
 

 
 

                                                

 
 

 

 بسم هللا انرحمن انرحيم

االتحــاد انعانمـــى نشــركـــات انتكــافــم 

 وانتــأميــن االســالمــى

   انقـاهـرة

 اندور  انمأمول نشركات اعادة انتكافم

الحود هلل رب العالوين والصالة والسالم على سيدنا 

 . هحود صلى هللا عليه وسلن

 
رئيس الجمسة ولمحضور الكريم / الشكر أجزلو لمجنة المنظمة ولإلتحاد المصري لمتأمين ولمسيد

 .الذى أتشرف اليوم بمقائو
ابدأ حديثى بالثناء عمى مقدمي األوراق إلعدادىم الجيد وإلحاطتيم الواسعة لجوانب الموضوع 
وأود أن أثمن الدور الذى تقوم بو شركات إعادة التكافل وأن أضيف بعض األفكار التى يمكن 

 .أن تسيم فى إثراء تجربتنا فى ىذا المجال حتى نرتقي بعممنا فى مجال إعادة التكافل
   

   أن من يتابع مسيرة شركات أعادة التكافل يمحظ أن العديد من الشركات التي كانت  :أوال
تعمل فى ىذا المجال قد إختفت أو إنيارت ولم تحقق ماكان مأمواًل من أزدىار وأعتقد أن السبب 

فى ىذه الظاىرة ىو فقدان الثقة من قبل شركات التكافل وشركات التأمين المباشرة فى ىذه 
الشركات أو لعدم وجود دافع أو ميزة تجذبيا لمتعامل معيا وبالتالى فأن المطموب ىو اجراء 
دارسة تحميمية ليذه الظاىرة والتحقق من جودة الخدمات وتوفر ميزة أو ميزات خاصة تقدميا 

شركات اعادة التكافل وتتميز بيا عن غيرىا اذ ال معنى لمتعامل مع شركات اعادة التكافل اذا 
كانت نتائج الممارسة العممية بينيا وبين شركات التأمين المباشرة ال تختمف عما تقدمو شركات 

 . إعادة التأمين التقميدية
  



 

 
 

                                                

 
 

 

 

  إن التأمين التكافمي ىو جزء من النظام اإلقتصادي اإلسالمي وبالتالى فإن :ثانيا
من الطبيعي ان يتطمع المسمم أن يكون فى التعامل مع شركات التأمين التكافمى خاليًا من 

المحاذير الشرعية وخاصة فى الممارسة كما يتطمع أن يجد فى العقود والممارسة ميزات واضحة 
وممموسة عندما يتعامل مع ىذه الشركات بحيث يكون التعامل معيا أفضل من التعامل مع 

 . غيرىا
صحيح أن شركات إعادة التكافل ليا ىيئات رقابة شرقية وأن تعامالتيا مع شركات التأمين 
المباشرة خالية من الربا وأنيا ال تستثمر أمواليا بالربا ولكن ىذا اليكفى،  وفى تقديرى أن 

الشركات التى تعمل فى مجال إعادة التكافل أقل التزامًا شرعيًا من مؤسسات  التكافل المباشرة 
وتحديدًا مايتعمق بتوزيع الفائض وىى النقطة الجوىرية التي تممسيا شركات التكافل أو التأمين 
المباشر وتؤكد ليا مدى التزام شركات إعادة التكافل بالمعايير الشرعية  عالوًة عمى أن ليذا 

نما  اإلنضباط واإللتزام أثره اإليجابى في إستقطاب االعمال ليس من شركات التكافل وحدىا وا 
 . حتى من شركات التأمين التقميدية

 

  إن نشر ثقافة التكافل وأعادة التكافل لمعالم ىى من ضمن مسئوليتنا :ثالثا
األساسية التي لم نقم بيا عمى الوجو المطموب إذ مازلنا نسوق خدماتنا فى النطاق اإلقميمى 

مع أن خططنا اإلستراتيجية يجب أن تنداح . وتحديدًا في مواقع وجود المجتمعات اإلسالمية
لنصل بمنتجاتنا إلى بقية انحاء العالم ولتحقيق ذلك فأن ىناك خطوات البد من إتخاذىا إليصال 
الفكرة بالوضوح الـالزم إبتداًء من توحيد الرؤى والمصطمحات التي نتعامل بيا بأستخدام مفردات 
قانونية واضحة لكل مصطمح عالوة عمى اإلتفاق عمى النماذج الشرعية  لصيغ ممارسة أعمال 

عادة التكافل التي تختمف من بمد آلخر ثم التعريف والتبشير بيذه الصيغ وبالنتائج  التكافل وا 
اإلقتصادية الجاذبة لممستثمرين فى ىذا المجال ولمعمالء إلى حد سواء إذ ال يكفي أن نقول 

عادة التكافل ىى صيغ شرعية وحسب ألن ىذا التعريف يصمح فقط  لمعالم ان صيغ التكافل وا 
لمذين يغمبون جانب اإللتزام بأحكام الشريعو من المسممين واليصمح لمن يرجح جانب الفائدة 

اإلقتصادية عمى القيم لذا فأن عمينا أن ُنبّين لمناس وبمنطق واضح وبحساب دقيق من خالل 
فإذا حققنا ىذا الجانب فإن من . التجارب العممية أن نتائج ىذا المنيج اإلسالمي أفضل من غيره

الممكن أن يتم تأسيس شركات ألعادة التكافل فى األسواق الكبرى لإلعادة فى أوروبا وأمريكا 



 

 
 

                                                

 
 

 

واليابان لما ليذه األسواق من أثر عمى إنتشار التجربة وعمى الفوائد اإلقتصادية  التى يمكن أن 
 . تجنييا شركات إعادة التكافل من ىذه األسواق نظرًا لتراكم الثروات وضخامة اإلستثمارات بيا

لنقوم بكل ما ذكرنا آنفًا البد من شمولية المعرفة ومعالجة ظاىرة الثنائية المعرفية والمتمثمو فى 
عادة التكافل ولكنيا تفتقر لمعمم بالجوانب الشرعية  وجود كفاءات فنية تعمل فى مجال التكافل وا 
ووجود كفاءات فقيية تفتقر إلى الدراية الفنية فى مجال التأمين التكافل ولتحقيق ىذا المقصد 
ومعالجة ىذه الظاىرة ينبغى أن يتم إقرار مناىج تأىيمية فى الجوانب الفينو والفقييو لكل من 

عادة التكافل  . يعممون فى مجال التكافل وا 
 

 

لقد تمت الموافقة منذ ثمانيات القرن الماضي لشركات التأمين اإلسالمية من قبل  :رابعا
ىيئات الرقابة الشرعية بأن تتعامل مع شركات اإلعادة التقميدية بشروط محددة وألقصى فترة 

زمنية ممكنو وتم تأسيس عدد من شركات إعادة التكافل ولكن بعضيا توقف والبعض اآلخر لم 
يتطوركثيرًا ألسباب يقع بعضيا عمى ىذه الشركات بسبب قصور منيا ومنيا مايمي شركات 

والشك أن فترة طويمة قد . التكافل المباشرة التى لم تسند النسب المعقولو لشركات إعادة التكافل
مضت منذ أن تمت إجازة تمك الفتاوي تعدت الثالثين عامًا وعميو البد من إعادة النظر مرة 

 أخرى فى ىذه الفتاوى نظرًا لممستجدات العديدة التي حدثت منذ ذلك التاريخ  
 

 : الخـــاتمــة

ىذه بعض النقاط التي أردت اإلسيام بيا فيما يتعمق بالدور المأمول لشركات أعادة التكافل 
وأسأل اهلل تعالى أن يوفقنا جميعًا لتحقيق ما نصبو إليو من تأصيل لمتجربة وتقديم خدماتنا 
عادة  لمجميور بالمينية العالية واإللتـزام الكامل بالضوابط الشرعيو لممارسة أعمال التكافل وا 

 . التكافل 
 ،..وباهلل التوفيق 

 

 آدم أحمد حسه

 المحدودة (السودان)مدير عام شركت البركت للتأميه 

 12/10/2016: تحريراً فى 


