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وتأصيله  لشرعي وتوضيح ضو بطه وبيان جهود  ليوم و, وذلك بتحفديفد مفهومه  مال و ألعمال مل يف عا
 مفد خلة من حيث  جلانب  لتطبيقي على  مؤسسات  الجتهاد  لفقهي  معاصر يف ذلك , و  شتغلت

ال شركة در سة  إلشكاالت  لفقهية و مخالفات  لشرعية  لو قعة يف عمل شركات  لتأمني  لتكافلي وكمث
سالمة للتأمني  لتكافلي خاصة من حيث مو فقة أعماهلا  إلد رية و مالية لقو عفد  لشرع وضو بطه  معروفة 

حلواًل شرعية هلا بغية  إلسهام يف  لضبط  لشرعي  ألمثل  مفد خلة  يف  الجتهاد  لفقهي  معاصر وقفدمت 
  لعملها .

the vision of contemporary This intervention aims to clarify : Abstract

jurisprudential jurisprudence of the crisis of solidarity insurance, as it is 

one of the financial jurisprudence developments in this era, and it is 

considered one of the most important challenges that occupy the minds 

of many societies in the world of finance and business today, and by 

defining its concept and legal basis and clarifying its controls and 

clarifying the efforts of the institutions of contemporary jurisprudential 

jurisprudence In this, the intervention worked in terms of application on 

the study of jurisprudential problems and legal violations in the work of 

the Takaful insurance companies, as an example of the Salama Takaful 

Insurance Company, especially in terms of its administrative and 

financial work approving the rules of Sharia and its known controls in 

contemporary jurisprudence and the intervention provided legal 

solutions to it in order to contribute to The optimal legal setting for its 

work. 

ية و مالية و الجتماعية إىل لقفد دعت  حلاجة يف و قعنا  معاصر  مليء بامشاكل  القتصاد المقدمة :
 لشبهات باعتباره نظامًا تعاقفديًا شرعيًا يقوم على أساس  لتعاون ويستبعفد  عتماد  لتأمني  لتكافلي 

ولقفد و كب ذاه  حلاجة إنشاء  لعفديفد من  مؤسسات و مخالفات  لشرعية  حلاصلة يف  لتأمني  لتجاري , 
ذا   إلنشاء  مبادئ  لشريعة  إلسالمية , وقفد ر فق ةفلي  مساير و لشركات  لتأمينية  مطبقة للتأمني  لتكا

منا عشر ت  لسنني ثورة يف جمال  الجتهاد  لفقهي  معاصر بغية ضبط  لتأمني  لتكافلي وتطبيقاته 
, وقفد متثلت تلك  مر فقة   لشرع  معاصرة بضو بط  لشرع وتنظيمه على ضوء قو عفد  لفقه ومقاصفد

خارجية ؛ أي خارج مؤسسات  لتأمني  لتكافلي  ذا  لفقهية  لشرعية يف نوعني من  مؤسسات أوال
وأخرى د خلية   – أليويف  -ذيئة  حملاسبة و مر جعة للمؤسسات  مالية  إلسالمية و اجملامع  لفقهية ك
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لرغم من تلك  جلهود يف ذا   جملال , إال أنه كهيئات  لرقابة  لشرعية على مستوى ذاه  مؤسسات , وبا
ال يز ل تطبيق ذا   لنوع من  لصناعة  لتأمينية على مستوى تلك  الجتهاد ت  لفقهية  معاصرة حتوم 
حوله  لعفديفد من  إلشكاالت  لفقهية و مخالفات  لشرعية , بعضها ميكن  كتشافه يف حينه وتصحيحه 

يف  حللول  لشرعية له ضها حيتاج إىل عقفد مؤمتر ت فقهية للنظر من قبل ذيئات  لرقابة  لشرعية وبع
بالت من قبل عفديفد  لباحثني يف فقه  معامالت  مالية  معاصرة على  جملال  ,وذناك عفدة جهود يف ذا  

وألجل تلمس ذاه  حليثيات طرحت  لتساؤالت  آلتية  : ما مستوى عفدة جامعات ومركز حبثية , 
 مقصود بالتأمني  لتكافلي عنفد  لفقهاء ؟ وما ذي  ألحكام و لضو بط  لشرعية و لقو عفد  مقاصفدية 

 ؟ وكيف ميكن توظيفها لتصحيح مسار ذا   جملال باجلز ئر ؟ منظمة له 

ذاه إشكاالت أردت أن أصيغ مفد خليت على أساسها وفق خطة قسمتها إىل مقفدمة وثالثة مباحث 
 وخامتة .

 مفهوم  لتأمني  لتكافلي وحكمه وتأصيله  لشرعي وبعفده  مقاصفدي  ألول : مبحث 

  مبحث  لثاين :  لضو بط و ألحكام  لشرعية  منظمة للتأمني  لتكافلي يف  الجتهاد  لفقهي  معاصر 
 إلشكاالت و مخالفات  لشرعية   لو قعة على مستوى أشكال إد رة  لتأمني  لتكافلي  : لث مبحث  لثا

  طبقة يف شركة سالمة للتأمني  لعاملة باجلز ئر وغهرذا يف تختلف دول  لعامل و حللول  مقحرحة هلا م

  خلامتة : أذم  لنتائج و لتوصيات .

 : وحكمه وتأصيله الشرعي وبعده المقاصدي مفهوم التأمين التكافليالمبحث األول :

 :لغة واصطالحاً  التأمين التكافليبتعريف الالمطلب األول : 
 لغة تعريف التأمين التكافليأوالً : 

أمن على  لشيء: دفع مااًل منجًما لينال ذو أو ورثته قفدًر  من  مال متفًقا عليه، أو من  لتأمني لغة : -
 . 1تعويًضا عما فقفده، يقال أمن على حياته أو على د ره أو على سيارته

 .2 مادة َكَفَل وتعين  لَعُجز، أي مؤخرة  لشيء  لاي حتميه لتكافل لغة:  لتكافل يف  للغة مشتق من -

                                                           
 البن منظور مادة (أمن)،  معجم  لوسيط مادة )أمن(. لقاموس  حمليط للفهروز آبادي مادة )أمن( لسان  لعرب  1
  لقاموس  حمليط،  لفهروز آبادي، مادة )كفل(. 2
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مل يعر  مصطلح  لتأمني  لتكافلي أو  لتعاوين عنفد  لفقهاء ثانياً : تعريف التأمين التكافلي اصطالحاً :
 لقفد مى ولكن من خالل  ستقر ء كتب  معاصرين جنفد أهنم  ذتمو  هبا   مصطلح ومن أضبط ذاه 

موعة من  ألشخا  جم عقفد تربع بنيتعريف  لفدكتور  لزعيحري بقوله : "ذو جنفد يف نظري  لتعاريف 
للتعاون على تفتيت  ألخطار  مبينة يف  لعقفد و الشحر ك يف تعويض  ألضر ر  لفعلية  ليت تصيب أحفد 
 مشحركني و لنامجة عن وقوع  خلطر  مؤمن منه، وذلك وفقاً للقو عفد  ليت ينص عليها نظام  لشركة 

 .3 "شروط  ليت تتضمنها وثائق  لتأمني، ومبا ال يتعارض مع أحكام  لشريعة  إلسالميةو ل

من خالل  لتعريف  لسابق ميكن  لقول أن  لتأمني  لتكافلي أو  لتعاوين قائم يف  منظور  لفقهي على مبفدأ 
 لفتوى و لرقابة وجود ذيئة ب حكام  لشريعة  إلسالميةأل تهعفدم تخالف لتربع  منصو  عليه يف  لعقفد و 

 لشركة وكيلة يف إد رة أعمال  لتأمني جين  ألرباح ودفع  لتعويضات وكون  مشاركة  حلقيقة يف  و  لشرعية
 شكلني لتأمني  لتعاوين , ويتخا ضرورة  لفصل بني حسابات  لشركة وحسابات  مستأمنني مع  لتعاوين 
 ، و مهن، و حلر  كالشرطة و جليش لنقابات، مثل: تعويضية  : ويكون على شكل صناديق خاصةبسيط
 .4 و لاي تفديره شركات إسالمية خاصة  ستثماري: و

  حكم التأمين التكافلي:المطلب الثاني : 
 مبفدأ  لتربع و حتقيق  لتعاون و  لتكافل بني  مشحركني لقائم على مبفدأ لقفد أفىت جبو ز  لتأمني  لتكافلي 

بضو بط  لفصل بني حقوق  مسامهني وحقوق محلة  لوثائق  لتجارية وينفرد كل طر  حبساب منفصل , و
أغلب  لفقهاء  معاصرين ومنهم  لشيخ مصطفى  لزرقا وشروط من باب رفع  حلرج وحتقيق  مصاحل 
إلسالمي يف وكا  قر ر ت  مؤمتر  لعامي  ألول لالقتصاد  و لشيخ علي  خلفيف و لشيخ  لصفديق  لضرر 

م و  جملامع  لفقهية كاجملمع  لفقهي  لتابع لر بطة  لعامل  إلسالمي سنة 1979مكة  مكرمة عام 
م , وغهرذا من  ألحباث 1985ذـ , مث جممع  لفقه  لفدويل  لتابع منظمة  لتعاون  إلسالمي سنة 1398

 لاي جاء كبفديل للتأمني   ليت تؤكفد ذا   حلكم و لنفدو ت  ليت نظمتها عفديفد  جلامعات و لفدر سات 
 , وقفد  ستنفد ذؤالء يف  ستنباطهم هلا   حلكم على  ألدلة  آلتية : 5 لتجاري  حملرم 

 . 6من  لقرآن : قوله تعاىل : " وتعاونو  على  لرب و لتقوى وال تعاونو  على  إلمث و لعفدو ن "  -

                                                           
 . 13   لتأمني  لتكافلي , عالء  لفدين  لزعيحري ,  3
  مرجع نفسه . 4
 إلسالمي , أمحفد حسن  لربابعة يف تكييف عقفد  لتأمني  لتعاوين كنموذج تطبيقي معاصر للتحول حنو  القتصاد تطبيقات  مناسب  مرسل  5

   ,45 ,46  ,66 . 
 . 2سورة  مائفدة ,  آلية  6
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يف  ْلَغْزِو، َأْو َقلَّ طََعاُم   أَلْشَعرِيِّنَي ِإَذ  أَْرَمُلو : "ِإنَّ صل  هلل عليه وسلم لنيب حفديث من  لسنة :  -
نَـُهْم يف ِإنَاٍء َو حِ  فٍد ِعَياهلِِْم بِاْلَمفِديَنِة: مَجَُعو  َما َكاَن ِعْنفَدُذْم يف ثـَْوٍب َو ِحفٍد، مُثَّ  قْـَتَسُموُه بـَيـْ

ُهْم" عريني ذا  تعاون مجاعي بني  ألقرباء، ودليل على ففعل  ألش . 7بِالسَِّويَِّة؛ فـَُهْم ِمينِّ َوأَنَا ِمنـْ
 مشروعية  لتعاون  لتكافلي بني  مسلمني.

 مصلحة  مرسلة أو  مناسب  مرسل : وذو كما قال  إلمام  لر زي : "  لاي ال يعلم  لشارع ألغاه  -
ووجه  الستالل هبا على جو ز  لتأمني  لتعاوين باعتبارذا دليال حيقق  مصلحة . 8أو  عتربه " 

 لشرعية ويفدرأ  مفسفدة , وجوذرذا يتفق متامًا مع عقفد  لتأمني  لتعاوين  متطور  لقائم على مجلة 
من  لعقود  جلائزة شرعا : كاهلبة و لكفالة و لتربع و لوكالة و مضاربة وذي يف جمملها تسعى 

يق  لتعاون بني أفر د  جملتمع وإرساء مبفدأ  لتكافل بني  مستأمنني وتوضيح طريقة  لتعاون لتحق
 .9بينهم مجيعاً لفدفع  ألخطار  ليت تقع هبم 

 : األبعاد المقاصدية الشرعية للتأمين التكافلي طلب الثالث الم

من حيث   وجود ً كاهتم أمو ل  لناس وممتلمقصفد حفظ حيقق  لتأمني  لتكافلي  مضبوط بضو بط  لشرع 
بالتجارة و لصناعة و لفالحة يف تنمية  مال عن طريق ما يتيحه من فر   ستثماره كونه يساذم 

عن طريق  لتأمني حيفظ مال غهره مباله وماله مبال غهره تربعا وتعاونًا، وذلك , فوغهرذا من  ألعمال 
يضره، بل ينفع  جملتمع  مشارك يف عقفد بالقسط  ليسهر  لاي يفدفعه حامل وثيقة  لتأمني حبيث ال 

 لتقليل من ذفدره كما حيافظ  لتأمني  لتكافلي على  مال من حيث  لعفدم عن طريق ,    لتأمني معه.
 لبيت و لسيارة و مصنع و معمل , ومن مظاذر ذلك :  لتأمني على  لتأمني وضياعه ماديًا ومعنويًا 
كما ، و لكو رث  لطبيعية وغهرذا مما يتعلق بامال، ريق و حل  لسرقة و لسلبمن و متجر و مزرعة، 
 له،  لتحسينية  مقاصفد وحىت لإلنسان  مقاصفد  لضرورية حتقيق يفكافلي  لت  لتأمني يتضح جلًيا دور

 أو  مرض  مزمن حاالت يف  لعالج؛ وخاصة نفقات حتمل أو  لطيب  لتكافل تغطيات عن طريق وذلك
  لوفاة وتغطيات جزئيا  لفد ئم كلًيا أو  لبفدين و لعجز  لفدخل ومحاية  لبطالة تغطية إىل باإلضافة  لعضال،

                                                           
 . 2186أخرجه  لبخاري يف صحيحه , كتاب  لشركة , باب  لشركة يف  لطعام و لنهفد و لعروض , برقم  7
 . 2/230 حملصول يف علم أصول  لفقه ,  لر زي ,  8
م , نشر من طر  موقع  2014-ذـ 1435, ط  26-22أمني حجي  لفدوسكي ,   لتأمني  لتكافلي يف ضوء مقاصفد  لشريعة,  9

در سة فقهية مقارنة، أمين عبفد  حلميفد عبفد  جمليفد  لبفد رين، جملة بيت  مشورة، جملة دولية -تكييف عقفد  لتأمني  لتعاوين   أللوكة .و نظر أيضاً 
 .103قطر،  ، 2020، أكتوبر14حمكمة يف  القتصاد و لتمويل  إلسالمي،  لعفدد
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وبناًء  على ما سبق؛ يتحقق دخول عقفد  لتأمني  لتكافلي ضمن متممات  .10 و لتقاعفد  معاشات ونظام
مقاصفد  لشريعة  مال و لنفس و لعقل وحىت  لفدين؛ وذنا يتبني كيفية  لتكييف  لشرعي للتأمني  لتكافلي 

عالقة تأصيل  لكليات كالضروريات  خلمس بربط فهي من باب يف ضوء عالقته مبقاصفد  لشريعة؛ 
 ليت تتمثل يف  حلاجيات و لتحسينيات؛ ومن أوكفد حاجيات  لناس  لسكن و مركب جزئياهتا هبا؛ و 

 .11 عاملها ضمن عقفد  لتأمنيو ملبس وكلها د خلة ت

الضوابط واألحكام الشرعية المنظمة للتأمين التكافلي في االجتهاد الفقهي :  المبحث الثاني
 المعاصر 

المطلب األول : دور المجامع الفقهية في اإلسهام في الضبط الشرعي والفقهي للتأمين التكافلي  
 لر مية   الجتهاد  لفقهي  جلماعي  معاصرمن أذم  جلهود  مباولة من طر  مؤسسات  ومستجداته :

لس جممع  لفقه جمإىل  لضبط  لشرعي و لفقهي للتأمني  لتكافلي حىت يتو فق مع مقاصفد  لشرع ما أصفدره 
 إلسالمي  لفدويل  منبثق عن منظمة  لتعاون  إلسالمي  منعقفد يف دورته  حلادية و لعشرين مبفدينة  لرياض 

تشرين  لثاين )نوفمرب(  22-18ذـ،  مو فق 1435حمرم  19إىل  15) مملكة  لعربية  لسعودية( من: 
 م،2013

 لضو بط  لشرعية أُلسس  لتأمني  لتعاوين  ليت بعفد  طالعه على توصيات  لنفدوة  لعلمية لألحكام و و 
مايو  1-أبريل 30ذـ،  مو فق 1434مجادى  لثانية  21إىل  20عقفدذا  جملمع يف  لفحرة من: 

(  لصادر عن 2/20) 187م، مبفدينة جفدة، و ليت جاء  نعقادذا تنفيا ً لقر ر جملس  جملمع رقم: 2013
 26) جلمهورية  جلز ئرية  لفدميقر طية  لشعبية( يف  لفحرة من:   لفدورة  لعشرين  ليت  نعقفدت مبفدينة وذر ن

وبعفد  ستماعه للمناقشات  م،2012سبتمرب  18-13ذـ،  مو فق 1433ذي  لقعفدة  2شو ل إىل 
 :قرر ما يلي و مفد والت  ليت د رت حوهلا،

 المادة األولى: التعريف

                                                           
حبث مقفدم إىل كلية  لعلوم  القتصادية و لتجارية وعلوم  بو نشادة نو ل،   لعمل  مؤسسايت  لتكافلي بني جهود  لتأصيل وو قعية  لتطبيق، 10

 لتيسهر، جامعة فرحات عباس، يف نفدوهتا حول )مؤسسات  لتأمني  لتكافلي و لتأمني  لتقليفدي بني  ألسس  لنظرية و لتجربة  لتطبيقية(، 
 . 5م،  2011أفريل   25-26

 , مرجع سابق . 26-22كي ,   لتأمني  لتكافلي يف ضوء مقاصفد  لشريعة, أمني حجي  لفدوس 11
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أو أخطار معينة على أن يفدفع كل منهم   لتأمني  لتعاوين: ذو  شحر ك جمموعة أشخا  يتعرضون خلطر
مبلغا معّينا على سبيل  لتعاون لصنفدوق غهر ذاد  للربح ؛ لتعويض  ألضر ر  ليت قفد تصيب أيًّا منهم 

 .إذ  حتقق  خلطر  معني، وفًقا للعقود  مربمة و لتشريعات  منّظمة

 :المادة الثانية: أشكال إدارة صندوق التأمين التعاوني

ني  لتعاوين كياٌن مستقل مرّخص له، ويعمل وفق أحكام  لشريعة  إلسالمية، وميكن هلا   لكيان يفدير  لتأم
 :أن يأخا أشكاال، من أبرزذا

 .أ( ذيئة تختارة من محلة وثائق  لتأمني

 .ب( شركة متخصصة يف إد رة  لتأمني

 .ج( مؤسسة عامة تنشئها  لفدولة أو جمموعة من  لفدول وتكون تابعة هلا

 :المادة الثالثة: العالقة بين الصندوق واإلدارة

 :تكون  لعالقة بني صنفدوق  لتأمني و جلهة  مفديرة كما يأيت

 .أ( يف حال إد رة أعمال  لتأمني؛ فإن  لعالقة تكون وفق عقفد  لوكالة بأجر، أو بغهر أجر)

في حال  لوكالة إما أن ب( يف حال  الستثمار؛ فإن  لعالقة تكون وفق عقفدي  لوكالة أو  مضاربة. ف)
تكون بأجر أو بفدون أجر، ويف حال  مضاربة فإن  جلهة  مفديرة تستحق نسبة من  لربح حسب  التفاق، 

 .أما  خلسارة فتكون على رب  مال، ما مل يكن ذناك تعفد أو تقصهر أو تخالفة للشروط أو  ألنظمة

 :المادة الرابعة: األجر على اإلدارة

 :كون على حالني ألجر على  إلد رة ي

أ( يف حال إد رة أعمال  لتأمني  لتعاوين وفقا ألحكام عقفد  لوكالة فإنه جيوز أن يكون  مقابل أو  ألجر 
 . لاي تأخاه  جلهة  مفديرة مبلغا مقطوعا، أو نسبة مئوية معلومة من  الشحر كات
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أخا  جلهة  مفديرة ب( يف حال إد رة  ستثمار موجود ت صنفدوق  مشحركني وفقا لعقفد  مضاربة ت
) مضارب( نسبة مئوية من  ألرباح، وإذ  كان  الستثمار وفقا ألحكام عقفد  لوكالة فيمكن أن يكون 

 . ألجر أو  لعوض مبلغا مقطوعا أو نسبة من  ألمو ل  مستثمرة

 :المادة الخامسة: ملكية االشتراكات وعوائد استثماراتها

ا حقوقا لصنفدوق  لتأمني  لتعاوين. وحتفّدد حقوق محلة  لوثائق تعفّد  الشحر كات وصايف عو ئفد  ستثمار هت
 .فيه حبسب نظام  لتأمني، وشروط  الستحقاق يف  لتعويض، أو  لفائض  لتأميين

 :المادة السادسة: المرجعية في تقدير أجر الجهة المديرة ألعمال التأمين

عايهر عادلة تضعها جهة مستقلة عن تقفدير  لعوض أو  ألجر من يفدير عملية  لتأمني يكون وفقا م   
إد رة  لتأمني، مثل: ذيئة  لرقابة على  لتأمني. أو من خالل  لتفاوض بني ممثلي  لصنفدوق أو أية ذيئة 

 .خيتاروهنا للنظر يف مصاحلهم، وبني  جلهة  مفديرة

 :المادة السابعة: مسؤولية الصندوق

الستثمار أم يف  ألنشطة  لتأمينية إال إذ  كانت يتحمل  لصنفدوق  لتعاوين أي خسائر مالية سو ء يف  
 .تلك  خلسائر ناشئة عن تعفد أو تقصهر أو تخالفة للشروط أو  ألنظمة من  جلهة  مفديرة فإهنا تتحملها

 :المادة الثامنة: الفائض التأميني للصندوق

وعو ئفد  ستثمار هتا، وأي  لفائض  لتأميين ذو  لرصيفد  مايل  متبقى من جمموع  الشحر كات  حملصلة، 
إير د ت أخرى بعفد سفد د  لتعويضات، و قتطاع رصيفد  مخصصات و الحتياطيات  لالزمة، وحسم مجيع 

 . مصروفات و اللتز مات  مستحقة على  لصنفدوق

وميكن  الحتفاظ بالفائض  لتأميين كله للصنفدوق، أو توزيعه كله أو بعضه على محلة  لوثائق على حنو 
 . لة، وحسب لو ئح  لصنفدوقحيقق  لعفد

 :المادة التاسعة: العجز في صندوق التأمين التعاوني، وحاالته
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يف حال عجز صنفدوق  لتأمني  لتعاوين عن سفد د  اللتز مات  مستحقة جيوز للشركة  مفديرة من غهر  لتز م 
 :أن تلجأ إىل  لعمل بو حفد أو أكثر مما يأيت

 .أ.  الستفد نة من طر  ثالث

 .ض قرضاً حسناً من  جلهة  مفديرة إىل  لصنفدوقب.  إلقر 

 .ج. رفع مبلغ  الشحر كات، إذ  رضى  مشاركون

 .د.  التفاق مع مستحقي  لتعويض على ختفيض مبالغ  لتعويضات أو تقسيطها

 .كما ميكن  للجوء إىل خيار ت أخرى تر ذا مناسبة بعفد مو فقة ذيئة  لرقابة  لشرعية

 :تأمينالمادة العاشرة: إعادة ال

جيوز لشركة  لتأمني  لتعاوين أن تربم عقود إعادة  لتأمني، وتلتزم بأن تكون أعمال إعادة  لتأمني  (1)
 لتعاوين  لصادرة عنها أو  لو ردة إليها متفقة مع أحكام  لشريعة  إلسالمية، ومع  مبادئ  ألساسية 

 .للتأمني  لتعاوين وفق ما تقرره ذيئة  لرقابة  لشرعية

زم شركات  لتأمني بأن تكون إعادهتا للتأمني مع شركات إعادة تأمني إسالمية، ويف حال تعار تلت (2)
ذلك وألسباب مربرة، فإن هلا أن تعيفد  لتأمني لفدى شركات إعادة  لتأمني  لتقليفدية بقفدر  حلاجة، ووفقا 

 :للضو بط  ليت تضعها ذيئة  لرقابة  لشرعية. وأي ضو بط أخرى تر ذا مناسبة، ومنها

 .أ( أن تقلل  لنسبة  ليت تسنفد لشركات إعادة  لتأمني  لتقليفدي إىل أدىن حفد ممكن

ب( أال توجه  جلهة  مفديرة للتأمني  لتعاوين  ستثمار أقساط إعادة  لتأمني  مفدفوعة إليها إال فيما يتو فق 
تلك  لشركات إذ   مع أحكام  لشريعة  إلسالمية، كما ال جيوز هلا  مطالبة بنصيب من عائفد  ستثمار 

كانت تخالفة للشريعة  إلسالمية ، كما ال تكون مسؤولة عن  خلسارة  ليت تتعرض هلا  ستثمار ت تلك 
 . لشركات
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ج( أال تفدفع شركة  لتأمني  لتعاوين أية فو ئفد ربوية عن  مبالغ  حملتفظ هبا لفدى شركات إعادة  لتأمني 
ليت حتتفظ هبا لفديها، على أن يكون  الحتفاظ لفدى شركات  لتقليفدي، وال تأخا فو ئفد ربوية عن  مبالغ  

 . لتأمني  لتعاوين وليس شركات  إلعادة

 .د( أن يكون  التفاق مع شركات إعادة  لتأمني  لتقليفدي ألقصر مفدة ممكنة

 :المادة الحادية عشرة: االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية

عة  إلسالمية يف مجيع أعمال  لتأمني ونشاطاته جيب على إد رة  لتأمني أن تلتزم بأحكام  لشري
 .و ستثمار ته

 :المادة الثانية عشرة: الرقابة الشرعية

جيب على منشأة  لتأمني  لتعاوين تعيني ذيئة رقابة شرعية، وجهاز تفدقيق شرعي وفقا ما ورد يف قر ر جممع 
شرعية يف ضبط أعمال  لبنوك دور  لرقابة  ل“( بشأن 3/19) 177 لفقه  إلسالمي  لفدويل ذي  لرقم: 

، وختضع ذاه  هليئة يف تعيينها وأعماهلا  لرقابية مو فقة  لرقابة ” إلسالمية أمهيتها، شروطها، طريقة عملها
 . لشرعية  مركزية إن وجفدت

 :المادة الثالثة عشرة: تصفية الصندوق

أو  مشحركني وفق أُسس عادلة يف حال تصفية صنفدوق  لتأمني  لتعاوين توزع موجود ته على جهات  خلهر 
بعفد  إليفاء بالتز ماته  لفنية و لقانونية حسب لو ئح  لصنفدوق وبإشر    هليئة  لعامة للرقابة  لشرعية، و ال 

 .جيوز أن يعود أي شيء منها إىل  جلهة  مفديرة للصنفدوق

 :المادة الرابعة عشرة: فض المنازعات

 لتعاوين ومحلة  لوثائق وفق  لنظم و لقو نني  لسارية، ويف حال  حتسم  خلالفات  لناشئة بني شركة  لتأمني
 .حفدوث نز ع يلجأ إىل  لصلح مث  لتحكيم فإن تعار ذلك حيال  لنز ع إىل  جلهات  لقضائية  مختصة

 :المادة الخامسة عشرة: العالقة بين المشتركين في صندوق التأمين التعاوني
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عالقة تعاون جمموعة من  ألشخا  فيما بينهم بفدفع مبالغ   لعالقة بني  مشحركني يف  لصنفدوق ذي
حمفددة جلرب  لضرر أو جلب  لنفع  لاي قفد يصيب أحفد  منهم، وذو تعاون مبين على  مساحمة و مو ساة 
وإباحة حقوق بعضهم بعضا، وليس مبنيا على  معاوضة و مشاحة وقصفد  لحربح ، ويف مثل ذلك يغتفر 

  لربا.  لغرر  لكثهر وال جيري 

 :المادة السادسة عشرة: استقاللية الصندوق

يكون صنفدوق  لتأمني  لتعاوين مستقاًل مكوناً من تربعات  مشحركني أو غهرذم، من خالل منحه 
شخصية  عتبارية يقررذا  لقانون، أو من خالل فصل حسابه عن حسابات  جلهة  مفديرة متاما، كما ميكن 

 .وقف  لنقودتكوين وقف نقفدي خهري على أساس 

 :المادة السابعة عشرة: االنسحاب من الصندوق

تنظم وثيقة  لتأمني  لتعاوين حاالت  النسحاب وفقا للنظام و لشروط و لضو بط  جملازة من  هليئة  لشرعية، 
 .ومبا ال يحرتب عليه إضر ر باآلخرين

 :المادة الثامنة عشرة: االشتراك في التأمين

 مبادئ  الكتو رية  مبنية على  ألسس  لفنية لإلحصاء، مع مر عاة كون  ميكن حتفديفد  الشحر ك حسب أ)
 . خلطر ثابتا أو متغهر ، ومبفدأ تناسب  الشحر ك مع  خلطر نفسه، ونوعه، ومفدته، ومبلغ  لتأمني

ب( يشحرط يف  خلطر  مؤمن منه أن يكون حمتمل  لوقوع، ال متعلقا مبحض إر دة  مشحرك، وأال يكون 
 .حرممتعلقا مب

 :المادة التاسعة عشرة: الحلول

حتل إد رة  لصنفدوق حمل  مشحرك فيه  لاي عوضته، عما حلقه من ضرر، يف مجيع  لفدعاوى و حلقوق يف 
 .مطالبة  متسبب بالضرر، ويعود ما يتم حتصيله للصنفدوق

 :المادة العشرون: التحمل
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مقطوعا أو نسبة من  لتعويض عن  ألضر ر جيوز أن يشحرط يف وثيقة  لتأمني أن يتحمل  مؤمن له مبلغا 
 . ليت وقعت عليه من  لغهر، أو وقعت منه

 :المادة الحادية والعشرون: ملكية األقساط

جيوز أن تكون ملكية  الشحر كات للصنفدوق، وحينئا تنتهي ملكية محلة  لوثائق مبجرد دفع  الشحر ك. 
ل عن ملكيته يف  الشحر ك، وينص يف نظام وبناء على ذا  يكون كل و حفد من محلة  لوثائق قفد تناز 

 . لتأمني على أحفد  خليارين

في  : دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ) األيوفي ( المطلب الثاني 
 حملاسبة   ذتمت ذيئةلقفد  :12اإلسهام في الضبط الشرعي والفقهي للتأمين التكافلي ومستجداته 

ومستجفد ته  معاصرة )  أليويف ( بالضبط  لفقهي للتأمني  لتكافلي للمؤسسات  مالية  إلسالمية و مر جعة 
للتأمني  إلسالمي , فوضع ذا   معيار توصيفاً دقيقاً له  26من خالل  ختصيص  معيار  لشرعي رقم 

 لنقاط  آلتية : وأعقبه بالتكييف  لفقهي وختمه بكيفية تنزيله على و قعه  لعملي من خالل تناوله  

 نص  معيار -

 نطاق  معيار -

 تعريف  لتأمني  إلسالمي ومتييزه عن  لتأمني  لتقليفدي  -

  لتكييف  لفقهي للتأمني  إلسالمي -

  لعالقة  لتعاقفدية يف  لتأمني  إلسالمي -

 مبادئ  لتأمني  إلسالمي وأسسه  لشرعية -

 أنو ع  لتأمني  إلسالمي -

  لتأمني الشحر ك يف  -

                                                           
-435 معايهر  لشرعية للمؤسسات  مالية  إلسالمية , ذيئة  حملاسبة و مر جعة للمؤسسات  مالية  إلسالمية )  أليويف (  جلزء  لثاين   12

 م ,  منامة ,  لبحرين .2014 -ذـ 1435, طبعة 452
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  لتز مات  مشحرك يف  لتأمني  إلسالمي -

  لشروط يف وثائق  لتأمني  إلسالمي  -

  لتز مات  لشركة  مسامهة وصالحياهتا  -

  لتعويض -

  لفائض  لتأميين -

  نتهاء وثيقة  لتأمني  -

 تاريخ إصفد ر  معيار  -

 ووضعت هلا   معيار ملحقاً تضمن :

 نباة تارخيية عن  معيار -
 تنفد  ألحكام  لشرعيةمس -
  لتعريفات . -

المبحث الثالث : اإلشكاالت والمخالفات الشرعية  الواقعة على مستوى أشكال إدارة التأمين 
التكافلي المطبقة في شركة سالمة للتأمين العاملة بالجزائر وغيرها في مختلف دول العالم 

 .والحلول المقترحة لها 
 شركة سالمة للتأمينات العاملة بالجزائر لالمطلب األول : نبذة تعريفية 
اتوحارة    ازااررك اترت تتع  رم  رتتأ اتتري ا اتت ر  أ   كة شرات ح تار    تعترب شركة  الرة   تأتي اتر  

 2اتصررر     تررر      46مبقتضرررل اتقررركا   قررر   وقرررة ع ااتت  اررر   وتقرررةد ارررة      اررر ا ا ررر     
تتري ا اسالرة   اس   اتار  احةى اتفكوع اتت  ع  تشركة  إ  اتب  ا  ، ان وز ك امل تا  2006جو أا  

 رررررر ت   و    يب  ةوترررررر  اس رررررر  ا  اتعك ارررررر  املت ررررررة  1979و قكارررررر  ات ررررررعو    تيال رررررر  الررررررت  
 رر     26اأررل اتشرركة  ات ررعو    ة اتربةرر  واأ رر إ تأترري ا وإارر    اتترري اة املتشرري      ســتحوذت

ارركة وتعرو  لبأبار  لالر ت   إىل ا ترو اترةوم تأتري ا ، تتت و  إىل ة الرة   تأتي اتر   ازا 2000
 رن لار  املتتتر   ازاارك ر  و اتتري ا وإا    اتتي ا الة  ، وتو ك ح تا  اة     تعة     الوق 
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 ا اأررل ات ررا  ا ، اتترري ا اأررل املكاررر  وامل رر  ك ياتترر  واخلررة    اتتي اتارر  اتررت تقررة    اتشرركة  
و ات روا   اتبباعار ، حروا   اتبر ركا ، لاملص حب ، اتتي ا اتش  م األ املتتأ    نتات  املك   

ترررررري ا املرررررروا   اتش صررررررا ، ترررررري ا تعو ضرررررر   اتعترررررر  ، ترررررري ا حرررررروا   ات ررررررفك واتعررررررة    
  منوا   عتربا     ق  لات هل    ات رتوا  اأار   وقة حقق... امل تشفا  ، تي ا امل ؤوتا  املةنا 

 . 13  امل ر  7ن ب  نقة   ب 2010   أغ الت  

 : إشكاالت فقهية من حيث شرعية عمل شركة سالمة للتأمينات المطلب الثاني
إن أذم إشكال شرعي ميكن تسجيله من حيث  لطبيعة  لعامة لعمل شركة سالمة للتأمينات و لاي 
شكل حتفديًا كبهرً  لعمل ذاه  مؤسسة باعتبارذا مؤسسة تأمينية مثلها مثل باقي  مؤسسات  لعاملة يف 

سوق  لوطنية ختصيص  جلز ئر ذو أن  لقانون  جلز ئري يفرض على كافة  لشركات  لتأمينية  متو جفدة يف  ل
بامائة من مفد خل  لشركة على شكل أسهم يف سنفد ت  خلزينة  لعمومية , وذو أمر يتناىف مع  50نسبة 

 لتعامالت  لالربوية  حملفددة يف  لشركة , غهر أن شركة سالمة  ستطاعت أن تتكيف مع  لوضع عن طريق 
إضافة إىل ذلك فإن مبنية على  لربا , إدر ج  ألسهم ضمن بنك  لربكة  إلسالمي جتنبًا للمعامالت  

جملس  إلد رة قام باستحفد ث رصيفد خا  يشمل كافة  لفو ئفد  ليت جتنيها  لشركة من  معامالت  لربوية 
بغرض فصلها عن رأس  مال  لسنوي , حتت إشر   ذيئة  لرقابة  لشرعية  ليت ختضع هلا , وعلى ذا  

ف مع  لوضع  لقائم عن كريق  بتكار حلول تتماشى مع  ألساس فإن شركة سالمة  ستطاعت أن تتكي
 . 14مبادئ  لشريعة  إلسالمية 

: إشكاالت فقهية من حيث أشكال إدارة التأمين التكافلي في شركة سالمة  المطلب الثالث
 وغيرها

تنفرد شركة سالمة للتأمينات بتقفدمي خفدمات  لتكافل وذي  لوحيفدة على مستوى  جلز ئر  ليت تتعامل 
مناذج شرعية يف كمثيالهتا يف دول  خلليج وماليزيا وغهرذا ثالثة تأمني  لتكافلي , وتستخفدم  لشركة  بال

 مؤسسات  لعاملة يف ذا   تنفيا أعماهلا  مالية وإد رة صناديق  لتكافل على وجه  لتحفديفد مثلها مثل بقية
وذي مناذج :  لوكالة و مضاربة و مركبة بينهما أو  مختلطة وذا   جملال كماليزيا ودول  خلليج وتركيا 

                                                           
: املوقو است رتوين تشكة  الة   تأتي ات   ازاارك , 2,  لتأمني  لتكافلي  إلسالمي  آللية و لتطبيق , جتربة سالمة للتأمينات  جلز ئر  13

http://www.salama-assurances.dz/ 
جهة للملتقى  لفدويل  لسابع حول , مفد خلة مو  12شركات  لتأمني  لتكافلي , جتربة شركة سالمة للتامينات  جلز ئر , بوزينة آمنة ,   14

 م .2012ديسمرب  4-3 لصناعة  لتأمينية ,  لو قع  لعملي وآفاق  لتطوير , جامعة  لشلف , بتاريخ 
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كل ذاه  جلهود  مباولة من طر   جملامع من   وبالرغم  , 15 لنموذج  ألخهر ذو  ألكثر ممارسة يف  لشركة 
 لكفيلة بالضبط  لشرعي  لفقهي للتأمني  لتكافلي إال أنه ثارت على بساط  لفقهية و مؤسسات  لشرعية 

أعماهلا تطبيق  لنماذج  ماكورة سابقًا و متعلقة أساسًا بقييم  لفقهي لو قعها إشكاالت فقهية يف جمال  لت
 .و مالية  إلد رية 

بفدور  لوكيل عن  مؤمن هلم يف إد رة عمليات  لتأمني حيث تقوم  لشركة  نموذج الوكالة :أواًل :  
صيغة شرعية قامت على أساسها عمليات  لتأمني وذو أول ,  16و ستثمار  ألقساط مقابل أجر معلوم

 إلسالمي يف دول  خلليج  لعريب , وذو منوذج تتجفدد فيه  لعالقة  لتعاقفدية بني  مشحركني يف صنفدوق 
من حيث ذم متربعون  - لتكافل وشركة  لتكافل على أساس  لوكالة , فامشحركون يف  لصنفدوق

يوكلون إىل شركة  لتكافل مهمة إد رة صنفدوق  لتكافل , فهي  ليت تتوىل قبول  –باألقساط  ليت يفدفعوهنا 
 ألخطار  مختلفة  ليت جيلبها كل مشحرك للصنفدوق وحتفديفد أقساط  لتربع وختصيص  الحتياطات  لقانونية 
و الختيارية وتقييم  ألضر ر وحتفديفد  لتعويضات ودفعها وإد رة تخاطر  لسوق و لسيولة و لتشغيل , 

مو جهة  لعجز عن تسفديفد  ألقساط وتوزيع  لفائض  لتأميين وفق ما حيفدده  خلرب ء  معتمفدون يف تقفدير و 
 .17 لتكاليف  مالية للمخاطر 

 :18وتثور  إلشكاالت  آلتية بشأن منوذج  لوكالة  
أن يف  اللتز م بالتربع من قبل  مشحرك و اللتز م بالتعويض من طر  صنفدوق  لتكافل صورة من  -

أن صفة  لتربع منتفية يف  معاوضات  ليت يؤثر فيها  لغرر , فقفد رآى بعض  لفقهاء   صور
تطبيقات  لتأمني  إلسالمي  حلفديثة , وعليه ال فرق عنفدذم بني  لتأمني  لتكافلي و لتأمني 
 لتقليفدي , ويف ذا  يقول  لشيخ مصطفى  لزرقا : " ويرد على ذا  ) أي أن  لتأمني  لتعاوين ال 

ة فيه ( أن عنصر  معاوضة موجود قطعاً يف  لتأمني  لتباديل وإن مل يكن ظاذر ً يف ظهوره معاوض
 . 19يف  لتجاري "

                                                           
, مفد خلة مقفدمة لليوم  لفدر سي حول  لتمويل  13-10 جلز ئر ,   – لتأمني  لتكافلي ,  آللية و لتطبيق , جتربة سالمة للتأمينات  15

, كلية  لعلوم  القتصادية و لتسيهر , جامعة  ألغو ط  , و نظر أيضاً :  لتأمني  لتكافلي  2020ديسمرب  9وحتفديات ,  إلسالمي و قع 
 , جامعة باتنة . 15, جملة  إلحياء ,  لعفدد  161 ’ مفهومه وتطبيقاته , د .  لطيب د ودي وأ . كردودي صابرينة 

, مفد خلة موجهة للملتقى  لفدويل  لسابع حول  13للتامينات  جلز ئر , بوزينة آمنة ,  شركات  لتأمني  لتكافلي , جتربة شركة سالمة  16
  لصناعة  لتأمينية ,مرجع سابق .

,جملة  101إشكاالت مناذج  لتأمني  لتكافلي وأثرذا يف  لفائض  لتأميين , رؤية فقهية نقفدية , يونس صو حلي وغالية بوذفدة , ,    17
 م.2013 -ذـ 1435شر ,  لعفدد  لر بع و لثالثون ,  لتجفديفد ,  جمللفد  لسابع ع

,  مرجع  104إشكاالت مناذج  لتأمني  لتكافلي وأثرذا يف  لفائض  لتأميين , رؤية فقهية نقفدية , يونس صو حلي وغالية بوذفدة , ,    18
 نفسه .

 بهروت .. – لرسالة م , مؤسسة 1984, ط 169تظام  لتأمني و لرأي  لشرعي فيه  لزرقا, مصطفى أمحفد ,   19
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خبصو  من من معيار  لتأمني  إلسالمي  5/5معارضة منوذج  لوكالة ما تقرر يف  لبنفد رقم  -
يثور نقاش حول قصر ملكية  لفائض على 20 لفائض  لتأميين حيث أنه يف حالة  لوكالة  خلالصة 

 مشحركني فقط , على  لرغم من تربعهم بأصله عنفد  الشحر ك , علمًا بأن  لتربع يلغي  ملكية  
, فاإلشكال يتعلق بأحقية 21كما ذو مقرر يف  لفقه  إلسالمي , أما يف صورة  لوكالة  معفدلة 

حتملها أخطار عجز  لصنفدوق  لتأميين , شركة  لتكافل يف  لفائض  لتأميين على  لرغم من عفدم 
وإذ  كان يف  لتز م  مسامهني يف  لشركة مبنح  لصنفدوق قرضًا حسنًا يسحرجع عنفد حتقق فائض 
تأميين يف  مستقبل , وذو أمر قفد ال يتحقق , وما جيعل  لشركة معرضة خلطر عفدم  ستيفاء 

 . لقرض 
 إلسالمي كمفاذيم  لتربع ,  ملكية , وإعادة  عفدم تطابق  مفاذيم  لفقهية  مطبقة يف  لتأمني -

  لتملك بعفد  لتربع مع  مفاذيم نفسها  ليت قررذا و تفق عليها  لفقهاء قفدمياً.
ألزمت كثهر من  جلهات  إلشر فية شركات  لتكافل بتقفدمي قرض حسن لصنفدوق  لتكافل عنفد  -

 إللز م يضفي صفة إذعان ال  حفدوث عجز مايل فيه , ومثة إشكاالن يف ذا   إللز م , أوهلا أن
متلك شركة  لتكافل إز ءذا حق رفض ذا   لشرط , أما  إلشكال  لثاين فيتمثل يف عفدم إلز م 

 .22ض يف حالة  ستمر ر  لعجز أو تصفية  لشركة  لصنفدوق بسفد د  لقر 
ذي  تفاقية  ستثمار بني  ثنني أحفدمها يقفدم رأس  مال و آلخر يقفدم  ثانيًا : نموذج المضاربة :

, أو  50/50 جلهفد ) مضارب( وناتج  مضاربة  لربح يتم  قتسامه بني  إلثنني بنسبة حمفدودة مثاًل 
, 23, ويف ذا   لنموذج يكون محلة  لوثائق ذم  لاين يقفدمون رأس  مال و مؤمن ذو  مضارب  2/1
وذج ذو  مضاربة  لشرعية  ليت تتطلب وجود مضارب ورب مال ورأس مال , وذي أساس ذا   لنمف

                                                           
يف ذاه  لصيغة تتوىل شركة  لتكافل إد رة صنفدوق  لتكافل بوصفها وكيالً عن  مشحركني يف  لصنفدوق وذلك مقابل أجر حمفدد من طر   20

ميين فإنه  جلهات  إلشر فية أو ما متليه طبيعة  خلطر  مزمع تغطيته ويعترب ذا   ألجر ذو  لفدخل  لوحيفد للشركة , ويف حال حصول فائض تأ
يوزع على  مشحركني وال جيوز للشركة أخا جزء منه ألي سبب من  ألسباب وفق ما أقرته  جملامع  لفقهية وذيئة  حملاسبة و مر جعة 

للمؤسسات  مالية  إلسالمية , فقفد نصت  مادة  لثامنة من قر ر  جملمع  لفقهي  إلسالمي جبفدة يف دورته  حلادي و لعشرين بالرياض على 
أو بعضه على محلة  لوثائق جوه  لتصر  يف  لفائض  لتأميين كما يلي : " وميكن  الحتفاظ بالفائض  لتأميين كله للصنفدوق أو توزيعه كله و 

 على حنو حيقق  لعفد لة وحسب لو ئح  لصنفدوق ", أنظر إشكاالت مناذج  لتأمني  لتكافلي وأثرذا يف  لفائض  لتأميين , رؤية فقهية نقفدية ,
 . 101صو حلي وغالية بوذفدة , جملة  لتجفديفد ,   يونس 

تقوم شركة  لتأمني  إلسالمي حسب ذاه بالصيغة بنفس طريقة  لوكالة  خلالصة لكن مع  ختال  أساسي وذو أخا  لشركة نسبة من  21
ني  لتكافلي وأثرذا يف  لفائض  لفائض  لتاميين على أساس  هلبة أو  جلعالة أو  لتنازل من طر   مشاركني , أنظر إشكاالت مناذج  لتأم

 . 104 لتأميين , رؤية فقهية نقفدية , يونس صو حلي وغالية بوذفدة , جملة  لتجفديفد ,   
 . 106 مرجع نفسه ,   22
, مفد خلة موجهة للملتقى  لفدويل  لسابع حول  13شركات  لتأمني  لتكافلي , جتربة شركة سالمة للتامينات  جلز ئر , بوزينة آمنة ,   23

  لصناعة  لتأمينية ,مرجع سابق .
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تقوم على أساس تقاسم  لربح بني  لطرفني إن وجفد , وحتمل رب  مال  خلسارة عنفد حصوهلا , وكا  
وتواجه , عفدم  شحر ط نسبة من  لربح أو ضمان رأس  مال من طر   مضارب ما مل يتعفد أو يقصر 

 : 24هذا النموذج اإلشكاالت اآلتية 
 لصفة  لتعاقفدية  لشرعية  ليت تربط  مشحرك بالصنفدوق فهو مستثمر ومتربع يف  لوقت نفسه ,  -

و مطبقون هلا   لنموذج ال يبينون  لحرتيب  لتعاقفدي  لاي جيب أن ير عى معرفة  حلقوق 
, أحفدمها شبيهة بعقفدين يف عقفد و حفد و لو جبات لكال  لطرفني ,  ألمر  لاي جيعل  لعملية 

مبين على  مضاربة , و آلخر على  لتربع وكالمها ال يضمن فيه رأس  مال شرعًا ,  للهم إال إذ  
روعي مثل ذا   لحرتيب يف  لتعاقفد على أساس دخول  مشحرط يف  مضاربة أوال مث  لتربع ثانيا, 

يف حال حتفديفد  لعقفد  ألصلي من  لعقفد ويكون ذلك بعقفدين منفصلني , لكن يبقى  إلشكال 
 لتبعي بالنسبة للمشحرك  لاي غالبًا ما يكون جاذاًل حبقيقة  لصفة  لتعاقفدية  ليت مبوجبها يوقع 

 وثيقة  لتأمني  لتكافلي.
يف ذا   لنموذج يعاجل  لفائض  لتأميين بوصفه رحبًا قاباًل للتوزيع يف  لقو ئم  مالية للشركة , وذو  -

كااًل فقهيًا يتمثل يف عفدم شرعية تقاسم  لفائض  لتأميين إذ   عتربناه رحبًا , وذلك ما يطرع إش
لنقصان رأس  مال نتيجة للتعويضات  مفدفوعة خالل  لسنة  مالية , و معرو  أن  لربح ذو ما 

 ز د على رأس  مال.
طر  مؤمن منه , ال يكون  لتأمني تأمينًا إال إذ   لتزمت  لشركة بالتعويض يف حال حفدوث  خل -

ومتثل  إلشكال  لفقهي يف عفدم شرعية ضمان رأس  مال يف  مضاربة , و اللتز م بالتعويض 
 ضمان و لضمان ذنا غهر جائز.

إلز م  لشركة من طر   جلهات  إلشر فية مبنح قرض حسن جلرب عجز  لصنفدوق قفد يشهر شبهة  -
فإن ربة  لشرعية , أما  ألرباح ضمان رأس مال  مضاربة , وذو ما خيالف شروط عقفد  مضا

 ألصل يف  لتقييفد ت  حملاسبية إما أن تكون على أساس  لنقفد أو على أساس  الستحقاق , ويف  
كلتا  حلالتني فإن  معاجلة  حملاسبية تعترب  لفائض  لتأميين وعو ئفد  الستثمار أرباحًا , على  لرغم 

رباحاً , أي أن  لربح من  لناحية  لشرعية ذو من أن كليهما مل يزيفد  عن رأس  مال لكي يعترب أ
ما ز د عن رأس  مال وذو غهر متحقق يف منوذج  مضاربة بسبب نقص رأس  مال إثر كل 

 . 25تعويض عن  ألضر ر

                                                           
بوذفدة , جملة  لتجفديفد ,  أنظر إشكاالت مناذج  لتأمني  لتكافلي وأثرذا يف  لفائض  لتأميين , رؤية فقهية نقفدية , يونس صو حلي وغالية 24
 , مرجع سابق .  107  

 . 108 مرجع نفسه ,   25
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يف ذا   لنموذج تأخا  لشركة نسبة معينة  الوكالة والمضاربة معًا :النموذج المختلط من ثالثًا : 
من  الشحر كات ) ألجر  معلوم ( مقابل إد رهتا ألعمال  لتامني مع نسبة معينة من عو ئفد  الستثمار 

يتطلب ذا   لنموذج أن تكون شركة  لتكافل وكياًل عن , و 26و الشحر كات بصفتها  مضارب 
ل , وتنطبق على ذا   لنموذج  ألحكام نفسها  مشحركني ومضاربًا يف أقساطهم بوصفها رأس  ما

يف  لنموذجني  لسابقني , مع ضرورة  لفصل بني عقفدي  لوكالة و مضاربة من حيث  حلقوق  ماكورة 
و لو جبات , وعموما طبق ذا   لنموذج بطريقتني :  ألوىل وذي  لشائعة يف دول  خلليج : تتم بفدون 

 . 27ماليزيا يتم فيها تقاسم  لفائض تقاسم  لفائض  لتأميين , و لثانية يف 
 الحلول المقترحة لحل اإلشكاالت الفقهية التي تواجه نموذجي الوكالة والمضاربة :

,  قحرح  لشيخ تقي  لعثماين أن تقوم شركة  لتكافل بإجياد وقف بناء على جو ز وقف  لنقود  -
ويكتسب صنفدوق  لوقف صفة  لشخص  معنوي  مستقل  لاي من حقه  لتمليك و لتملك 
و الستثمار , مث يقوم  مشحركون بعفد ذلك بالتربع لصنفدوق  لوقف مع فقفد هنم ملكية ما تربعو  
به وكا  ملكيتهم للفائض  لتأميين .ويكون تعويض  لصنفدوق عن  ألضر ر من باب  ألعطية 

 لتربعات , وتعفد  لتربعات ملكًا للصنفدوق جيوز للو قف أي شركة  لتأمني وليس يف مقابل 
 لتصر  فيها لفدفع  لتعويضات , وتعفد  لتعويضات من باب  نتفاع  متربع مبا تربع به قياساً على 
حق  لو قف يف  النتفاع بوقفه , أما  لفائض فلصنفدوق  لوقف  الحتفاظ به كاالحتياطي 

عجز يف  مستقبل , كما جيوز أن يشحرط يف لو ئحه توزيعه كله أو جزء مو جهة ما قفد حيصل من 
 .28منه على  مشحركني 

 29ويؤخذ على نموذج الوقف : أنه يحرم الواقف أي شركة التكافل من الفائض التأميني 
ويف ذا   لصفدد أكفد  لشيخ  لصفديق  لضرير أن  لفائض  لتأميين حق للمشحركني حيث قال : " 

وإمنا  – مسامهني يف  لشركة  –أما يف  لتأمني  لتعاوين فإن ذا   لفائض ليس من حق  مؤسسني 
 . 30حق للمشحركني مجيعاً " 

, وباقي  إلشكاالت  لشرعية  ألخرى  قحرح  لباحث حلل إشكال حتفديفد  لفائض  لتأميين ومتلكه  -
, أن  لعالقة  31سعيفد بوذر وة من خالل حبثه : " إعادة  لتكافل على أساس  لوديعة " 

                                                           
, مفد خلة موجهة للملتقى  لفدويل  لسابع حول  14شركات  لتأمني  لتكافلي , جتربة شركة سالمة للتامينات  جلز ئر , بوزينة آمنة ,   26

  لصناعة  لتأمينية ,مرجع سابق .
 . 109 مرجع نفسه ,   27
 ,  لطبعة  لثانية , د ر  لقلم , دمشق . 196-2/861جحبوث فقهية يف قضايا معاصرة حممفد تقي عثماين ,  28
)  مستأمنني( و الحتياطات وعو ئفدمها , بعفد خصم مجيع  مصروفات و لتعويضات ذو ما يتبقى من أقساط  مشحركني " لفائض  لتأميين :  29

 . 451فها   لناتج ال يسمى رحباً وإمنا فائضاً " ,  نظر :  معايهر  لشرعية ,   مفدفوعة ,أو  ليت تفدفع خالل  لسنة , 
 , جامعة أم  لقرى , مكة . 26 لتأمني تقومي  مسهرة  لنظرية و لتطبيقية , ورقة مقفدمة إىل  مؤمتر  لثالث لالقتصاد  إلسالمي ,   30
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 لتعاقفدية بني شركات  لتكافل وشركات إعادة  لتكافل على أساس  لوديعة  مضمونة , حيث 
تكون شركة  لتكافل ذي  مودع وشركة إعادة  لتكافل ذي  لوديع , وذا   حلل يف ذا   لنموذج 

  لباحثني :  رأيحسب , فقفد أثهر حوله إشكاالت فقهية ثالثة :  ألول  مل يسلم من  لنقفد 
على  خلصائص  لتعاقفدية نفسها  موجودة يف فقفد حافظ على  حلي وغالية بوذفدةيونس صو 

صيغة  لوكالة حيث تبفدأ  لعملية بتربع شركات  لتكافل لصنفدوق إعادة  لتكافل ) صنفدوق 
 لوديعة ( وذو ما يعين فقفد ن  متربع ملكيته للقسط و إلشكال  لشرعي  مطروح ذنا يف طبيعة 

و إلشكال  لثاين يتعلق بصنفدوق إعادة ذو تربع أم وديعة مضمونة ؟, قسط إعادة  لتكافل ذل 
 لتكافل ) صنفدوق  لوديعة ( و لتعويضات  مفدفوعة منه , فيمكن أن يقال عن قسط إعادة 
 لتكافل ذنا أنه قرض بناء على  لقول بالوديعة  مضمونة حبيث تصهر قرضًا مبوجب إذن  مودع 

إشكااًل فقهياً  ثالث : يتعلق باجلمع بني  لوكالة و لوديعة  ليت تثهرللوديع باستخفد مها , و ألمر  ل
مفاده : أن شركة  لتكافل ضامنة للود ئع ووكيلة على إد رهتا , علمًا أن  لوديعة  مقحرحة تكون 

 . 32فيها  لشركة يفد  لضمان بينما يفد  لوكيل يفد أمانة كما ذو مقرر عنفد  لفقهاء 
ن  لوديعة  مشروعة بالكتاب و لسنة  ألصل فيها أهنا يفد أمان ال ضمان ,وال و حلقيقة  لفقهية مفادذا أ

ولكن قفد تتحول  لوديعة من يفد أمان إىل يفد ضمان وذو ما ضمان على صاحب  لوديعة إال أن يتعفدى, 
يع مساه  لفقهاء  معاصرون بالوديعة  مضمونة عنفد تطبيقها على  لتامني  لتكافلي يف حالة إذن  مودع للود

أن  يونس صو حلي وغالية بوذفدةباستعمال  لوديعة ويف خالة خلط  لوديعة مبال  لغهر , و قحرح  لباحثان 
 :33يتم  لتأمني  لتكافلي عن طريق  لوديعة  مضمونة بالطريقة  آلتية 

 . يقوم  مشحركون يف  لتأمني بفدفع أقساط  لتأمني بوصفهم مودعني 
 يف صنفدوق  لوديعة . تقوم شركة  لتأمني بإيفد ع  ألقساط 
 . يتم إنشاء صنفدوق  لتربع من  لود ئع 
  ًيعطي  مشحركون  إلذن ) مودعون (  إلذن للشركة باستخفد م صنفدوق  لوديعة  ليت تصبح قرضا

 للشركة مبوجب ذا   إلذن .
  يتم توكيل  لشركة على إد رة صنفدوق  لتربع بأجر من أجل دفع  لتعويضات. 

                                                                                                                                                                      
,  ألكادميية  لعامية للبحوث  لشرعية يف  مالية  إلسالمية يف ماليزيا  15, سعيفد بوذر وة , حبث رقم  إعادة  لتكافل على أساس  لوديعة 31
 ,2010 . 
أنظر إشكاالت مناذج  لتأمني  لتكافلي وأثرذا يف  لفائض  لتأميين , رؤية فقهية نقفدية , يونس صو حلي وغالية بوذفدة , جملة  لتجفديفد ,  32
 , مرجع سابق  118  

 . 120مرجع نفسه ,    33
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  كني و لشركة على  ستخفد م صنفدوق  لوديعة لرد  ألقساط  مفدفوعة يتم  التفاق بني  مشحر
 تخصوماً منها ما مت  لتنازل عنه من طر   مشحركني .

  . ميكن للشركة أستثمار أمو ل  لود ئع مع أخا كامل  ألرباح 
  يقوم  مشحركون بالتعهفد بالتنازل عن كل أو جزء من  لوديعة عنفد  نتهاء مفدة  لتكافل , أو عنفد

 جاع  لوثيقة , أو  لعجز عن دفع أقساط  لوديعة .إر 
  يتم حساب قسط  لتأمني وفق  لطرق  لفنية  معروفة يف  لتأمني مثل قبول  ألخطار وفق معايهر

 فنية يف  لتأمني  لعام و لعائلي . 
  تستفيفد  لشركة من  ستثمار  لوديعة مع أخا أجرة على  لوديعة على خال  بني  لعلماء يف

 ذلك .
  حالة عجز  لصنفدوق , تلتزم  لشركة مبنح قرض دون فائفدة يسحرجع من  لفو ئض  لتأمينية يف

  مستقبلية قبل توزيعها .
  لفائض  لتأميين ذو  لفرق بني أقساط  لوديعة و لتعويضات , وذو ميثل أمو ل  مودعني وحقهم 

  خلالص , وال حيق للشركة أخا أي نسبة منه .
لقد توصلت في ختام هذا البحث إلى النتائج والتوصيات لتوصيات :الخاتمة : أهم النتائج وا

 اآلتية : 

 أوالً : النتائج :

أجــازت مؤسســـات  الجتهـــاد  لفقهـــي  معاصـــر  لتـــأمني  لتعـــاوين  لتكـــافلي مـــن منطلـــق مو فقـــة نظمـــه  – 1
لقــفد وتطبيقاتـه للقــرآن و لســنة و لقو عــفد  لشــرعية  مســتنبطة منهمـا كقاعــفديت  مصــلحة و مناســب  مرســل , و 

الفـــات  لشـــرعية أبعـــاد مقاصـــفدية جتنبـــاً للوقـــوع يف  مخوفـــق بضـــو بط شـــرعية  جلـــو ز  لشـــرعي ذـــا   تضـــبط
خاصـة تلـك  لـيت تتعلـق مبخالفـة ,  لنـوع مـن  لتـأمني    حلاصلة بسبب  لتطبيق  خلاطئ لقو عـفد ومبـادئ ذـا

 لشــروط  لشــرعية ألشــكال إد رة  لتــأمني  لتكــافلي كالوكالــة و مضــاربة وعــفدم  لفصــل بينهمــا , أو  لوقــوع يف 
 لتقليــفدي مثــل  لقمــار و لغــرر و لربــا وبيــع  لــفدين يف  لتــأمني  لتجــاري  لــيت حتــفدث عــادة  مخالفــات  لشــرعية 

 بالفدين ...
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أذفد فـه عمليـاً  نطالقـاً مـن كـون فلسـفته  لشـرعية  نفيـالتحقيق  ألبعاد  مقاصـفدية للتـأمني  لتكـافلي وت – 2
 :  34 يتتطلبو لتعاون و لتكافل  قائمة على  لتربع 

 لفـــين و لشـــرعي و لقـــانوين و القتصـــادي متتـــع  لقـــائمني عليـــه بتكـــوين تكـــاملي معـــريف بـــني  جلانـــب  -
 .  مايلو 
حسن  ختيار أعضاء ذيئة  لرقابة  لشرعية من  لعلماء وأذل  الختصا  يف فقـه  معـامالت  ماليـة  -

عمومــاً و لتــأمني  إلســالمي خصوصــاً و لقيــام بــفدورذا بشــكل مــويل متكامــل قــائم علــى  الطــالع 
تختلــف  معــامالت و لتعــامالت  و حلســابات و لعقــود وو لســجالت  حملاســبية و ماليــة  فدفاتر  لــعلــى 

 ومر فقتها فقهياً .
 لتنســيق و متابعــة بــني شـــركات  لتــأمني  لتكــافلي  فيمـــا بينهــا مــن جهـــة و بينهــا وبــني مؤسســـات  -

 الجتهــــاد  لفقهــــي  معاصــــر مــــن جهــــة أخــــرى خاصــــة يف جمــــال  مســــتجفد ت  متعلقــــة باألحبــــاث 
 ا   جملال .و لرب مج   لشرعية  متعلقة هب

بضــو بط  لشــرع يوضــح حقــوق مجيــع أطــر    لعمليــة  لتعاقفديــة يف  اً تبــين تشــريعاً و ضــحاً مضــبوط -
مـع ضـرورة  البتعـاد  ذا   لنوع من  لتأمني بغية جتنب  لتنازع وظلـم  لنـاس و أكـل أمـو هلم بالباطـل 

 كلياً عن  لتعامل بالتأمني  لتجاري وربط عالقات مبؤسساته .
كومة بفدورذا يف جمـال  إلشـر    لعـام و حلمايـة و مر قبـة و إلسـهام يف تيسـهر عملهـا قيام  حلضرورة  -

 وتوفهر كل ما حتتاجه حفاظاً على سهروهتا وجناعتها .

 مطابقـة االلتز م  لشـرعي و مؤسسات  لتأمني  لتكافلي يف  جلز ئر أو يف غهرذا مرذـون أساسـاً بـإن جناح  –3
مـع  لحركيـز علـى  جلـودة ويف تختلـف مر حـل ذـاه  لصـناعة  لتأمينيـة ,  إلد ريـة و ماليـة  لفقهية لكل عملياهتا 

تفضـيل  لنمــوذج  لــاي يعــزز مــن  النســياق ور ء وعــفدم و لنوعيـة و لســعي البتكــار منــاذج ومنتجـات جفديــفدة 
غـر ر مـا بعض  المتياز ت  مالية  ليت جتـاب  مسـتأمنني علـى و قفدرة صنفدوق  لتكافل على دفع  لتعويضات 

 .ذو معمول به يف  لتأمني  لتقليفدي 

                                                           
 ستففدت ذاه  مقحرحات من : تأمني رودينيشيال  لشرعي يف نظر  لفقه  إلسالمي , صاحلني حاذق بن نغين , رسالة ماجستهر يف  لفقه  34

 م .2012, جامعة سوكارنو   حملمفدية ,  نفدونيسيا , سنة  25و ألصول ,   
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بغية هبا  لعفديفد من  مخالفات  لشرعية و و  لنماذج   مطبقة يف إد رة  لتأمني  لتكافلي كما رأينا تشإن  –4
يبقى منوذج  مطابقة  لفقهية لكل مر حل إجر ء  لتأمني  لتكافلي و جتنب تلك  مؤ خا ت  لشرعية 

 لوديعة  مضمونة حالياً   حلل  لفقهي  ألمثل  لكفيل حبل مشكل  لفائض  لتأميين حيث حيوله كله إىل 
صنفدوق  لتربع , ويتم صرفه يف وجوه  خلهر عنفد  لتصفية , كما أنه يستخفدم صنفدوق  لوديعة يف رد 

 مشحركني حسب  للو ئح  حملفددة  أقساط  لتكافل تخصوم منها أجر  لوديعة وما يتم  لتنازل عنه من قبل
 .35لطبيعة  لتنازل 

 ثانياً : التوصيات :

لضــو بط  لشــرعية  منصــو  ليف شــركة ســالمة للتأمينــات بالتــأمني  لتكــافلي اححر م  متعــاملني أوصــي بــ -1
 حــــحر م  لشــــروط و لضــــو بط عليهــــا شــــرعا ,كاجتنــــاب  لتحايــــل و لغــــش و لتــــفدليس و لغــــرر و لغــــ  و لربــــا و 

 اللتز م بالقو عفد  لشرعية لالستثمار و لتمويل كاخلر ج بالضمان و لغنم بـالغرب ية للوكالة و مضاربة و  لشرع
 لتقيـــفد بقـــر ر ت  جملـــامع  لفقهيـــة و معـــايهر  لشـــرعية هليئـــة  حملاســـبة و مر جعـــة  و جتنـــاب ربـــح مـــا مل يضـــمن و

 .ئة  لرقابة  لشرعية و ححر م آر ء ذيللمؤسسات  مالية  إلسالمية عنفد إبر م  لعقود 
عقـفد توأمـة علميـة مـع جامعـة  ألمـهر أقحرح يف إطـار ضـبط شـرعي أمثـل لعمـل شـركة سـالمة للتأمينـات  -2

ـــاً مختلـــف موظفيهـــا وكـــا  تقـــفدمي  الستشـــار ت  ـــاً شـــرعياً وفني عبـــفد  لقـــادر للعلـــوم  إلســـالمية تضـــمن تكوين
وعقـفد نـفدو ت مشـحركة بـني  جلـانبني للوقـو   لشرعية لكل  إلشكاالت  لفقهية  لـيت يطرحهـا عمـل  لشـركة 

 على  مخالفات  لشرعية وتصحيحها يف حينها .
كما أقحرح على شركة سالمة للتأمينات توسيع أعماهلا  لتأمينية  لتكافلية لتشمل  لتأمني  لصحي -3

 خاصة يف ظل  نتشار وباء كورونا .  لتكافلي  جلائز شرعاً بضو بطه  لشرعية

 قائمة المصادر والمراجع : 

إشــكاالت منــاذج  لتــأمني  لتكــافلي وأثرذــا يف  لفــائض  لتــأميين , رؤيــة فقهيــة نقفديــة , يــونس صــو حلي  -1
 -ذــ 1435,جملة  لتجفديفد ,  جمللفد  لسابع عشـر ,  لعـفدد  لر بـع و لثالثـون ,  101وغالية بوذفدة , ,   

 م.2013
,  ألكادمييــة  لعاميــة للبحــوث  15, ســعيفد بــوذر وة , حبــث رقــم  إعــادة  لتكافــل علــى أســاس  لوديعــة -2

 . 2010 لشرعية يف  مالية  إلسالمية يف ماليزيا , 

                                                           
 . 123 مرجع نفسه ,   35
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 جلز ئر, مفد خلة مقفدمة لليـوم  لفدر سـي  – لتأمني  لتكافلي ,  آللية و لتطبيق , جتربة سالمة للتأمينات  -3
, كلية  لعلوم  القتصـادية و لتسـيهر , جامعـة  2020ديسمرب  9حول  لتمويل  إلسالمي و قع وحتفديات , 

 ,  جلز ئر . ألغو ط  
  لتــــــــــــــــــــــــــــــأمني  لتكــــــــــــــــــــــــــــــافلي , عــــــــــــــــــــــــــــــالء  لــــــــــــــــــــــــــــــفدين  لــــــــــــــــــــــــــــــزعيحري , -4

 http://alzatari.net/publications/display 
املوقرو است ررتوين تشركة   جتربة سـالمة للتأمينـات  جلز ئـر, لتأمني  لتكافلي  إلسالمي  آللية و لتطبيق ,  -5
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