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- :كلمة رئيس لجنة هيئة الرقابة الشرعية 

 



 

 

 

  3 | P a g e  

 

 

- :التأمين التكافلي

إن مجلس مجمع الفقه  اإلسهالمي المنبثهن عهن منظمهة المه تمر  لصياغة المثالية للتأمين اإلسالميا هو

ديسهمبر  29-22/هه 1411الثهاني  ربيهع 11-11اإلسالمي في دورة إنعقاد مه تمر  الثهاني بجهدة مهن 

 .م1191

التههأمين وإعههادة "بعههد أن تههابع العههرود المقدمههة مههن العلمههاء المشههاركين فههي الههدورة حههول موضههو  

 ".التأمين

 .وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة

 .التي يهدف إليهاات وبعد تعمن البحث في سائر صور  وأنواع ، والمبادئ التي يقوم عليها والغاي

 .نظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأنوبعد ال

 :قرر

أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الهذي تتعامهل به  شهركات التهأمين التجهاري عقهد فيه   .1

 ولذا فهو حرام شرعا  . غرر كبير مفسد للعقد

التعهاوني القهائم علهى ي ههو عقهد التهأمين مأن العقد البديل الهذي يحتهرم أصهول التعامهل اإلسهال .2

وكههذلا الحههال بالنسههبة إلعههادة التههأمين القههائم علههى أسههاس التههأمين . أسههاس التبههر  والتعههاون

 .التعاوني

دعوة الدول اإلسالمية للعمل على إقامة م سسات التأمين التعاوني وكهذلا م سسهات تعاونيهة  .3

الفههة النظههام الههذي مههن اإلسههتغالل ومههن م  ميإلعههادة التههأمين، حتههى يتحههرر اإلقتصههاد اإلسههال

 .يرضا  هللا لهذا األمة
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 إقرار صياغة مبادئ وشروط التكافل

- :تمت الموافقة على صياغة مبادئ وشروط التكافل على النحو التالي

 .تطبن مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية في التكافل كما تقررها هيئة الرقابة الشرعية 3-1

بقيههة حملههة الوثههائن لتعههويد ال سههائر التههي تقههع علههى أي مههنهم يعتبههر حامههل الوثيقههة متكههافال مههع  3-2

وتعويد الشركة حامل الوثيقة من أمهوال التكافهل عهن اإلضهرار التهي تقهع عليه  طبقها للشهروط واألحكهام 

 .الواردة في هذ  الوثيقة

يتبهر  حامههل الوثيقهة بكههل أو بعهد القسههط لتعههويد ال سهائر التههي تقهع علههى أي مهن حملههة الوثههائن  3-3

 .بقا  ألسس التعاون والتكافلط

تدير الشركة أعمال التكافل لصالح حملة الوثائن نظير نسبة مئوية من مجمو  األقساط السهنوية يهتم  3-4

احتسابها في نهاية السنة المالية ويعلن عن ههذ  النسهبة مقهدما  قبهل بدايهة السهنة الماليهة فهي مكاته  الشهركة 

 .لتجديدوفي كل وثيقة أو عند إرسال إشعارات ا

تستثمر الشركة أقساط التأمين التكافلي لصالح حملهة الوثهائن علهى أسهاس المضهاربة الشهرعية نظيهر  3-1

ويعلهن عهن ههذ  النسهبة مقهدما  قبهل . نسبة مئوية من األرباح المتحققة يتم احتسابها فهي نهايهة السهنة الماليهة

 .سال إشعارات التجديدبداية السنة المالية في مكات  الشركة وفي كل وثيقة أو عند إر

- :يتم احتسا  الفائد التأميني على النحو التالي 3-1

  في حالة وجود  سهارة فهي النهاتل النههائي لفهرو  التهأمين تعتبهر جميعهها محفظهة واحهدة وإل يهتم

 .توزيع أي فائد على الفرو  التي حققت فائضا

 فهر  منهها وحهدة مسهتقلة ويهتم  في حالة وجود أرباح في الناتل النهائي لفهرو  التهأمين يعتبهر كهل

 .توزيع الفائد على الفرو  التي حققت فائضا بالنسبة والتناس 

- :توزيع الشركة الفائد التأميني على المستحقين من حملة الوثائن طبقا للتالي 3-7

إل يحن لحامل الوثيقهة الحصهول علهى شهيء مهن الفهائد التهأميني إذا تهم تعويضه  عهن األضهرار  (أ 

 .وكان التعويد مساويا للقسط أو زاد علي  التي وقعت علي 

يحههن لحامههل الوثيقههة الحصههول علههى جههزء مههن الفههائد التههأميني بنسههبة القسههط أو بنسههبة الجههزء  (  

 .المتبقي بعد  صم تعويد األضرار التي وقعت علي  ان كان التعويد أقل من القسط
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 .لتكافليتعتبر ذمة حامل الوثيقة ذمة واحدة لكل نو  من أنوا  التأمين ا 3-9

يعتبر حامل الوثيقة الذي إل يتسلم نصيب  من الفائد التهأمين  هالل  مهس سهنوات مهن انتههاء السهنة  3-1

 .المالية التي انتهت فيها وثيقة تأمين  متبرعا ب  لحسا  احتياطي التكافل لحماية حقون حملة الوثائن

ل التبر  لحسا  احتيهاطي التكافهل من الفائد التأميني على سبي% 11يتم اقتطا  نسبة إل تتعدى  3-11

وذلهها لغههرد حمايههة حملههة الوثههائن إلههى أن يبلهه  هههذا اإلحتيههاطي مقههدار رأس مههال الشههركة ويهه  ل هههذا 

اإلحتياطي في حالة تصفية الشركة إلى وجو  ال ير حسبما تقرر  هيئة الرقابهة الشهرعية بعهد سهداد جميهع 

 .التزامات حملة الوثائن

 

 ة اإلسالميةالنموذج الجديد للمحاسب

قررت هيئة الرقابة الشرعية اإلستمرار في تطبين معايير المحاسبة اإلسهالمية للفصهل بهين محفظهة حملهة 

 (2. )1111الوثائن ومحفظة حملة األسهم حسبما عمل ب  ابتدأ من ميزانية العام 

 

 .تحميل جزء من المصاريف اإلدارية على المنتجات الجديدة وعلى األسواق الخارجية 

طرح السيد التنفيذي استفسارا عن األعمهال القادمهة  هارل البحهرين للمنتجهات الجديهدة، ههل يمكهن تحميهل 

 جزء من مصاريف اإلدارة على هذ  اإلعمال؟

- :أجابت الهيئة

أنهه  يجههوز للشههركة أن تقههوم بتحميههل هههذ  المصههاريف علههى الفههرو  ال ارجيههة والمنتجههات الجديههدة عنههد 

 .حسابيا  حاليا حتى استكمال إجراءات تأسيس تلا الفرو تأسيسها، وإل بأس بقيدها 

وعلى كل األحوال إل يجوز تحميل حملة الوثائن في البحرين شيئا من هذ  المصهروفات إإل فهي حهدود مها 

 .تستحق  الشركة من حقون لدى حملة الوثائن

 

 عدم دفع العضو لألقساط في مواعيدها 

حامههل الوثيقههة لشههل مههن الفههائد التههأميني اذا لههم يسههدد األقسههاط سههألت اإلدارة الهيئههة عههن مههدى اسههتحقان 

 .المستحن علي  في ميعاد  رغم منح الشركة ل  مدة سماح وإمهال
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وقد أجابت الهيئة بأن على اإلدارة أن تضهع لهها ضهوابط لسهريان العمهل بالوثيقهة، وفهي حالهة م الفهة ههذ  

لوثيقة، وإل يسهتحن بالتهالي أي فهائد  هالل توقهف الضوابط أو تجاوز الفترة المحددة فأن  يوقف سريان ا

 .سريان الوثيقة

 

 قرار هيئة الرقابة الشرعية 

 

 بشأن برامج ومنتجات التكافل الدولية

 :سند شرعي
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نظرا لطل  الكثير من الشركات والجهات التي تتعامل معها الشركة إقرار هيئة الرقابهة الشهرعية للبهرامل 

تكافهل التعلهيم  –تكافهل اإلد هار  –التكافل الدولية بشأن برامل التكافل العائلي الجديدة الصادرة من شركة 

- :التكافل الجماعي فقد وافقت هيئة الرقابة الشرعية على إصدار السند الشرعي التالي –

لهيئة المحاسهبة والمراجعهة للم سسهات  12علمت لجنة الرقابة الشرعية على تطبين معيار المحاسبة رقم 

مهع القواعهد واألحكهام الشهرعية  1111ديسهمبر  31اإلسالمية علهى ميزانيهة الشهركة المنتهيهة فهي المالية 

 (1. )لذلا المعيار

 

 الفوائد على مبالغ األحكام القضائية

طرح السيد الرئيس التنفيهذي موضهو  الفوائهد علهى مبهال  األحكهام القضهائية التهي يحكهم بهها ضهد الشهركة 

 .ي ذلاورأى هيئة الرقابة الشرعية ف

- :أجابت الهيئة

بأن  للهت ل  مهن حكهم المحهاكم بالفوائهد الربويهة يجه  أن يضهاف إلهى شهروط وثيقهة التهأمين شهرط يعفهي 

- :طرفي العقد منها وهذا الشرط هو

يتنازل طرفا عقد التأمين أو من تشملهم آثار  عهن أي فوائهد قهد تحكهم بهها المحهاكم عهن المبهال  المسهتحقة )

الفتههرة بههين تههاريخ المطالبههة وتههاريخ صههدور الحكههم أو تههاريخ تنفيههذ  أو أي سههب   ألي منهمهها بسههب  مضههي

 .وعلى اإلدارة أن تراجع الجان  القانوني مع الم تصين(. آ ر

 

 أسئلة عن التأمين الصحي

- :طرح الرئيس التنفيذي بعد األسئلة واألفكار وهي على النحو التالي

نظرا لعدم وجود تأمين صحي إسالمي هل يمكن اإلستعانة بالتأمين التقليهدي؟ وذكهر السهيد  الســؤال األول

الرئيس التنفيذي أن  إل يوجد حتى اآلن أي تأمين صحي إسهالمي وأن التهأمين الصهحي يحتهال إلهى أجههزة 

الصهحي شهركات التهأمين  بإحهدىأنوا  التأمين فهل يجوز لنا اآلن اإلسهتعانة فنية م تصة وهو من أ طر 

 التقليدي حتى نكتس   برة منها وجود بعد الضوابط ال اصة بنا؟
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بالتهأمين التقليهدي حيههث أن  ةاإلسههتعان نعامهة اذا لهم يوجههد تهأمين إسهالمي يمكه ة أنه  بصههف الهيئه الجـــوا 

الضههرورات تبههيح المحظههورات وهههذا ينطبههن علههى التههأمين الصههحي حيههث أن الحاجههة العامههة تنههزل منزلههة 

بههأس باإلسههتعانة بهههذ  الشههركات لكسهه  ال بههرة الفنيههة مههع المحههافظ علههى هويتنهها اإلسههالمية الضههرورة فههال 

 األنشهطةفهي ولكن الضرورات تقدر بقدرها، فال يسهتعان بالتهأمين الصهحي التقليهدي إإل . أمكنالتكافلية ما 

بعهد وجه  عليهها تحقيهن بعهد األنشهطة فيمها ن أن تحققها شركة التأمين اإلسالمية فهإذا أمكهن التي إل يمك

 .العمل بها

نظههرا ل طههورة التههأمين الصههحي حيههث يحتههال إلههى إدارة جيههدة إلدارة هههذا النشههاط ولعههدم  الثــاني الســــؤال

 %.111تحمل الم اطر في هذ  المرحلة هل يمكن إعادة التأمين الصحي بنسبة 

دة التهأمين الصهحي بنسهبة الهيئة أن  يمكن في هذ  المرحلة إلكتسا  ال برة وتجن  الم اطر إعا الجــوا 

شهيئا فشهيئا بت فهيد النسهبة  يسهتغني عهن ذلها أن علىو. حماية ألموال المتكافلين وحفاظا عليها% 111

 .عن تكوين فائد واحتياطي يسمح لذلا

للمحافظة على عنصر المشاركة في األرباح في التكافل الصهحي اقتهرح الهرئيس التنفيهذي  الثالث الســؤال

لشههركات إعههادة التههأمين وهههذ  المبلهه  المحتجههز سههوف  إعادتههها صههم نسههبة مئويههة مههن األقسههاط التههي يههتم 

يستثمر بواسطة الشركة ويطل  مهن شهركات اإلعهادة إعهداد سهجل للوثهائن التهي لهيس عليهها أيهة مطالبهات 

تههى يمكههن صههرف جههزء مههن هههذا المبلهه  المحتجههز وعوائههد  كأربههاح فههي حالههة وجههود فههائد فههي أعمههال ح

وأمهها فههي حالههة . وتقههوم إدارة الشهركة بترتيهه  توزيههع األربهاحالتكافهل الصههحي مههع شهركات إعههادة التههأمين 

ة تحقيهن  سهائر لهدى شهركات اإلعهادة فسهوف يسهتعمل ههذا المبله  المحتجهز لتغطيهة ههذ  ال سهائر بواسههط

 .شركات اإلعادة

 هل هذ  الطريقة مقبولة في رأي هيئة الرقابة الشرعية؟

الهيئة أن  يمكن ذلا في إطار اإلتفان بين الشركة وشركات إعهادة التهأمين، وفهي ههذا النهو  مهن  الجــوا 

 .المحافظة على الهوية التكافلية على أن تستثمر هذ  األموال وفقا للضوابط الشرعية

 .إلقرارهاة الرقابة الشرعية في اإلتفاقيات المبرمة مع شركات اإلعادة وشروطها على أن تنظر هيئ

وقد أثنت الهيئة على هذ  الفكرة مهع ضهرورة وضهع ضهوابط الالزمهة لالسهتفادة مهن تطبيهن نظهام التكافهل 

 .لدى الشركات إعادة التأمين
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اإلعهادة منبع وقبل تحويهل أقسهاط العموإلت المستلمة من شركات اإلعادة يتم  صمها من ال الرابع ســؤال

حملههة األسهههم لتغطيههة إلههى شههركات إعههادة التههأمين فهههل يمكههن اعتبههار هههذ  العمههوإلت مههن حههن محفظههة 

مصههاريف إدارة هههذا النشههاط علمهها  بههأن هههذ  العمههوإلت هههي مههن حههن حلمههة الوثههائن فههي أنههوا  التكافههل 

 األ رى؟

الهيئة بأن هذا جائز طالما أن العموإلت يتم  صمها من األقساط ومن المنبهع وقبهل تحويلهها إلهى  الجــوا 

 .من شركات اإلعادةاستالمها شركات اإلعادة وإل يتم 

 عائد اإلستثمار على المبل  المحتجز ي   حملة األسهم؟هل  الســؤال الخامس

هههو احتيههاطي  هها  لكههل مههن شههركة إعههادة التههأمين والشههركة تبعهها لنتههائل أن المبلهه  المحتجههز  :الجــــوا 

ففي حالة عهدم تحقيهن الشهركة فائضها مهن ههذا التكافهل فالشهركة إل تملها ههذا اإلحتيهاطي ال ها  . ال طر

هههذ  اإلحتياطيههات علههى أسههاس ومههع ذلهها فههان الشههركة تتفههن مههع شههركات إعههادة التههأمين علههى اسههتثمار 

 .وت صي  حصت  من الربح لها باعتبارها ر  المالالشريعة اإلسالمية  المضاربة وفقا  لمبادئ

 ما شكل العالقة التعاقدية لحملة الوثائن؟ الســؤال السادس

بأن العالقة التعاقدية لحملة الوثائن تكهون بيهنهم وبهين شهركة التكافهل الدوليهة مباشهرة سهواء فهي  :الجــوا 

لشهركة التقليديهة إإل فهي حهدود اإلسهتفادة ممها تهوفر  مهن  هدمات اإلكتتا  أو التعويضات وإل عالقة لههم با

 .لا، وهي وكيلة عن شركة اإلعادة بمقدار النسبة التي تعيد تأمينها لديهاذصحية عالمية وما أشب  

 

 أسئلة عن التأمين العائلي

 .نظام التقاعد و اإلد ار ن العائلي التأمين لصالح التعليم،يشمل نشاط التأمي

للتهأمين علهى الحيهاة   كيف يمكن تحديد مبله  وثيقهة التهأمين حيهث أن التهأمين العهائلي مشهاب األولالســؤال 

 وهناا أسس معنية لتحديد مبال  وثائن التأمين؟

، وقد حدد الرسول صلى هللا علي  وسلم أعمهار ههذ  اإلنسانأن  يمكن اإلعتماد على معدل عمر : الجــوا 

أمتهي  رأعمها) فيمكن اعتبار ذلا اسهتثنائيا بالحهديث الصهحيح الشهريف سنة وعلى هذا  71-11األمة بين 

مبله  كأساس لوضع معهدل ثابهت علهى ضهوئ  يهتم تحديهد ( بين الستين والسبعين وقليل منهم من يجوز ذلا

التأمين، ولكن إل مانع من اعتبار متوسط األعمار في كل دولة علهى حهدة حسه  معهدل الوفيهات والرعايهة 
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أما مبل  التأمين فيجوز لكل مشهترا فهي التكافهل العهائلي . للمواطنين والمقيمين في الدولة الصحية المقدمة

 .أن يحدد  طبقا  لما يستهدف  من تعويد

 

ههل يمكهن لصهاح  الوثيقهة أن ي صه  جهزء مهن وثيقهة التهأمين كوصهية والبهاقي يهوز   الســؤال الثاني

 على الورثة؟

  دافهع األقسهاط دون أن يحهدد المسهتحقين، فأنهها تكهون له  فهي اذا سهجلت الوثيقهة باسهم الشه  :الجــوا 

 .حيات  ولورثت  الشرعيين من بعد  يشتركون فيها حس  نصيبهم من التركة

ويجوز ل  أن ي ص  جزرا من مبلغها وصية لغير الوارث فيما إل يتجاوز الثلث أو ألحد الورثهة بشهرط 

، فان ذلها المستفيدينسم الش   دافع اإلقساط وحدد فيها وأما اذا سجلت با. موافقة بقية الورثة بعد موت 

 .لهم بذلا/جائز على اعتبار أن  متبر  ل 

قسهما لالسهتثمار وقسهما للتكافهل فلكهل قسهم حكهم  ها  به  أمها قسهم : وأما اذا كانت الوثيقهة تحهوي قسهمين

مههن ذلهها لغيههر ويجههوز الوصههية بالثلههث . اإلسههتثمار فانهه  ي صهه  بالكامههل للورثههة حسهه  أحكههام الشههريعة

 .الوارث أو ألحد الورثة بشرط موافقة بقية الورثة بعد موت 

 .وأما قسم التكافل فيد ل فيما ذكرنا  أعال 

ويجوز أن ي من الش   لصالح غير  بوثيقة  اصة ب  وحينئهذ تكهون ههذ  الوثيقهة ومنافعهها لمهن سهجلت 

 .باسم  ويعتبر دافع األقساط متبرعا بها في حيات  لصالح الغير

ورأت الهيئة أن هذ  ال دمات منهها مها يهد ل فهي تقهديم ال دمهة الفعليهة وههي جميهع  هدمات الفئهة الفضهية 

وهههذا مبههاح شههرعا  وإل مههانع مههن التعاقههد عليهه  والتوسههط فيهه  والتعامههل بهه   1-1وهههي ال ههدمات مههن رقههم 

 .ويجوز للشركة التربح من هذ  العملية

 

 0991-0992 معالجة مخصص أرباح حملة الوثائق للسنوات

 1119-1111بالنسبة للفائد ال ا  بحملة الوثائن الناتل عن التكافهل علهى غيهر السهيارات للفتهرة مهن 

- :فيتم معالجت  كالتالي

  مستحقات  من الفائد إلي من أمكن التعرف علي  من أصحا  الحقون من حملة الوثائن فيسلم 
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  صندون احتياطي التكافل، وإذا طال  أحهدهم من لم يمكن التعرف علي  من ه إلء يضم نصيب  إلى

 .في المستقبل بمستحقات  وثبت ل  ذلا الحن تسلم إلي  حقوق 

 

 1119 – 1111أما بالنسبة للفائد ال ا  بحملة الوثائن الناتل عن التكافل علهى السهيارات للفتهرة مهن 

ن فيه  وقلهة المبهال  فأن  يرسل إلهى صهندون احتيهاطي التكافهل وذلها لصهعوبة التعهرف علهى أصهحا  الحه

إإل أن  إذا طال  أحدهم في المستقبل بمستحقات  تسلم إليه  حقوقه  بعهد التثبهت . وكثرة حملة الوثائن وتبدلهم

 .مستحقات من صندون احتياطي التكافلالمنها ويمكن  صم 

لهة فيجه  التأكهد مهن توزيهع الفهائد علهى المسهتحقين مهن حم افمها بعهده 1111وأما بالنسبة للسنوات من 

 .الوثائن كما سبن للهيئة أن قررت  في فتاواها السابقة

 

 :اإلطالع على قوائم المشتركين المستحقين إلرباح حملة الوثائق

تم اإلطال  على قوائم توزيع األرباح عن السنوات السابقة والتي تهم إعهدادها مهن قبهل الشهركة وتهم إقهرار 

بالمشهتركين وإرسهال رسهائل إلهى حملهة وثهائن التهأمين مبدأ توزيع األربهاح علهى أن يهتم معهاودة اإلتصهال 

يطل  منهم فيها الحضور إلى مقر الشركة لقبد قيمة األرباح المسهتحقة وإذا لهم يحضهر المشهترا  هالل 

علههى أن يههتم  صههم . سههنة فهههذا يعتبههر موافقههة علههى صههرف حصههت  مههن األربههاح فههي وجههو  ال يههر والبههر

ليفون في سبيل إعداد هذ  القهوائم مهن م صه  أربهاح حملهة المصاريف الموظفين ومصاريف البريد والت

 .الوثائن

اإلصههدار واإلحتيههاطي القههانوني رأت اللجههة أن الزكههاة التههي ت رجههها الشههركة هههي قاصههرة علههى عههالوة 

والقاعهدة الشهرعية أن األمهوال التجاريهة يهتم مر عليه  دون النظهر إلهى رأس المهال واإلحتياطي العام الذي 

عهد  صههم ال سهائر إضههافة إلههى بباإلضههافة إلهى األربههاح أو  الماليهةليهها فههي نهايهة السههنة احتسها  الزكههاة ع

 . صم الموجودات الثابتة
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 :وترى اللجنة أن أمام الشركة خيارين

تحميههل حملههة األسهههم مسههئولية إ ههرال الزكههاة عههن أمههوال الشههركة بعههد إعالمهههم بالمقههدار المتوجهه   األول

  .عليهم عن كل سهم

 

أمههوال عههالوة اإلصههدار واإلحتيههاطي القههانوني والعههام وإعههالم حملههة  ت ههرل الشههركة الزكههاة عههن :الثــاني

  .األسهم بالمقدار المتوج  عليهم في رأس المال

 

 :التأمين عبر المصارف التجارية

إل يوجد مانع بتسوين منتجات التكافل عبر المصارف التجارية كمنافذ لتسوين منتجات الشركة 

 .اإلتفان علي مقابل أجر يتم 

 

 :التأمين على القروض

 هل يمكن التأمين على القرود لدى البنوا التجارية؟ ســؤال

  أجابت الهيئةأجابت الهيئة

إل يوجد مانع من التأمين التكافلي على القرود ويكون ذلا على أصل مبل  القرد بدون الفوائد 

التأمين عليها ألنها وإل يجوز . حيث إن أصل القرد حالل وتحرم الفوائد الربوية ويج  تجنبها

 .إل تثبت في الذمة شرعا  

  

  ::االستثمار في أسهم الشركات التجارية والتي عملها في األصل حاللاالستثمار في أسهم الشركات التجارية والتي عملها في األصل حالل

هل يمكن اإلستثمار في أسهم الشركات التي عملها في األصل حالل ولكن قد يكون هناا   ::الســؤالالســؤال

 جزء من أرباح استثمارات هذ  الشركات حرام؟

( اإلستثمار والمتاجرة)ترى الهيئة تطبين أحكام تداول األسهم وأحكام المساهمة أو التعامل   ::الجــوا الجــوا 

 في أسهم شركات أصل نشاطها حالل ولكنها تود  أو تقترد بفائدة التي ن  
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الصادر من هيئة المحاسبة ( األسهم والسندات)لألوران المالية ( 21)عليها المعيار الشرعي رقم 

جواز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها حاإل  :   سسات المالية اإلسالمية ومل صهاوالمراجعة للم

، وأن األصل حرمة (3/2)أو آجال  فيما يجوز في  التأجيل إذا كان غرد ونشاط الشركة مباحا  

المساهمة والتعامل في أسهم شركات تتعامل أحيانا  بالربا أو تحو  من المحرمات من كون أصل نشاطها 

 :منها( 3/4)مباحا ، ويستثني من هذا الحكم المساهمة أو التعامل بشروط 

من القيمة السوقية لمجمو  أسهم الشركة %( 31)أإل يبل  إجمالي المبل  المقترد بالربا  (1

)3/4/2(. 

من القيمة السوقية لمجمو  أسهم الشركة %( 31)أإل يبل  إجمالي المبل  المود  بالربا  (2

(3/4/3.) 

من إجمالي إيرادات الشركة % 1يتجاوز مقدار األيراد الناتل من عنصر محرم نسبة أن إل  (3

(3/4/4.) 

 (.3/4/1)يج  الت ل  مما ي   السهم من اإليراد المحرم الذي  الط عوائد تلا الشركات  (4

يتم التوصل إلى ما يج  على المتعامل الت ل  من  بقسمة مجمو  اإليراد المحرم للشركة  (1

سهمها على عدد أسهم تلا الشركة ثم يضر  الناتل في عدد األسهم المملوكة المتعامل في أ

(3/4/1/4.) 

إل يجوز اإلنتفا  بالعنصر المحرم بأي وج  من وجو  اإلنتفا  أو التحايل على ذلا بأي طرين  (1

 . كان ولو بدفع الضرائ 

  

  الصندوق العربي إلخطار الحر الصندوق العربي إلخطار الحر 

كات المساهمة بأقساطها في دعم الصندون وفي نهاية يقوم الصندون في األساس على اشتراكات الشر

كل سنة مالية يقوم الصندون بتوزيع الفائد على الشركات المساهمة باشتراكاتها نسبة وتناسبا  مع حجم 

 .األعمال التي تم إسنادها

نظرا  لقيام الصندون باستثمار أموال  في بنوا وشركات تجارية غير إسالمية هل يمكن قبول   ::الســؤالالســؤال

 األرباح التي يقوم الصندون بتوزيعها سنويا  باإلضافة إلى الفائد الذي يتم توزيع  أيضا  
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الها إلى حيث أن الصندون يقوم أساسا  على فكرة التعاون بين الشركات التي تقوم بإسناد أعم  ::الجــوا الجــوا 

الصندون فإن العموإلت التي يتم  صمها من المنبع بموج  أقساط إعادة التأمين يعتبر مباحا  شرعا ، أما 

ب صو  األرباح التي يتم توزيعها إلحقا  كعمولة أرباح فإن ذلا يتطل  الحصول على الميزانية 

واستبعادها وتوزيعها في أوج   التفصيلية والتعرف على األرباح المتحقق  من اإلستثمارات غير المباحة

 .البر

  

  الغطاء الشكلي ألعمال التأمينالغطاء الشكلي ألعمال التأمين

فل الذي كان يسند أعمال  التأمينية إلى شركة التكا أحد البنوا اإلسالميةطرحت اإلدارة س اإل  عن أن 

 .تأمين تقليديشركة  الدولية قام بتحويل أعمال  إلى

وفي سبيل الحصول على غطاء شرعي فقط فقد عرد على شركة التكافل الدولية أن تقبل عمولة تأمين 

رفضت الشركة هذا العرد و التأمين التقليديةفي سبيل أن تقوم بتحويل هذ  األعمال كاملة إلى شركة 

بنا بتمرير الفقد قام  ألن  يتنافى مع التزام الشركة بإحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في أعمالها ومن ثم

التي قبلت الحصول على عمولة تأمين وتحويل  تكافلية منافسة أ رىهذ  األعمال من  الل شركة 

 .التقليديةشركة الاألعمال إلى 

 هل يجوز هذا العمل؟  ::الســؤالالســؤال

نظرا  ألن هذ  التغطية شكلي  فال يجوز قبولها أو العمل بموجبها حيث لم يتم التأمين الفعلي   ::الجــوا الجــوا 

 .بل كان القصد من  هو تغطية شكلي  فقط

 

 Commission Receivedمناقشة السبل الشرعية في كيفية إثبات عمولة اإلسناد المستحصلة 

- :من معيدي التأمين في سجالت شركة التكافل

استمعت الهيئة إلى شرح السيد المدير العام في كيفية إثبات عمولة اإلسناد المستحصلة من معيدي 

التأمين في دفاتر الشركة وهي تلا العمولة التي تتقاضاها الشركة من معيدي التكافل لتغطية ما تدفع  

نو   با تالفلة من عموإلت لوسطاء التأمين إضافة إلى مصاريفها اإلدارية، حيث ت تلف هذ  العمو
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إعادة التكافل ويتم إثباتها  اشترااإعادة التأمين وتتأثر بجودة األعمال المعاد تأمينها وهي نسبة مئوية من 

 .التكافل ويتم تسديد القسط إلى معيد التكافل منقوصاُ من  العمولة اشتراابأن ت صم مباشرة من 

يراعى دفع التأمين ويج  أن  اشترااشرة من وقد أقرت الهيئة شرعية تلا العمولة بشرط أن ت صم مبا

 .إعادة التأمين منقوصا  من  العمولة لمعيد التأمين اشتراا

 

- :تجزئة احتسا  رسوم الوكالة في التكافل العام

ناقشت الهيئة المقترح المقدم من إدارة الشركة والذي يقضي بتجزئة رسوم الوكالة في التكافل العام 

كل من تكافل السيارات والحوادث العامة وتكافل الحرين والتكافل البحري لتكون رسوم الوكالة في 

 .بنس  م تلفة ومتفاوتة حس  طبيعة أ طار كل صندون وكذلا المصاريف التشغيلية واإلدارية الفصلية

وقد ارتأت الهيئة أن ذلا قد ي ل بمبدأ التكافل في حال عجزت أية من محافظ التأمين المذكورة وأجازت 

ة تحديد سقف واحد لكل المحافظ ويترا لإلدارة تحديد الرسم لكل إدارة على حد  في نهاية الفترة للشرك

 .المالية بموج  المصاريف اإلدارية والتشغيلية الفصلية لكل محفظة على حد 

 

 :مناقشة السبل الشرعية في االكتتا  لألعمال االختيارية واالتفاقية لشركات التكافل وإعادة التكافل

ناقشت الهيئة السبل الشرعية في اإلكتتا  لألعمال اإل تيارية واإلتفاقية لشركات التكافل وإعادة التكافل 

حيث بينت الهيئة بأن  يجوز لشركة إعادة التكافل اإلكتتا  في أعمال شركات التكافل في كال النوعين 

مباشر تراعي في أعمالها الضوابط أي األعمال اإل تيارية واإلتفاقية وذلا نظرا  ألن شركات التكافل ال

الشرعية وبالتالي فإن اكتتا  إعادة التأمين سواء كانت بموج  اتفاقية إعادة التأمين األتفاقي أو 

 .اإل تياري فال بأس ب  وهو جائز

وأما في حالة اكتتا  شركة إعادة التأمين من شركة تأمين تقليدية فإن  يج  على شركة إعادة التكافل 

يجوز   تكتت  التأمين عليها وتراعي الضوابط الشرعية في ذلا وعلي  فإنالتي التحقن من األ طار 

لها التحقن من الضوابط لشركة إعادة التكافل أن تكتت  بموج  اتفاقية إعادة التأمين اإل تياري ليتسنى 

الشرعية أما في حالة التأمين اإلتفاقي فإن  ونظرا  لطبيعة مثل تلا األعمال حيث أن الشركة سوف تقوم 

 .بإعادة تأمين أعمال ليس بمقدورها التحقن من شرعيتها وقت إصدار وثيقة التأمين فإن  إل يجوز ذلا
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 .الشركة سجالت في واإلسالمي التقليدي التأمين شركات معيدي من المكتسبة العوائد إثبات مناقشة

مين التقليدي تأوجهت إدارة الشركة الس ال التالي حول إثبات العوائد المكتسبة من معيدي شركات ال

 واإلسالمي في سجالت الشركة

تحصل شركة التكافل في حال إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدي أو التكافلي على حوافز 

عن حد معين وذلا بأن تحس  جميع أموال ( التعويضات)الية سنوية فيما إذا لم تزد ال سائر م

المحولة إلى معيد التكافل  الل السنة اإلكتتابية و صم عموإلت إعادة التكافل والمطالبات  اإلشتراكات

 منها ( تحدد بنسبة مئوية من أقساط اإلعادة) والمصاريف اإلدارية 

 

الفائد الذي أستحق  المعيد نتيجة إلسناد إعمال التكافل إلي   الل السنة اإلكتتابية  وذلا لتحديد حجم

في بداية التعاقد، فكيف يتم ( وتكون للشركة المسندة نسبة مئوية من هذا الفائد تحدد مسبقا  مع المعيد)

 التصرف في هذ  المبال  وإثباتها في دفاتر الشركة؟

 

 رد هيئة الرقابة الشرعية

من شركات إعادة التأمين بسب  ان فاد تقدم يجوز لشركة التكافل أن تأ ذ الحوافز المالية السنوية التي 

حجم التعويضات باعتبارها حوافز على حسن األداء من الشركة في معالجة األ طار وانتقاء الزبائن، 

 .التكافل شريطة أن تكون هذ  الحوافز هي للتأمين على أنشطة مشروعة تسند من قبل شركة

وسواء في ذلا ما . م إلى محفظة حملة الوثائن باعتبار أن أقساط اإلعادة مأ وذة منهاضوهذ  الحوافز ت

 .يتم الحصول علي  من شركات اإلعادة التكافلية أو التقليدية

وينبغي اإلشارة إلى أن حكم هذ  الحوافز ي تلف عما ت صص  شركات اإلعادة من عموإلت لمن يعيد 

 .لديها

 .في هذ  الحالة إذا كانت العموإلت من شركات اإلعادة التكافلية فإنها تضم إلى محفظة حملة الوثائنف
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أما إذا كانت العموإلت من شركات اإلعادة التقليدية فإن  يتم التفاهم مع هذ  الشركات على أن يكون 

موإلت ألنها بمثابة البديل عن هذ  العموإلت هو ت فيد أقساط اإلعادة، حيث إل يجوز أ ذ هذ  الع

 .عمولة وساطة، و الوساطة عن تأمين تقليدي إل تجوز في هذا المجال

ومن الجدير بالذكر أن اإلعادة لدى الشركات التقليدية مستثنا  من المنع بسب  الحاجة لعدم توافر 

 .شركات إعادة تكافلية تسد الحاجة بمفردها

 وهللا أعلم،

 

الرقابة الشرعية عن الشرط في وثيقة التأمين الذي ين  على الرجو  استفسرت إدارة الشركة هيئة 

على المشارا في حال عجز صندون التكافل عن اإليفاء بالتزامات  وما يسبب  ذلا من إرباا وت وف 

 عن القيام بالتأمين لدى شركات التكافل( حملة الوثائن)للم سسات التي تشارا في مساهمات الصندون 

في حال ( حامل الوثيقة)الرقابة الشرعية حذف البند المتعلن بالرجو  على المشارا وقد أجازت هيئة 

عجز صندون التكافل عن اإليفاء بالتزامات  واستبقت الجزأين اآل رين في الشرط واللذين يقضيان 

 .بزيادة اإلشتراا في السنوات التالية وسداد العجز بواسطة القرد الحسن من المساهمين

 

تحتها على محتويات من الممكن أن يكون عليها  ركة تغطية األخطار التي قد تنضويهل يجوز للش

 ال تمثل قيمتها إال نسبة ضئيلة من مجموع األخطار؟ بعض التحفظات الشرعية

تقدمت إدارة الشركة باستفتاء حول التعامل مع تأمين األ طار التي قد تنضوي تحتها بعد المحتويات 

عليها بعد التحفظات الشرعية، حيث بينت إدارة الشركة إن كثيرا  من  التي من الممكن أن يكون

الشركات والم سسات التجارية أبدت رغبتها التعامل مع الشركة لالستفادة من المنتجات والمميزات التي 

يقدمها نظام التكافل للتامين على ممتلكاتهم ومنشآتهم التجارية إإل أن وجود جزئيات من ضمن محتوى 

التأمين والتي من الممكن أن تكون عليها بعد التحفظات التي قد تشكل عائقا  شرعيا  األمر موضو  

الذي ترى في  إدارة الشركة ضرورة الحصول على التوجي  الالزم من أصحا  الفضيلة أعضاء هيئة 

 . الرقابة الشرعية
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التسامح في القليل الذي إل فقد أصدرت هيئة الرقابة الشرعية فتواها في ذلا الموضو  وذلا بجواز 

من أصل مجمو  ال طر المراد تغطيت  تحت وثيقة التكافل على أن تقوم الشركة % 11يتجاوز مقدار  

- :بمعالجة ما يترت  على ذلا وفن الضوابط التالية

يتم إ رال النسبة المتحصلة من اشتراا التكافل في أوج  ال ير بعيدا  عن أموال كل من حملة الوثائن  .1

 .والمساهمين

يتم إ رال أية إيرادات تنتل من تلا التغطية بنفس النسبة في أوج  ال ير بعيدا  عن أموال كل من حملة  .2

 .الوثائن والمساهمين

متى ما أمكن ذلا مع معيد تأمين تقليدي تجنبا  ألية شبهات % 111يتم إعادة تأمين تلا األ طار بنسبة  .3

 .شرعية

   

 :ة زيورخ للتأمين في تسويق منتجات التكافل العائليمناقشة سبل التعاون مع شرك

استفتت إدارة الشركة، هيئة الرقابة الشرعية حول إمكانية التعاون مع شركة زيورخ للتأمين وذلا 

باست دام نظام اإلستثمار اآللي ال ا  بهم بعد عمل التعديالت التي تحدد محافظ اإلستثمار التي بإمكان 

 .وقد كان الس ال كاإلتي. يها والمضاربة فيها لبرامل التكافل العائليزبون التكافل الولول إل

هل يجوز التعاون مع شركات تأمين تقليدية في مجال محدد، كأن تقوم شركة التكافل بإست دام نظام 

اإلستثمار اآللي ال ا  بشركة تأمين تقليدية بعد عمل التعديالت التي تحدد محافظ اإلستثمار التي 

 ليها والمضاربة فيها لبرامل التكافل؟ان التكافل الولول بإمكان زبو

وبعد المناقشة واإلطال  على آلية العمل التي تم استعراضها أثناء اإلجتما ، أفتت هيئة الرقابة الشرعية 

بجواز ذلا بعد أن يتم تحديد الصنادين اإلستثمارية وتقديم بيان لهيئة الرقابة الشرعية يحدد نطان أعمال 

الصنادين اإلستثمارية وبيان أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لتلا الصنادين قبل الد ول في مثل تلا تلا 

 .اإلتفاقيات التعاونية مع شركات تأمين تقليدية
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 .المركزي البحرين مصرف من المقدم المالية المالءة هامش احتسا  مقترح مناقشة

 مقترح مصرف البحرين المركزي

المالءة المالية سواء بالعجز أو بالفائد على أساس تقييم صافي األصول لصنادين احتسا  هامش 

لشركات التكافل وإعادة ( الميزانية الموحدة) التكافل العام والتكافل العائلي وحملة األسهم مجتمعَة 

 .التكافل دون تأثير على الفصل المحاسبي للحقون والواجبات بين حملة الوثائن وحملة األسهم

 ي هيئة الرقابة الشرعيةرأ

ترى الهيئة الشرعية أن  ليس هناا مانع من الناحية الشرعية من احتسا  هامش المالءة المالية على 

أساس تقييم صافي األصول لصنادين التكافل العام والتكافل العائلي وحملة األسهم مجتمعة ألن هذ  

ية وإل ت ثر على الحقون واإللتزامات الشرعية عملية فنية حسابية من أجل التوافن مع المتطلبات الرقاب

 .لحملة الوثائن وحملة األسهم

على أن  ينبغي التنبي  على ضرورة إبقاء الميزانية منفصلة لحملة األسهم وحملة الوثائن واإلفصاح عن 

على ذالا في التقارير المالية المعتمدة لتمييز حقون والتزامات حملة الوثائن وحملة األسهم اعتمادا  

المبادئ واألسس التي أقرتها المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للم سسات المالية 

 اإلسالمية وقرارات هيئات الرقابة الشرعية


