، حبث مقدم للملتقى الدويل األول تكافلي اإلسالمي الواقع واآلفاقالتأمني ال: موالي خليل  - 85
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 )10 (مـلحق رقــملا
 جملس امع الفقهي حول التأمني قرارخمالفة األستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء ل

  بشىت صوره وأشكاله
  .....إخواين األساتذة الفضالء أعضاء امع الفقهي

، وميزمت بينه وبني ما أمسيتموه       إين أخالف ما ذهبتم إليه من اعتبار التأمني الذي أمسيتموه جتارياً مبختلف أنواعه وصوره حراماً
تعاونياً، وأرى أن التأمني من حيث أنه طريق تعاوين منظم لترميم األضرار اليت تقع على رؤوس أصحاا من املخاطر اليت يتعرضون هلا، 

  : هو يف ذاته جائز شرعاً جبميع صوره الثالث وهي
  .، والتأمني املسمى بالتأمني على احلياة جائز شرعاً) ضد الغريتأمني(التأمني على األشياء، والتأمني من املسؤولية املسمى 

وإن أدليت الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية، وقواعد الشريعة ومقاصدها العامة، والشواهد الفقهية، بالقياس السليم عليها ، 
، كل ذلك موضح متام اإليضاح يف كتايب املنشور بعنوان ودفع توهم أنه يدخل يف   نطاق القمار والرهان احملرمني، ودفع شبهة أنه ربا

  .وأنتم مطلعون عليه، مع بيان حاجة الناس يف العامل كليه إليه) عقد التأمني، وموقف الشريعة اإلسالمية منه(
 قائم على تفتيت األضرار وقد بينت لكم يف هذه اجللسة أيضاً، أن التمييز بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري ال سند له فكل التأمني

 أو -وترميمها، ونقلها عن رأس املصاب، وتوزيعها على أكرب عدد ممكن، بني عدد قليل من األشخاص الذي جتمعهم حرفة صغرية
سوق، ويتعرضون لنوع من األخطار فيسامهون يف تكوين صندوق مشترك، حىت إذا أصاب أحدهم اخلطر والضرر، عوضوه عنه من 

ال حتتاج إدارته إىل  متفرغني ) تعاونياً(هو أيضاً مساهم فيه، هذا النوع الذي يسمى يف االصطالح تبادلياً ومسيتموه الصندوق الذي 
  .اخل...هلا، وال إىل نفقات إدارة وتنظيم وحساب 

تناول عدداً كبرياً من فإذا كثرت الرغبات يف التأمني، وأصبح يدخل فيه األلوف، عشراا أو مئاا أو آالفها من الراغبني، أصبح ي
. اخل..األخطار املختلفة، فإنه عندئذ حيتاج إىل إدارة متفرغة، وتنظيم ونفقات كبرية، من أجور حمالت وموظفني ووسائل آلية وغري آلية

و حمترف وعندئذ ال بد ملن يتفرغون إلدارته وتنظيمه من أن يعيشوا على حساب هذه اإلدارة الواسعة، كما يعيش أي تاجر أو صانع أ
  .أو موظف على حساب عمله

  وعندئذ ال بد من أن يوجد فرق بني األقساط اليت جتىب من املؤمن هلم، وبني ما يؤدى من نفقات وتعويضات للمصابني عن 
  .أضرارهم، لتربح اإلدارة املتفرغة هذا الفرق، وتعيش منه، كما يعيش التاجر من فرق السعر بني ما يشتري ويبيع

  ا الربح يبىن التأمني الذي أمسيتموه جتارياً على حساب إحصاء دقيق، لتحديد القسط الذي جيب   ولتحقيق هذ
أما املعىن التعاوين فال فرق فيه بينهما أصالً من حيث . أن يدفعه املؤمن له يف أنواع من األخطار، هذا هو الفرق احلقيقي بني النوعني

  .املوضوع
 أن هذه الدورة األوىل هلذا امع الفقهي امليمون، الذي مل جيتمع فيها إال نصف أعضائه :      كما إين أحب أن أضيف إىل ذلك

فقط، والباقون ختلفوا أو اعتذروا عن احلضور لظروفهم اخلاصة،  ال ينبغي أن يتخذ فيها قرار ذه السرعة، بتحرمي موضوع كالتأمني 
ط مصاحل مجيع الناس به يف مجيع أحناء املعمورة، والدول كلها تفرضه إلزامياً  من أكرب املوضوعات املهمة اليوم خطورة وشأناً، الرتبا

يف حاالت، كالتأمني على السيارات ضد الغري،  صيانة لدماء املصابني يف حوادث السيارات من أفئدة تذهب هدراً إذا كان قائد 
  .السيارة أو مالكها مفلساً

يف موضوع اختلفت فيه آراء علماء العصر اختالفاً كبرياً يف حله أو حرمته، جيب يف نظري        فإذا أريد اختاذ قرار خطري كهذا،  و
أن يكون يف دورة جيتمع فيها أعضاء امع كلهم  أو إال قليالً منهم، وعلى أن يكتب لغري األعضاء امع من علماء العامل اإلسالمي، 



  املالحق

 اخلطري يف ضوء أجوبتهم، على أساس امليل إىل التسيري على الناس عند اختالف الذين هلم وزم العلمي، مث يبت يف مثل هذا املوضوع
  .آراء العلماء، ال إىل التعسري عليهم
بأنه إذا كانت شركات التأمني تفرض يف عقودها مع املستأمنني شروطاً ال يقرها الشرع،  أو تفرض :       وال بد يل ختاماً من القول

ألخطار غالية بغية الربح الفاحش، فهذا جيب أن تتدخل فيه  السلطات املسئولة  لفرض رقابة وتسعري ملنع أسعاراً لألقساط يف أنواع ا
االستغالل، كما توجب املذاهب الفقهية  وجوب التسعري والضرب على أيدي احملتكرين حلاجات الناس الضرورية، وليس عالجه حترمي 

  . االحترام   آلرائكمالتأمني، لذلك أرجو تسجيل خمالفيت هذه مع مزيد
  مصطفى الزرقاء/ الدكتور                                                                            

، رابطة العامل اإلسالمي، الدورات من األوىل إىل السابعة قرارات امع الفقهي اإلسالمي :صاحل بن زابن املرزوقي: املصدر
    .43: م، ص2004عشرة، مكة املكرمة، 

 )20(م ـلحق رقــامل
 قرارات جملس امع الفقهي حول التأمني

 بشىت صوره وأشكاله
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول أدنه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه أما بعد

 هـ مبكة املكرمة مبقر رابطة العامل اإلسالمي نظر يف 1398  شعبان15فإن جممع الفقه اإلسالمي يف دورته األوىل املنعقدة يف 
موضوع التأمني بأنواعه املختلفة، بعد ما اطلع على كثري مما كتبه العلماء يف ذلك، وبعدما اطلع أيضا على ما قرره جملس هيئة كبار 

 . هـ من التحرمي للتأمني بأنواعه1397/ 4/ 4اريخ العلماء يف اململكة العربية السعودية يف دورته العاشرة املنعقدة مبدينة الرياض بت
جبميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع . وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي يف ذلك، قرر الس باألكثرية حترمي التأمني

 .التجارية أو غري ذلك من األموال
ة كبار العلماء من جواز التأمني التعاوين بدال من التأمني التجاري احملرم املوافقة على قرار جملس هيئ: كما قرر جملس امع باإلمجاع

 .واملنوه عنه آنفا، وعهد بصياغة القرار إىل جلنة خاصة
 :تقرير اللجنة املكلفة بإعداد قرار جملس امع حول التأمني

كليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد  هـ، املتضمن ت1398 شعبان 14 تخذ جبلسة األربعاءبناء على قرار جملس امع امل
العزيز بن باز والشيخ حممد حممود الصواف والشيخ حممد بن عبد اهللا السبيل بصياغة قرار جملس امع حول التأمني بشىت أنوا عه 

 .وأشكاله
 :وعليه فقد حضرت اللجنة املشار إليها، وبعد املداولة أقرت ما يلي

 :رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه أما بعداحلمد دنه والصالة والسالم على 
 هـ مبكة املكرمة مبقر رابطة العامل اإلسالمي، نظر يف 1398 شعبان 15فإن جممع الفقه اإلسالمي يف دورته األوىل املنعقدة يف 

طلع أيضا على ما قرره جملس هيئة كبار موضوع التأمني بأنواعه املختلفة، بعد ما اطلع على كثري مما كتبه العلماء يف ذلك، وبعد ما ا
من التحرمي ) 55( هـ بقراره رقم 1397/ 4 / 4العلماء يف اململكة العربية السعودية يف دورته العاشرة مبدينة الرياض، بتاريخ 

 .للتأمني التجاري بأنواعه
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فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء حترمي التأمني وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي يف ذلك، قرر جملس امع الفقهي باإلمجاع عدا 
 :التجاري جبميع أنواعه، سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غري ذلك، لألدلة اآلتية

عقد التأمني التجاري من عقود املعاوضات املالية االحتمالية املشتملة على الغرر الفاحش؛ ألن املستأمن ال يستطيع أن يعرق : األول
العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطني مث تقع الكارثة فيستحق ما التزم به املؤمن، وقد ال تقع الكارثة أصال وقت 

فيدفع مجيع األقساط وال يأخذ شيئا، وكذلك املؤمن ال يستطيع أن حيدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد مبفرده، وقد ورد يف 
 .لى اهللا علبه وسلم النهي عن ببع الغرراحلديث الصحيح عن النيب ص

 عقد التأمني التجاري ضرب من ضروب املقامرة، ملا فيه من املخاطرة يف معاوضات مالية، ومن الغرم بال جناية، أو تسبب فيها، :الثاين
م املؤمن كل مبلغ التأمني، وقد فإن املستأمن قد يدفع قسطا من التأمني مث يقع احلادث، فيغر. ومن القم بال مقابل أو مقابل غري مكافئ

ال يقطع اخلطر ومع ذلك يقم املؤمن أقساط التأمني بال مقابل، وإذا استحكمت فيه اجلهالة كان قمارا ودخل يف عموم النهي عن 
، }م تفلحونيا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك{امليسر يف قوله تعاىل 

 . واآلية بعدها10: املائدة
عقد التأمني التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد، أكثر مما دفعه : الثالث

ستأمن مثل ما دفعه هلا من النقود هلا، فهو ربا فضل، واملؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساء وإذا دفعت الشركة للم
 .يكون ربا نساء فقط، وكالمها حمرم بالنص واإلمجاع

عقد التأمني التجاري من الرهان احملرم؛ ألن كل منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، وال يبح الشرع من الرهان إال ما فيه نصرة : الرابع
ليه وسلم رخصة الرهان بعوض يف ثالثة بقوله ص اهللا عليه لإلسالم، وظهور ألعالمه باحلجة والسنان، وقد حصر النيب صلى اهللا ع

 .، وليس التأمني من ذلك، وال شبيها به فكان حمرما»ال سبق إال يف خف أو حافز أو نصل«: وسلم
موم  عقد التأمني التجاري فيه أخذ مال الغري بال مقابل، وأخذ بال مقابل يف عقود املعاوضات التجارية حمرم، لدخوله يف ع:اخلامس

سورة النساء، (} يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم{:قوله تعاىلالنهي يف 
   ).29: اآلية رقم
 منه جمرد  يف عقد التأمني التجاري اإللزام مبا ال يلزم شرعا، فإن املؤمن مل حيدث اخلطر منه، ومل يتسبب يف حدوثه، وإمنا كان:السادس

التعاقد من املستأمن على ضمان اخلطر على تقدير وقوعه، ومقابل مبلغ يدفعه املستأمن له، واملؤمن مل يبذلك عمال للمستأمن فكان 
 .حراما

 :وأما ما استدل به املبيحون للتأمني التجاري مطلقا أو يف بعض أنواعه فاجلواب عنه ما يلي
إن املصاحل يف الشريعة اإلسالمية ثالثة أقسام، قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم االستدالل باالستصالح غري صحيح، ف) أ

سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء وال اعتبار، فهو مصلحة مرسلة، وهذا حمل اجتهاد اتهدين، والقسم الثالث ما شهد الشرع 
 فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه، لغلبة جانب املفسدة فيه على بإلغائه، وعقود التأمني التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا،

 .جانب املصلحة
والعمل باإلباحة .  اإلباحة األصلية ال تصلح دليال هنا؛ ألن عقود التأمني التجاري قامت األدلة على مناقضتها ألدلة الكتاب والسنة)ب

 ااألصلية مشروط بعدم املناقل عنها، وقد وجد فبصل االستدالل. 
 الضرورات تبيح احملظورات، ال يصح االستدالل به هنا، فإن ما إباحة اهللا من طرق كسب الطيبات، أكثر أضعافا مضاعفة مما )ج

 .حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتربة شرعا، تلجئ إىل ما حرمته الشريعة من التأمني
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حكام، وإمنا يبىن عليه يف تطبيق األحكام، وفهم املراد من ألفاظ  ال يصح االستدالل بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع األ)د
النصوص، ومن عبارات الناس يف أميام، وتداعيهم وأخبارهم، وسائر ما حيتاج إىل حتديد املقصود منه من األفعال واألقوال، فال تأثري 

 .ع التأمني، فال اعتبار به معهاله فيما تبني أمره، وتعني املقصود منه، وقد دلت األدلة داللة واضحة على من
 االستدالل بأن عقود التأمني التجاري من عقود املضاربة، أو يف معناها غري صحيح، فإن رأس املال يف املضاربة مل خيرج عن ملك )هـ

مال املضاربة صاحبه، وما يدفعه املستأمن خيرج بعقد التأمني من ملكه إىل ملك الشركة، حسبما يقضى به نظام التأمني، وإن رأس 
يستحقه ورثة مالكه عند موته، ويف التأمني قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمني، ولو مل يدفع مورثهم إال قسطا واحدا، وقد ال 
يستحقون شيئا إذا جعل املستفيد سوى املستأمن وورثته، وإن الربح يف املضاربة يكون بني الشريكني نسبا مئوية مثال، خبالف التأمني 

 .ح رأس املال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إال مبلغ التأمني، أو مبلغ غري حمدودفرب
 قياس عقود التأمني على والء املواالة عند من يقول به غري صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمني )و

الف عقد والء املواالة، فالقصد األول فيه التآخي يف اإلسالم، هدفها الربح املادي، املشوب بالغرر والقمار وفاحش اجلهالة، خب
 .والتناصر والتعاون يف الشدة والرخاء، وسائر األحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع

لوعد بقرض أو  قياس عقد التأمني التجاري على الوعد امللزم عند من يقول به ال يصح؛ ألنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن ا)ز
إعارة أو حتمل خسارة مثال من باب املعروف احملض، فكان الوفاء به واجبا، أو من مكارم األخالق، خبالف عقود التأمني، فإا 

 .معاوضة جتارية، باعثها الربح املادي، فال يغتفر فيها ما يغتفر يف التربعات من اجلهالة والغرر
ن اهول وضمان ما مل جيب قياس غري صحيح؛ ألنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق  قياس عقود التأمني التجاري على ضما)ح

أن الضمان نوع من التربع يقصد به اإلحسان احملض، خبالف التأمني، فإنه عقد معاوضة جتارية يقصد منها أوال الكسب املادي، فإن 
 . األصل ال التابع، ما دام تابعا غري مقصود إليهترتب عليه معروف فهو تابع غري مقصود إليه، واألحكام يراعي فيها

 .قياس عقود التأمني التجاري على ضمان خطر الطريق ال يصح، فإنه قياس مع الفارق، كما سبق يف الدليل قبله) ط
التزم به ولىب  قياس عقود التأمني التجاري على نظام التعاقد غري صحيح، فإن قياس مع الفارق أيضا؛ ألن ما يعطى من التعاقد حق )ي

األمر، باعتباره مسؤوال عن رعيته، وراعي يف صرفه ما قام به املوظف من خدمة األمة، ووضع له نظاما راعي فيه مصلحة أقرب الناس 
إىل املوظف، ونظر احلاجة فيهم، فليس نظام التعاقد من باب املعاوضات املالية بني الدولة وموظفيها، وعلى هذا ال شبه بينه وبني 

أمني الذي هو من عقود املعاوضات املالية التجارية، اليت يقصد ا استغالل الشركات للمستأمنني، والكسب من ورائهم بطرق غري الت
مشروعة؛ ألن ما يعطى يف حالة التعاقد، يعترب حقا التزم به من حكومات مسؤولة عن رعيتها وتصرفها، ملن قام خبدمة األمة كفاء 

 .جزاء تعاونه ببدنه وفكره، وقطع الكثري من فراغه، يف سبيل النهوض معها باألمةملعروفة، وتعاونا معه، 
 قياس نظام التأمني التجاري وعقوده على نظام العاقلة ال يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن األصل يف حتمل العاقلة لدية )ك

الرحم والقرابة، اليت تدعو إىل النصرة والتواصل، والتعاون وإسداء اخلطأ وشبه العمد ما بينها وبني القاتل خطأ أو شبه العمد من 
املعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمني جتارية استغاللية، تقوم على معاوضات مالية حمضة، ال متت إىل عاطفة اإلحسان وبواعث 

 .املعروف بصلة
اس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن األمان ليس حمال للعقد  قياس عقود التأمني التجاري على عقود احلراسة غري صحيح؛ ألنه قي)ل

يف املسألتني، وإمنا حمله يف التأمني األقساط ومبلغ التأمني، ويف احلراسة األجرة وعمل احلارس، أما األمان فغاية ونتيجة، وإال ملا استحق 
 .احلارس األجرة عند ضياع احملروس
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نه قياس مع الفارق أيضا، فإن األجرة يف اإليداع عوضا عن قيام األمني حبفظ شيء يف حوزته  قياس التأمني على اإليداع ال يصح؛ أل)م
حيوطه، خبالف التأمني، فإن ما يدفعه املستأمن، ال يقابله عمل من املؤمن، ويعود إىل املستأمن مبنفعة، إمنا هو ضمان األمن والطمأنينة، 

د، وإن جعل مبلغ التأمني يف مقابلة األقساط كان معاوضة جتارية، جعل فيها وشرط العوض عن الضمان ال يصح، بل هو مفسد للعق
 .مبلغ التأمني أو زمنه، فاختلف عن عقد اإليداع بأجر

 قياس التأمني على ما عرف بقضية جتار البز مع احلاكة ال يصح، والفرق بينهما، أن املقيس عليه من التأمني التعاوين، وهو تعاون )ن
 .أمني جتاري، وهو معاوضات جتارية فال يصح القياسحمض، واملقيس ت

/ 4/ 4وتاريخ ) 51(كما قرر جملس امع باإلمجاع، املوافقة على قرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رقم 
 :ة اآلتية هـ، من جواز التأمني التعاوين بدال من التأمني التجاري احملرم واملنوه عنه آنفا، لألدل1397
أن التأمني التعاوين من عقود التربع، اليت يقصد ا أصالة، التعاون على تفتيت األخطار، واالشتراك يف حتمل املسؤولية عند : األول

نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية، ختصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمني التعاوين، ال 
 . وال رحبا من أموال غريهم، وإمنا يقصدون توزيع األخطار بينهم، والتعاون على حتمل الضرريستهدفون جتارة

خلو التأمني التعاوين من الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النساء، فليس عقود املسامهني ربوية، وال يستغلون ما مجع من األقساط : الثاين
 .يف معامالت ربوية

امهني يف التأمني التعاوين بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ ألم مترب عون، فال خماطرة وال غرر وال أنه ال يضر جهل املس: الثالث
 .مقامرة، خبالف التأمني التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية جتارية

 أنشئ هذا التعاون، سواء قيام مجاعة من املسامهني، أو من ميثلهم، باستثمار ما مجع من األقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله: الرابع
 .كان القيام بذلك تربعا، أو مقابل أجر معني

 :ورأي الس أن التأمني التعاوين على شكل شركة تأمني تعاونية خمتلطة لألمور اآلتية
أيت دور الدولة  االلتزام بالفكر االقتصادي اإلسالمي، الذي يترك لألفراد مسؤولية القيام مبختلف املشروعات االقتصادية، وال ي- أوال

 .إال كعنصر مكمل ملا عجز األفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب، لضمان جناح هذه املشروعات وسالمة عملياا
االلتزام بالفكر التعاوين التأميين، الذي مبقتضاه يستقل املتعاونون باملشروع كله، من حيث تشغيله، ومن حيث اجلهاز التنفيذي،  -ثانيا

 .ارة املشروعمسؤولية إد
تدريب األهايل على مباشرة التأمني التعاوين، وإجياد املبادرات الفردية، واالستفادة من البوا عث الشخصية، فال شك أن  -ثالثا

مشاركة األهايل يف اإلدارة، جتعلهم أكثر حرصا ويقظة على جتنب وقوع املخاطر، اليت يدفعون جمتمعني تكلفة تعويضها، مما حيقق 
مصلحة هلم يف إجناح التأمني التعاوين، إذ إن جتنب املخاطر يعود عليهم بأقساط أقل من املستقبل كما أن وقوعها قد حيملهم بالتايل 

 .أقساطا أكرب يف املستقبل
 إن صورة الشركة املختلطة ال جتعل التأمني كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل مشاركة منها معهم: رابعا

فقط، حلمايتهم ومساندم، باعتبارهم هم أصحاب املصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إجيابية، ليشعر معه املتعاونون بدور الدولة، وال 
 .يعفيهم يف نفس الوقت من املسؤولية

 :ويرى الس أن يراعى يف وضع املواد التفصيلية للعمل بالتأمني التعاوين، على األسس اآلتية
يكون ملنظمة التأمني التعاوين مركز، له فرع يف كافة املدن، وأن يكون باملنظمة أقسام تتوزع حبسب األخطار املراد أن : األول

..... تغطيتها، وحبسب خمتلف فئات ومهن املتعاونني، كأن يكون هناك قسم للتأمني الصحي وثان للتأمني ضد العجز والشيخوخة، إخل
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ملتجولني، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع ألصحاب املهن احلرة، كاملهندسني واألطباء أو يكون هناك قسم لتأمني الباعة ا
 ....واحملامني، إخل

 .أن تكون منظمة التأمني التعاوين على درجة كبرية من املرونة والبعد عن األساليب املعقدة: الثاين
يلزمها من لوائح وقرارات، تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد أن يكون للمنظمة جملس أعلى، يقرر خطط العمل، ويقترح ما : الثالث
 .الشريعة
ميثل احلكومة يف هذا الس، من ختتاره من األعضاء، وميثل املسامهني من خيتاروم ليكونوا أعضاء يف الس ليساعد ذلك : الرابع

 . والفشلعلى إشراف احلكومة عليها، واطمئناا على سالمة سريها، وحفظها من التالعب
 .إذا جتاوزت املخاطر موارد الصندوق، مبا قد يستلزم زيادة األقساط، فتقوم الدولة واملشتركون بتحمل هذه الزيادة: اخلامس

ويؤيد جملس امع الفقهي ما اقترحه جملس هيئة كبار العلماء يف قراره املذكور، بأن يتوىل وضع املواد التفصيلية هلذه الشركة التعاونية 
 .ة من اخلرباء املختصني يف هذا الشأنمجاع

 .واهللا ويل التوفيق، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصبحه                                             

 
 

          
 من األوىل إىل ، رابطة العامل اإلسالمي، الدوراتقرارات امع الفقهي اإلسالمي :صاحل بن زابن املرزوقي:               املصدر

    .33: م، ص2004السابعة عشرة، مكة املكرمة، 
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  :)30(م ـلحق رقــامل
  .عناصر املناظرة بني نظام التأمني التجاري ونظام التأمني التكافلي  

  التأمني التكافلي
  
 

 التأمني التجاري
 

 

  عنصر املقارنة 
 

   الناحية الشرعية-أوالً

  
  

يستمد أحكامه من مصادر الشريعة 
 .إلسالمية وما يتفق معها من نظم ولوائحا

 
 

  
  

 .يستمد أحكامه من القوانني الوضعية

  
  

   التشريع  مصدر  
  

 
   

هليئة ) االشتراك(التربع بقسط التأمني 
والنص على ذلك يف العقد   .املشتركني

به اإللزام ويصح فيه فهو تربع منظم يلحق 
يغتفر يف التربعات ما ال "التعليق لقاعدة 

  ".يف املعاوضاتيغتفر 
  

  
  

املعاوضة االتفاقية بني قسط التأمني ومبلغ التأمني كالتزامات 
  .متقابلة

  
  

  
  األساس الفقهي والقانوين

الغرر ال يؤثر يف عقود التربعات فهو 
  .مغتفر

  
  

  

  يوصف به العقد وهو كثري مؤثر يف املعقود 
 .عليه أصالة يف عقد التأمني القائم على املعاوضة احملضة

  
  
  

  
  
  الغرر
  

ال وجود فيه لسعر الفائدة الربوية لعدم بناء 
العقد على املعاوضة، وتستثمر األموال 

  .طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

جزء من حقيقته سواء يف ذلك ربا النسيئة وربا الفضل، كما 
يأتيه الربا من ناحية خضوعه ألحكام القانون التجاري وما ينص 

  .ت التأخريعليه من الفوائد وغراما
  

  
  الفائدة الربوية

ينشأ نظام التأمني التكافلي تطبيقاً ملبادئ 
وحتقيقاً وأحكام الشريعة اإلسالمية، 

 .ملقاصدها

يعترب عقد غرر فهو من القمار وامليسر، فضالً عن كونه عقد 
 .إذعان

 املخالفات الشرعية  



  املالحق

وجودها شرط أساسي لوضع األسس 
دارة الشرعية ومتابعة أداء شركة اإل

 .مبا مت اإلفتاء بهوالتزامها 

  هيئة الرقابة الشرعية .ال يشترط وال يتطلب وجودها
  
  
  
 

حالل باتفاق اامع الفقهية والغالبية 
 .العظمى من الفقهاء

 احلكم الشرعي .حرام باتفاق أكثر اامع الفقهية والغالبية العظمى من الفقهاء

  
  النواحي التعاقدية: ثــانياً

  
ربع بني جمموعة من األشخاص عقد ت

للتعاون على تفتيت األخطار املبينة يف 
العقد واالشتراك يف تعويض األضرار اليت 
تصيب أحد املشتركني والنامجة عن وقوع 

  .اخلطر املؤمن عليه
وعلى هذا األساس يعرف التأمني التكافلي 

اإلسالمي بأنه نظام يقوم على تربع 
ن املشاركني فيه بكل أو جزء م

االشتراكات املقدمة لدفع تعويضات 
األضرار اليت تقع لبعضهم واقتصار دور 

الشركة على إدارة أعمال التأمني واستثمار 
  .أمواهلا

  
ّن له أو إىل املستفيد عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤم

مبلغاً من املال أو إيرادا أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع 
قق اخلطر املبني بالعقد، وذلك نظري مقابل نقدي احلادث أو حت

  .يؤديه املؤمن له للمؤمّن
  .فهو عقد معاوضة مالية حبتة 

  املعـــىن
  

عقد تربع يربط بني مصاحل من طبيعة 
واحدة متوافقة وليست متعارضة وما 

يشتمل عليه هذا العقد من اهلبة بشرط 
  .العوض

 مصاحل ليست من عقد معاوضة مالية حمضة فردي يربط بني
  .طبيعة واحدة وتوصف بأا متعارضة

  طبيعة العقد

أعضاء اهليئة املشتركني جيتمع فيهم صفة 
املؤمّنني واملؤمن هلم فكل عضو جتتمع فيه 

  .الصفتان ومصلحتهم واحدة مشتركة
  

و املؤمن له أو العميل طرفان متعاوضان خمتلفان ) الشركة(املؤمّن 
  .يف املصلحة

  افاألطر
  

نية التكافل والتعاون بينه وبني باقي 
املشتركني للتخفيف من الضرر الذي يقع 

  .على أحدهم

  )املؤمن له(نية املشترك   .نية املعاوضة واحلصول على تغطية للمخاطر اليت قد يتعرض هلا

يكون جلرب الضرر احلاصل، ويراعى يف 
تقدير قيمة األشياء املؤمن عليها القيمة 

ا قبيل وقوع احلادث أو اخلطر السوقية هل
املؤمن منه بالغة ما بلغت، وال يؤخذ فيه  

بقاعدة أقل القيمتني من مبلغ التأمني وقيمة 

قد يكون أقل أو أكثر من الضرر احلاصل فمثالً يف التأمني على 
  : يقاس مبلغ التعويض بـ) من األضرار(األشياء 

  .الضرر احلاصل بسبب اخلطر املؤمن منه*
  .مبلغ التأمني*
 .قيمة الشيء املؤمن عليه*

  مبلغ التأمني
  والتعويض

  



  املالحق

الضرر، وال بقاعدة النسبية القائمة على 
تقاضي املؤمن له نسبة من مبلغ التأمني 

تعادل نسبة ما حتقق من الضرر إىل القيمة 
  .احلقيقية للشيء املؤمن عليه

  

يصرف ما تبقى من أموال التأمني يف وجوه 
  .عتبار أن أساسها عقد التربع املنظماخلري با

  تصفية الشركة  يتبع يف شأا أحكام القانون الوضعي

  النواحي الفنية واحملاسبية: ثــالثاً
يراعي هذا التأمني أساساً تفتيت األخطار 

والتعاون يف حتمل األضرار النامجة عنها 
واملترتبة عليها ألي عضو يف هيئة 

 حتقيق مصلحة املشتركني يف التأمني ومن مث
  .أعضائه املشتركني فيه أوالً

يراعى يف هذا التأمني معطيات قانون االحتماالت، وقانون 
األعداد الكبرية والكثرة، ومن مث حتقيق مصلحة شركة التأمني 

  .أوالً وأخرياً إذ تعمل شركات التأمني وفق مبدأ تعظيم الربح

  اخلطر
  هعلياملؤمن 

ة اإلدارة ينص فيها صراحة على أن شرك
تعد مدير للصندوق ووكيالً عن املؤمنني 
ومضارباً يف أمواهلم وأن الفائض التأميين 

  .ملك محلة الوثائق

شركة التأمني طرف أصيل يف العقد ويتبع الوثيقة حلساب محلة 
  .األسهم

  وثيقة التأمني

اشتراكات التأمني مملوكة هليئة املشتركني 
  .جمموعهميف التأمني التكافلي التكافلي يف 

  /ملكية األقساط   .أقساط التأمني مملوكة لشركة التأمني أي املؤمّن وحده
  االشتراكات

  
ال يعترب الربح هو املقصد واهلدف 

األساسي وال وجود لسعر الفائدة يف 
  .حساب االشتراك

حساب القسط يدخل فيه ربح شركة التأمني وسعر الفائدة 
  .كأساس يف احلساب

  /حساب القسط
  اك االشتر
  

 يقوم املسامهون باالستثمار على أساس -
املضاربة الشرعية مقابل نسبة معلومة من 
الربح وجيب أن يتم استثمار األموال طبقاً 

  .ألحكام الشريعة اإلسالمية
 وشركة املسامهني وكيلة يف إدارة أعمال -

التأمني والوكالة قد تكون بأجر أو بدون 
  .أجر

ا اخلاص باعتبار أن األموال مملوكة تقوم به شركة التأمني حلسا
  .هلا وال تراعى فيه أحكام احلالل واحلرام

  استثمار األموال  
  وإدارة أعمال التأمني

  

  : متسك الشركة حسابني منفصلني
) هيئة املشتركني(أحدمها ألموال التأمني  -

  .واآلخر ألموال املسامهني. وعوائدها
رأس مال املسامهني ال يتحمل خسارة  -

  . ينال رحباً من حساب هيئة املشتركنيوال
الفائض التأميين حق خالص حلساب  -

ويتم ) محلة الوثائق(هيئة املشتركني 
التصرف فيه وفق مصلحتهم يف الشركة 
  .وأسس التوزيع املنصوص عليها يف نظمها

  
  

  .واحداً ألمواهلا مجيعاًمتسك الشركة حساباً 

  
  
  

  احلسابات



  املالحق
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من أمواهلم يتحملها جمموع املشتركني 
  .املتربع ا لصندوق التكافل

  من يتحمل التعويضات    .تتحملها الشركة بناءاً على العقد

ال ميكن من الناحية الشرعية حساب فوائد 
ربوية على تأخري األقساط ولكن ميكن 

  :عالجها بأحد الطرق التالية
 ينص يف العقد على أن التعويضات -

ستدفع على أقساط وبنفس معدالت 
  .أخريالت
 ينص يف العقد على تقليل نسبة الفائض -

 يف مياطليف السداد أو يتأخر املوزع ملن 
  .الدفع

  التأخر يف سداد األقساط  .ميكن حساب فوائد ربوية على تأخري السداد

تبع ال قصد : الفائض التأميين
يغتفر يف الشيء ضمناً ما ال يغتفر "والقاعدة

، ويستمد حكمه من حكم أصله "قصداً
هو االشتراكات وهي متربع ا كلها أو و

ومن مث إذا حصل فائض تأميين . بعضها
يستفيد منه املشتركون يف التأمني طبقاً 

ألسس التوزيع املنصوص عليها يف نظام 
  .الشركة

  .مقصود أساسي وتنفرد به شركة التأمني:  الربح
  .يتحمله املؤمن هلم كعنصر من عناصر القسط

  /الربح
  يينالفائض التأم

يتحمله املشتركون يف صندوق التكافل 
وقد حيصلوا على قرض حسن من راس 
  .املال ويسدد فور ورود أقساط جديدة

  العجز التأميين  . يتحمله محلة األسهم كجزء من التزامام جتاه محلة الوثائق

جيب ان يكون املوظف مؤهالً علمياً وفنياً 
 أعلى مستوى يف صناعة التأمني على

كافياً من الناحية الشرعية  تأهيالً مؤهالًو
حىت يكون على دراية مبمارسة العمل وفق 

  .الضوابط الشرعية

فنياً فقط وال يشترط فيه جيب أن يكون املوظف مؤهالً تأهيالً 
  .أي معرفة باألمور الشرعية واملخالفات اليت متارسها الشركة

  املوارد البشرية



  املالحق

 
  :)40(م ـلحق رقــامل

   والوقفكافليالتأمني التنظام بني أوجه االختالف أهم 
  كافليالتأمني التنظام   الوقف

  .ل املنفعة أو الثمرةتسبيوالوقف يعين حتبيس األصل 
 على التصرف يف األصـل      كافليالت التأمني   يقوم نظام 

  .يل األصل واملنفعة أو الثمرة بذاته أي تس
األصل يف الوقف أن يكون عقاراً باتفاق ال جيوز تفويـت           
عينه وال التجاوز عن حملـه واحتـرام ألفـاظ الواقـف            

 أو  صـحته، ذه الصفة يتفق اجلمهور علـى        وشروطه،
 .اجلمهورالً ال يتضمن االنتفاع به استهالك عينه عند         منقو

إال أن هذا األصل قد يقع التجاوز عنه لقيـام مـصلحة            
  .تقتضي ذلك من مذهب أو أكثر ومن فقيه أو أكثر

 قائم كله على النقود سواء أكانـت        كافليالتالتأمني  
  .اشتراكات تربعية أو تعويضات نقدية 

  .واقفالاألصل يف الوقف أن يتبع شرط 

 أنه يتبع نظـام الـشركة       كافلياألصل يف التأمني الت   
      ن هلـم مجيعـاً     القائمة على تنظيم التعاون بني املـؤم

يت تنظمه وهذا هـو  فالشركة هي مدير التعاون وهي ال 
واألصل فيـه ولـيس شـرط     كافليجوهر التأمني الت 

االشتراكن له املتربع بالقسط أو املؤم.  

غري مصرفه األصلي للضرورة    جيوز صرف غلة الوقف إىل      
  .حاجةأو احلاجة إذا مل يكن املصرف األصلي يف 

إذ الـشركة مقيـدة    كافليجيوز ذلك يف التأمني الت    ال
  .التأمينيةبأغراضها 

جيوز يف الوقف تقدمي ذوي احلاجة على غريهم يف حـال           
  .الواقفسكوت 

 حيث حتكمه وتنظمه    كافليالتال حمل لذلك يف التأمني      
  .التأمنيروط وثائق أحكام وش

يف الوقف جيوز لغري الواقف والناظر كالقاضـي واإلمـام          
حتقيق مصلحة الوقف حبسب األحوال والظروف ونـوع        

بل إن القاضي يقـوم مقـام       . املصاحل اليت يتعاملون معها   
الناظر عند املذاهب األربعة احلنفية واملالكية والـشافعية         

  .واحلنابلة

 مبعنـاه   كـافلي التلتأمني  وليس األمر كذلك يف نظام ا     
  .ومبادئه وأحكامه 

، نظام التأمني التعاوين التكافلي اإلسالمي، قواعده وفنياته مع املقارنة بالتأمني التجاري :عبد احلميد حممود البعلي، وائل إبراهيم الراشد :املصدر       
   .189-188: ص صالديوان األمريي، الكويت، دون سنة نشر،  



  املالحق

  :)50(م ـلحق رقــامل
الصادر عن اجتماع امع  احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هليئة )26(الشرعي رقم  عيارامل

 .م2006  حزيران9-3هـ، 1427 مجادى األوىل 12-7الفقهي يف املدينة املنورة 
 :نص املعيار

  نطاق املعيار  .1
، وأركانه، وأنواعه، ومتييزه عن التأمني ه وخصائصه، ومبادئُوتكييفه، ،تعريفهيتناول هذا املعيار التأمني اإلسالمي، من حيث 

  .وال يتناول الضمان االجتماعي املنظم من الدولة. التقليدي، ووضع الضوابط اليت جيب مراعاا يف املؤسسات املالية اإلسالمية
 :تعريف التأمني اإلسالمي ومتييزه عن التأمني التقليدي .2

مي هو اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تاليف األضرار الناشئة عن هذه األخطار، وذلك بدفع اإلسالالتأمني 
اشتراكات على أساس االلتزام بالتربع، ويتكون من ذلك صندوق تأمني له حكم الشخصية االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، 

ركني من جراء وقوع األخطار املؤمن منها ، وذلك طبقاً للوائح يتم منه التعويض عن األضرار اليت تلحق أحد املشت) صندوق(
ويتوىل إدارة هذا الصندوق هيئة خمتارة من محلة الوثائق، أو تديره شركة مسامهة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمني . والوثائق 

  .واستثمار موجودات الصندوق 
ح من التأمني نفسه، وتطبق عليه أحكام املعاوضات املالية اليت يؤثر وأما التأمني التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الرب

  .فيها الغرر وحكم التأمني التقليدي أنه حمرم شرعاً
 :التكييف الفقهي للتأمني اإلسالمي .3

 التأمني اإلسالمي يقوم على أساس االلتزام بالتربع من املشتركني ملصلحتهم، ومحاية جمموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها
صندوق التأمني الذي تديره هيئة خمتارة من محلة الوثائق، أو تديره الشركة املسامهة املرخص هلا مبمارسة خدمات التأمني، على 
أساس الوكالة بأجر ، وتقوم اهليئة املختارة من محلة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمني على أساس املضاربة أو الوكالة 

  . باالستثمار
ختتص الشركة املسامهة املديرة للتأمني برأس ماهلا وعوائده، واألجر الذي تأخذه عن  الوكالة ، ونسبتها احملددة من الربح  3/1

احملقق عن استثمار موجودات التأمني على أساس املضاربة، أو األجر احملدد على أساس الوكالة باالستثمار، وتتحمل الشركة مجيع 
  .ا، ومن تلك املصروفات مصروفات استثمار موجودات التأمنيمصروفاا اخلاصة بأعماهل

خيتص صندوق محلة الوثائق باالشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه من خمصصات واحتياطيات متعلقة بالتأمني وبالفائض   3/2
  .التأميين، ويتحملون مجيع املصروفات املباشرة املتعلقة بإدارة عمليات التأمني

 :قدية يف التأمني اإلسالميالعالقات التعا.4
عالقة املشاركة بني املسامهني اليت تتكون ا الشركة من خالل النظام األساسي وما يتصل به ، هي عقد املشـاركة إذا  )أ  ( 

  . الشركات احلديثة) املشاركة(بشـأن الشـركة ) 12(وينظر املعيار الشـرعي رقم . كانت تديره شركة
وبني صندوق محلة الوثائق هي عالقة الوكالة من حيث اإلدارة ، أما من حيث االستثمار فهي عالقة العالقة بني الشركة ) ب(

  .مضاربة، أو وكالة باالستثمار
العالقة بني محلة الوثائق وبني الصندوق عند االشتراك هي عالقة التزام بالتربع، والعالقة بني املستفيد وبني الصندوق عند ) ج(

  .تزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائحالتعويض هي عالقة ال
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 :مبادئ التأمني اإلسالمي وأسسه الشرعية.5 
يقوم التأمني اإلسالمي على املبادئ واألسس الشرعية اآلتية اليت جيب أن ينص عليها يف النظام األساسي للشركة، أو يف اللوائح، 

  :أو يف الوثائق 
لى أن املشترك يتربع باالشتراك وعوائده حلساب التأمني لدفع التعويضات، وقد يلتزم حيث ينص ع: االلتزام بالتربع  5/1

  .بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح املعتمدة
حقوقها والتزاماا، واآلخر خاص : قيام الشركة املنظمة للتأمني بإنشاء حسابني منفصلني أحدمها خاص بالشركة نفسها  5/2

  .حقوقهم والتزامام) محلة الوثائق(بصندوق 
  . الشركة وكيلة يف إدارة حساب التأمني، ومضاربة أو وكيلة يف استثمار موجودات التأمني  5/3
  .خيتص حساب التأمني مبوجودات التأمني وعوائد استثماراا، كما أنه يتحمل التزاماا  5/4
ملصلحة حسب اللوائح املعتمدة مثل تكوين االحتياطيات، جيوز أن تشتمل اللوائح املعتمدة على التصرف يف الفائض مبا فيه ا  5/5

أو ختفيض االشتراكات، أو التربع به جلهات خريية، أو توزيعه أو جزء منه على املشتركني على أن ال تستحق الشركة املديرة 
 . شيئاً من ذلك الفائض 

  .خلري عند تصفية الشركةصرف مجيع املخصصات املتعلقة بالتأمني، والفوائض املتراكمة يف وجوه ا  5/6
أفضلية مشاركة محلة الوثائق يف إدارة عمليات التأمني من خالل إجياد صيغة قانونية مناسبة ملمارسة حقهم يف الرقابة،   5/7

  .ومحاية مصاحلهم، مثل متثيلهم يف جملس اإلدارة
5/8  ا، وخباصة عدم التأمني على احملرمات، أو على التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف كل أنشطتها واستثمارا

  . أغراض حمرمة شرعاً
  .تعيني هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي  5/9
 :أنواع التأمني اإلسالمي.6
ن احلريق، والسيارات، والطائرات،  وهو يقوم على تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب التأمني م:التأمني على األشياء  6/1

  .7/4بشأن الضمانات البند ) 5(وينظر املعيار الشرعي رقم . واملسؤولية، وخيانة األمانة، وغريها
 ) .التأمني التقليدي على احلياة(التأمني على األشخاص يف حاليت العجز أو الوفاة املسمى أحيانا بالتكافل، ويقابله   6/2
  :حاليت العجز أو الوفاة عن طريق ما يأيتتم التأمني يف  ي6/2/1
طلب اشتراك يبني فيه مجيع أحوال الشخص وصفاته املطلوبة للتأمني عليه،   والتفاصيل اخلاصة مبا للمشترك وما  6/2/1/1

  .عليه
  ).اشتراك التأمني(حتديد مقدار االشتراك  6/2/1/2
  .تفاقحتديد مقدار املزايا اليت تدفع للمستفيد حسب اال 6/2/1/3
يف حالة الوفاة توزع املستحقات املتعلقة بالتكافل طبقاً ملا حيدد يف الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغراض بعد موت  6/2/2

املشترك، حسب ما هو منظم يف اللوائح املعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، أما إن وجدت أرصدة استثمار فتوزع على الورثة طبقاً 
  .رعيةألحكام املرياث الش
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، أو الوارث يسقط )املستفيد(يشترط يف التأمني حلالة الوفاة أن ينص يف وثيقة التأمني على أن املخصص له مبلغ التأمني  6/2/3
  .حقه إذا كانت الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يداً فيه

  :االشتراك يف التأمني. 7
  . بأنواعهجيوز اشتراك غري املسلمني مع املسلمني يف التأمني  7/1
ميكن حتديد االشتراك حسب املبادئ االكتوارية املبنية على األسس الفنية لإلحصاء ، مع مراعاة كون اخلطر ثابتاً أو متغرياً،   7/2

  .ومبدأ تناسب االشتراك مع اخلطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمني
  .اً مبحض إرادة املشترك، وأن ال يكون متعلقاً مبحرميشترط يف اخلطر املؤمن منه أن يكون حمتمل الوقوع، ال متعلق  7/3
 :التزامات املشترك يف التأمني اإلسالمي.8

  :ما يأيت) املستأمن(جيب على املشترك       
تقدمي البيانات الالزمة املتعلقة باخلطر املؤمن منه، وإبالغ الشركة مبا يستجد من ظروف تؤدي إىل زيادة اخلطر بعد إبرام   8/1

 وإذا ثبت تعمد املشترك التدليس أو التغرير أو تقدمي البيانات الكاذبة فيحرم من التعويض كلياً أو جزئياً، أما إذا ثبت أن العقد،
  .تقدمي البيانات املخالفة للواقع مت على سبيل اخلطأ فإنه يستحق التعويض باملقدار املطابق للبيانات اليت تثبت صحتها

8/2  ا احملددة دفع االشتراكات يف أوقاا احملددة املتفق عليها، ويف حالة امتناع املشترك أو تأخره عن دفع االشتراكات يف أوقا
  .يكون للشركة احلق يف إاء الوثيقة، أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء

ملتفق عليها يف وثيقة إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق محلة الوثائق بتحقق اخلطر املؤمن منه خالل الفترة ا  8/3
التأمني، وإذا مل يتم فيها حتديد املدة فيجب عليه اإلخطار خالل مدة مناسبة، وإذا مل يقم املشترك ذا اإلخطار يكون للشركة 

  .احلق يف مطالبة املشترك بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمني من ضرر فعلي بسبب إخالله ذا االلتزام
 :تأمني اإلسالميالشروط يف وثائق ال.9
ال مانع شرعاً من اشتراط شروط خاصة باملدد، أو عدم التحمل يف حاالت معينة، مثل حالة عدم اإلبالغ عن احلادث، أو   9/1

أن يتحمل املشترك مبلغاً معيناً من التعويض، وتصبح هذه الشروط املنصوص عليها يف وثائق التأمني واجبة الوفاء ا ما دامت ال 
  .أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومقتضى االتفاقتتعارض مع 

جيوز النص يف وثيقة التأمني على حاالت االستثناء من التعويض بشرط مراعاة العدالة يف االستثناءات، وحفظ احلقوق،   9/2
  .واستبعاد الشروط التعسفية

  :التزامات الشركة املسامهة وصالحياا  .10
عمليات التأمني من إعداد وثائق التأمني، ومجع االشتراكات، ودفع التعويضات، وغريها من على الشركة القيام بإدارة  10/1

  .األعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها يف العقد حىت يعترب املشترك قابالً ا مبجرد التوقيع عليه
  .صري، أو خمالفة الشروطيناط تصرف إدارة الشركة بتحقيق املصلحة، وال تضمن إال بالتعدي، أو التق 10/2
  .تتحمل الشركة املصروفات اخلاصة بتأسيس الشركة، ومجيع املصروفات اليت ختصها، أو ختص استثمار أمواهلا  10/3
يقتطع االحتياطي القانوين للشركة املسامهة من أموال املسامهني ويكون من حقوقهم، وكذلك كل ما جيب اقتطاعه مما  10/4

  . جيوز اقتطاع جزء من أموال محلة الوثائق أو أرباحها لصاحل املسامهنييتعلق برأس املال، وال
جيوز حتقيقاً ملصلحة محلة الوثائق أن يقتطع جزء من أمواهلم، أو أرباحها احتياطيات، أو خمصصات متعلقة بصندوق  10/5

  .خلري عند التصفيةالتأمني على أن ال تؤول إىل املسامهني، وما يتراكم يف حساب التأمني يصرف يف وجوه ا
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ترجع الشركة على املسئول عن احلادث إذا كان حتقق اخلطر املؤمن منه بفعل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو  10/6
التقصريية أو لفعل من يف حكمه، وبذلك حتل الشركة حمل املشترك يف مجيع الدعاوى واحلقوق اخلاصة باملوضوع، وما مت حتصيله 

  .يكون للصندوق
إذا استثمرت الشركة أموال محلة الوثائق على أساس املضاربة فإن الشركة تتحمل ما يتحمله املضارب، وينظر املعيار  10/7

  . بشأن املضاربة، وإذا استثمرا على أساس الوكالة باالستثمار فإنه يطبق حكم الوكالة بأجر) 13(الشرعي رقم 
ضات املطلوبة، وعدم كفاية تعويضات شركات إعادة التأمني فإنه جيوز يف حالة عجز موجودات التأمني عن سداد التعوي 10/8

للشركة أن تسد العجز من متويل مشروع أو قرض حسن، على حساب صندوق التأمني، وتغطى االلتزامات الناشئة عن العجز 
عجز إذا التزموا ذلك يف وثيقة احلادث يف سنة ما من فائض السنوات التالية، كما جيوز للشركة مطالبة محلة الوثائق مبا يسد ال

 .التأمني
  .يتحمل حساب التأمني مجيع املصروفات والعموالت اخلاصة بأنشطة التأمني 10/9
ال مانع شرعاً من إجراء املصاحلة بني الشركة وبني املتسببني يف الضرر مبا حيقق املصلحة للمشتركني، وفقا ألحكام  10/10

   .الصلح املقررة شرعاً
  :التعويض  .11
  .اللوائحيعطى للمشترك األقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمني حسبما ينص عليه يف  11/1
  .عدم اجلمع بني التعويض، وما استحق للمشترك يف ذمة الغري بسبب الضرر 11/2
  .عدم اجلمع بني تعويضني أو أكثر من شركات التأمني عن الضرر نفسه 11/3
تصيب املشترك يف التأمني على األشياء حسبما هو منصوص عليه يف اللوائح ، ويشمل يقتصر التعويض على اخلسائر اليت  11/4

  .التعويض اخلسائر التبعية اليت ميكن تقديرها تقديراً سليماً حبسب الضرر الفعلي
 :الفائض التأميين  .12
  ) .   5/5(د الفائض التأميين جزء من موجودات حساب التأمني ، ويتم التصرف فيه حسبما ورد يف البن 12/1
يف حال توزيع الفائض أو جزء منه على محلة الوثائق يتم بإحدى الطرق اآلتية، على أن ينص على الطريقة املختارة منها  12/2

 :يف اللوائح، وهي
  .التوزيع على محلة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بني من حصل على تعويضات ومن مل حيصل خالل الفترة املالية  )أ ( 
  .التوزيع على محلة الوثائق الذين مل حيصلوا على تعويضات أصال خالل الفترة املالية، دون من حصلوا على تعويضات) ب(
  .التوزيع على محلة الوثائق بعد حسم التعويضات املدفوعة هلم خالل الفترة املالية) ج(
   .التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة  )د( 

 :انتهاء وثيقة التأمني  .13
  :تنتهي وثيقة التأمني بإحدى احلاالت اآلتية  

انتهاء املدة املتفق عليها يف وثيقة التأمني، وجيوز يف التأمني على األشياء النص على جتدد العقد من تلقاء نفسه إذا مل يقم  13/1
  .ديد العقداملشترك قبل انتهاء املدة بزمن حمدد بإبالغ الشركة برغبته يف عدم جت

   .منفردةإاء الوثيقة من قبل الشركة أو املشترك يف حال النص على حق أي منهما يف اإلاء بإرادة  13/2
  .هالك الشيء املؤمن عليه هالكاً كلياً يف التأمني على األشياء دون اإلخالل حبق املشترك يف التعويض بشروطه 13/3
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  دون اإلخالل حبق املستفيد من مزايا التأمني بشروطه) على احلياة(ألشخاص وفاة املؤمن عليه يف التأمني على ا 13/4
لدورة لحبث مقدم  التأمني اإلسالمي، أسسه الشرعية وضوابطه والتكييف جلوانبه الفنية،: عبد الستار أبو غدة:     املصدر

   .83-74 :م، ص ص2009 جويلية 30هـ املوافق لـ 1430 رجب 08التاسعة عشر للمجلس، اسطنبول، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  املالحق

  :)60(م ـلحق رقــامل
  م2010 خالل سنة العاملني بشركات التأمني التكافلي يف العامل عدد

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .777-776:  مرجع سابق، ص صاستشراف مستقبل التأمني التعاوين،: السيد حامد حسن حممد: املصدر         

  )%(النسبة املئوية   عدد العاملني بشركات التأمني التكافلي  الدولة  الرقم
  %24.31  8637  إيران  01
  %19.13  6796  اندونيسيا  02
  %13.72  4876  ماليزيا  03
  %11.54  4102  لكة العربية السعوديةاملم  04
  %7.09  2520  السودان  05
  %5.39  1915  باكستان  06
  %3.95  1405  بنغالديش  07
  %3.37  1200  تايالند  08
  %2.04  726  اإلمارات العربية املتحدة  09
  %1.65  587  الكويت  10
  %1.49  532  مصر  11
  %1.22  434  قطر  12
  %1.02  365  سريالنكا  13
  %0.93  332  البحرين  14
  %0.70  249  بروناي  15
  %0.62  221  اليمن  16
  %0.57  206  األردن  17
  %0.39  142  اجلزائر  18
  %0.27  99  سوريا  19
  %0.19  71  فلسطني  20
  %0.13  49  كينيا  21
  %0.10  36  السنغال  22
  %0.05  21  غامبيا  23
  %0.01  04  سنغافورة  24
  %0  00  لبنان  25
  %0  00  اململكة املتحدة  26
  %0  00  لكسمربج  27
  %0  00  ليبيا  29
  %0  00  موريتانيا  30
  %0  00  البهامس  31

  %100  35525  اموع
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  :)70(م ـلحق رقــامل
  م2012كات التأمني يف السودان خالل سنة مقارنة بني شر

األقساط سنة   الشركة  الرقم
2011  

  أرباح االستثمار  املطالبات املدفوعة  الفائض

  -  -  25.100.000  453.119.010  شيكان للتأمني  01
  1.284.357  59.983.503  11.687.909  128.303.430   للتأمنياإلسالمية  02
  221.438  36.866.747  3.727.922  62.121.630  النيل األزرق  03
  793.647  10.073.747  3.960.910  49.443.764  جوبا للتأمني  04
  298.658  78.182.889  3.615.226  40.170.612  التأمينات املتحدة  05
  113.921  12.614.596  2.376.681  37.123.235  السودانية للتأمني  06
  329.506    5.127.899  36.252.663  التعاونية للتأمني  07
  551.707  8.914.463  2.578.269  26.672.478  الشرق األوسط  08
  318.115  16.698.019  826.147  25.091.846  السالمة  09
  277.115  9.754.675  1.933.033  23.763.317  الربكة للتأمني  10
  168.401  5.643.438  1.718.995  18.958.246  سافنا للتأمني  11
  22.255  4.006.205  199.364  6.415.954  النيلني للتأمني  12
  -  441.880  343.611  1.955.780  التأمينات العامة  13

  .24: ، مرجع سابق، صحممد حسن ناير:   املصدر
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  :)80(م ـلحق رقــامل
  اية سنةةتقرير هيئة الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة اإلسالمية للتأمني خالل سن

  م2012
  

دار الصداقة، ،  )السودان(، شركة التأمني اإلسالمية احملدودة االجتماع السنوي العام هليئة املشتركني: حممد حسن ناير  :املصدر   
  .16:صم، 2013 جويلية 05



  املالحق

  :)90(م ـلحق رقــامل
  م2014شركات التأمني التكافلي باململكة العربية السعودية خالل سنة 

  الشركات املرخصة  

  التعاوين للتأمني أكسا شركة  19  للتأمني    التعاونية الشركة  01

 وإعادة التأمني للتأمني واخلليج املتوسط شركة  02
  التعاوين

  التعاوين للتأمني العامة اخلليجية الشركة  20

  التكافلي التامني وإعادة للتأمني وقاية شركة  21  التعاوين وإعادة التأمني للتأمني مالذ شركة  03

  التعاوين للتأمني بروج شركة  22  )سايكو ( التعاوين السعودية للتأمني العربية الشركة  04

  التعاوين للتأمني الوطنية الشركة  23  للتكافل األهلي شركة  05

  "أمانة" التعاوين للتأمني أمانة شركة  24  للتكافل   ساب شركة  06

  للتكافل السعودية سوليدريت شركة  25  التعاوين للتأمني العريب الدرع شركة  07

  مارين طوكيو اإلمناء شركة  26  ة للتأمني التعاوينشركة سالم  08

  التعاوين للتأمني السعودية عناية شركة  27  )سالمة(التعاوين   للتأمني السعودية إياك شركة  09

  تعاوين تكافل اجلزيرة  28  التعاوين للتأمني اخلليج إحتاد شركة  10

  متاليف وايه أي جي والبنك العريب للتأمني التعاوينشركة   29  للتأمني التعاوين الفرنسي السعودي أليانز شركة  11

  التعاوين للتأمني األهلية الشركة  30  وإعادة التأمني التعاوين للتأمني سند شركة  12

  )أسيج ( التعاوين املتحدة للتأمني اموعة شركة  31  التعاوين للتأمني التجاري اإلحتاد شركة  13

  )الراجحي تكافل(التعاوين  للتأمني الراجحي شركة  32  التعاوين للتأمني الصقر شركة  14

  التعاوين للتأمني العربية ايس شركة  33  )وفا(التعاوين  للتأمني اهلندية السعودية الشركة  15

  التعاوين للتأمني العاملية الشركة  34  التعاونية العربية التأمني شركة  16

    التعاوين إلعادة التأمني السعودية الشركة  35  )والء(التعاوين  للتأمني املتحدة السعودية الشركة  17

  التعاوين للتأمني املتحدة الشركة  36  التعاوين للتأمني العربية بوبا شركة  18
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  املالحق

  )10(ملــلحق  رقم ا
  م2011 ةسناية خالل وقاية شركة راجعة الشرعية حول نشاط دار املتقرير 
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  املالحق

  )11(املــلحق  رقم 
  م2014خالل سة  شركات التأمني العاملة يف سوق التأمني اجلزائري

  املؤسسات التعاضدية  شركات التأمني اخلاصة  شركات التأمني العمومية
الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني 

)CAAR (   
الصندوق الوطين للتعاون الفالحي   )CIAR(ني الدولية للتأمني وإعادة التأم

)CNMA(  
التعاضدية اجلزائرية لتأمني عمال التربية   )2A( اجلزائرية للتأمينات  )SAA(الشركة الوطنية للتأمني 

  )MAATEC(والثقافة 
  ،)Trust Algeria  (اجلزائرية للثقة  )CCR( الشركة املركزية إلعادة التأمني

مينات النقل الشركة اجلزائرية لتأ
)CAAT(  

  )GAM( العامة للتأمينات املتوسطية 

  )Salama( سالمة للتأمينات    )CASH( شركة تأمني احملروقات 

الشركة اجلزائرية لضمان قروض 
  ) CAGEX( الصادرات 

  )Alliance( أليانس للتأمينات

  )Cardif El Djazaïr (كارديف اجلزائر   )SGCI( شركة ضمان القرض العقاري

الشركة اجلزائرية لضمان قرض 
   )AGCI(االستثمار 

  ) Macir Vie  (مصري حياة

  أكسا للتأمينات اجلزائر دوماج
AXA assurances Algérie  (  

dommage)     
     أكسا للتأمينات اجلزائر احلياة

(AXA Algérie assurances Vie )  
  )CAARAMA (تأمني اليف اجلزائر

  

 Société d (ياط والصحةتأمني اإلحت

assurance de prévoyance et de 
santé(  

  

  :الس الوطين للتأمينات من املوقع : على اجلرائد الرمسية التاليةاًاعتماد: املصدر
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