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إلى التي أفاضت علي بدعواها وبركاتها، إلى من جعلت الجنة تحت أقدامها إلى من 

أن أوفي حقها مهما قدمت لها حفظها يهتز لتضرعها عرش الرحمن، إلى التي لم استطع 

  اهللا

 "أمي الغالية" 

  شفاه اهللا" والدي العزيز"إلى من دفع صحته ثمنا لنجاحي

  إلى 

  "و إبنتنا ملك زوجتي"

  م معهما أفراحي وأحزانيإلى أغلى ما منحتني الدنيا وأتقاس

  "األختين الكريمتين " 

  إلى الصغيرين

  "رنيم"و" فادي"

  .العون من قريب أو من بعيدإلى كل من قدم لي يد 

  .إلى كل األصدقاء والزمالء

  إلى كل من هم في ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

  أهدي عملي هذا
 



  

  

  

  

  
أول ما أبدأ به الحمد والشكر هللا عز وجل، الذي أنار دربي ويسر لي السبيل إلنجاز 

  هذا العملإلرادة والعزيمة والصبر، إلتمام هذا العمل، ومنحني ا

  :بعد أما

  :المشرف فال يسعني المقام إال أن أعبر عن شكري واحترامي لألستاذ

  "عبد الرزاق فوزي األستاذ الدكتور"

، والنصائح على المجهودات التي بذلهاة، و طروحالذي قبل اإلشراف على هذه األ 

عيني وهو يتتبع هذا البحث بكل نصب  هات العظيمة، التي كان يضعهاوالتوجي

  .اهتمام

قدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى السادة األساتذة المحترمين أعضاء كما أت

  .لجنة المناقشة لقبولهم إثراء هذا العمل بمالحظاتهم وتوجيهاتهم القيمة

كما ال يفوتني أن أقدر كل مجهود بذل، وكل يد ساعدت وكل كلمة طيبة قيلت في 

  .سبيل إنجاز هذا العمل
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  :تمهيد

دوراً  إذ يلعب عترب التأمني نظاما مكمال للنظام املايل واملصريف، وركيزة من ركائز االقتصاد للدول،ي       

ميكن االستغناء عنه االقتصادية واالجتماعية، حىت أنه أصبح نشاطاً ال  نشطةاماً ومتنامياً يف خمتلف األه

شركات ال ونظرا الرتباط املمارسات التطبيقية للعمليات التأمينية من قبل ،أو األفراد ؤسساتللمسواء 

خلص أهل الفقه بالربا والغرر واالسرتباح املبالغ فيه على حساب مصائب املستأمنني املتضررين،  التجارية

إصدارهم فتوى حترميه واستبداله بتأمني إىل عدم مشروعية التأمني التجاري، من خالل  والعلم الشرعي

التفكري بإنشاء شركات تأمني  الحقا، ليبدأ التأمين التكافلييوافق أحكام الشريعة اإلسالمية، أال وهو 

م واليت تعترب نقطة 1979، وبالتحديد سنة التأمنيأعمال  ةاإلسالمية يف ممارستراعي اعتبارات الشريعة 

وذلك من خالل جتربة بنك فيصل اإلسالمي يف  ،لفعلية للتأمني التكافليالبداية للممارسة التطبيقية ا

لسعودية، بعض الدول العربية كا يف ن بإنشاء أول شركة تأمني تكافلي، لتليها الحقا جتارب أخرىالسودا

باملوازاة  ، لتأخذ هذه الشركات يف التطور من سنة إىل األخرىاإلمارات، والدول األسيوية كماليزياو 

  .الدول ذههليف أنظمة التأمني  ةاحلاصل اتالتطور و 

من  ، واليتالتطوراتتعاقب على نظام التأمني فيها العديد من  ،اإلسالمي العامل دولباقي ك واجلزائر     

بالفصل بني  إلزام شركات التأمني، و 07- 95م مبوجب األمر 1995مني سنة حترير قطاع التأ أبرزها

، 04-06م مبوجب القانون 2006سنة  التأمني على األشخاصأعمال و  أعمال التأمني على األضرار

ذات الشكل التعاوين ضمن املرسوم  األساسي النموذجي لشركات التأمنيلقانون اصدور  ليليه فما بعد

، والذي ميكن اعتباره إىل حد ما جوهر احلديث عن التأمني التكافلي م2009سنة ل 13-09التنفيذي 

 ةمن قبل شركات التأمني التجاري صراحة السماح مبمارسة أعمال التأمني التكافلي خرامؤ  ليتم، يف اجلزائر

  . م2020املالية لسنة  املتضمن لقانون 14-19 قانونالمن  103وفقا لنص املادة  احلالية

، إال يف اجلزائر التطورات احلاصلة والتعديالت األخرية بشأن ممارسة التأمني التكافليرغم هذه لكن     

أن صناعة  ماك،  شوب معامالته صفة الغرر واجلهالةت اً جتاري اً نظام دائما  يبقى نظام التأمني اجلزائريأن 

التأمني التكافلي يف اجلزائر الزالت دون املستوى املنشود، سواء من ناحية الشركات وأساليب إدار�ا 

للعالقات واملصاحل بني املسامهني واملشرتكني، أو من ناحية نوعية املنتجات واحلصة السوقية وحجم 
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ة واملتكاملة اليت تراعي املعايري األصول، أو من حيث متطلبات إقامة نظام تأمني على الركائز السليم

  .الدولية يف تصرفا�ا القانونية ومعامال�ا املالية وأطرها االحرتازية الشرعية

  :اإلشكالية

قطاع التأمينات  يف ضرورة ملحة لطرح بديل أو مكمل للتأمني التجارياك هن مما سبق نالحظ بأن    

تراعي يف وفق آليات تعمل تكافلية  تأمني شركاتب ممثل نظام تأمني شرعيأو باألحرى اجلزائري، 

التكافلية يف شكل عقود ووثائق تأمينية  اتقدم منتجا�و  ،الشريعة اإلسالمية ومبادئ أحكامتنفيذها 

  .املؤمن له اجلزائريحتظى بقبول 

ضمن السؤال الرئيسي  ، ندرجهاةرح نفسها تستدعي البحث واملعاجلإشكالية تط وعليه هنالك    

  :  التايل

بعض التجارب  على ضوء الجزائر التأمين التكافلي في شركات آليات عمل هي متطلبات تنمية ما

  واإلماراتية؟خص التجربة الماليزية، السعودية، الدولية للتأمين التكافلي، وباأل

  :وتندرج حتت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية

 التأمني التكافلي، وما هي آليات عمل شركاته اليت متيزه عن نظريه التجاري؟ ما املقصود بنظام - 

من ماليزيا، ذه اآلليات يف جتارب التأمني التكافلي يف كل هل العملي تطبيقالواقع هو  ما - 

 واإلمارات؟السعودية، 

 تنمية التأمنييف حتديد متطلبات  الدولية االستفادة من هذه التجارب وإىل أي مدى ميكن - 

  ؟ يف اجلزائر هآليات عمل شركاتو  التكافلي

  :الفرضيات

 :عاجلة اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية حناول بناء الفرضيات التاليةمل

واملراقبة،  اهليئات املنظمة :وهي متكاملة مشكل من ثالثة أطرافشرعي  نظام التكافلي التأمني - 

يقوم على آليات لتكافلية، ومستهلكي هذه اخلدمات، الشركات املقدمة للخدمات التأمينية ا

عالقات التعاقدية واملالية الناشئة بني صندوق ال عمل متيزه عن التأمني التجاري، أساسها

 .املسامهني وصندوق املشرتكني
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ماليزيا، السعودية، واإلمارات بشأن آليات عمل شركات التأمني التكافلي فيها، مجلة من  تطبق - 

 .الدولية املعمول �ا معايري والضوابط الشرعيةلل املوافقة كيفية والكميةال املتطلبات

 املختارة، على ضوء جتربة الدول الثالث يف اجلزائر وآليات عمل شركاته تنمية التأمني التكافلي - 

 . توفري متطلبات كيفية أكثر منها كمية، لتنمية اجلوانب القانونية، والتشغيلية، واالحرتازيةتقتضي 

  :أهمية البحث

 ،وشركاته التكافلي أمهية التأمني حول االنتباه للفت منا حماولة التكافلي التأمني موضوع يف البحث يعد

إمجاع على  من اخدما� ملا حتظى به وكذلك بديلة لنظريا�ا من شركات التأمني التجاري، باعتبارها

كذلك مجهور العلماء والفقهاء بصفة خاصة، و  قبل منوتوافقها وأحكام الشريعة اإلسالمية مشروعيتها 

عن   ةبعيدكون هذه املنتجات التأمينية التكافلية بصفة عامة،   املسلمنيمجهور لدى قبول من ملا حتظى به 

 .التجارية التأمينية املوجودة يف املنتجاتهات شبالكل 

 يف العربية والشرق أسيوية السباقة الدول بعض جتارباالعتماد على  حماولة يف الدراسة أمهية هذه وتزداد

 من يف اجلزائر، التكافلي عمل شركات التأمني تنمية آليات متطلبات تحديد، لالتكافلي لتأمنيجمال ا

   .يف االقتصاد الوطينة منتجا�ا التأمينية خاصة االختيارية منها ن نصيب مسامهمع الرف أجل

  :أهداف البحث

  :التالية األهداف حتقيق إىل البحث  يصبو هذا

  التكافلي؛ التأمني شركاتآليات عمل  إبراز - 

  ؛الرائدة الدولية بعرض بعض التجارب التكافلي التأمني إجنازات صناعة عرض - 

  تقييم الوضعية احلالية لسوق التأمني اجلزائري؛ - 

 اجلزائر؛يف  وأعمال شركاته التأمني التكافليتنمية  فرص وحتدياتحتديد  - 

 .موازي لنظام التأمني التجاري يف اجلزائر تكافلي اقرتاح إطار تأمني - 

  :بحثالموضوع أسباب اختيار 

 لعدة أسباب منها املواصلة يف مسرية البحث العلمي يف إطار التخصصيعود اختيارنا هلذا املوضوع 

، وامليول الشخصي للبحث يف إجياد ظروف وفرص أكثر مالئمة لتطوير واملتمثل يف اقتصاديات التأمني

بدائل تقدم  شرعية شركات تأمنيقطاع التأمني يف اجلزائر وجعله أكثر تنافسية، وذلك من خالل بعث 
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بها تستهلك إجبارا ال تأمينية تكافلية جديدة، منافسة للمنتجات التأمينية التجارية احلالية، اليت فغال

  .من قبل املؤمن له اجلزائري بوصفه مستهلك اخلدمة التأمينية اختيارا

  :السابقة والبحوث الدراسات

من  زءج بدراسة الباحثني من العديد قاممما ال شك فيه أن موضوع التأمني التكافلي قد سبق  وأن 

ضمن طيات حبوثهم، باألخص تلك الدراسات والبحوث اليت تناولت اجلوانب الشرعية املتعلقة  أجزائه

بالتأمني التكافلي وبعض املفاهيم املرتبطة به، حيث وبعد عملية املسح املكتيب ركزنا على جمموعة 

  :الدراسات والبحوث السابقة التالية

  :باللغة العربية

التكافلي في الجزائر، في إطار نظرية الرسملة صالحي صالح، تطوير صناعة التأمين  -

المزدوجة للفائض التأميني واالستثمار المشترك لألرباح التأمينية، ورقة مقدمة إلثراء 

التوجه الجديد للدولة إلدماج المعامالت التأمينية التكافلية، مؤتمر تيبازة الدولي للمالية 

تناول البحث مسألة تطوير  :2020فيفري  19-18، للفترة 02الطبعة  -اإلسالمية

صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر، واليت حبسب ما جاء يف البحث حتتاج أو تتطلب مستويات 

متعددة، بدءا من تطويرها ضمن إطارها املؤسسايت الداخلي، وتطويرها الوظيفي على مستوى 

االقتصاد الوطين، حيث دائرة املؤسسات املالية اإلسالمية، مث تطويرها التكاملي على مستوى 

ركزت هذه الورقة البحثية على املستوى األول واملتعلق بتطوير منظومة الصناعة التكافلية يف 

أين خلص هذا البحث يف األخري إىل مجلة من النتائج اجلزائر وتوطيد عالقا�ا التشاركية، 

وإعادة التأمني، تشارك واملقرتحات، أمها تكوين شركات مسامهة مفتوحة إلدارة عمليات التأمني 

من خالل نظرية الرمسلة املزدوجة أو املتبادلة يف استثمار وتوظيف الفوائض التأمينية لصناديق 

التأمني التكافلي وصناديق إعادة التكافل، واليت وجب متتعها بالشخصية االعتبارية والذمة املالية 

 .املستقلة

 - لتأمين على متطلبات مالءتها الماليةكراش حسام، أثر العالقات التعاقدية في شركات ا -

دراسة تحليلية مقارنة لهذه المتطلبات في بعض الدول، رسالة مقدمة لنيل شهادة 

تناول  :2019، الجزائر، غير منشورة، 1الدكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة سطيف 
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وصندوق املشرتكني البحث يف طياته طبيعة العالقات التعاقدية القائمة بني صندوق املسامهني 

يف شركات التأمني التكافلي، وأثر هذه العالقات على متطلبات حتديد مستوى املالءة املالية 

أين متت املقارنة بني أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف كل من هلذه الشركات، 

ث يف األخري إىل استخراج ، ليخلص البحماليزيا، السعودية، اإلمارات العربية املتحدة والبحرين

بني أنظمة املالءة هلذه الدول واملعايري الشرعية املعمول �ا يف هذا  واالختالفمكامن التوافق 

املتعلق مبالءة شركات التأمني التكافلي الصادر عن جملس  11الشأن، خاصة املعيار رقم 

 .اإلسالميةاملالية اخلدمات 

، رسالة مقدمة لنيل -تجارب عربية-فالق صليحة، متطلبات تنمية التأمين التكافلي -

،غير شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

تناول هذا البحث متطلبات تنمية التأمني التكافلي على الصعيد العريب، : 2015منشورة، 

عرض جتارب بعض الدول العربية، وبالتحديد التجربة السودانية والتجربة أين ركزت الباحثة على 

السعودية يف التأمني التكافلي، وهذا من خالل عرض شركتني رائدتني يف الدولتني وإجراء 

الشركتني وأسلوب عمل  هاتنيأسلوب عمل  املقارنة بينهما، لتعرج بعدها الباحثة إىل مقارنة

جلزائر، لتختم هذه الدراسة مبجموعة من املقرتحات كسبل للرقي شركة سالمة للتأمينات يف ا

 .بنشاط شركة سالمة للتأمينات يف جمال التأمني التكافلي يف اجلزائر

مشروع إقامة أكبر منطقة لتوطين الصناعة المالية اإلسالمية في الجزائر ، صالحي صالح -

لي، منتجات ، بحث مقدم للمؤتمر الدو 2024مليار دوالر في أفاق 150بحجم 

وتطبيقات االبتكار والهندسة المالية،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 البحث يف  طياته هذا تناول :2014ماي  06و 05، ليوم 1التسيير، جامعة سطيف

 اجلزائر، وذلك يف يف اإلسالمية املالية للصناعة لتوطني منطقة كربأ إقامة  باملشروع التعريف

 أفريقيا، حيث قام الباحث يف اإلسالمية املالية للخدمات ومصدر منتج ألهم التحول إطار

 يف معوقا�ا همأو  ،اإلسالمي املالية للصناعة اجليوسرتاتيجية التطورات بتسليط الضوء على أهم

 الصناعة توطني اليت تعىن مبشروع الكربى اجلزائر، كما طرحت هذه الدراسة سلسلة للمحاور
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لكونه اإلسالمية عموما والتأمني التكافلي كمحور رئيسي من ضمن هذه احملاور، وكذلك  املالية

 .أحد املقومات األساسية للصناعة املالية اإلسالمية

كمال رزيق، التأمين التكافلي كحل لمشكلة غياب ثقافة التأمين في الوطن العربي  -

التأمين التكافلي بالرجوع إلى حالة الجزائر، بحث مقدم ضمن ندوة حول مؤسسات 

والتأمين التقليدي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 

حاول الباحث  :2011أفريل  26و25، ليوم 1التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 

عريب من خالل دراسته معاجلة مشكلة الثقافة التأمينية كسبب لعزوف املؤمن هلم يف الوطن ال

عموما واجلزائر خصوصا، عن اإلقبال على منتجات التأمني التجارية التقليدية، مبينا أن البديل 

والعالج هلذا يكمن يف تبين نظام للتأمني التكافلي، مشريا يف ذلك إىل حالة السوق اجلزائرية 

ابية متزايدة من مقارنة بنظريا�ا ممن تتبع التأمني التكافلي وما حتققه هذه األخرية من نتائج اجي

فرتة إىل أخرى، ليتوصل يف األخري إىل سلسلة من التوصيات اليت هي مبثابة وسائل وفرص 

  .للنهوض بالتأمني التكافلي يف اجلزائر

فهد بن حمود العنزي، معوقات صناعة التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية،  -

 20لكة العربية السعودية، ليوم رياض الممورقة عمل مقدمة لملتقى التأمين التعاوني، ال

 على امليدانية التحديات أثر توضيح دراسته خالل من الباحث حاول :م2009جانفي  22و

 التحديات أنواع توضيح خالل من وذلك السعودية، العربية باململكة التعاوين التأمني صناعة

 الشرعية، التحديات :وهي السعودية العربية باململكة التكافلي التأمني صناعة تواجه اليت امليدانية

التشغيلي  العنصر ندرة التأمني، بإعادة تتعلق اليت التحديات باملشرتكني، تتعلق اليت التحديات

 تنمية من خالل هذه الورقة البحثية كذلك على أمهية  كما ركز الباحث والكوادر املؤهلة،

 باململكة التعاوين التأمني صناعة تنمية بغرض التكافلية التأمينية الثقافة ونشر التسويقي اجلانب

 .السعودية العربية

 بحث الفنية، والمعايير الشرعية األسس التكافلي التأمين قوانين الخليفي، منصور رياض  -

 الجامعة منه، اإلسالمية الشريعة وموقف وآفاقه أبعاده التعاوني التأمين لمؤتمر مقدم

 األطر حتديد دراسته خالل من الباحث حاول :2010أفريل  13و11األردنية، يوم 
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 تناول وقد التكافلي التأمني صناعة عليها تبىن اليت التكافلي، التأمني لنظام القانونية واجلوانب

 التأمني شركات أعمال بتقنني واملتعلقة واملناقشة للبحث املطروحة املسائل أبرز الباحث

 .التكافلي

 الشريعة بين مقارنة دراسة اإلسالمي التبادلي التأمين الجرف، سعدو مكي محمد -

 غير القرى، أم جامعة اإلسالمي، االقتصاد قسم ماجستير، رسالة اإلسالمية والقانون،

 اإلسالمي، التباديل التأمني لنظام الشرعي احلكم توضيح على دراسته يف الباحث كزر :منشورة

 بالسودان، للتأمني اإلسالمية كالشركة التباديل التأمني جتارب بعض لتقومي الباحث تطرق كما

 التعاوين للتأمني التونسي القومي الصندوق إىل إضافة بديب، للتأمني العربية اإلسالمية الشركة

 التأمني نظام كون إىل الباحث وتوصل بالرباط، للتأمني املغربية الزراعية والتعاونية الزراعي

 وأحكام بأقوال باالستعانة وذلك التجاري التأمني لنظام الشرعي البديل هو اإلسالمي التباديل

 املدروسة األربعة التطبيقية للنماذج العام اهليكل لكون التطبيقية دراسته يف توصل كما الفقهاء،

 تعترب النماذج هذه بأن الباحث يرى النتائج هذه خالل ومن اإلسالمية، الشريعة وأحكام تتفق

  .التكافلي التأمني لتطبيق أوىل خطوة

  :باللغة األجنبية

-Tarak Baccouche, L’assurance Autrement (Commentaire Du Projet 

Loi N° 11/2013 Relatif A L’assurance Takaful En Tunisie), 22nd 

International Annual Conference Legal Aspects Of Insurance & Its 

Contemporarytrends, College Of Law At The Uae, 13-14/5/2014 : 

املتعلق بالتأمني التكافلي  2013- 11تطرق الباحث من خالل هذه الدراسة إىل مشروع القانون رقم 

يف تونس، حيث وضح الباحث و من وجهة نظر قانونية ما تضمنه هذا املشروع من حتديثات وتعديالت 

واملالية، إضافة إىل ما تضمنه من عرض  تشريعية جديدة  تعىن بكل املستويات سواء القانونية والتقنية

مفصل لكيفية إدارة شركات التأمني التكافلي وخصوصية وطبيعة أعماهلا مقارنة بنظري�ا من شركات 

  .التأمني التجاري التقليدي

-Sheila Nu Nu, Mustapha Hamat, and other , are Takaful operators 

at the sympathy of Re-Takaful operators in Malaysia?, Institute of 

Islamic banking and finance, international Islamic university 

Malaysia, 2014: 
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عاجلت هذه الدراسة يف صفحا�ا، مشكلة التوافق بني شركات التأمني التكافلي وشركات إعادة التكافل 

شهده صناعة التأمني التكافلي يف املنطقة من ناحية يف ماليزيا، وذلك من خالل عرض للتطور الذي ت

إذ توصلت هذه الدراسة إىل غياب وجود توافق نسيب بني  اهليكلة املؤسساتية وحجم األقساط احملققة،

شركات التأمني التكافلي ومعيدي التكافل يف السوق املاليزي وذلك من ناحية العدد وحجم األعمال،  

التنازل يف إطار إعادة التكافل مكلفة مقارنة بنظري�ا يف إعادة التامني  كما توصلت أيضا إىل أن عملية

من اإلمجايل العام ملسامهات التأمني التكافلي يف االقتصاد  %28التقليدي، بتكلفة قدرت بنسبة 

   .الوطين

 :البحوث السابقةالدراسات و موقع هذا البحث من 

 يف تلعبه الذي والدور التكافلي التأمني أمهية شركات من وانطالقاً  ،والبحوث الدراسات هلذه استكماالً 

آليات عمل  هذا البحث بتحديد متطلبات تنمية خالل من سنقوم فإننا االقتصادية، التنمية حتقيق

يغري من و  لشرعي الفعلي للتأمني التجاري، األمر الذي خيلق البديل ايف اجلزائر شركات التأمني التكافلي

إجيابا  ذلك ينعكسل ،وجيعله يقبل على االكتتاب فيها جتاه املنتجات التأمينيةانظرة املؤمن له اجلزائري 

لسوق  عمق التأمني ؤشر، وكذا على ماجتاه املخاطر املهددة له على كل من درجة الوعي االحرتازي لديه

 :يلي ما اعن سابقا� الدراسة هذه مييز ما فإن لذا التأمني اجلزائرية،

والعريب  العاملي الصعيد على التكافلي التأمني صناعةفرص وحتديات  لعرض الدراسة هذه تسعى - 

 ؛بصفة خاصة بصفة عامة، وعلى الصعيد الوطين

 وخطوة ،اوالتنويه بأمهيته اجلزائريف التكافلي  التأمني صناعةتنمية ل خطوة الدراسة هذه تعترب - 

  بغرض، التأمني وشركات التأمني قطاع علىشرفة واملراقبة امل اهليئات من كل جهود توحيدل

من  للتأمني والرفع من مؤشر عمقها التأميين دعم تنافسية السوق اجلزائريةو ة، تنمية هذه الصناع

  .بصفة عامة واملوافقة منها للشريعة اإلسالمية بصفة خاصة خالل تنويع البدائل التأمينية

 :البحثوأدوات  منهج

اليت قام عليها  املطروحة وبقصد اإلجابة على اإلشكالية والتطبيقي، النظري بشقيه البحث موضوع لتناول

 من خالل التحليلي، الوصفياملنهج  على هذا البحث والوصول إىل األهداف املرجوة منه، مت االعتماد

يف شكل مفاهيم وحتليلها  ومن مثة تبويبها وعرضها ،املعلومات املتعلقة بالتأمني التكافلي وشركاتهجتميع 
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 اآلليات وحيدد، عن التأمني التجاري خصائصه املميزة لهو  ويبني ضوابطه نظام التأمني التكافليصف ا يمب

اص اخلحرتازي االطار اإلوتنظيم عالقا�ا التعاقدية واملالية ضمن  هأعمال شركاتالتشغيلية املتبعة يف إدارة 

بتطور أعمال التأمني التكافلي وشركاته يف كل من ماليزيا،  تبطةاملر أهم املؤشرات حتليل  كما مت�ا،  

فلي الوقوف على متطلبات التأمني التكاو ا�ال، والسعودية واإلمارات كتجارب دولية رائدة يف هذا 

باإلضافة إىل االعتماد على املنهج املقارن يف  ، كل من الدول الثالثةيفاملعمول �ا الكيفية والكمية 

حتديد أوجه االتفاق واالختالف بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري، وكذلك حتديد أفضل املتطلبات 

مت االعتماد عليها واليت كتجارب للتأمني التكافلي، الكيفية والكمية للتأمني التكافلي بني الدول الثالثة  

  .شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر آليات عمل  ملقرتح لتنميةيف بناء اإلطار ا

أما بالنسبة إىل أدوات البحث املستخدمة يف جتميع املعلومات والبيانات فقد مت االعتماد على املسح 

املكتيب، من خالل اإلطالع على جمموعة من املراجع الورقية وااللكرتونية، باللغتني العربية واألجنبية، 

وعت هذه املراجع بني الكتب واملقاالت العلمية ضمن امللتقيات الوطنية والدولية وا�الت حيث تن

العلمية احملكمة، باإلضافة إىل التقارير املالية اخلاصة بصناعة التأمني والتأمني التكافلي، والقوانني واملراسيم 

 .ات، واجلزائرواللوائح التنفيذية املرتبطة �ا لكل من ماليزيا، السعودية واإلمار 

  :هيكل البحث

 تقسيم هذا البحث إىل مت البحث، فرضيات صحة اختبار مثة ومن املطروحة، اإلشكالية على لإلجابة

 :فصول على النحو التايلأربعة 

 النظرية منه األسس  األول املبحث تضمنحيث  التكافلي، التأمني نظاموتناول يف طياته  األول الفصل

عقد  من خالله إىل ناتطرقف الثاين املبحث أما ،ومميزاته عن التأمني التجاري التكافلي التأمني لنظام

 يفله، باإلضافة إىل أهم أنواعه كمنتجات تأمينية تكافلية،  الشرعيالتأمني التكافلي، أركانه والتكييف 

 .وأهم مميزا�ا وطرقها التكافلي التأمني من هذا الفصل إعادة الثالث املبحث تناول حني

تضمن املبحث األول  حيث التكافلي، التأمني شركاتليات عمل فقد مت ختصيصه آل ينالثا الفصل أما

من هذا الفصل اإلطار املفاهيمي لشركات التأمني التكافلي، أما املبحث الثاين فقد خصص لعرض 

املبحث الثالث واألخري من هذا الفصل فقد تناول اإلطار االحرتازي على أعمال  أماإطارها التشغيلي، 

  .شركات التأمني التكافلي
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 رائدة يف عربية وشرق أسيوية دول تجاربل فقد كان مبثابة دراسة حتليلية مقارنة ثالثال الفصل حني يف

لتجربة ل اإلطار القانوين والتنظيمي قارنةمل منه خصص املبحث األولي، حيث التكافل التأمني صناعة

منه خصص لتحليل ومقارنة ي، فحني املبحث الثاين يف جمال التأمني التكافل يةاإلماراتو  السعودية، املاليزية

 فقد تناولثالث البحث امل أما، من ماليزيا، السعودية واإلماراترات قطاع التأمني التكافلي يف كل مؤش

لصناعة التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا، السعودية واإلمارات، ومن مثة املتطلبات الكيفية والكمية 

 .ثة للخروج بأفضلها لتنمية التأمني التكافلي يف اجلزائراملقارنة بني هذه املتطلبات للدول الثال

 عملآليات و  التكافلي لتأمنيتنمية ال مبثابة إطار مقرتح واألخري من هذا البحث، فكان رابعال الفصل أما

واقع قطاع التأمني يف اجلزائر من تطور منها  األول ، تناولمباحث ثالثة خالله من اجلزائر،يف  شركاته

حني املبحث الثاين  ء القطاع، يفتارخيي وهيئات منظمة وبعض املؤشرات االقتصادية اخلاصة بقياس أدا

ليخصص ، ية ومؤسساتية،كفرص وحتديات قانونيف اجلزائر اول مالمح صناعة التأمني التكافليتنف

شركات التأمني  آليات عملاملبحث الثالث واألخري من هذا الفصل لعرض اإلطار املقرتح لتنمية 

تنمية اجلانب القانوين والتشغيلي واالحرتازي للتأمني لي يف شكل ثالث ركائز أساسية مطلوبة لالتكاف

  .ائرالتكافلي يف اجلز 

  :للبحث الحدود الزمنية والمكانية

إطار اإلجابة على اإلشكالية املطروحة اليت تضمنها هذا البحث، قمنا بإجناز هذا األخري ضمن يف 

  :احلدود الزمنية واملكانية التالية

م، حيث  2020م إىل سنة 1960متثلت احلدود الزمنية للبحث يف الفرتة املمتدة ما بني سنة  - 

ة على قطاعات التأمني يف كانت عبارة عن فرتات زمنية متباينة حبسب اإلصالحات احلاصل

 . منجزة أعمال الدول حمل الدراسة كتطور تارخيي ونتائج

اجلزائر باعتبارها الدولة : أربعة دول وفق الرتتيب التايلحني متثلت احلدود املكانية للبحث يف  يف - 

تبارها التكافلي، وماليزيا، السعودية واإلمارات باع فيها إىل فرع التأمني نظام التأمنياليت يفتقد 

دول ذات جتربة سابقة ورائدة يف جمال التأمني التكافلي على املستوى العاملي، مت االعتماد عليها 

  .يف حتديد متطلبات تنمية آليات عمل شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر
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  :صعوبات البحث

تنوعت من حيث عالقتها بفصول البحث النظرية  من خالل إعداد هذا البحث واجهتنا عدة صعوبات

املراجع اليت تناولت موضوع  ي فقد متثلت هذه الصعوبات يف مضموننسبة للجانب النظر الوالتطبيقية، فب

 احملتوىيف متشا�ة  لكن العناوين،  من ناحية ةتنوعمو ة ري كثحيث كانت مراجع  ، ومتغرياته البحث

املسائل الفقهية والشرعية  علىحمتواها البحوث والدراسات قد ركزت يف أغلب  أن كون،  واملضمون

 والتقنية املسائل العملية تتناولة يف حمتويات املراجع اليت هناك قلبأن للتأمني التكافلي، فحني وجدنا 

هم من  املختصني يني يف هذا ا�ال كون أغلبللتأمني التكافلي، ضف إىل ذلك قلة املتخصصني التقن

  .اإلسالمية الفقه والشريعة لرجا

فقد واجهتنا صعوبات يف احلصول على البيانات التفصيلية والوثائق جانب التطبيقي أما بالنسبة لل

رفض كل من وزارة املالية ، نتيجة لواملتعلق باجلزائر الداخلية الالزمة إلعداد اجلزء التطبيقي من هذا البحث

يف  أين اقتصرنا على تلك املعلومات والبيانات املوجودةدنا �ا، ركة سالمة للتأمينات يف اجلزائر تزويشو 

  .اتعلى موقع ا�لس الوطين للتأمين التقارير السنوية املدرجة
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  :تمهيد

الذي منذ أن وطئت قدماه هذه األرض  بوجود اإلنسان رتبطاقد  التأمني مما الشك فيه أن وجود   

التعاون القائم  فكرة إذ ترجع أصوله إىلوهو يف حبث عن األمان واحلماية لنفسه، وألفراد أسرته وحميطه، 

تعاون املصريني  فمنبني أفراد ا�تمع الواحد يف درء وحتمل آثار املخاطر اليت قد تلحق بأحد منهم، 

نظام ل كانمنطية  عقود  يف شكلتنظيم هذا التعاون إىل ، والتكفل بعائال�م موتاهمدفن القدامى على 

هذا حيث ساد ، وتقنينها وضبط آليا�ا صياغتها دور يفالمطلع القرن الثالث عشر  التأمني التجاري

ه شركات، بواسطة بادالت التجارية إىل بالد املسلمنيحبكم املالحقا  وانتقليف أوروبا التأميين نظام ال

هذه ، األمر الذي أثار جدال حول مشروعية التعامل مع الغري واملتاجرة مبصائبالربا القائمة على 

موضوع من  جعلو  ،يف وسط ا�تمعات اإلسالمية التأمينية امنتجا� االكتتاب يفالشركات التجارية و 

ى وموطن للتساؤل والبحث لدم حمل اهتماموافقته ألحكام الشريعة اإلسالمية إشكالية التأمني التجاري و 

 جمموعالبحثية من خالل  جهودهم واهتماما�مجات خمر  أمجعتالعديد من الباحثني واملفكرين، الذين 

على حرمة التأمني  البلدان اإلسالمية العديد من يف املنعقدةالفقهية واالقتصادية  والندواتامللتقيات 

جعل إىل  السبب الذي دفعنا، الشرعي اإلسالمي على استبداله بالتأمني التكافليوأوصت التجاري، 

يف مفهومه، التكافلي، بقصد البحث  مدخل لنظام التأمنيالفصل األول من هذه الدراسة مبثابة 

أنواعه وخمتلف وثائقه حتديد الفروق اجلوهرية بينه وبني التأمني التجاري، وتبيان خصائصه ومبادئه، 

وحىت نتمكن من استعراض كل هذه العناصر بشيء من التفصيل ارتأينا تقسيم هذا الفصل إىل ، التأمينية

  :ثالث مباحث  على النحو األيت

 للتأمين التكافلياإلطار المفاهيمي : المبحث األول -

 تكييفه وأنواعهأركانه،  عقد التأمين التكافلي، :المبحث الثاني -

  يالتكافلالتأمين إعادة  :المبحث الثالث -
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  للتأمين التكافلي اإلطار المفاهيمي :المبحث األول

فلي، وهذا من خالل ثالث اإلطار املفاهيمي للتأمني التكامن خالل هذا املبحث سوف يتم عرض    

خصص األول منها لتحديد مفهوم التأمني التكافلي كتعريفه، خصائصه واملبادئ اليت يقوم مطالب، 

حني املطلب الثاين فسنتناول فيه كل من الضوابط الناظمة للتأمني التكافلي ووظائفه املختلفة  عليها، يف

الثالث فسيكون مبثابة مقارنة بني التأمني  ، أما املطلبواالجتماعيعلى كل من الصعيد االقتصادي 

   .ان أوجه االختالف بينهما من نواحي خمتلفةالتكافلي ونظريه التأمني التجاري من خالل تبي

  التأمين التكافليفهوم م: المطلب األول

إن التكافل كفكرة ليس هو بالبعيد عن التشارك التباديل يف مواجهة األخطار كما هو احلال يف     

فكالمها " P&I Clubs"ونوادي احلماية والتعويض" Mutual Insurance"شركات التأمني التعاوين

واألسس تعاون تشاركي يف جرب الضرر، لكن جوهر االختالف يكمن يف املفاهيم اخلاصة واملبادئ 

  .املنظمة لكل منهما على حدة

  تعريف التأمين التكافلي: الفرع األول

التأمني اإلسالمي املقابل للتأمني التقليدي، ويطبق على صورتني إحدامها التأمني التكافلي هو     

التكافل العائلي والثاين التكافل العام، والتكافل مشتق من الكلمة العربية اليت تعين التضامن، حيث تتفق 

جمموعة من املشرتكني فيما بينهم على دعم بعضهم بعضًا متعاونني يف حتمل خسارة ناجتة من خماطر 

معينة، حيث يف ترتيبات التأمني التكافلي يساهم املشرتكون مببلغ من املال يف صندوق مشرتك باعتباره 

  1.التزاماً بتربع، وتستخدم حصيلة الصندوق ملساعدة األعضاء ضد أنواع معينة من اخلسائر واألضرار

موعة من األشخاص قيام جم: "التأمني التكافلي على أنه دةغالستار أبو  الدكتور عبدويعرف      

لمتضرر باالشرتاك يف نظام يتيح هلم التعاون يف حتمل الضرر الواقع على أحدهم بدفع تعويض مناسب ل

   2".أقساط من خالل ما يتربعون به من

                                                 
  .2، ص، 2009ديسمرب  ،-IFSBاإلسالميةلس اخلدمات املالية جم، التأمني التكافلياملبادئ اإلرشادية لضوابط  -  1

 عبد الستار أبو غدة، التربع واهلبة وأمهيتها كبدائل للتعويض يف التكافل، حبث مقدم ملنتدى التكافل السعودي الدويل األول، جدة، - 2

  .03، ص 2004 السعودية،
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التأمني التكافلي هو حتويل األضرار :" فقد عرف التأمني التكافلي كاأليت الشيخ مصطفى الزرقاأما      

 اليت يقدرها اهللا عن ساحة الفرد املستأمن الذي قد يكون عاجزا عن احتماهلا إىل ساحة اجلماعة

لتخفيف وطأ�ا على اجلماعة، حىت تنتهي إىل درجة ضئيلة جدا، حبيث ال حيس �ا أحد منهم، فهو 

  1".أثار األخطار إذا حتققت ووقعتضمان لرتميم 

التأمني  فقد عرفت "AAOIFI" هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات المالية اإلسالميةحني  يف    

يتعرضون ألخطار معينة على تاليف األضرار الناشئة عن هذه  أشخاصاتفاق :" أنه التكافلي على

األخطار، وذلك بدفع االشرتاكات على أساس االلتزام بالتربع، ويتكون من ذلك صندوق تأمني له 

يتم منه التعويض عن األضرار اليت تلحق ) صندوق(حكم الشخصية االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة 

ويتوىل إدارة هذا ، نها، وذلك طبقا للوائح والوثائقاملؤمن م األخطارع أحد املشرتكني من جراء وقو 

تقوم بإدارة أعمال التأمني واستثمار  روثائق، أو تديره شركة مسامهة بأجالصندوق هيئة خمتارة من محلة ال

  2."موجودات الصندوق 

هيئة (يسمونتعاون جمموعة من األشخاص :" كذلك على أنه   لتأمني التكافليكما يعرف ا    

يتعرضون خلطر أو أخطار معينة، على تاليف أثار األخطار اليت يتعرض هلا أحدهم، ) المشتركين

بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معني على سبيل 

شركات التأمين توىل حتدده وثيقة التأمني أو عقد االشرتاك، وت االشتراكأو  القسطالتربع، يسمى 

إدارة عمليات التأمني واستثمار أمواله نيابة عن هيئة املشرتكني، يف مقابل حصة معلومة من  التكافلي

  3."عائد استثمار هذه األموال باعتبارها مضاربا أو مبلغا معلوما مقدما باعتبارها وكيال أو مها معا

                                                 
 اجلزائر، جامعة بسكرة،، الدكتوراه يف العلوم االقتصادية التعاوين يف متويل التنمية، رسالة مقدمة لنيل شهادةكرمية عمران، دور التأمني   - 1

  .112، ص 2013

-جملد املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية التأمني اإلسالمي،): 26(رقم املعيار الشرعي -  2

AAOIFI ،364ص ، 2010-ه1431البحرين، ، املنامة.  

، 2004حسني حامد حسان، أسس التكافل التعاوين يف ضوء الشريعة اإلسالمية، حبث مقدم ملؤمتر االقتصاد اإلسالمي، ديب،  -  3

  .03ص
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ذلك النظام التعاوين بني جمموع املشرتكني فيه  ومما سبق ميكن تعريف التأمني التكافلي على أنه    

والقائم على أساس التربع إلزاما فيما بينهم، واملعرضني لنفس اخلطر أو جلملة من األخطار اليت قد 

تصيبهم يف ماهلم أو يف أنفسهم، واملوكل تسيريه إداريا وماليا إىل شركات مسامهة بالنيابة عن هيئة 

ريعة اإلسالمية، �دف إصالح الضرر الالحق بأحد األفراد املشرتكني إن املشرتكني وفق ما تقتضيه الش

  .وقع، واستثمار ما زاد عنهم كفائض لصاحلهم ولصاحل من عمل على ذلك

  مسميات التأمين التكافلي :الفرع الثاني

 والتشارك مفهوم التأمني التكافلي، كالتعاون من جممل املصطلحات اليت يقوم عليهاانطالقا       

نوضحها  ذات صلة �ذه املصطلحات سميات أخرىيطلق على التأمني التكافلي موالتبادل وغريها، قد 

  :1يلي مايف

وذلك لتعاون وتشارك جمموع أعضائه يف تعويض األضرار النامجة  :التأمين التعاوني التشاركي - 

 عن املخاطر املؤمن عليها اليت قد تلحق بأحد منهم؛

الجتماع صفة املؤمن واملؤمن له يف كل عضو من أعضاء هيئة املشرتكني يف  :التأمين التبادلي - 

هذا النوع من التأمني، ليتبادلوا فما بينهم حتمل األضرار اليت تلحق بأحد منهم نتيجة حتقق 

 اخلطر املؤمن عليه يف وثيقة التأمني؛

ة، وللتمييز بينه وذلك لكونه يتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمي :التأمين اإلسالمي - 

 .وبني التأمني التجاري

وجتدر اإلشارة إىل أن تسمية التأمني التكافلي تعد األحدث نسبيا، حيث شاع استخدام هذا املصطلح 

االسم، وعلى العموم فإنه مهما محلت هذا م، واليت 1995عقدت باخلرطوم سنة  بعد الندوة اليت

هدفه يبقى واحد وهو جرب الضرر الالحق بأحد أفراد اختلفت مسميات هذا النوع من التأمني إىل أن 

الذي أوصت به ا�موعة الواحدة املتعاونة واملتشاركة يف ذلك على سبيل التربع  من باب الرب واإلحسان 

  .شريعتنا اإلسالمية السمحاء

  
                                                 

التقليدي بني موسى مصطفى القضاة، حقيقة التأمني التكافلي، حبث مقدم للملتقى الدويل حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني  -  1

  .3، ص، 2011أفريل  26و25يومي  ، اجلزائر،1جامعة سطيف األسس النظرية والتجربة التطبيقية،
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  يخصائص التأمين التكافل: الفرع الثالث

  :1األخرى جبملة من اخلصائص نذكر منهامتيز التأمني التكافلي كغريه من أنواع التأمني 

تعاوين للحماية واألمن، وهذا ألصل كلمة أِمن يف اللغة مبعىن طمائنينة النفس من اخلوف، نظام  - 

ونظاما لتكافل ا�موعة فيه لدرء نفس اخلطر، حيث أن أصل كلمة تكافل يف اللغة من 

كة بني طرفني أو أكثر، أي  الكفالة، وهي الضمان، ومقتضى صيغة التكافل هو صيغة للمشار 

 كال منهم ضامن لألخر؛

عاوضة، كون التربع يف اللغة مبعىن بذل املتربع ماال أو منفعة مب تربع خاٍل من الغرر وال يكون - 

لغريه املتربع له يف احلال أو املال بال عوض بقصد الرب واملعروف غالبا، ويلزم يف التربع النية 

، وإن وقع )أي دون أن ينتظر مقابل(غري التعليق عليه الواضحة وقت القيام بالتصرف من 

يغتفر يف التربعات ما "  وصار من حال مجلة املتربع هلم جاز له ذلك مبقتضى القاعدة الفقهية

 ؛"ال يغتفر يف املعاوضات

إدارة موجودات هيئة املشرتكني وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية،  تتوىل شركة متخصصةوجود  - 

 املسامهني؛ يطلق عليها هيئة

 كل عضو يف هيئة املشرتكني جتتمع فيه صفتا املؤمن واملؤمن له؛ - 

 خايل من الربا والشبهات ملوجودات هيئة املشرتكني وهيئة املسامهني؛استثمار حالل  - 

ما تبقى من تربعات وعوائد استثمارات هيئة املشرتكني خالل العام التأميين يوزع على أعضائها  - 

 .التأميينويسمى الفائض 

وبناء على ما سبق عرضه من خصائص مميزة للتأمني التكافلي عن غريه من أنواع التأمني األخرى، 

افق مع ضوابط الشريعة نالحظ أن غالبية اخلصائص تشرتك مجيعها يف حتقيق هدف واحد، أال وهو التو 

  .اإلسالمية

  

                                                 
 - ناصر عبد احلميد علي، التأمني التكافلي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي التحديات واملواجهة، مركز اخلربات املهنية لإلدارة - 1

  .، بتصرف101، 98، ص ص، 2014 ،مبيك، القاهرة مصر، الطبعة الثانية



 مدخل لنظام التأمين التكافلي                                           :الفصل األول

  

  
7 

  ووظائفه مبادئه، ضوابطه التأمين التكافلي: المطلب الثاني

خيضع التأمني التكافلي إىل جمموعة من املبادئ، كما حتكمه جمموعة الضوابط اليت بدورها تنظم     

وتسري وظائفه املختلفة، وعليه سنحاول من خالل هذا املطلب تبيان كل من مبادئ التأمني التكافلي، 

  .ضوابطه ووظائفه على النحو األيت عرضه

  مبادئ التأمين التكافلي: الفرع األول

  :ضع التأمني التكافلي �موعة من املبادئ ميكن ذكرها وتوضيحها على النحو األيتخي

 :مبدأ المصلحة التأمينية .1

املراد باملصلحة التأمينية يف التأمني التكافلي هو أن يكون املؤمن له املشرتك يف حالة من األمان 

واحلد من وطأته مع أخوانه أعضاء هيئة والطمائنينة، وبتايل تكون مصلحته يف التأمني بدفعه الضرر عنه 

التأمني أو صندوق التكافل املتشاركون معه يف التربع ونفس املصلحة التأمينية كذلك، وعليه فهذا املبدأ 

ال يشكل أي خمالفة شرعية، بل هو تنظيم تقين يدخل ضمن السياسة الشرعية القائمة على حتقيق 

 1.املصاحل ودرء املفاسد

 :النية حسن مبدأ منتهى .2

إن مبدأ منتهى حسن النية يرتتب عليه منع التدليس والغش واالحتيال، ووجوب البيان والشفافية 

والوضوح واإلفصاح يف كل ما يتعلق باملشرتك من الصفات واألحوال املؤثرة يف اختاذ قرار التأمني، وعليه 

  :وجب على املؤمن له الراغب يف االشرتاك يف صندوق التكافل

  ؛عند التقدم لالخنراط يف هيئة التأمني بالقول الصادق يف كل ما يقوله ويكتبهاإلدالء  - 

بعات يت من شأ�ا التأثري على معرفة تاإلفصاح وعدم الكتمان جلميع املعلومات املطلوبة وال - 

  ؛من باب احلفاظ على التوازن التقين واملايل لصندوق التكافل اخلطر املراد التأمني عليه

 2.والغش وغري ذلك من أفعال ختل مبشروعية العملية التأمينيةمنع التدليس  - 

 

                                                 
علي حمي الدين القره داغي، التأمني التكافلي اإلسالمي  دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمني التجاري مع التطبيقات العملية، اجلزء  -  1

  .، بتصرف327، ص، 2011الثاين، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة السادسة، 

   .، بتصرف328، 327املرجع نفسه، ص ص،  -  2
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 :مبدأ السبب المباشر .3

وهو السبب القريب الكايف لتحقق اخلطر املؤمن عليه بدون تدخل أي عامل أخر ناشئ عن مصدر 

جديد يقطع تلك العالقة املباشرة اليت يف معظم األحيان تكون واضحة، ولكن يف بعضها قد حتتاج إىل 

  .تعانة بالفحص والتحقيق والتحاليل للوصول إىل كشف مسؤولية املتسبب يف الضرراالس

إن مبدأ السبب املباشر يف التأمني التكافلي يؤخذ بعني االعتبار لكونه مقرر يف الشريعة اإلسالمية، 

ا ، حيث تسند األفعال إىل سببه)إذا اجتمع املباشر واملتسبب يضاف احلكم إىل املباشر(  :لقاعد�ا

املباشر أوًال يف القضايا لينال كل متسبب جزائه حبجم دوره ومبقداره حىت تتحقق العدالة املطلوبة يف 

 1.اإلسالم

 :مبدأ المشاركة .4

ويقصد به التشارك يف حالة كون الشيء مؤمنًا عليه يف أكثر من شركة تأمني، فإن هذه الشركات 

له احلامل لوثائقها التأمينية، مثل أن يؤمن الفرد على  التأمينية تشرتك يف دفع مبلغ التأمني لصاحل املؤمن

منزله ضد خطر احلريق مببلغ تأمني لدى شركيت تأمني، فإن حتقق هذا اخلطر فإنه يتحصل على مبلغ 

  .التأمني ال ضعفيه كون الشركتني تشرتك يف دفع مبلغ التأمني مناصفة له

 التكافلي، كون هذا األخري يراد به التعاون على واملالحظ أن هذا املبدأ يتوافق وأسس ومقاصد التأمني

تفتيت املخاطر ودفع الضرر عن املؤمن له وال يراد به اإلثراء والثراء، ومن جانب أخر فإن مبلغ التأمني يف 

الفقه اإلسالمي يقوم على جرب الضرر وإصالحه فقط وليس على اإلثراء وخلق الثروة، تبعا للقاعدة 

  2).إن النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة(و) الغرم بالغنم( ــ الفقهية اليت تقضي بـ

 : مبدأ الحلول .5

إن تطبيق مبدأ احللول يف التأمني التكافلي خيتلف عنه يف التأمني التجاري، كون التأمني التكافلي قائم 

حني احللول يف التأمني التجاري هو حلول قانوين، وعليه احللول يف التأمني التكافلي  على عقد الوكالة يف

  . يتبع أحكام وقواعد عقد الوكالة ال عقد احلوالة

                                                 
  .، بتصرف329املرجع نفسه، ص،  -  1

  .، بتصرف334، 333املرجع نفسه، ص ص،  -  2
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فشركة التأمني التكافلي ال تدفع مبلغ التأمني للمؤمن له املتضرر من ماهلا اخلاص، وإمنا تدفعه من 

كني فيه بصفتها وكيال، وبتايل فإ�ا ال حتل حمل املؤمن له حساب التأمني التكافلي ومن أموال املشرت 

حلوال قانونيا كما يف التأمني التجاري، وهذا الجتماع خاصية املؤمن واملؤمن له يف أعضاء صندوق 

  1.التأمني التكافلي، فحني شركة التأمني ما هي إال مسريا له بتوكيل منهم

تكافلي وغريه من أنواع التأمني األخرى قد تتفق إىل ومما سبق ميكن القول أن كل من التأمني ال  

املبدأ حد ما يف هذه املبادئ، لكن يبقى مبدأ الشرعية الدينية هو مبدأ التأمني التكافلي اإلسالمي فقط، 

  .األخرى يفرقه عن غريه من البدائل التأمينيةالذي 

  ضوابط التأمين التكافلي: الفرع الثاني

مبجموعة من الضوابط اليت من شأ�ا ضمان سري وتنفيذ وظائفه بالصفة يتقيد التأمني التكافلي 

املوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية على غرار نظريه يف التأمني التجاري، ومن خالل هذا الفرع سيتم 

  :عرض هذه الضوابط على النحو األيت

 : عدم مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية .1

أحكام الشريعة بوتصرفا�ا شركة التأمني التكافلي يف إعداد عقودها على أن تلتزم  الضابط ويؤكد هذا

، وال تودع أمواهلا يف البنوك ، اإلمجاع والقياساإلسالمية، مبعىن ال تتضمن أي بند خمالف للكتاب والسنة

  2 .الربوية، وال تتصرف أي تصرف خيالف ذلك

أن تكون املعامالت القائمة يف شركة التأمني التكافلي والعمليات املالية ذا املبدأ وجب وعليه تبعا هل

  .وفق ما تقتضيه ضوابط الشريعة اإلسالمية وبالصيغة التعاقدية العملية املالئمة شرعاوالتقنية فيها مسرية 

 :التبرع وتحقيق التعاون والتكافل بين المشتركين .2

ة أن تكون قائمة على التربع اهلادف إىل التعاون على البد حىت تكون عقود التأمني التكافلي مشروع

وجب أن  نزول الكوارث، لذا حسب هذا الضابطالتشارك يف تفتيت األخطار وحتمل املسؤولية عند 

                                                 
  .، بتصرف338، 337املرجع نفسه، ص ص،  -  1

، حبث مقدم يف ملتقى التأمني - دراسة فقهية اقتصادية –على حمىي الدين القره داغي، التأمني التعاوين ماهيته وضوابطه ومقوماته  - 2

  .70،73، ص ص، 2009اململكة العربية السعودية،  الرياض، التعاوين،
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يتربع بالقسط وعوائده لصندوق التكافل، دون قصد التجارة ) حامل الوثيقة(يدرج يف العقد أن املشرتك 

  1.اعة املشرتكنيأو الربح من أموال غريه من مج

 :وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .3

وجب على كل شركة تأمني تكافلي أن تقر يف نظامها األساسي بوجود هيئة للفتوى  الضابط تبعا هلذا

والرقابة الشرعية، تكون فتواها ملزمة إلدارة الشركة، وتكون هلا سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على 

عمليات الشركة املنفذة، وحق الطلب واإلطالع على كل الدفاتر والسجالت والعقود احملررة من قبل 

  2.شركة التأمني

 :تحقيق الفصل بين المساهمين والمشتركين .4

محلة ( الفصل بني حقوق املسامهني يف الشركة بوصفها مديرا لعمليات التأمني، وبني حقوق املشرتكني

حبيث يكون رأس مال الشركة التابع للمسامهني مفصوال فصًال كامًال عن أموال املشرتكني وفق ) الوثائق

  3.يقنيحساب خاص لكال الفر 

 :الفائض التأمينيتحقق  .5

وعوائدمها بعد خصم مجيع  أقساط املشرتكني واالحتياطات يف صندوق التكافل من الفائض هو ما تبقى

يف  املصاريف والتعويضات املدفوعة، ومن ناحية حماسبية الفائض هو الفرق بني اإليرادات واملصروفات

الصندوق عن مصاريفه كان الفائض  إيراداتصندوق التكافل عند �اية كل دورة مالية، حيث إذا زادت 

  4.ض سالبائكان عكس ذلك كان الفا  وإذاموجبا 

فائضا وليس رحبا، وجواب  الفارق احلاصل يف صندوق التكافلوقد يطرح البعض تساؤال عن اعتبار ناتج 

صندوق التكافل زاد يف  أن نسمي ماالقائم على عقد التربع، فال معىن هو غاية التأمني التكافلي هذا 

                                                 
  .املرجع نفسه -  1
  .املرجع نفسه -  2

األردن، الطبعة األوىل، ، ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانأمحد سامل ملحم، إعادة التأمني وتطبيقا�ا يف شركات التأمني اإلسالمي، د -3

  .102، ص، 2005

فائض التأميين يف شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل باإلدارة، ورقة مقدمة ملؤمتر اهليئات الشرعية هليئة شعبان حممد الربواري، ال -  4

  .7،6ص، ص، 2010ماي  27و25 املنامة، البحرين، يومي احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،



 مدخل لنظام التأمين التكافلي                                           :الفصل األول

  

  
11 

رحبا، إذ الربح إمنا يتحقق من عقود املعاوضات، كما هو احلال يف التأمني  عن أموال املشرتكني املتربعني

  .التجاري أين يتضمن عقد املعاوضة ربح أحد الطرفني مقابل خسارة الطرف األخر

  :1نوضحها فيما يلي لتأمني التكافليأخرى ل ضوابط هناكبأن ما سبق ذكره جند  وباإلضافة إىل

من طرف املشرتكني على سبيل التربع ألن وثيقة التأمني التكافلي هي االشرتاكات أن تدفع  - 

 عقد تربع مقصود �ا أصال التعاون على التقليل من املخاطر واملشاركة يف حتملها؛

والتعاون بني  التكافليقتصر دور الشركة املصدرة للعقد يف هذه احلالة على التنظيم، إدارة أن  - 

 الربح من هذه املعاملة؛ فتستهداملؤمن هلم يف حتمل اخلطر على سبيل التبادل دون أن 

 :أن ينص يف عقد التأمني التكافلي على أمرين مها - 

  ؛العالقة بني املؤمن هلم تقوم على التعاون - 

 .األقساط املدفوعة تكون على سبيل التربع - 

أن ينص على طبيعة العالقة اليت تربط بني املؤمن هلم وشركة التأمني واليت تتمثل يف إدارة  - 

العمليات التأمينية وأموال التأمني على أساس الوكالة وينبين على ذلك، حتديد مقدار ما تأخذه 

 عن ذلك بداية الدورة املالية؛ شركة التأمني عن خدما�ا إزاء املشرتكني ويعلن

أن تستثمر شركة التأمني الفائض احملقق من أموال صندوق التكافل بالطرق املشروعة البعيدة عن  - 

املعامالت الربوية احملرمة شرعاً، على أساس حتديد مقدار معلوم مسبقا من الربح لصاحلها  

 كمضارب؛

يغطي ذلك، تتم التغطية  احتياطي كافق التكافل وعدم وجود يف حالة وجود عجز يف صندو  - 

 .احلسن اخلايل من الفائدة الربويةمن أموال املسامهني على سبيل القرض 

  

  

  

  
                                                 

اجستري يف امل رسالة مقدمة لنيل شهادة -دراسة بعض التجارب الدولية -معمر محدي، نظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق -  1

  .53، ص، 2012 اجلزائر، العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة الشلف،
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  وظائف التأمين التكافلي: الفرع الثالث

للتأمني التكافلي وظائف من شأ�ا حتقيق مجلة من اآلثار اإلجيابية على املستوى الفردي واجلماعي، 

  :يتم تبيا�ا كاأليت

  ):المشتركين(قيق األمان للمؤمن لهم تح .1

إن التأمني التكافلي جيعل املؤمن له مطمئنا يف ممارسة أعماله وما قد يرتتب عنها من أخطار، ألنه يف 

حال ما حتقق اخلطر املؤمن ضده، فإن أثاره ال تنزل باملؤمن له وحده بل توزع على مجيع املشرتكني الذي 

الكارثة به وحده، يتشارك يف حتملها معه تكافًال وتضامنًا إخوانه من  من أن حتلهو واحد منهم، فبدال 

 مثِْ ى اْإلِ لَ وا عَ نُ اوَ عَ  تَـ َال ى وَ وَ قْ التـَّ وَ  ِربِّ ى الْ لَ وا عَ نُ اوَ عَ تَـ وَ {:، مصداقا لقوله عز وجلاملشرتكني على أساس التربع

 . 1}ابْ قَ عِ الْ  يدُ دِ شَ  لَّهَ ال نَّ إٍ  هَ وا اللَّ قُ اتـَّ وَ  انِ وَ دْ عُ الْ وَ 

  :تحقيق الكسب الحالل .2

ضافة يعترب التأمني التكافلي سبيال مشروعا للكسب احلالل بالنسبة للمسامهني والعاملني يف الشركة باإل

لتأمني التكافلي فيتمثل كسبهم لشركة ا إىل املشرتكني يف حد ذا�م، فبالنسبة للمسامهني بوصفهم مالك

  :فما يلي

  يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛أرباح أمواهلم اليت تستثمر مبا  - 

  أجر الوكالة املعلوم الذي يتلقونه مقابل إدارة العمليات التأمينية لصندوق التكافل؛ - 

التأمني لصندوق التكافل أقساط املتوفر من اشرتاكات أو حصتهم من أرباح استثمار  - 

 .بصفتهم مضاربون

نه من أجور، يعترب مصدر كسب حالل العاملون بالشركة فإن عملهم على أساس ما يتقاضو حني  يف

  تبعا ملشروعية التأمني التكافلي؛ بالنسبة هلم، ألن موضوع عملهم مشروع

قيام الشركة باستثمار املتوفر من تابعا ل املشرتكون يف صندوق التكافل فيكون مكسبهم هلماملؤمن وأما 

يقسم بني الشركة واملشرتكني اشرتاكا�م بالطرق املشروعة بوصفها مضاربا، وما يتحقق من أرباح 

  .بوصفهم أصحاب املال وبالنسبة اليت مت حتديدها من قبل جملس اإلدارة مسبقا

                                                 
  .من سورة املائدة، القرآن الكرمي 02اآلية  -  1
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 :المساهمة في بناء االقتصاد الوطني وازدهاره .3

إن تأسيس شركات التأمني التكافلي وقيامها بواجبا�ا، يساهم مسامهة فاعلة يف دعم عجلة االقتصاد 

  :1وذلك على النحو األيت

  تنمية واستثمار أموال املسامهني واملشرتكني بالطرق املوافقة لضوابط الشريعة اإلسالمية؛ - 

ترميم أثار األخطار مبا يكفل احملافظة على األشياء املؤمن عليها وقيامها بوظائفها وعدم  - 

تعطلها وخروجها عن دورة االستغالل، ففي حالة حتقق اخلطر املؤمن ضده تقدم شركة التأمني 

له املشرتك املتضرر مبلغ التعويض لتمكينه من استبدال األشياء اليت حلقتها اخلسارة  للؤمن

  بأخرى متكنه من مواصلة نشاطه كما كان من قبل؛

  إجياد فرص العمل املتجددة واحلد من البطالة؛ - 

  املساعدة يف إجياد سبل العيش الكرمي يف حاليت املرض والعجز؛ - 

  .راته يف البلد الذي تعمل فيه شركات التأمني التكافلياحملافظة على أموال التأمني ومدخ - 

 :حماية االقتصاد الوطني من استغالل شركات التأمين التجاري .4

فشركات التأمني التجاري �دف إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح لصاحل فئة خاصة على حساب 

يهم شروطا تعسفية باعتبار عقد املؤمن هلم، وذلك باستغالهلم حتت ضغط احلاجة إىل التأمني فتفرض عل

التأمني التجاري من عقود اإلذعان، وتأخذ منهم أقساطا مبالغا فيها، لتقوم باستثمارها غالبا بأسلوب 

 2.مبا ال يعود بشيء من الفائدة على االقتصاد الوطينلصاحل الشركة  احتكاري

 :استكمال حلقات االقتصاد اإلسالمي .5

التأمني التكافلي جنبا إىل جنب مع املصارف اإلسالمية، وشركات إعادة التأمني  شركاتتشكل 

كون ركنًا من أركان االقتصاد اإلسالمي وحلقة من حلقاته،  اإلسالمية، واألسواق املالية اإلسالمية، 

منهم املالية اإلسالمية عالقة تكاملية، حيث أن جناح كل مؤسسة العالقة اليت تنشأ بني تلك املؤسسات 

                                                 
ار وممارساته العملية يف شركات التأمني اإلسالمية، دأمحد سامل ملحم، التأمني اإلسالمي دراسة شرعية تبني التصور للتأمني التعاوين   -  1

  .، بتصرف43، 40، ص، ص، 2012األردن، الطبعة األوىل، ، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

، ص 2005نعمات حممد خمتار، التأمني اإلسالمي والتأمني التجاري بني النظرية والتطبيق، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،   -  2

  . 241، 240ص، 
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تعترب شركات التأمني التكافلي بالنسبة للمصارف اإلسالمية جهة يتطلب دعم بقية تلك املؤسسات، إذ 

تأمني على ممتلكا�ا وممتلكات املتعاملني معها وحقوق العاملني فيها، وتعترب املصارف اإلسالمية 

  .من خالهلا التأمني بالنسبة لشركات التأمني التكافلي جهة إيداع واستثمار الوافر من اشرتاكات

أما شركات اإلعادة اإلسالمية فتشكل الغطاء الواقي لشركات التأمني التكافلي، ويف نفس الوقت تعترب 

شركات التأمني التكافلي مصدر إنتاج واستثمار لشركات إعادة التكافل اإلسالمية، أما األسواق املالية 

 .ة واستثماراإلسالمية فتعترب بالنسبة لبقية املؤسسات جهة تنمي

  :المساهمة في تفعيل فقه المعامالت .6

إن شركات التأمني التكافلي تعد مظهرا من مظاهر صالحية الشريعة اإلسالمية الغراء لكل زمان، 

فالتأمني التكافلي وإن كان حديث النشأة، فإن نصوص الشريعة ومبادئها، وقواعدها الفقهية قادرة على 

لوب شرعي حيقق العدالة والتوازن بني املشرتكني فيه، ويكون بعيدا عن استيعابه وحتقيق املطلوب منه بأس

  .مجيع مظاهر األنانية واالستغالل

ديد وإصدار احلكم الشرعي فالشريعة اإلسالمية تواكب األحداث، وهلا القدرة على مواجهة كل ج

تقدم البديل اإلسالمي له، ويف حالة كونه حمرماً، كالتأمني التجاري التقليدي مثال، فإ�ا املناسب 

  .املشروع، كالتأمني التكافلي

  :وكحوصلة ملا سبق عرضه خبصوص وظائف التأمني التكافلي نضع الشكل املوايل

  التأمين التكافلي فوظائ: )1-1(الشكل

  .من إعداد الباحث:المصدر

  

وظائف التأمني التكافلي

دعم 

حلقات 

االقتصاد 

االسالمي

محاية 

االقتصاد 

من 

االستغالل

الكسب 

احلالل

حتقيق 

األمان

بناء 

االقتصاد 

وازدهاره

تفعيل فقه 

املعامالت 

املالية
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  التأمين التكافلي مقارنة بالتأمين التجاري :المطلب الثالث

التكافلي مع نظريه التأمني التقليدي التجاري يف بعض النقاط، ولكن جند بأن ما قد يتفق التأمني      

يفرق التأمني التكافلي عن التأمني التجاري أكثر من ما جيمعه به، ومن هذا املنطلق ولتوضيح مكامن 

سنخصص هذا املطلب لتناول كل ما سبق اإلشارة له بشيء من بني نوعي التأمني،  االتفاق واالختالف

  .لتفصيلا

  أوجه االتفاق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري: الفرع األول

  :النقاط التاليةيتفق التأمني التكافلي مع نظريه التجاري ويشرتك معه يف 

 :األسس التقنية .1

األقساط  جمموع األساليب الرياضية واإلحصائية املستخدمة يف تقديرونقصد باألسس التقنية 

واالشرتاكات، ومقدار اخلسائر النامجة عن حتقق احلوادث املؤمن عليها بعقود التأمني سواء التجارية أو 

اخلطر حمل التأمني بناءًا على جتميع أكرب عدد ممكن من املشرتكني  ت، أين يتم تقدير احتماالالتكافلية

طبقا  ر املؤمن عليها يف احملفظة التأمينيةاملعرضني خلطر واحد أو نفس اخلطر، مبعىن أخر جتانس املخاط

لقانون األعداد الكبرية، حيث يتم دراسة تغريات اخلطر وتبعاته بناءًا على عدد مرات حتققه، لكي يتم 

  :1، وهيتقدير احتمال وقوعه بدقة تبعا جلملة العوامل الرئيسية اليت تتحكم يف ذلك

ال تكون نفس األخطار املؤمن عليها جمتمعة أن يكون اخلطر احتمايل وغري متمركز، مبعىن أن  - 

 ؛يف منطقة جغرافية واحدة

أن يكون اخلطر املؤمن عليه ذو وترية منتظمة من حيث درجة الوقوع، فال ميكن أن يكون نادر  - 

الوقوع فيتعذر دراسته من ناحية إحصائية كتسونامي مثال، أو أن يكون ذو وترية متكررة بشدة  

تستطيع الشركات حتديد معدل اخلطر وبتايل ال تستطيع الوفاء  كالزالزل يف اليابان فال

 .بالتزاما�ا اجتاه املؤمن هلم

  

  

                                                 
  .131،133، ص ص، 2002سيد اهلوارية ونادية أبو فخرة، األسواق واملؤسسات املالية، اإلسكندرية، مصر،  -  1
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 :األسس القانونية .2

  :1يتفق التأمني التكافلي مع التأمني التجاري يف احلاالت اليت ينتهي �ا عقد التأمني وهي

التأمني بني شركة التأمني أين أن هناك اتفاق منصوص عليه يف وثيقة : بلوغ أجل انتهاء التعاقد - 

 واملؤمن له حيدد تاريخ �اية العقد املربم أو مدة سريان العقد لفرتة زمنية معينة؛

العقد من قبل أحد الطرفني سواء املؤمن له املشرتك أو شركة التأمني يف  إ�اءوهو : فسخ العقد - 

 أي منهما يف اإل�اء بإرادة منفردة؛حال النص على حق 

دون إخالل حبق املشرتك يف  املمتلكات على تأمنيالؤمن عليه هالكا كليا يف هالك الشيء امل - 

 التعويض بشروطه؛

دون اإلخالل حبق املستفيد يف ) تأمني حلال الوفاة(وفاة املؤمن عليه يف التأمني على األشخاص  - 

     .مزايا التأمني بشروطه

  والتأمين التجاري تأمين التكافليأوجه االختالف العامة بين ال: الفرع الثاني

  :خيتلف التأمني التكافلي عن التأمني التجاري  بصفة عامة يف اجلوانب التالية

 :من حيث الشكل وطبيعة العقد .1

التأمني التجاري من عقود املعاوضات يشوبه ربا وغرر وجهالة، أين يكون أحد املتعاقدين مؤمن له 

الطرف املؤمن، وتكون األقساط اليت يلتزم املؤمن له بوصفه طالب التأمني واألخر شركة التأمني بوصفها 

أما التأمني التكافلي فهو من ف �ا كما تشاء وتستغلها حلسا�ا، بدفعها لشركة التأمني ملكا هلا تتصر 

عقود التربعات واليت على فرض وجود شيء من الغرر واجلهالة فيها فهي جائزة، حيث يكون طريف عقد 

م حيث كل مشرتك جتتمع فيه الصفتني معا يف آن واحد، له صفة املؤمن لغريه التأمني املشرتكون أنفسه

اشرتاكات التأمني بأسلوب شرعي، واملؤمن له وشركة التأمني هلا صفة اإلدارة للعمليات التأمينية واستثمار 

  .اليت هي وجزء من أرباحها حق خالص للمشرتكني أنفسهم دون غريهمو 

                                                 
التأمني التجاري والتأمني التعاوين حبث يبني اجلوانب االتفاقية والفروق اجلوهرية بني التأمني التجاري والتأمني أمحد سامل ملحم، بني  -  1

أفريل  12و11يومي  المية منه، جممع الفقه اإلسالمي،التعاوين، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلس

  .8 ،، ص2010
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  :من حيث الغاية والهدف .2

األساسي لشركة التأمني التجاري هو حتقيق أكرب قدر من الربح على حساب أقساط املؤمن هلم،  اهلدف

وحتقيق األمان إن كان مقصودا فإنه يقصد تبعا واستثناءًا ال أصالًة، مبعىن أن توفري التغطية التأمينية 

  ). وضةمعا(  للمؤمن هلم ليس هو باهلدف األساسي وإمنا هو إلزام التعاقد ونظري القسط

أما التأمني التكافلي فإن املقصد األساسي منه هو حتقيق األمان من خالل التعاون بني مجع املشرتكني 

حني أن غاية حتقيق الربح  أنفسهم على إصالح ضرر يصيب أياً منهم على سبيل التربع ال املعاوضة، يف

  1.مقصودة تبعا ال أصالةً 

  :من حيث االحتكار .3

حتكار حمقق بسيطرة  فئة خاصة على التأمني من خالل متلكها لشركات تتخذ يف التأمني التجاري اال

من التأمني وسيلة لتحقيق الربح، فتفرض شروطا تعسفية تأخذ �ا أقساطًا مبالغ فيها واستثمارها 

  .لصاحلها، بأسلوب احتكاري تأخذ به الكثري وال تعطي إال القليل

يف الغالب كون الغاية منه فتح باب التأمني على أساس أما التأمني التكافلي فاالحتكار غري حمقق 

التعاون والتربع ألكثر عدد من طاليب التأمني، وباشرتاكات تأمينية يف مقدورهم، فكل مشرتك يعطي 

  .ويأخذ يف سبيل إصالح ضرر أفراد ا�موعة دون أن يكون هناك استغالل أحد ألخر

 التأمني التكافلي ونظريه التأمني التجاري، وباإلضافة إىل ما سبق عرضه من فروق عامة بني  

، بني كال التأمني واحملاسبية الشرعية، التقنيةجتدر اإلشارة إىل وجود فروق خاصة على خمتلف النواحي 

  .سنوضحها بالتفصيل يف الفرع املوايل من هذا املطلب

  والتأمين التجاريتأمين التكافلي أوجه االختالف من الناحية الشرعية بين ال :الفرع الثالث

بصفة  هناك اختالف وفروق جوهرية بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري وجدنا سابقا أن

أمني التجاري من التعن التأمني التكافلي مكمن اختالف  هناك عناصر خاصة متثل ، غري أنعامة

                                                 
سنة األردن، يوسف حممد العتوم، صناعة التأمني والتكافل وعالقتها باملصارف، جملة الدراسات املالية واملصرفية، العدد الثاين،   -  1

  .، بتصرف7، ص، 2013
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التفصيل يف شيء من مجلة من العناصر بهذا الذي سنحاول توضيحه من خالل عرض الناحية الشرعية، 

  :اجلدول املوايل

  عناصر المقارنة من الناحية الشرعية بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري): 1-1(الجدول

  التأمين التجاري  التأمين التكافلي  عنصر المقارنة

يستمد أحكامه من مصادر الشريعة   مصدر التشريع

  اإلسالمية وما يتفق معها من نظم ولوائح

  أحكامه من القوانني الوضعيةيستمد 

األساس 

الفقهي 

  والقانوين

هليئة املشرتكني ) القسط(التربع باالشرتاك 

والنص على ذلك يف العقد، فهو تربع 

منظم يلحق به اإللزام ويصح فيه التعليق 

يغتفر يف التربعات ما ال يغتفر يف " لقاعدة

  "املعاوضات

املعاوضة االتفاقية بني قسط التأمني 

كالتزامات ) التعويض( التأمني ومبلغ

  متقابلة

ال وجود فيه للفائدة الربوية لعدم بناء   الفائدة الربوية

العقد على املعاوضة منذ البداية وكذلك 

الستثمار االشرتاكات وفق الضوابط 

  الشرعية

جزء من حقيقته مصدره اخلضوع للقانون 

التجاري وما ينص عليه من فوائد 

  وغرامات التأخري

لفات املخا

  الشرعية

ينشأ عمال مببادئ الشريعة اإلسالمية 

  وتطبيقا ألحكامها وحتقيقا ملقاصدها 

الغرر ومضاعفاته، والشروط الفاسدة 

  خاصة وأنه عقد إذعان يف األغلب

حالل باتفاق ا�امع الفقهية والغالبية   احلكم الشرعي

  العظمى من الفقهاء

ية حرام باتفاق أكثر ا�امع الفقهية والغالب

  العظمى من الفقهاء

هيئة الرقابة 

  الشرعية

شرط لوضع األسس الشرعية ومتابعة أداء 

  شركة اإلدارة والتزامها مبا مت اإلفتاء به

  ال يشرتط وال يتطلب وجودها أساسا

 ناصر عبد احلميد علي، التأمني التكافلي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي التحديات واملواجهة، مركز: المصدر

  .، بتصرف146، 145ص ص،  ،2014 مبيك، القاهرة مصر، الطبعة الثانية، -اخلربات املهنية لإلدارة
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  التجاريية بين التأمين التكافلي و أوجه االختالف من النواحي التقنية والمحاسب: الفرع الرابع

فالتأمني  ،من الناحية الشرعية بني التأمني التكافلي والتجاري إضافة إىل ما سبق تبيانه من اختالف    

التكافلي خيتلف كذلك عن نظريه التجاري من حيث النواحي التقنية واحملاسبية وهذا ما سيتم توضيحه 

  :يف اجلدول املوايل

  التجاريبين التأمين التكافلي و عناصر المقارنة من النواحي التقنية والمحاسبية  ):2-1( الجدول

  التأمين التجاري  التكافليالتأمين   عنصر المقارنة

قوم على أساس تفتيت األخطار ي  اخلطر املؤمن منه

والتعاون يف حتمل األضرار النامجة عنها 

واملرتتبة عليها ألي عضو يف هيئة 

املشرتكني ومن مث حتقيق مصلحة أعضاء 

صندوق التكافل املشرتكني فيه أوال، 

على أن يكون هذا اخلطر جمازا شرعا، 

ن التأمني على شحنات فمثال ال ميك

  .اخلمور والسجائر ومستودعا�ا

، حتويل ونقل األخطاريقوم على أساس 

حتقيق مصلحة شركة التأمني أوًال وأخرياً، و 

إذ تعمل شركات التأمني التجارية على 

حتقيق هدفها واملتمثل يف تعظيم الربح 

  بغض النظر على جواز اخلطر شرعا

على أن شركة اإلدارة ينص فيها صراحة   وثيقة التأمني

تعد مديرا للصندوق، ووكيال عن 

املشرتكني ومضاربا بأمواهلم والفائض 

  التأميين ملكا حلملة الوثائق

ينص فيها أن شركة التأمني طرف أصيل 

يف العقد، باعتبارها طرف متعاقد مع 

  املؤمن هلم ال مسريا وفقط

/ ملكية األقساط

  االشرتاكات

هليئة املشرتكني اشرتاكات التأمني مملوكة 

يف التأمني التكافلي يف جمموعهم، 

وتستغل مبا يعود باملصلحة على مجيع 

  املشرتكني

أقساط التأمني مملوكة لشركة التأمني أي 

املؤمن وحده، وتستغل مبا يعود بالنفع 

  عليه وحده

/ حساب القسط

  االشرتاك

ال يعد الربح املقصد واهلدف األساسي، 

   هيف احتسابوال وجود لسعر الفائدة 

حساب القسط يدخل فيه  ربح شركة 

  التأمني وسعر الفائدة كأساس يف احلساب
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التأخر يف سداد 

/ األقساط

  االشرتاكات

ال ميكن شرعا احتساب فوائد ربوية 

على التأخر يف سداد االشرتاكات، 

ولكن ميكن معاجلتها بأحد الطرق 

  :التالية

يُنص يف العقد على أن التعويضات 

على دفعات ومبعدالت التأخري ستدفع 

  نفسها

يُنص يف العقد على تقليل نسبة الفائض 

املوزع ملن يتأخر يف السداد، أو مياطل 

  فيه

ميكن حساب فوائد ريوية على تأخري 

  السداد

استثمار األموال 

وإدارة أعمال 

  التأمني

يقوم املسامهون باالستثمار على أساس 

طبقًا ألحكام الشريعة  املضاربة

  مقابل نسبة معلومة من الربح  اإلسالمية

كما يدير املسامهني أعمال التأمني 

بالوكالة عن املشرتكني، ، على أن جيب 

إشراك بعض أعضاء صندوق التكافل 

يف إدارة أعمال التأمني باالنتخاب من 

  بني مجيع املشرتكني يف الصندوق

اص تقوم به شركة التأمني حلسا�ا اخل

باعتبار كتلة األموال ا�معة حبوز�ا من 

األقساط، دون مراعاة أحكام الشريعة يف 

االستثمار ودون منح أيًا من املؤمن هلم 

  احلق يف مشاركة اإلدارة

يتحملها جمموع املشرتكني من أمواهلم   التعويضات

  التكافل �ا لصندوقاملتربع 

  تتحملها الشركة بناء على العقد

  :سك الشركة حسابني منفصلنيمت  احلسابات

) هيئة املشرتكني(أحدمها ألموال التأمني 

  وعوائدها

واألخر ألموال املسامهني حيث رأس 

متسك الشركة حسابًا واحدًا ألمواهلا 

  مجيعا
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مال املسامهني ال يتحمل خسارة وال 

ينال ربح من حساب هيئة املشرتكني، 

ويكون الفائض التأميين حقًا خالصاً 

حلساب هيئة املشرتكني يتصرف فيه وفق 

وفق األسس املنصوص مصلحتهم ويوزع 

  عليها يف الشركة

يغتفر يف " تبع وال قصد والقاعدة أنه  الفائض التأميين

" الشيء ضمنًا ما ال يغتفر قصداً 

ويستمد حكمه من حكم أصله وهي 

االشرتاكات وكو�ا متربع �ا فإذا حتقق 

يستفيد منه املشرتكون يف فائض 

، بعد حجز جزء كاحتياط الصندوق

لصاحل الصندوق وجزء إلدارة الشركة  

كوكيل عن إدارة الصندوق وجزء 

للمسامهني كربح عن املضاربة بأموال 

  الصندوق

مقصود أساسي وتنفرد به شركة التأمني 

ويتحمله املؤمن له كتكلفة ضمن عناصر 

  احتساب القسط

يوزع هذا الربح أو الفائض التأميين على 

املسامهني فقط باعتباره حقا خالصا هلم 

أل�م ميتلكون األقساط كبديل اخلدمة 

اليت يقدمو�ا للمؤمن هلم الحقا يف شكل 

  تعويضات مدفوعة

شرتكون صندوق التكافل، وقد يتحمله م  العجز التأميين

حيصلون على قرض حسن دون فائدة 

من املسامهني يسدد فور حصول فوائض 

  تأمينية جديدة

ه محلة األسهم أنفسهم كجزء من يتحمل

  التزاما�م جتاه محلة الوثائق التأمينية

مرجع  ناصر عبد احلميد علي، التأمني التكافلي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي التحديات واملواجهة،: المصدر

  .، بتصرف155، 147، ص ص، سابق
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  وأنواعه تكييفه أركانه، ،عقد التأمين التكافلي :ثانيالمبحث ال

حىت يتمكن نظام التأمني من تقدمي خدماته املوافقة جلملة املبادئ والضوابط الشرعية، واليت ختتلف     

عن نظري�ا يف التأمني التجاري، فإنه من الضروري وجود أو توفر الصيغة القانونية املالئمة لتحقيق كل 

، هذا األخري الذي سنخصه بنوع من هذا، صيغة تعاقدية يطلق عليها تسمية عقد التأمني التكافلي

  .التأمينيةوثائقه التفصيل يف طيات هذا املبحث من خالل التطرق ملفهومه وأركانه، وأنواع 

  أركانهعقد التأمين التكافلي و : المطلب األول

  مفهوم عقد التأمين التكافلي: الفرع األول

كافلي الت التأمني شركة بني تفاقلالالشكل القانوين " :على أنه فليعقد التأمني التكا يعرف     

الذي و  املشرتكني، هيئة يف عضوا اعتباره على قانوين أو طبيعي وشخص "املشرتكني هليئة" ممثلة باعتبارها

 وقوع جراء من أصابه الذي الفعلي الضرر عن منه التربع سبيل على "القسط" معلوم مبلغ بدفعيلتزم 

  1".التأمني وثيقة حتدده الذي حنو على معني خطر

تايل ميكن اعتبار عقد التأمني التكافلي على أنه تلك الوثيقة الرمسية املكفولة قانونيا وا�سدة الوب    

شركة التأمني (للصيغة التعاقدية بني طريف العملية التأمينية، واملتمثلة يف دفع املؤمن له ملدير التكافل 

التربع والتعاون مع باقي املشرتكني يف التأمني التكافلي، على اشرتاك أو قسط التأمني على نية ) التكافلي

على قيمة مالية يف شكل تعويض جلرب  ،هو أو من تعرض من املشرتكنيسواء  منه الحقا، أن حيصل

  . الضرر وإصالحه

هناك تشابه بني عقد التأمني التكافلي وعقد أن  من الوهلة األوىل التعريفهذا  لقارئوقد يظهر     

من ناحية اإلطار ، لكن قول أن أوجه الشبه تقتصر فقط على صفة العقدمني التجاري، لكن ميكن الالتأ

  :بني عقد  التأمني التكافلي والتأمني التجاري على النحو األيت القانوين ميكن لنا استخالص أهم الفروق
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  التأمين التجاريأهم الفروق القانونية بين عقد التأمين التكافلي وعقد ):3-1(الجدول 

  عقد التأمين التجاري  عقد التأمين التكافلي  عنصر التفرقة

عقد تربع ينظم بني جمموعة من   املفهوم القانوين

األشخاص للتعاون على تفتيت 

يف  واالشرتاكاألخطار املبينة يف العقد 

تعويض األضرار الواقعة اليت قد تصيب 

أحدهم أو بعضهم، وفقا للقواعد 

واألنظمة الداخلية املبينة يف النظام العام 

للشركة ومبا ال يتعارض وأحكام الشريعة 

  .اإلسالمية

عقد معاوضة يلتزم مبوجبه املؤمن أن يؤدي 

إىل املؤمن له أو املستفيد مبلغا معينا يسمى 

أو أي عوض مايل  ا مرتباالتعويض أو إيراد

أخر يف حال حتقق اخلطر املؤمن ضده 

املبني يف عقد التأمني نظري مبلغ مايل يؤديه 

املؤمن له للمؤمن عند التعاقد أو االكتتاب 

   .ويسمى القسط

عقد تربع ومواساة وتعاون على الرب   طبيعة العقد

يربط بني مصاحل جتمع بينها طبيعة 

عليه العقد وحدة متوافقة، وما يشتمل 

  .من اهلبة بشرط العوض

عقد معاوضة مالية يربط بني مصاحل 

  )مصلحيت املؤمن واملؤمن له(متعارضة 

خصائص العقد 

  وشروطه

يف ظل ممارسة هيأت الرقابة الشرعية 

لدورها املنوط �ا يف املراجعة الشرعية 

والتدقيق الفقهي لكل العقود املربمة 

روط وأعمال الشركة فال جمال لوجود ش

  فاسدة للعقد املتعامل �ا

عقد التأمني  بإمجاع رجال القانون فإن

التجاري يتميز بأنه عقد معاوضة مالية 

فردي واحتمايل معدوم نية التربع، فهوعقد 

الشروط الفاسدة  إذعان وجهالة وغرر،كثري

  .شرعا

اجتماع صفيت (أعضاء هيئة املشرتكني -   أطراف العقد

  )املشرك املؤمن واملؤمن له معا يف

  تأمنيركة املسامهة بصفتها مسرية للش - 

شركة التأمني واملؤمن هلم، طرفان مستقالن 

  .ومتعاوضان

مدخل مقارن، رسالة مقدمة : بونشادة نوال، إدارة أعمال التأمني بني النظام التشاركي والنظام التقليدي :المصدر

  .72 ص، ،2016 ،1جامعة سطيفغري منشورة،  دكتوراه يف العلوم االقتصادية،اللنيل شهادة 
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  أطراف عقد التأمين التكافلي والعالقة بينهما :ثانيالفرع ال

 :أطراف عقد التأمين التكافلي .1

املؤمن له من جهة،  ، ويسمىاملشرتك: مها تقوم بني طرفني أال و  تكافليالتأمني اليف  العالقة التعاقديةإن 

وهي هيئة " هيئة املشرتكني"  أو" ؤمن هلمجلماعة امل"باعتبارها ممثلة وشركة التأمني من جهة أخرى ، 

وذلك كبيت  الزمة لرتتيب أحكام عقد التأمني، فإن الشريعة حتكم بتقدير ووجود هذه اهليئة، اعتبارية

املال والوقف واملضاربة، وغريها من اهليئات اليت اعتربت وقدرت تقديرًا لتيسري الوصول إىل غايات تتفق 

مع الشريعة اإلسالمية، على أنه ليس هناك ما مينع من صياغة هذه اهليئة صياغة قانونية، بل ومتثيلها 

  .ألفرادها للدفاع عن مصاحلهم أمام شركة التأمني اليت يربطها �ا عقد إدارة ومضاربة

للشركة اليت تدير  ، هي اليت يدفع أعضاؤها أمواالً التكافلي والواقع أن هيئة املشرتكني يف شركات التأمني  

، ، وهذه األموال كثرية جداً، إذا قيست برأس مال الشركةهمنيابة عن مستثمر أمواهلعمليات التأمني وت

، يف ع عن مصاحلها نيابة عن املسامهنيجملس إدارة ومجعية عمومية لتمثيلها والدفا كة فكيف يكون للشر 

  1.هليئة املشرتكني مثل هذا التنظيمحني أنه ال يكون 

 :تكافليالمشترك وبين شركة التأمين الالمؤمن له  لعالقة بينا .2

 بإبرام عقد إدارة بدورها واليت تقوم عضو يف هيئة املشرتكني ؤمن لهيف أن املمن جهة هذه العالقة تتمثل 

شركة بإبرام عقود التأمني ال، ويرتتب على هذه العالقة قيام تكافليضاربة مع شركة التأمني الاملو  بالوكالة

 التأمني حلسا�مصندوق أموال  واستثمارودفع التعويضات، نيابة عن هيئة املشرتكني،  االشرتاكاتومجع 

  .هذا االستثمارباعتبارها مملوكة هلم، يف مقابل حصة من عوائد 

يقوم فيه  تربععقد يعترب ، يوقعه املشرتك مع الشركةالذي  التكافلي ومن جهة أخرى فإن عقد التأمني

وتقوم ، يكون عضوًا يف هيئة املشرتكني ، ويعلن إرادته يف أنبناء على قبوله لنظام الشركة املشرتك بالتربع

عن هيئة املشرتكني  وكيل عقد التأمني بقبول عضويته وتربعه، باعتبارهاعند توقيع تكافلي شركة التأمني ال

  .ليت متلك األقساط لصاحل أعضائهاا

  
                                                 

، 95،98بد احلميد علي، التأمني التكافلي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي التحديات واملواجهة، مرجع سابق، ص ص، ناصر ع -  1
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  التكافلي محل عقد التأمين: الثالثالفرع 

يدفع مرة واحدة أو على  هليئة املشرتكني هو التربع مببلغ حمدد تكافليالتعاقد يف عقد التأمني ال لحم   

 تربع،ال هذا  يف استخدام وإنفاق حصيلةأقساط كما هو الغالب يف العمل، على أساس قبول نظام معني

، وتربعه من األقساط هيئة املشرتكني ا قبوله عضوًا يفمه:  واملشرتك حيقق بعقده مع الشركة هدفني

دفع  ، وهوقبل الدخول يف اهليئة على أساسه وعوائدها مبا يكفي لتحقيق اهلدف من النظام الذي

  .ت يف حالة حتقق اخلطر املؤمن منهالتعويضا

قبول املشرتك عضواً : نأمري، نيابة عن اهليئة اليت أوجدها نظام الشركة يفيد وتوقيع الشركة على العقد   

وتعويضه ب العضوية ، وقبول تربعه للغرض الذي يتضمنه النظام الذي وافق عليه عند تقدمه بطليف اهليئة

الشروط يف ، و فهو شرط يف تربعه، نتيجة حتقق األخطار املؤمن منها عن األضرار الفعلية اليت تصيبه

وشرط أن يشرب منها ويسقي  رضي اهللا عنه بئراً ، فقد أوقف سيدنا عثمان قالتربعات جائزة باتفا

، وقد اتفق الفقهاء على أن من تربع مبال لقوم لنيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك، وأقره ادوابه

ا التربع إذا وجدت فيه هذه الصفة، بأن ، فإنه يستحق يف هذفة معينة، كالفقر أو املرضموصوفني بص

  1.صار فقرياً أو مريضاً 

  المالية في عقد التأمين التكافلي ساهماتمال: عالفرع الراب

 :القسط أو االشتراك .1

هيئة املشرتكني، وهذا القسط حيدده عقد التأمني الذي يوقعه   املبلغ الذي يتربع به عضو يعد االشرتاك

املشرتك ف التأمني ونوع اخلطر املؤمن منه، اشرتاك ، وهناك تناسب بنيالتكافلي العضو مع شركة التأمني

ومن عائد استثماره، يف حدود ما يكفي لدفع التعويضات ملن تصيبه أضرار من  يتربع من هذا القسط

أفراد مجاعة املشرتكني، نتيجة وقوع األخطار املؤمن منها، فهو ال يتربع بكامل القسط وعوائد استثماره، 

ون على ملك املشرتك، بل مبا يكفي لدفع التعويضات املطلوبة من الشركة يف خالل املدة، والباقي يك

وميكن توزيعه على أفراد مجاعة املشرتكني على شكل فوائض تأمني، وذلك بعد خصم بعض 

  .االحتياطيات لصاحل أفراد هذه اجلماعة يف املستقبل

                                                 
  .املرجع نفسه -  1



 مدخل لنظام التأمين التكافلي                                           :الفصل األول

  

  
26 

فى التأمني على أن املشرتك يع عقدالتأمني التكافلي أن ينص يف وال خالف يف أنه جيوز يف بعض أنواع 

، دون أن يؤثر ذلك يف عفى ورثته بعد موته من دفع القسطي، و وظروف خاصة من القسط يف حاالت

املرض أو العجز أو الوفاة مثًال، ذلك أن مبىن التأمني  ،حالة وقوع اخلطراستحقاق مبلغ التعويض يف 

ا  ن الشروط ما يراه مناسبًا لتربعه، إذ، وللمتربع أن يضع مالتعاون القائم على أساس التربع هو تكافليال

 ، ويعتربالتأمني التكافلي ، وهذه الشروط يتضمنها النظام األساسي لشركةكانت هذه الشروط مشروعة

، واملهم من الناحية الشرعية أن هذا النظام جيب العقد اضيًا �ا مبجرد توقيعه علىالعضو قابًال هلا ور 

  1.تطبيقه على مجيع املشرتكني دون متييز أو حماباة

 :أمينالتعويض أو مبلغ الت .2

تكافلي عام وتأمني تكافلي عائلي، سيتم توضيح كل نوع منهما  تأمني، نوعانالتكافلي  التأمني  

يف حدود بالتفصيل يف املطلب الثالث من هذا املبحث، حيث يكون التعويض يف التأمني التكافلي العام 

وإن كان الضرر الواقع نتيجة وقوع حىت ، أي حال من األحوالال يزيد عليه بو  مبلغ األصل حمل التأمني

املشرتك ال يستحق هذا املبلغ كامًال يف مجيع  فإن، مبلغ التأمني أو يقل عنهاخلطر املؤمن منه يزيد عن 

يه نتيجة وقوع اخلطر احلاالت، بل يستحق التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصاب الشيء املؤمن عل

قدار الضرر يف حدود مبلغ م التكافلي العام يف التأمني ق املشرتكوبعبارة موجزة، يستح املؤمن منه،

  .فقط التأمني

 والدليل الشرعي على ذلك أن املشرتك لو استحق مبلغ التأمني كامًال، والذي دفع القسط يف مقابلته،

بصرف النظر عن مقدار الضرر الذي أصاب املال املؤمن عليه، لكانت هذه املعاملة قمارًا حيرم االتفاق 

كامًال، وقد يدفع أقساط ذلك أن دافع القسط قد يدفع قسطًا واحداً، مث يستحق مبلغ التأمني   عليه،

طوال مدة التأمني، مث ال يقع اخلطر املؤمن منه، أو يقع ولكن ال يرتتب على وقوعه ضرر يساوي  التأمني

ك بلغ التأمني، ولذلمبلغ التأمني، فيأخذ مبلغ التأمني دون ضرر وقع عليه، أو وقع عليه ضرر أقل من م

، ويف الوثيقة اليت يوقعها املشرتك مع شركة التأمني هأن ينص يف نظام التكافلي العاميف التأمني  اشرتط

  .على أن حمل التعويض هو الضرر الفعلي
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تقديره، أساسه التعويض عن الضرر الفعلي الذي ميكن العائلي التأمني التكافلي  أما عن التعويض يفو 

معنوية متوقعة وغري حمددة وحيدث جسمانية و فالتعويض يدفع لتغطية أضرار  ير الشرعية،بوسائل التقد

بعضها يف املستقبل، كما أن هذا النوع يتميز بأن األقساط احملددة يف وثيقة التأمني ميكن إسقاطها 

يف وثيقة  والتنازل عنها، أو قيام هيئة املشرتكني بدفعها نيابة عن املشرتك يف حاالت خاصة ينص عليها

  .التأمني، كحاالت املوت والعجز واملرض وبلوغ سن معينة، أو حتمل أعباء غري عادية، كأن يرزق بالولد

ويف هذا النوع من التأمني جيوز دفع مبلغ التأمني الذي حتدده وثيقة التأمني كامًال عند وقوع احلادث 

يستحقون مبلغ التأمني دون  املتويف املؤمن منه، دون حاجة إىل إثبات ضرر فعلي، فإن ورثة املشرتك

ث، إن الضرر هنا مفرتض افرتاضا ال يقبل و حاجة إىل إثبات أن ضرراً ما قد أصا�م من جراء موت املور 

ث من تكاليف ونفقات باهظة و إثبات العكس، فقد يكون الورثة أغنياء، وقد يتخلصون مبوت املور 

كسب، ومع ذلك يستحق الورثة مبلغ التأمني، ولذلك تكبدوها طوال مرضه، ألنه مل يكن قادرًا على ال

  .فإن تسمية هذا املبلغ تعويضاً غري دقيقة، بل األفضل أن تسمى مبلغ التكافل أو املساعدة

  التكييف الفقهي لعقد التأمين التكافلي: نيالمطلب الثا

صورة تكاملية لتحقيق يشتمل عقد التأمني التكافلي على مجلة من العقود اليت تتداخل فيما بينها ب    

  :العملية التأمينية وذلك على النحو التايل

  بإلزام التبرع هبةعقد كالتأمين التكافلي  عقد : الفرع األول

" هيئة املشرتكني:"بني شركة التأمني التكافلي، باعتبارها ممثلة لـ االتفاقاملقصود هنا هو ذلك      

من اشرتاك على ما يقدمه على وشخص طبيعي أو معنوي، على قبوله عضوا يف منظومة التكافل بناءًا 

صندوق التكافل بقصد التعاون مشرتكي  ليضاف إىل جمموع تربعات أخوانه منأساس هبة بإلزام التربع، 

  1.األضرار والتكفل بتبعا�اعلى إصالح 

فل وعقد اهلبة يف الفقه اإلسالمي من عقود التربعات، ذلك أن دافع االشرتاك يقصد التعاون والتكا    

بعات األخطار واألضرار املتوقع حدوثها، فاملؤمن له املشرتك يدفع قسطه مع جمموعة املشرتكني لرتميم ت

نه رحباً، وإمنا غايته الدخول يف مشاركة تكافلية من شأ�ا أن التأميين وال يقصد به متاجرًة وال ينتظر م

                                                 
اهليئات الشرعية، هيئة شعبان حممد الربواري، الفائض التأميين يف شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل باإلدارة، حبث مقدم ملؤمتر  -  1

  .، بتصرف5، ص، 2010ماي  27و  25احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املنامة، البحرين، يومي 
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بعاته، وعليه فإن التكييف الفقهي املتوافق مع منهجية ع الضرر عليه وجترب ما حلقه من تختفف من وق

العقود الفقهية يف الفقه اإلسالمي تقضي بأن يتم تكيف عقد التأمني التكافلي بعقد هبة الزم ضمن 

   1. الفقه اإلسالميعقود التربعات يف

أي أن عقد اهلبة هو هبة بإلزام التربع ال هبة بشرط العوض كون هذه األخرية متفق عليها يف     

املذاهب األربعة أ�ا بيع جبميع أحكامه، وعلى هذا لو ُكيَف التأمني التكافلي على أساس اهلبة بشرط 

  :العوض، فإن ذلك يؤدي إىل احملظورات اآلتية

عقد التأمني التكافلي كان فراراً من الغرر يف عقد املعاوضة يف التأمني التجاري، إن استحداث  - 

فلو مت تكييف عقد التأمني التكافلي على أساس هبة بشرط العوض لكان من عقود املعاوضة 

 وعاد احملظور الذي حرم من أجله التأمني التجاري؛

التأمني نقداً، فإنه يشرتط فيهما كون اهلبة بشرط العوض يف حكم البيع، وكال العوضني يف  - 

التساوي مع التقابض قبل التفرق أي مع وقت إبرام عقد التأمني، وظاهراً هذا الشرط يستحيل 

حتقيقه يف عقود التأمني التكافلي، وعند فقدان هذا الشرط تستلزم هذه اهلبة الربا عالوة على 

 الغرر الفاحش؛

شرط العوض تصح بيعا إذا كان العوض معلوما، وإن  املتفق عليه عند مجيع الفقهاء أن اهلبة ب - 

كان جمهوال فإن العقد باطل، والعوض يف تأمني األشياء واملسؤولية غري معلوم، وبتايل ال يصح 

 .عقد التأمني التكافلي على أساس هبة بشرط العوض

العلماء عقد التأمني التكافلي على أساس هبة بإلزام التربع متفق عليه عند مجع حني تكيف  يف - 

والفقهاء، حيث حامل عقد أو وثيقة التأمني التكافلي يلزم نفسه بالتربع �موعة املؤمن هلم 

املشرتكني يف صندوق التأمني التكافلي أو ما يعرف حبساب التأمني التكافلي، وهذا التكييف 

 2".من ألزم نفسه معروفا لزمه: " مبين على أصل املالكية

                                                 
السعيد بوهراوة، التكييف الشرعي للتأمني التكافلي، حبث مقدم للملتقى الدويل حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي  -  1

  .، بتصرف12، 10، ص ص، 2011أفريل  26و 25، اجلزائر، يومي 1النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة سطيفبني األسس 

، تأصيل التأمني التكافلي على أساس الوقف واحلاجة الداعية إليه، مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة تقي حممدعثماين  -  2

  .5، 4، ص ص، 2012سبتمرب  18اجلزائر، العشرون، منظمة التعاون اإلسالمي، وهران، 
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ص أن تكييف عقد التأمني التكافلي على أساس هبة بإلزام التربع دون تعليق وعليه مما سبق ميكن أن خنل

هو األصح إلبعاد شبهة املعاوضة يف العقد وجعلنا أمام املسألة اليت حرم ألجلها التأمني التجاري، فتبعاً 

ي دون هلذا التكييف وجب إلزامًا على املؤمن هلم التربع لصاحل صندوق التأمني التكافلي دون تعليق، أ

شرط العوض من هذا الصندوق بل تربع منهم دون مقابل إال يف حال ما تغري وضعهم وصاروا ممن 

  .يصرف لصاحلهم هذا التربع استنادا إىل رأي املالكية

  قد وكالةعكالتأمين التكافلي  عقد : الفرع الثاني

حني  هو الذي يقوم بأمره، يفاحلفظ وتفويض األمر، ووكيل الرجل : إن الوكالة والتوكيل يف اللغة مها    

إقامة الغري مقام نفسه يف التصرف، أو إستنابة اإلنسان غريه يف تصرف جائز معلوم : الوكالة شرعا فهي

  1.يقبل اإلنابة

  :ويتجسد عقد الوكالة يف التأمني التكافلي من خالل صورتني

التأمني من جهة كطرف وكيل وهي تلك العالقة القانونية اليت تنشأ بني شركة : الصورة األوىل - 

وبني مجهور املشرتكني من جهة أخرى كطرف أصيل ومبوجب هذه الوكالة تقوم الشركة بإدارة 

العمليات التأمينية نيابة عن املشرتكني، فتتوىل قبول عضوية اجلدد منهم، وتستويف أقساط 

بل أجرًا معلوماً االشرتاك منهم، كما هي املسؤولة عن دفع التعويضات للمتضررين منهم، مقا

 .متفق عليه وحمدد مسبقا بداية كل سنة مالية

يف الغالب تكون يف الدول اليت ال جتيز قوانني عمل شركات التأمني التكافلي : الصورة الثانية - 

فيها للمشرتكني أن يكونوا أعضاء يف جملس إدارة الشركة، األمر الذي ال ميكن املشرتكني من 

عملية التأمينية كوكيل عنهم، لذا يف هذه احلالة يكون البديل قيام جهة مراقبة الشركة يف إدارة ال

أخرى بتلك املهمة على أساس الوكالة، كما هو معمول به على سبيل املثال يف شركة  التأمني 

 .اإلسالمية يف األردن أين تقوم �ذا الدور هيئة الرقابة الشرعية

  

                                                 
  .126ناصر عبد احلميد علي، التأمني التكافلي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي التحديات واملواجهة، مرجع سابق، ص،  -  1
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عقد الوكالة يف التأمني اإلسالمية أركان وشروط والتزامات، و واملعلوم أن لكل عقد من عقود املعامالت 

  :كغريه من هذه العقود تتمثل أركانه وشروطه فما يلي  التكافلي

محلة الوثائق، صندوق املشرتكني، صندوق (وهو من يقع منه تفويض التصرف إىل غريه : املوكل .1

 :ويشرتط يف املوكل ما يلي) التكافل

 ي يكون فيه حني التوكيل؛أن يكون مالكا للتصرف الذ - 

 .ن كامل األهلية وقد بلغ سن الرشدأن تلزمه أحكام هذا التصرف، أن يكو  - 

شركة التأمني التكافلي كمدير (لتصرف لغريه مبقتضى عقد الوكالة وهو من يباشر ا: الوكيل .2

 :ويشرتط يف الوكيل) لصندوق التكافل

 اهلوية؛التعيني، فال يصح توكيل املبهم أي مبعىن جمهول  - 

 .املوكل فيه لنفسه، مبعىن األهليةأن يكون ممن يصح منه التصرف  - 

هي التعبري عما يفيد الرضا بني العاقدين بالوكالة، وتتألف الصيغة من اإلجياب : صيغة التوكيل .3

 .والقبول

هو شيء الذي وكل فيه، ويف حالة التأمني التكافلي هو إدارة العملية ): احملل(املوكل فيه  .4

  .ية نيابة عن مجهور املشرتكني فيهاالتأمين

  قد مضاربةعكالتأمين التكافلي  عقد : الفرع الثالث

قبل اخلوض يف تبيان تكيف عقد التأمني التكافلي عقد مضاربة فإنه ال بد من التعريج على 

واملضاربة معىن املضاربة لغًة وشرعاً، فاملضاربة يف اللغة مشتقة من الضرب يف األرض، وهو السري فيها، 

  لغة أهل العراق والِقراض لغة أهل احلجاز، ومها مبعىن واحد؛

أما املضاربة من الناحية الفقهية فهي عقد يتضمن دفع مال ألخر ليعمل فيه جبزء لشائع معلوم 

  1.من الربح، أي أ�ا عالقة بني طرفني أحدمها باملال واألخر باجلهد واخلربة

                                                 
  .122املرجع نفسه، ص،  -  1
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مضاربة، صورته أن تقوم شركة التأمني التكافلي باستثمار املتوفر من  وتكييف عقد التأمني التكافلي عقد

اشرتاكات التأمني بوصفها الطرف املُضارب، واملشرتكون هم الطرف صاحب العمل، حبيث يتم اقتسام 

  .األرباح بينهم بالنسبة اليت يتفق عليها شريطة أن يكون االستثمار بالطرق املوافقة للشريعة اإلسالمية

  :1كون هذه املضاربة مشروعة البد من توفر مجلة من الشروطوحىت ت

 :شروط رأس املال .1

 أن يكون رأس املال نقوداً حقيقية؛ - 

 أال يكون رأس املال ديناً يف ذمة القائم باملضاربة؛ - 

 أن يكون رأس املال معلوم القدر والصفة عند التعاقد؛ - 

 .أن يسلم رأس املال للمضارب، أي متكينه من احلصول عليه - 

قدماً، أي يكون شائعاً كالنصف أو أن يكون نصيب كل طرف يف الربح معلوماً م: شروط الربح .2

 .الثلث أو الربع

 :شروط العمل .3

 ؛عليه يف العقد القيام بالعمل مبطلق عقد املضاربة ومبا هو منصوص - 

  .العمل يف ما هو جائز شرعا وعدم خمالفة ذلك - 

  أو كفالة حسن قرضعقد كالتأمين التكافلي  عقد : الفرع الرابع

تظهر صورة هذا التكييف إذا كان إمجايل رصيد املشرتكني يف صندوق التكافل ال يكفي لدفع 

التعويضات للمتضررين منهم فتقوم شركة التأمني التكافلي بدور الكفيل وتتكفل بدفع كافة االلتزامات 

  2.من أموال املشرتكني بعد ذلك املالية املستحقة للمتضررين من أموال املسامهني قرضا حسنا لتسرتدها

  

  

                                                 
  .123املرجع نفسه، ص،  -  1

الشرعي، ضوابطه، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف  قذايف عزات الغنانيم، التأمني التعاوين مفهومه، تأصيله - 2

  .20، ص، 2010أفريل  12و11 يومي الشريعة اإلسالمية منه، جممع الفقه اإلسالمي الدويل،
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  مراحل إبرام عقد التأمين التكافلي: المطلب الثالث

متر عملية إبرام أو إصدار عقد التأمني التكافلي مبجموعة متسلسلة من املراحل بداية من طلب    

التأمني الذي يتقدم به املؤمن له يف شكل استمارة معلومات عن اخلطر للشركة وصوال إىل إصدار عقد 

من مراحل أو وثيقة التأمني يف شكلها النهائي، ويف طيات هذا املطلب سنوضح بالتفصيل كل مرحلة 

  : إبرام عقد التأمني التكافلي كاأليت

  طلب التأمين: الفرع األول

يف الغالب يعرض الوسيط على الراغبني يف التأمني مزايا التأمني وحيثهم على إبرام العقد، فإذا استقر     

رأي الراغب قدم له الوسيط طلبا مطبوعا أعدته الشركة املؤمنة مسبقا، يف شكل استمارة متضمنة 

سيما تلك البيانات املتعلقة باخلطر املراد التأمني منه، والظروف اليت حتيط به، وحنو الالزمة والللبيانات 

ذلك من املعلومات املطلوبة، حينئذ ميأل طالب التأمني الطلب املطبوع وميضيه ويسلمه إىل الوسيط، أو 

غب عن جمموعة من األسئلة، حيث يرسله مباشرة إىل الشركة املؤمنة، وقد يتضمن الطلب أن جييب الرا

بناء على هذه اإلجابات يتحدد قرار قبول طلب التأمني من رفضه، حيث يف حال ما إذا كان قرار شركة 

طالب التأمني ردا باملوافقة  متضمنا مقدار االشرتاك التأميين املطلوب منه، وطلب  التأمني قبوال، يتلقى

  1.توقيعه على عقد التأمني

  :2طلب التأمني يفتتمثل بيانات 

اسم طالب التأمني وصفته وعناوينه، عنوان موقع األشياء املؤمنة وطبيعة األعمال اليت تتم فيها  - 

 بغرض تقدير درجة خطور�ا حبسب نوع التأمني املطلوب؛

التاريخ التأميين السابق واملطالبات اليت تقدم �ا سابقا خالل السنوات السابقة، وهل مت رُفض  - 

 قبل مؤمن أخر؛تأمينيه من 

                                                 
لتطبيقات العملية، اجلزء علي حمي الدين القره داغي، التأمني التكافلي اإلسالمي  دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمني التجاري مع ا -  1

  .، بتصرف46، 45ص ص، ،2011األول، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة السادسة، 

، 26/11/2018أطلع عليه يوم ، 80، 79ص، ص ،KIE،2017سامر مظهر قنطقجي، حماسبة التأمني اإلسالمي، مطبوعات  -  2

  .https://kantakji.com/?p=740 :من املوقع، 15:40على الساعة 
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ملبىن وقيته، طبيعته ااألخرى واليت تكون حبسب نوع التأمني املطلوب، كنوع  تاملعلومابعض  - 

 .وقيمة حمتوياته، كما يف تأمني احلريق

  :1يلي وتشمل مرحلة طلب التأمني ما

 :تحديد مبلغ التأمين .1

مبلغ التأمني ال ميثل قيمة  يكون كامال، كما أن وميثل املبلغ األقصى ملسؤولية املؤمن، فالضرر قد ال

وائح هيئة التأمني باعتباره لالشيء املؤمن عليه بالفعل، فاملؤمن له أو املؤمن حيددان مبلغ التأمني طبقا ل

 أساس احتساب قيمة االشرتاك يف التأمني؛

 :عملية االكتتاب .2

ضها، ولوضع شروط العقد وحتديد قيمة فعملية تقييم األخطار موضوع التأمني بغية قبوهلا أو ر وهي 

االشرتاك التأميين الذي يتناسب مع ذلك، طبعا مع األخذ بعني االعتبار سياسة شركة التأمني االكتتابية 

ونوع التأمني املراد االكتتاب فيه، حيث متر عملية االكتتاب بثالث إجراءات أساسية بداية من معاينة 

املؤمن أو ممكن عن معيد التأمني، حيث يأخذ بعني االعتبار اخلطر بواسطة خبري معني كممثل عن 

واإلرشادات الواجب تنفيذها بصفة دائمة  طالشرو دراسة وتقييم األخطار اليت قد تتحقق، أين يضع هلا 

وأحيانا قبل سريان التأمني، باإلضافة إىل تقديره ألقصى حد للخسارة احملتملة، فاخلسارة قد ال تتوقف 

بنوع من التفصيل  سنخصها هو احلال يف التأمني التكافلي من املسؤولية املدنية والذي عند حد معني كم

يف املطلب املوايل، لتختم مرحلة االكتتاب بتحديد قيمة االشرتاك التأميين أو القسط الذي سيدفعه 

  . طالب التأمني

  

  

  

  

  

                                                 
  .، بتصرف81، 80املرجع نفسه، ص ص،  -  1



 مدخل لنظام التأمين التكافلي                                           :الفصل األول

  

  
34 

  شعار بالتغطية المؤقتة ووثيقة التأميناإل :الفرع الثاني

 :تغطية المؤقتةشعار بالاإل .1

بعد دراسة طلب التأمني املقدم من طرف املؤمن له واملوافقة عليه من قبل املؤمن، ويف انتظار تسليم وثيقة 

التأمني النهائية للمؤمن له، حيصل هذا األخري على تغطية تأمينية ضد اخلطر املهدد له، وللتغطية 

  :1حالتان

حتل حمل عقد التأمني وينتهي دورها باستالم وهي دليل مؤقت على العقد النهائي، : املذكرة - 

 يقة التأمني؛ثو 

لقاء قسط معني حلني صدور قرار املؤمن حول طلب التأمني، فإذا : اتفاق مؤقت ملدة حمدودة - 

وقعت الوثيقة بني الطرفني اعترب اتفاقا جديدًا ساريًا من يوم استالم وثيقة التأمني وليس مذكرة 

 .التغطية

 :وثيقة التأمين .2

أو املوافقة على دفعه، يصبح عقد ول املؤمن لطلب التأمني ودفع املؤمن له قسط أو اشرتاك التأمني بقب

التأمني قائماً ساري املفعول وعندئذ يصدر املؤمن وثيقة التأمني، وتعترب وثيقة التأمني إثبات للعقد وتكون 

ب التأمني، باإلضافة ملقدمة املرجع يف أي خالف، حيث تشمل الوثيقة اغلب البيانات املذكورة يف طل

  .العقد واملفوضون بالتوقيع، التزاما�م ونص العقد، استثناءاته وشروطه الصرحية والضمنية

  :2وبناءا عليه يتم توقيع وثيقة التأمني وإرساهلا للمؤمن له، وفيها

كأمساء املتعاقدين وموطنهم وطبيعة املخاطر والقسط وتاريخ االستحقاق :شروط وبيانات - 

 وطريقة األداء؛

 الشروط العامة؛ - 

 ليت تؤدي لبطالن العقد؛اتعترب الوثيقة جمرد إثبات وجيب تدوين الشروط  - 

 يكون بدء سريان وثيقة التأمني من وقت متام العقد إال إذا مت االتفاق على غري ذلك؛ - 

 .وثيقة التأمني، يزود املؤمن له بوثيقة أخرى مع حتميله تكلفتها حال تلفيف  - 
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  تجديد وثيقة التأمين وملحقها: ثالثالفرع ال

 :1تجديد وثيقة التأمين .1

معظم وثائق التأمني تكون ملدة سنة كاملة، باستثناء وثائق التأمني على احلياة وبعض أنواع وثائق التأمني 

  طويلة األجل كالتأمني الصحي الدائم مثال، حيث يتم جتديدها تلقائيا بنفس الشروط السابقة؛

يشعره مبذكرة قبل  تسويقية حيرص املؤمن على استمرار املؤمن له يف االشرتاك، لذلك غالبا ماناحية ومن 

أسبوعني أو ثالثة من �اية مدة وثيقة التأمني موضحا ضرورة التجديد، وقد يكتفي بإصدار ملحق 

 .جتديد وثيقة التأمني

 :يقة التأمينثملحق و  .2

ة للوثيقة األصلية، تضمن تعديال ما، وتنطبق على امللحق ملحق وثيقة التأمني هو عبارة عن وثيقة إضافي

 الشروطتوفر امللحق على  مع وجوب ،املوضوع والشكل ثوثيقة التأمني األصلية من حي أحكامنفس 

  :2التالية

 وجود عقد تأمني سبق إبرامه؛ - 

 إرادة ملتعاقدين يف إجراء تعديل أو إضافة على الوثيقة األصلية؛ - 

 للوثيقة األصلية من حيث غاية التأمني؛اعتباره جزءا مكمال  - 

  .اقتصار أثر امللحق على إثبات االتفاق الذي جرى به التعديل - 
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  التأمين التكافلي وثائق أنواع :المطلب الرابع

املعروف أن التأمني وجد لوجود اخلطر والذي ينقسم إىل أخطار تلحق بالفرد واملؤسسات سواء يف     

  :من هذا املنطلق يتم تقسيم وثائق التأمني التكافلي إىل نوعني أساسيني مهااملال أو األنفس لذا 

وهو بدوره ينقسم ) األضرار علىالتأمني التكافلي (نوع أول ويتمثل يف التأمني التكافلي العام  - 

 .إىل تأمني تكافلي على األشياء أو املمتلكات وتأمني تكافلي من املسؤولية

، حيث ينقسم )التأمني التكافلي على األشخاص( لتكافلي العائلي نوع ثاين يتمثل يف التأمني ا - 

هذا النوع إىل تأمني تكافلي يف حال الوفاة حلماية الورثة أو غريهم، وتأمني تكافلي يف حال 

  .احلياة لدفع العوز عند الشدة أو العجز

  العام التأمين التكافلي: الفرع األول

جمموعة الربامج التأمينية اليت هي أساسا عقود ضمان مشرتك إن التأمني التكافلي العام يتمثل يف 

كيانات  قصري املدى ال تتعدى سنة واحدة يف الغالب، حيث توفر تغطية تأمينية لتلبية متطلبات محاية

نتيجة حدوث ضرر ما 1الشركات وموجودات وممتلكات األشخاص املنخرطني ضمن صندوق املشرتكني،

  :رة أو غري مباشرة، حيث جندقد يلحق �ا سواء بصفة مباش

 :التأمين التكافلي على الممتلكات .1

ويتضمن هذا الفرع التأميين جمموعة من الربامج التأمينية أو ما يسمى باملنتجات التأمينية وهذا حبسب  

  :موضوع عقد التأمني التكافلي حيث جند

 :2التأمني التكافلي على املركبات - 

التكافلي مجلة املخاطر النامجة عن سري املركبة وكذلك تلك الالحقة �ا، يغطي هذا الربنامج التأميين 

فيكون التأمني إلزامي يف احلالة األوىل كون األضرار تلحق بالغري حيث يوفر املنتج تغطية تأمينية لصاحلهم  

 حني يكون التأمني كالتعويض عن اإلصابات اجلسدية أو املادية الالحقة مبركبا�م وممتلكا�م، يف

                                                 
  .10صاملبادئ اإلرشادية لضوابط التأمني التكافلي، مرجع سابق،  -  1

علي حمي الدين القره داغي، التأمني التكافلي اإلسالمي  دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمني التجاري مع التطبيقات العملية، مرجع   -  2
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له حرية اختيار الضمانات اليت يوفرها ) املؤمن له(اختياري بالنسبة لألضرار الالحقة باملركبة كون املشرتك 

أضرار املركبة املؤمن عليها نفسها، احلريق والسرقة، األضرار اجلسدية الالحقة بسائق املركبة : الربنامج مثل

 .وركا�ا، العجز الصحي، مصاريف العالج والدية

 :التكافلي على األخطار السكنية التأمني - 

يوفر هذا املنتج التأميين تغطية للمشرتك ضد األخطار اليت تلحق مبسكنه نتيجة احلريق، الصواعق 

  .واالنفجارات، العواصف والفيضانات وحنوها

بعات أخطار التلف والسرقة اليت قد تتعرض هلا حمتويات املسكن من أجهزة الكرتونية كما يغطي ت

ومقتنيات مثينة، باإلضافة إىل مسؤولية املشرتك مالك املسكن جتاه الغري مثل وقوع إصابة وجموهرات 

 .عرضية ألي شخص أو ممتلكاته مصدرها املسكن موضوع عقد التأمني التكافلي على األخطار السكنية

 :التأمني التكافلي على األخطار اهلندسية - 

  :1حيث يشمل

تلف مادي يصيب اآلالت واملاكينات، أو  يغطي كل: تأمني الكسر أو العطب اآليل - 

املعدات نتيجة حادث فجائي عرضي وغري متوقع أثناء فرتة التشغيل، أو أثناء فرتة 

 اخل؛........اإليقاف، مراحل التغيري والصيانة،

وتتمثل األخطار اليت يغطيها يف احلريق، االشتعال، : تأمني املعدات االلكرتونية - 

 االنفجار، خسائر اإلطفاء؛

ويشمل تأمني آليات ومعدات املقاولني وتأمني أخطار : تأمني كافة أخطار املقاولني - 

 .الرتكيب

  :والربي التأمني التكافلي على أخطار النقل البحري واجلوي - 

  :  ويضم جمموعة من الوثائق

، ويغطي رحلة واحدة من )Specific Policy/ Voyage Policy(وثيقة الرحلة  - 

  النظر عن الفرتة الزمنية، وخيص شحنة البضائع املنفردة؛مكان إىل أخر بغض 
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، و�دف لتلبية احتياجات املشرتك )Open Cover Policy(وثيقة الغطاء املفتوح  - 

التأمينية لعملياته التجارية خالل فرتة مستقبلية وبطريقة ألية بغض النظر عن التفاوت 

  يف نوع البضائع، الرحالت، الشروط واألسعار؛

، وتغطي األضرار اليت قد )Inland Transit(نقل الداخلي، بري، �ري وثيقة ال - 

تلحق بالبضاعة أثناء نقلها بوسيلة نقل بري مثل الشاحنات والقطارات، أو وسائل 

  النقل النهري، حيث تنتهي التغطية مع تفريغ البضاعة مباشرة يف نقطة الوصول؛

، وتوفر )Marine Hul, Machinery(وثيقة تأمني أجسام السفن واملاكينات  - 

تغطية التلف أو الفقد جلسم السفينة، املاكينات، املعدات، وأي شيء يستخدم له 

عالقة بالسفينة نتيجة األخطار  املناخية والبحرية، احلريق والسرقة، القرصنة، حوادث 

 .املالحة البحرية واملسؤولية جتاه الغري

ود به إجراء التأمني التكافلي على الثروة الزراعية واملقص: التأمني التكافلي على األخطار الزراعية - 

 :واحليوانية

وتشمل التأمني ضد اآلفات اليت متس اإلنتاج النبايت من زرع : التغطية يف التأمني الزراعي - 

  وأشجار مثمرة وحماصيل، باإلضافة إىل التأمني على املشروع الزراعي بعينه؛

وتشمل النفوق بسبب األمراض واحلوادث املتنوعة، سرقة : التغطية يف التأمني احليواين - 

 . املواشي ومنتجا�ا، القروض التمويلية

 :التأمين التكافلي من المسؤولية .2

عليه باملسؤولية، وما قد يلحقه ري ويشمل التأمني من األضرار اليت تلحق باملشرتك من جراء رجوع الغ 

 :1اليف توابع املسؤولية، حيث جندمن مصاريف  وتك

التأمني التكافلي من املسؤولية عن احلريق يف صوره املختلفة، مثل تأمني املستأجر من  - 

مسؤوليته عن امتداد احلريق إىل األجزاء ا�اورة  ملتجره، وتأمني املشرتك مالك السكن 

  من مسؤولية امتداد احلريق من  مسكنه إىل جريانه؛
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، حيث )Workmen’s Compensation(املسؤولية عن حوادث العملمن التأمني  - 

تعوض الشركة نيابة عن املشرتك مسؤوليته الناجتة عن إصابة أحد عماله حبادث أو مرض 

 أثناء عملهم ويف مكان العمل اململوك لصاحله؛

، )Professional Indemnity(التأمني التكافلي من املسؤولية عن األخطار املهنية  - 

املسؤولية القانونية جتاه الغري يف حال اإلصابة اجلسمانية أو الفقد أو التلف الذي ويغطي 

حيدث ملمتلكات الغري نتيجة اإلمهال او اخلطأ املهين الغري متعمد املرتكب من قبل 

 .املشرتك أو التابعني له وظيفيا

  :اتالفرق بين التأمين التكافلي من المسؤولية والتأمين التكافلي على الممتلك .3

إن التأمني من املسؤولية يتفق مع تأمني على املمتلكات من حيث أن كليهما تأمني من األضرار، ولكنه 

خيتلف عنه يف أنه تأمني لدين يف ذمة املشرتك املؤمن له، يف حني أن التأمني على املمتلكات تأمني 

هو املتضرر، ميتد إىل طرف ثالث و لشيء مملوك للمشرتك، ومبا أن التأمني من املسؤولية تأمني لدين فإنه 

  :ولذلك توجد عالقتان

 شركة التأمني التكافلي واملشرتك،ب بني صندوق التكافل أو املشرتكني ممثال عالقة - 

عالقة تعويض الطرف الثالث املتضرر من قبل الشركة نيابة عن املشرتك، وبتايل فالتأمني من  - 

 1.من املشرتك إىل الشركةاملسؤولية ليس إعفاءا منها وإمنا نقل لتبعا�ا 

  التأمين التكافلي العائلي: الفرع الثاني

أو أفراد /يعمل التأمني التكافلي العائلي على تقدمي وثائق تأمينية توفر مساعدات مالية للمشرتكني و

عائال�م يف حالة وقوع النكبات املتعلقة بالوفاة أو العجز، حبيث تتميز هذه الوثائق بنشوء عالقات 

ة طويلة املدى تتعدى السنة الواحدة، يتم حتديدها مع املشرتكني على أن يسددوا دفعات تعاقدي

  2.اشرتاكهم بصفة منتظمة لصاحل صندوق التكافل

 :تأمين تكافلي في حال الوفاة .1

                                                 
  .، بتصرف403املرجع نفسه، ص،  -  1
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وهو برنامج تأميين تكافلي حلماية الورثة أو غريهم يف حال وفاة املؤمن له املشرتك، أين يدفع األقساط أو 

االشرتاكات تربعاً لصاحل الورثة، وبتايل ال يعترب وصية، وإمنا تطبق عليه أحكام اهلبة بإلزام التربع كما سبق 

اإلشارة هلا يف تكييف عقد التأمني التكافلي، لذلك جيب أن يكون تأمينيه لصاحل الورثة مجيعا بعدل 

كان هذا الواحد له من الظروف ومساواة وليس لصاحل واحد منهم فقط حىت ال يكون جوراً، إال إذا  

البدنية ككونه ذا عاهة، أو الظروف االجتماعية ككونه ذا عائلة كبرية، ففي هاتني احلالتني أجاز مجهور 

  1.الفقهاء هذه الرعاية اخلاصة

كما أنه ال يوجد مانع شرعي يف التأمني لصاحل شخص أخر خالف الوارث من باب التربع، كون التربع 

لي الدكتور عجاز للغري بل قد يدخل يف باب الصدقات املقبولة، وعليه ومن هذا املنطلق وحسب رأي 

  :2النحو األيتإىل تسعة صور أو وثائق تأمينية على  التأمنيهذا  ميكن تنويع محي الدين القره داغي

التأمني العمري لصاحل الورثة مجيعا، بدفع رواتب شهرية وسنوية هلم ما داموا أحياء بعد موت  - 

 دافع األقساط؛

التأمني لصاحل الورثة مجيعا، بدفع رواتب هلم ملدة معينة كعشر سنوات إن عاشوا بعد موت دافع  - 

 األقساط؛

مرة واحدة هلم كونه على قيد احلياة بعد موت التأمني لصاحل الورثة مجيعا، بدفع مبلغا حمددا  - 

 دافع األقساط؛

التأمني لصاحل أحد الورثة مع تربير مشروعية التخصيص، بدفع رواتب له مادام حيًا بعد موت  - 

 املشرتك؛

التأمني لصاحل أحد الورثة مع تربير مشروعية التخصيص، بدفع رواتب له  ملدة معينة مادام حياً  - 

 ع األقساط أو االشرتاكات مسبقا؛بعد موت املشرتك داف

التأمني لصاحل أحد الورثة مع تربير مشروعية التخصيص، بدفع مبلغا له مرة واحدة مادام حياً  - 

 بعد موت املشرتك دافع األقساط؛

                                                 
علي حمي الدين القره داغي، التأمني التكافلي اإلسالمي  دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمني التجاري مع التطبيقات العملية، مرجع  -  1
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التأمني لصاحل شخص أخر غري الوارث، بدفع رواتب له مدة حياته بعد موت دافع  - 

 االشرتاكات؛

الوارث، بدفع رواتب له ملدة عشر سنوات مثال على أساس التأمني لصاحل شخص أخر غري  - 

 حياته بعد موت دافع االشرتاكات؛

التأمني لصاحل شخص أخر غري الوارث، بدفع مبلغ التأمني له مرة واحدة بعد موت دافع  - 

 االشرتاكات مباشرة إن بقي على قيد احلياة؛

 احلالة شرطًا خاصًا حيدد مصري املال يف إضافة إىل هذا البد أن يتضمن عقد التأمني التكافلي يف هذه

 .قبل استفادته، سواء لورثه أو لصندوق التكافل) الوارث أو الغري(حال ما إن مات املستفيد 

 :تأمين تكافلي في حال الحياة .2

تأمني تكافلي حلال البقاء على قيد احلياة أو تأمني تكافلي لدفع العوز عند الشدة كما يصطلح عليه 

وبغض النظر عن اختالف املسميات فاملقصود واحد، وهو تأمني الشخص لصاحل نفسه بعض الكتاب، 

ته على العمل أو التجارة ومستقبله عند مرضه وشيخوخته، أو عند إحالته على املعاش، أو عدم قدر 

فيلتزم املؤمن له املشرتك بالتربع يف شكل اشرتاكات أو أقساط تدفع لشركة التأمني بصفتها من وحنومها، 

يدير صندوق التكافل، أين تقوم هذه األخرية الحقا بدفع مبلغ التأمني له إن كان حياً، وإن مات 

افل، وإما أن كفحكم ماله هذا يكون حبسب ما مت النص عليه يف العقد، إما أن يبقى تربعاً لصندوق الت

  :وهلذا النوع التأميين كسابقه أربع صور كذلك وهييكون إرثاً للورثة، 

 بدفع مبلغ التأمني مرة واحدة عند العجز عن العمل؛التأمني  - 

 التأمني بدفع مبلغ التأمني كرواتب عند العجز عن العمل؛ - 

 التأمني بدفع مبلغ التأمني مرة واحدة عند بلوغ سن معينة؛ - 

 1.التأمني بدفع مبلغ التأمني على شكل رواتب عند بلوغ املؤمن له املشرتك سن معينة - 
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  يالتكافل التأمين إعادة :ثالثالمبحث ال

املعروف أن فكرة وجود التأمني سواء تكافلي أو غري ذلك، هي احلاجة إىل األمان وإصالح الضرر     

والتخفيف من وقع أثاره وتبعاته املالية واملعنوية، وحىت يكون هذا التأمني كآلية فاعلة لدرء اخلطر 

مالية وتقنية وغريها، وجب وجود خط أمان  ومتمكنة من أداء الدور املناط هلا كما جيب دون أي عثرات

مستوى ذو صالبة ومالءة مالية أعلى مما هو عليه يف التأمني التكافلي، أال وهو إعادة كأو دفاع ثاين،  

اليت سنخصها بشيء من التفصيل يف طيات هذا املبحث على  التكافلي هذه التقنية أو اآللية التأمني

  . النحو األيت عرضه

  يالتكافل التأمين إعادة مفهوم :مطلب األولال

  يالتكافل التأمين إعادة تعريف:الفرع األول

مشا�ا ملصطلح التكافل من حيث املفهوم، ويعترب ) Re-Takaful(يعد مصطلح إعادة التكافل      

البديل اإلسالمي إلعادة التأمني التقليدي، وتنشأ احلاجة إىل إعادة التكافل يف املقام األول عندما ال 

كل املطالبات املتوقعة واليت قد تنشأ عن عقود   بكون لشركة التأمني التكافلي القدرة على استيعاي

  .ة مع مشرتكني صندوق التكافلالتأمني املربم

قيام شركة التأمني التكافلي بالتأمني على األخطار اليت يتعاون :" وتعرف عملية إعادة التكافل بـ    

بينهم لدى شركات إعادة التأمني مقابل أقساط تدفعها لشركة إعادة التأمني املؤمن هلم على ترميمها فيما 

  1."وتتحمل هذه األخرية التعويضات اليت يستحقها املؤمن هلم يف حال وقوع اخلطر املؤمن عليه

إعادة فتعرف " AAOIFI" هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات المالية اإلسالميةحني  يف     

مني نيابة عن صناديق التأ) تكافل(اتفاق شركات تأمني :" االتأمني التكافلي على أ�التكافل أو إعادة 

ألخطار معينة على تاليف جزء من األضرار الناشئة عن هذه األخطار، اليت تديرها واليت قد تتعرض 

وذلك بدفع حصة من اشرتاكات التأمني املدفوعة من مشرتكي صندوق التكافل على أساس االلتزام 

ربع ليتكون بذلك صندوق إعادة التكافل له حكم الشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة يتم منه بالت

                                                 
أمحد اخلاليلة، الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمني يف شركات التأمني اإلسالمية مع التطبيقات العملية، حبث مقدم حممد  -  1
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التغطية عن اجلزء املؤمن عليه من األضرار اليت تلحق شركات التكافل، ويعد البديل اإلسالمي عن إعادة 

وليس على أساس االلتزام  التأمني التجاري الذي يقوم على أساس املعاوضة بني األقساط والتعويضات،

  1".بالتربع

على القائمة أو التقنية التشاركية  هي تلك اآللية على ما سبق ميكن القول أن إعادة التكافل اً وبناء   

أساس التعاون وااللتزام بالتربع، اليت تنشأ بني جمموع شركات التأمني التكافلي كطرف أول نيابة عن 

ادة التكافل املسري بأجر معلوم من قبل شركة إعادة التكافل  مشرتكي صندوق التكافل، وصندوق إع

، يف سبيل درء املخاطر الكربى اليت قد تلحق بأحد مشرتكي التكافل وتزيد عن قدرة كطرف ثاين

  .صندوق التكافل املسري من قبل شركة التأمني التكافلي

  يالتكافل التأمين أهمية إعادة: الثانيالفرع 

  :2التكافل بالنسبة للتأمني التكافلي فيما يليتكمن أمهية إعادة 

بوجود إعادة التكافل تكون لشركات التأمني التكافلي القدرة على إدارة متطلبات رأس املال  - 

 اخلاص �ا؛

زيادة قدرة شركات التأمني التكافلي على قبول أعمال جديدة للحد من تقلب املخاطر اليت  - 

 التأمينية وبتايل تفادي عدم متركز األخطار؛حتتفظ �ا، مبعىن التنويع يف احملفظة 

إعادة التكافل من شأ�ا خلق التوازن التقين يف احملفظة التأمينية للتكافل وبتايل توازن يف  - 

 خماطرها؛

عند افتقار مشغل التأمني التكافلي إىل اخلربة التقنية الالزمة لالكتتاب يف أنواع معينة من الوثائق  - 

على غطاء لدعم التقين من مشغل إعادة التكافل فضال عن حصوله التأمينية، فإنه يتلقى ا

 .تأميين إضايف من شركة إعادة التكافل ريثما يكتسب اخلربة التأمينية الكافية لذلك

  

                                                 
 -هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، جملد املعايري الشرعية، إعادة التأمني اإلسالمي):41(املعيار الشرعي رقم - 1

AAOIFI ،1036م، ص 2017، املنامة، البحرين.  

التأمني أمحد عارفني، السمات املميزة إلعادة التأمني التكافلي، حبث مقدم للمؤمتر العام التاسع لالحتاد العاملي لشركات التكافل و  - 2
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  وظائف إعادة التأمين التكافلي: الفرع الثالث

 شركة الوظائف، من شأ�ا التأثري إجيابا على إلعادة التأمني التكافلي أو إعادة التكافل مجلة من

  :1التأمني التكافلي، نوضحها فيما يلي

وهذا ملشاركة شركة إعادة التكافل شركة التأمني : ة رأس مال شركة التأمني التكافليخفض تكلف - 

الواقعة، عوض جلوء شركة التأمني التكافلي لرفع رأمساهلا أو  التكافلي يف جزء من أثار األخطار

 االقرتاض ملواجهة االرتفاع يف حجم املطالبات بالتعويض؛

مبا أن إعادة التكافل هي تكافل للتكافل فإن : محاية الوضعية املالية لشركة التأمني التكافلي - 

يل من ارتفاع معدل الكارثية يف توزيع اخلطر بني صندوق املشرتكني ومعيد التكافل يسمح بالتقل

 صندوق املشرتكني، وبتايل محاية دخل شركات التأمني التكافلي وقوة مركزها املايل؛

باإلضافة إىل الربح احملقق من االستثمار وفق : زيادة هامش الربح بالنسبة لشركة التكافل - 

د من مقدار هذا الربح املضاربة باشرتاكات صندوق التكافل، فإن شركة التكافل ميكن هلا أن تزي

من خالل ما قد حتصل عليه من شركة إعادة تكافل  كهامش على أرباح استثمار أموال 

 صندوق إعادة التكافل؛

إن منو شركات إعادة التأمني التكافلي بالضرورة يؤدي إىل : خفض تسعرية املنتجات التكافلية - 

املنافسة وتعظيم حصتها السوقية  هلا يف ظروف احرتازية آمنة متكن  منو شركات التأمني التكافلي

ا من املنتجات التأمينية من خالل التخفيض يف تسعرية منتجا�ا التكافلية مقارنة بنظريا�

  .األخرى

  

  

  

  

                                                 
هامل دليلة، دور إعادة التكافل يف احلفاظ على توازن شركات التأمني التكافلي، جملة البحوث االقتصادية واملالية، العدد السادس،  -  1

  .، بتصرف408، 407، ص ص، 2016ديسمرب  اجلزائر، جامعة أم البواقي،



 مدخل لنظام التأمين التكافلي                                           :الفصل األول

  

  
45 

  إعادة التأمين التكافلي مقارنة بإعادة التأمين التجاري: المطلب الثاني

عملية اإلعادة هي تقنية من تقنيات التأمني ا�سدة باتفاقية يكون طرفيها شركتني، األوىل شركة    

اإلعادة أو القبول والثانية شركة التنازل، ما جيعل إعادة التأمني التجاري تتفق وإعادة التأمني التكافلي يف 

  . هذا املطلب بعض النقاط وختتلف معها يف أخرى، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل يف طيات

  التجاري وإعادة التأمين يالتكافلأوجه االتفاق بين إعادة التأمين : ع األولالفر 

  :1تتفق إعادة التكافل وإعادة التأمني يف   

إن تقنية إعادة التأمني يف شركات التأمني التجاري أو التكافلي تكون بني طرفني أحدمها شركة  - 

 اإلعادة واألخرى شركة التأمني املباشر؛

إن الباعث على إعادة التأمني لدى شركات التأمني التجاري والتكافلي هو عجز شركات  - 

التأمني عن تأمني ممتلكات ذات قيمة مالية ضخمة ورغبتها يف احلصول على غطاء من شركات 

إعادة التأمني ميكنها من التغلب على األخطار اجلسيمة اليت تفوق قدرا�ا املالية وإمكانيا�ا، ما 

 طاقتها االستيعابية يف جمال قبول األخطار لزيادة املكاسب؛ يدعم

يف اتفاقية إعادة التأمني وفيما يتعلق بدفع التعويضات عند حدوث اخلطر املؤمن منه تتحدد  - 

العالقة بني شركة اإلعادة وشركة التأمني التجاري أو التكافلي فقط، أما املؤمن له فال يتمتع بأية 

 وتنحصر عالقته بصفة مباشرة بالشركة املؤمنة له فقط؛حقوق لدى شركة اإلعادة 

تلتزم شركة اإلعادة مبقتضى اتفاقية إعادة التأمني لشركات التأمني التجاري أو التكافلي بدفع  - 

 التعويضات املالية وفق الشروط املتفق عليها بني الطرفني؛

التكافلية مبالغ مالية باسم تقدم شركة إعادة التأمني للشركات املؤمنة لديها التجارية منها أو  - 

عمولة اإلعادة وأخرى عمولة أرباح اإلعادة، أما عمولة اإلعادة فتكون مبثابة تعويض لشركة 

التأمني التجاري أو التكافلي املباشرة عن النفقات اليت تتحملها يف سبيل احلصول على عمليات 

ص اخلطر املؤمن منه، أما عمولة التأمني ومسامهة من شركة اإلعادة يف النفقات اإلدارية اليت خت

                                                 
  .125، 121ا يف شركات التأمني اإلسالمي، مرجع سابق، ص ص، أمحد سامل ملحم، إعادة التأمني وتطبيقا� -  1
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أرباح اإلعادة فتقدم على أساس أ�ا مكافأة لشركة التأمني املباشر على مهارا�ا يف ممارسة 

 .التأمني والتحكم يف خطر عمالئها املؤمنني ليدها

  التجاري وإعادة التأمين التأمين التكافلي بين إعادة أوجه االختالف: الفرع الثاني

  :1مجلة النقاط التالية تكافل عن إعادة التأمني يفختتلف إعادة ال

إن شركات إعادة التأمني التجاري ال تأخذ بعني االعتبار يف ممارستها إلعادة التأمني مشروعية  - 

املعاملة أو عدم مشروعيتها أل�ا أصال متارس التأمني التجاري دون االلتفات إىل حكم الشريعة 

شركات التأمني التكافلي فإن مشروعية املعاملة أو عدم اإلسالمية يف حله أو حرمته، أما 

مشروعيتها حمور أساس يف مجيع  معامال�ا مبا فيها اإلعادة، فهي متارس إعادة التأمني وتلتزم 

بالتوجيهات الشرعية هليئات الرقابة الشرعية فيها وما يصدر أيضا من أراء فقهية عن اجلهات 

 ، فهي متارس تقنية اإلعادة وفق أسس ومعايري شرعية؛املختصة باإلفتاء والتوجيه الشرعي

شركات التأمني التجاري طرفا أصيال يف اتفاقية إعادة التأمني، فهي متارس إعادة التأمني  تعترب - 

باألصالة عن نفسها لتتمكن من التغلب على األخطار اجلسيمة اليت �دد مالء�ا املالية، أل�ا 

تعويضات اليت تلتزم �ا عند حتقق اخلطر املؤمن منه وال يتحمل ملزمة حبكم عقد التأمني بدفع ال

حني شركات التأمني  املؤمن له سوى قسط التأمني الذي يلتزم بدفعه إليها حبكم التعاقد، يف

التكافلي فإ�ا متارس إعادة التأمني أو التكافل بالوكالة عن املشرتكني يف صندوق التكافل، فهي 

لتأمينية وحبسها التأميين تدرك أن اشرتاكات التأمني املستوفاة من حبكم إدار�ا للعمليات ا

املشرتكني بصندوق التكافل قد ال تكفي لدفع التعويضات عن األخطار املؤمن منها حال 

وقوعها، وبتايل البد من جهة أخرى توفر للمشرتكني على أساس التعاون والتربع احلماية والغطاء 

 اليت �ددهم؛للتغلب على األخطار اجلسيمة 

شركات التأمني التجاري مببالغ احتياطية من حصة شركات إعادة التأمني املتعاقدة معها   حتتفظ - 

معدل الفائدة هو أساسها، غري أن احلصة يكون كوديعة تقوم باستثمارها وفق طرق ربوية 

ضاربة احملتفظ �ا كاحتياط على أساس وديعة يف شركات التأمني التكافلي تستثمر وفق عقد امل
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وبالطرق املشروعة حبيث تكون شركة التأمني التكافلي هي الطرف املضارب وشركة إعادة 

 التكافل صاحب املال؛

إن املبالغ املالية اليت تدفعها شركات إعادة التأمني كتعويضات عن األضرار أو عمولة إعادة أو  - 

حني يف  اري، يفعمولة أرباح عن اإلعادة ال ختضع حلكم شرعي يف شركات التأمني التج

 .شركات التأمني التكافلي فرياعى يف متلكها وصرفها رأي هيئة الرقابة الشرعية

التأمني التكافلي  بني إعادة االختالفأهم أوجه التطرق إليه يف هذا العنصر سنعرض  سبقكحوصلة ملا و 

  :املوايلاملقارن يف اجلدول  وإعادة التأمني التجاري

  بين إعادة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التجاري االختالفأوجه ): 4-1(الجدول

  إعادة التأمين التجاري  إعادة التأمين التكافلي  عنصر المقارنة

  مبادئ الرأمسالية الربوية  مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية  من ناحية املبادئ

  رحبي جتاري  تعاوين تشاركي  من حيث اهلدف

  تقنية نقل اخلطر  املشاركة يف اخلطرتقنية   من حيث التقنية

  رقابة الدولة فقط  رقابة الدولة ورقابة اهليئة الشرعية  من حيث الرقابة

حساب الشركة، : حسابني منفصلني  حسابات اإلعادة

  وحساب صندوق إعادة التكافل

حساب واحد خاص بشركة اإلعادة 

  فقط

مع شركة التكافل يف حتمل التشارك   حتمل األخطار

  األخطار

تقوم شركة التأمني بتحويل عبء اخلطر 

  لشركة اإلعادة

  ربح بالنسبة لشركة إعادة التأمني  يعاد لصندوق اإلعادة كله أو جزئه  الفائضإدارة 

  تتحمله شركة إعادة التأمني فقط  زيادة االشرتاكات أو قرض حسن  إدارة العجز

على توازن شركات التأمني التكافلي، جملة البحوث االقتصادية ، دور إعادة التكافل يف احلفاظ هامل دليلة:مصدرال

 .، بتصرف408، 407، ص ص، 2016واملالية، العدد السادس، جامعة أم البواقي، ديسمرب 
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  إعادة التأمين التكافلي طرق :المطلب الثالث

النسبية وطريقة  تقوم عملية إعادة التأمني التكافلي على طريقتني، حيث جند طريقة إعادة التكافل   

  .إعادة التكافل الغري نسبية، حيث لكل طريقة أسسها وأساليبها اليت متيزها عن نظري�ا

  إعادة التأمين التكافلي النسبي: الفرع األول

تعترب املشاركة أساس إعادة التكافل النسيب، حيث حتدد شركة التأمني التكافلي جزء اخلطر الذي   

 حلسا�ا مث تسند اجلزء املتبقي ملعيد التكافل، وهكذا يقبل معيد التكافل نسبةترغب يف االحتفاظ به 

االشرتاك يف حمددة من اخلطر مقابل حصوله على حصة نسبية من االشرتاك األصلي واليت تعترب مبثابة 

  .صندوق إعادة التكافل

  :1إعادة التأمني التكافلي النسيب بدورها إىلطريقة تنقسم و 

 :لفائضباتفاقية اإعادة التكافل  .1

صندوق إعادة يقوم هذا األسلوب على أساس اتفاقية تعقد بني مدير صندوق التأمني التكافلي ومدير 

 التكافل، أين يقبل مبوجبها هذا األخري حصة معينة من كافة األخطار اليت تدخل ضمن نطاق االتفاقية

  .دير التكافل باإلسنادامللزمة لكال الطرفني، إذ تلزم معيد التكافل بالقبول وتلزم م

حني ما تبقى من هذه القيمة  واإلسناد هو القيمة النقدية األصلية للخطر املتنازل عنه ملعيد التكافل، يف

 شركة التأمني التكافلي يكون مبثابة القيمة احملتفظ �ا من اخلطر األصلي املسند أو املتنازل عليه من قبل

  .يف إطار االتفاقية

التفاقية الفائض عادة ما تكون أضعاف مبلغ احتفاظ مدير عملية التكافل املباشر،  إن احلدود املالية

تايل فإن الطاقة االكتتابية لالتفاقية ميكن حتديدها حباصل ضرب عدد خطوط االتفاقية يف مبلغ الوب

ية ومن االحتفاظ، حبيث إذا جتاوزت حدود التأمني خط اتفاقية الفائض األوىل تبدأ اتفاقية الفائض الثان

  .مثة الثالثة وهكذا حبسب عدد خطوط االتفاقية املتفق عليها بني الطرفني

  

                                                 
ية مهيمن إقبال، ترمجة تيسري الرتيكي ومصباح كمال، التأمني التكافلي العام مقاربة تقنية الستبعاد الغرر وامليسر والربا، الشبكة العرب -  1

  .بتصرف، 154، 151، ص ص، 2010لألحباث والنشر، الطبعة األوىل، 
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 :إعادة التكافل على أساس المشاركة .2

د أنواع إعادة التكافل اإلتفاقي، حيث يلتزم مبوجبها مدير حهي أ) quota share(اتفاقية املشاركة 

معني من فروع التأمني، ويتم إشراك عملية التكافل بإسناد حصة ثابتة عن كل خطر يكتب فيه فيفرع 

مدير عملية التكافل �ذه النسبة املتفق عليها بإسنادها له، بصرف النظر عن حجم مبلغ التأمني األصلي 

  .رديئاً أو  اً وسواء كان اخلطر جيد

إلعادة التكافل النسيب، وهذا اللتزام كال  اً وقد تعترب إعادة التكافل على أساس املشاركة أنقى أسلوب

الطرفني مسبقا بعملية اإلسناد وفقا لألسلوب املتفق عليه يف إطار بنود وشروط اتفاقية املشاركة، كون 

شركة التأمني التكافلي ملزمة بإسناد جزء اخلطر وشركة إعادة التكافل ملزمة بقبوله يف إطار األخطار اليت 

التفاقية املشاركة يف إعادة التكافل تكون فورية وال  اً كما أن عملية اإلسناد وفق،  تتضمنها هذه االتفاقية

  .تتطلب فرتة معينة للدراسة، مقابل إيرادات تكون نوعا ما كبرية من اشرتاكات إعادة التأمني التكافلي

 :اتفاقية المشاركة والفائض معا .3

ة أنواع معينة من األخطار، حيث يتم ذلك من يتم تركيب اتفاقييت املشاركة والفائض أحيانا معا لتغطي

األخطار املؤمنة على قسمني، أين تسري عملية اإلعادة باتفاقية املشاركة على القسم خالل توزيع حجم 

ويف املقابل  األول، بينما تسري اإلعادة بالفائض على ما يتجاوز حدود قيمة املبلغ األول للقسم األول،

لى مستوى شركة التأمني التكافلي مببلغ أو حبصة من االتفاقية، كمبلغ حيتفظ مدير عملية التكافل ع

  .احتفاظ واحد عن االتفاقية املركبة، وال يقتطع مبلغني لالحتفاظ مبعىن مبلغ لكل اتفاقية

  نسبيالغير إعادة التأمين التكافلي : الفرع الثاني

  :1لإلعادة نوردها فيما يليإعادة التكافل الغري نسيب كسابقتها النسبية تضم عدة طرق 

  :للخطر الواحد تجاوز الخسارةغطاء  .1

إعادة التكافل الغري نسيب ال تنطبق على خطر أو أخطار معينة كما يف إعادة التكافل النسيب، وإمنا 

شركة التأمني (، حيث خيتار مدير صندوق التكافل أو مبعىن جتاوز حد اخلسارة تنطبق على اخلسائر

                                                 
  .، بتصرف158، 155املرجع نفسه، ص ص،  -  1
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نقدي معني كاحتفاظ ثابت يتحمله من كل خسارة، على أن يرتب حدود محاية جتاوز حد ) التكافلي

  .اخلسارة مع معيد التكافل  بشأن أي مطالبات قد تتجاوز حد احتفاظه من اخلسارة

وتقع حدود هذه العقود ضمن حدود االكتتاب املعتمدة من مدير عملية التكافل بالنسبة إىل كل 

شروطا معينة بالنسبة إىل غطاء زيادة اخلسارة للخطر الواحد، وبتايل فهم  ، ويفرض معيد التكافلخسارة

من تغريات يف حجم ) Risk profil(للخطر الواحد ) التأمني(معنيون مبعرفة تفاصيل حمفظة التكافل 

اخلسائر للخطر املعين خالل السنوات السابقة، حىت يتسىن هلم حتديد التغطية التأمينية املناسبة وفق 

  .قاعدة معرفية معقولة

 :غطاء تجاوز الخسارة الكارثي .2

حيمي هذا النوع من أغطية جتاوز اخلسارة مدير عملية التأمني التكافلي من تراكم كل األخطار املوجودة 

يف برامج التكافل األصلية، واليت قد تشملها مجيعا خسائر ناجتة عن أخطار طبيعية مثل العواصف 

على أعماله التأمينية،  لميكن أن يتوقع مدير التكافل معدل اخلسارة احملتم ، حيثالزالزلوالفيضانات و 

لكن حبدوث كارثة معينة فقد يتضح أن نتائج توقع مدير التكافل غري صحيحة  على اإلطالق، األمر 

 الذي من شأنه التأثري سلبا على املالءة املالية لصندوق التأمني التكافلي، لذا فإن غطاء جتاوز اخلسارة

الكارثي يقدم لشركة التأمني التكافلي ضمانا يقوم على إصالح اخلسارة النامجة عن خطرين أو أكثر 

  .سبق االكتتاب �ا من قبل مدير التكافل

 :وقف الخسارة أو تجاوز الخسارة اإلجمالية .3

العقود ، وتستجيب هذه التكافل األخرىمحاية إعادة  أشكالتبدأ عقود وقف اخلسارة بعد استنفاد مجيع 

إىل إمجايل اخلسائر كافة اليت تقع ضمن احتفاظ شركة التأمني التكافلي خالل فرتة حمددة عادة ما تكون 

  .سنة

أو ما يعرف ليت تضمن لشركة التكافل مني التكافلي اهي نوع من أنواع إعادة التأإن محاية وقف اخلسارة 

 حمفظة فرع أو نوع معني من التأمني خالل عندما تتجاوز اخلسائر اإلمجالية يف مبدير التكافل التعويض

حمددة من األقساط أو االشرتاكات يف ذلك الفرع التأميين، حيث يسري مفعول احلماية فرتة معينة نسبة 

  .عليهاعلى اخلسائر اليت تزيد عن النسبة املتفق 
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  :الفصل خالصة

اإلطار املفاهيمي لنظام التأمني التكافلي خبصوص لفصل اهذا  ه يف طياتتناولعلى ضوء ما مت        

ني هذا ب واالختالفهم أوجه التشابه أل وحتديد، الضوابطو  املبادئ، صصائاخلهم ألوتبيان  تعاريفمن 

ميكن أن نستخلص بأن نظام التأمني التكافلي هو ذلك  التجاري، التقليدي وبني نظريه التأمنيالنظام 

التعاوين القائم على أساس التربع  بني جمموع املشرتكني فيما بينهم، بقصد مواجهة ما قد  الشرعي النظام

  .يصيبهم من األخطار يف ماهلم أو يف أنفسهم

وجود صيغة قانونية البد من كان  الشرعية، حىت حيقق هذا النظام مقاصدهكما نستخلص بأنه 

 كافل من ناحية، وبينهم وبني مسرييصندوق التنظم العالقة القائمة يف ما بني مشرتكي يف شكل عقد ي

من  عن نظريه يف التأمني التجاري ه هو مكمن التفرقةعقد ميكن اعتبار هذا الصندوق من ناحية أخرى، 

من  عقد التأمني التكافلي تضمنهيا مل النواحي العامة، والنواحي الشرعية والقانونية واحملاسبية، وذلك

عقد هبة بإلزام من جهة  هبأن ، فقد وجدنابه معامالت فقهية عديدة تكسبه صبغة املشروعية يف التعامل

ومضاربة من  صالح حال من حلق الضرر �م، وعقد وكالةدوق التكافل على سبيل التعاون إلتربع للصنال

، كما ميكن اعتباره لعملية التكافليةالناشئة بني أطراف ا التعاقدية واملالية نظرا لطبيعة العالقة، جهة أخرى

عقد قرض حسن يف حال عجز الصندوق التكافلي كأداة للتوازن املايل الداخلي، على أن يسرتد هذا 

  .القرض الحقا يف حال ما حتقق فائض تأميين

التكافل توصلنا بأن إعادة ، إضافية لذلك ومن منطلق احلماية ملقاصد التأمني التكافلي وكتقنية

، كو�ا تضمن استمرارية العملية التأمينية التكافلية ايل اخلارجي لصندوق التكافلالتوازن امل مبثابة آليةهي 

من خالل التعاون على حتمل املخاطر الكربى اليت تفوق القدرة املالية لصندوق التكافل، على عكس 

  .إعادة التأمني التجاري اليت تقوم على حتويل ونقل اخلطر

بأنه من د ما سبق التوصل إليه خبصوص نظام التأمني التكافلي، فإننا جن تجسد كليوحىت 

مقدمة  يف شكل شركات ،هيئات متخصصة كفيلة بأعمال التأمني التكافليالضروري وجود أو قيام 

نحاول سهذا الذي  ،يف النظام التقليدي التجاري املوجودةختتلف عن تلك للخدماته التأمينية، وبصورة 

شركات التأمني من خالل عرض اإلطار املفاهيمي ل الفصل الثاين من هذه الدراسة التطرق له يف

   .واملعايري الشرعية والضوابط العملية اليت حتكمها وآليات عملها التكافلي
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 :تمهيد

خبصـــوص  نظـــام التـــأمني  يف الفصـــل األول مـــن هـــذا البحـــثاملتوصـــل إليهـــا   علـــى مجلـــة النتـــائج اً بنــاء     

باعتبـار قواعـده  متيزه عن نظام التأمني التجاري وتكسبه صفة الشـرعية وأهم الفروق اجلوهرية اليتالتكافلي 

من الضـروري وجـود نـوع  فإنها متليه املبادئ واألحكام الشرعية، ملوأسسه القائمة على التربع والتعاون وفق 

آليــات  شــركات ختتلــفعــن نظــريه التجــاري التقليــدي،  ذا النظــام التــأميين الشــرعيمــن الشــركات املميــزة هلــ

سـواء مـن النـواحي التشـغيلية اخـتالف ، التقليديـة التجاريـة التـأمني شـركاتاملعمول �ـا يف عن تلك عملها 

ا احملققة طيلـة االحرتازية املشرفة واملراقبة على أعماهلواإلدارية، املالية واحملاسبية، وكذلك من ناحية قواعدها 

خــالل هــذا الفصــل التعــرف علــى األســس النظريــة ســنحاول مــن ، ومــن هــذا املنطلــق الــدورة التقنيــة واملاليــة

ا�سـدة لفكرتـه ومبادئـه وضـوابطه عـرب مـا تقدمـه  وصـفهابالشـرعي،  التأميين التكـافلي هذا النظام لشركات

 ،هـادراسـة أنواعوهذا من خـالل حتديـد مفهـوم هـذه الشـركات و   ،ةيف السوق التأميني تكافلية من خدمات

التأمينيــــة واســــتثمار  الــــيت تعتمــــدها يف إدارة عمليا�ــــا واآلليــــات نــــة لــــه،واألطــــراف املكو  يهيكلهــــا التنظيمــــ

  .موجودا�ا

  :وإلبراز كل هذا بشي من التفصيل ارتأينا تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث على النحو األيت  

 اإلطار المفاهيمي لشركات التأمين التكافلي: المبحث األول -

 شركات التأمين التكافليفي  اإلطار التشغيلي: المبحث الثاني -

 التكافلي شركات التأمينل اإلطار االحترازي: المبحث الثالث -
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  شركات التأمين التكافليل اإلطار المفاهيمي :المبحث األول

إن جتسـيد اخلدمـة التـأمني التكافليــة يتطلـب وجـود هيئــة والـيت غالبـا مـا تعــرف بشـركة وأحيانـا مؤسســة،     

فإنـه مـن الـالزم تـوفر املتطلبـات الضـرورية هلـا حـىت تقـوم أو صندوق أو مجعيـة، وأيـا كـان تسـمية هـذه اهليئـة 

نطلــق خصــص هــذا املبحــث بأعماهلــا وحتقــق األهــداف املنتظــرة مــن وراء تأسيســها ووجودهــا، ومــن هــذا امل

وغريهــا مــن األطــر إدارة عمليتهــا،  التكــافلي وآليــات شــركات التــأمنيب ذات الصــلة للوقــوف علــى املفــاهيم

  .أدوارها يف خمتلف ا�التو  أهدافها التقنية واحملاسبية الكفيلة بتحقيق

  شركات التأمين التكافلي ماهية   :المطلب األول

  النشأة المفهوم و التكافلي التأمين  شركات :الفرع األول

وجـب أوال الرجـوع إىل أصـل فكر�ـا وذلـك مـن خـالل التـأمني التكـافلي  يف مفهـوم شـركةقبـل اخلـوض 

  .التطرق إىل نشأ�ا وتطورها عرب الزمن

 :نشأة شركات التأمين التكافلي .1

التفكــــري يف إنشــــاء مثــــل هــــذا النــــوع مــــن شــــركات التــــأمني التكــــافلي أو بــــاألحرى فكــــرة  إن بــــوادر ظهــــور 

ميكــن ربطــه بسلســلة األحــداث املتتاليــة عــرب الــزمن خبصــوص موضــوع التــأمني التكــافلي، وذلــك الشــركات، 

م 1976 ســـنةم، ليليـــه 1961بـــدأ بقـــرار أســـبوع الفقـــه اإلســـالمي الثـــاين املنعقـــد يف دمشـــق بســـوريا ســـنة 

التــابع لرابطـــة مث صــدور فتــوى جممــع الفقـــه اإلســالمي مــؤمتر جممــع البحــوث العلميـــة الســابع بــاألزهر ومـــن 

  .م1987العامل اإلسالمي يف دورته املنعقدة مبكة املكرمة بالسعودية سنة 

م ميكن اعتبارهـا سـنة التطبيـق الفعلـي للتـأمني التكـافلي، أيـن أنشـئت أول شـركة تـأمني 1979إال أن سنة 

صــل اإلســالمي، حيــث اعتــربت هــذه الفــرتة نقلــة  تكــافلي مقرهــا اخلرطــوم بدولــة الســودان مــن قبــل بنــك في

  1.إىل ا�ال التطبيقي والعمليكبرية وحقيقية لنظام التأمني التكافلي من ا�ال النظري 

وهكذا أخذت صناعة التأمني التكـافلي تنمـو وتتطـور مـن ناحيـة الكـم والنـوع وصـوال إىل مـا هـي عليـه إىل 

  .غاية كتابة هذه األسطر

  
                                                 

صاحل علي ومسيح احلسن، معامل التأمني اإلسالمي مع تطبيقات عملية لشركات التأمني اإلسالمية دراسة فقهية للتأمني اإلسالمي   -  1
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 :التأمين التكافلي مفهوم شركات .2

شركة التأمني التكـافلي هـي الشـركة الـيت أسسـها املسـامهون للقيـام بأعمـال التـأمني واالسـتثمار وفـق أحكـام 

الشريعة اإلسالمية، وأهم أعماهلا التأمني على كل ما تنص عليه وثائق التأمني لصاحل املشرتكني، واسـتثمار 

هيئــــة (و بـــأجر، حبيـــث تتكـــون مـــن املســـامهني املؤسســـني مـــا زاد مـــن أمـــوال املشـــرتكني بنســـبة مـــن الـــربح أ

   1.واإلدارة) هيئة املشرتكني(واملشرتكني محلة الوثائق ) املسامهني

ـــاركمـــا ميكـــن  ـــإدارة التـــأمني  علـــى أ�ـــاشـــركة التـــأمني التكـــافلي  اعتب ـــه ب ذلـــك الكيـــان املســـتقل املـــرخص ل

  :2اال من أبرزهايأخذ أشكوالذي ألحكام الشريعة اإلسالمية،  االتكافلي وفق

 هيئة خمتارة من محلة الوثائق التأمينية؛ - 

 شركة متخصصة يف إدارة التأمني؛ - 

 .مؤسسة عامة تنشئها الدولة أو جمموعة من الدول وتكون تابعة هلا - 

كما ميكـن كـذلك اعتبـار شـركة التـأمني التكـافلي مـديرا لنظـام التـأمني، وتقـوم باسـتثمار اشـرتاكات التـأمني  

  3.على أساس عقد املضاربة، نظري حصة شائعة للشركة من الربح بصفتها مضارباكليا أو جزئيا 

وعليـــه وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق ميكـــن تعريــــف شـــركة التـــأمني التكـــافلي بـــذلك الكيـــان االقتصــــادي           

املستقل املرخص له من طرف اجلهات الوصية علـى قطـاع التـأمني يف الدولـة، واملؤسـس مـن قبـل املسـامهني 

واسـتثمار ، )هيئـة املشـرتكني(املشـرتكني فيـه  للقيام بأعمال التأمني التكافلي لصاحل جمموع) املسامهنيهيئة (

  .نسبة من الربح أو األجر وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميةمضاربا مقابل  صفتهما زاد من أمواهلم ب

  

  

  
                                                 

النشمي، الفائض وتوزيعه يف شركات التأمني اإلسالمي، حبث مقدم إىل املؤمتر التاسع للهيئات الشرعية للمؤسسات عجيل جاسم  - 1

  .4، 3، ص ص، 2010ماي  28و26املالية اإلسالمية، البحرين، يومي 

شرون �مع الفقه اإلسالمي الدويل، بشأن األحكام والضوابط الشرعية ألسس التأمني التعاوين، الدورة احلادية والع ):200(القرار رقم -  2

  .12، ص، 2013الرياض، السعودية، نوفمرب 

 22هيثم حممد حيدر، الفائض التأميين يف شركات التأمني اإلسالمي، حبث مقدم مللتقى التأمني التعاوين، الرياض، السعودية، يوم  -  3

  .8، ص، 2009جانفي 
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  الهيكل التنظيمي لشركات التأمين التكافلي :الفرع الثاني

اإلداري والقــــانوين لشـــركات التـــأمني التكــــافلي علـــى شـــكل شــــركات مســـامهة، حيــــث يكـــون الشـــكل 

  :يتكون اهليكل التنظيمي هلذه الشركات من طرفني مها

 :1 )المساهمون المضاربون(المؤسسون أو حملة األسهم  .1

علـــى عقـــد التأســـيس والنظـــام األساســـي، وهـــم مـــن يقـــع  وهـــم الـــذين يكونـــون رأس مـــال الشـــركة، ويوقعـــون

  .غالبا عبء إنشاء شركة التأمني ومتابعة اإلجراءات الالزمة إلشهارها ومزاولة أعماهلا عليهم

، مــن إعــداد )صــندوق هيئــة املشــرتكني(ويقــوم املســامهون يف شــركة التــأمني التكــافلي بــإدارة نشــاط التــأمني 

التقنيــة، يف  وإصــدار ملختلــف الوثــائق التأمينيــة، مجــع االشــرتاكات ودفــع التعويضــات وغريهــا مــن األعمــال

  .مقابل أجرة معلومة بصفتهم مدير بأجر

اســتثمار أمــواهلم املقدمــة يف شــكل رأس مــال عنــد تأســيس شــركة  إىل جانــب يقــوم املســامهون كــذلككمــا 

التأمني التكافلي، باسـتثمار أمـوال التـأمني املقدمـة يف شـكل اشـرتاكات إىل صـندوق هيئـة املشـرتكني، علـى 

أن يســتحق هــؤالء املســامهون �ايــة الســنة املاليــة عوائــد اســتثمار رؤوس أمــواهلم، مضــاف إليهــا حصــة مــن 

 .اً مضارب اً شريكوال التأمني بصفتهم عائد استثمار أم

 ):المشتركون(حملة الوثائق التأمينية  .2

ــــة أو املشــــرتكني تكمــــن أساســــا يف النظــــام التعــــاوين  ــــة الوثــــائق التأميني ــــني محل ــــة القائمــــة ب إن جــــوهر العالق

يكـون  التشاركي، ذلـك أن الطبيعـة التكافليـة وعنصـر التـربع احملـض الغالـب علـى العمليـة التأمينيـة، حيـتم أن

كني جتتمـع فــيهم صـفيت املــؤمن واملـؤمن لــه  رت ة املشــئـاملـؤمن هلـم متضــامنون فيمـا بيــنهم، حيـث أن أعضــاء هي

  .كما سبق وأشرنا إىل ذلك يف طيات الفصل األول

فاملصلحة املشرتكة بينهم يف إطار العملية التأمينية، تتمثل يف أن لكل مشرتك احلق يف اسـتحقاق التعـويض 

 حــال حتقــق خطــر معــني، وهــو ضــامن وملتــزم بالتعويضــات الواجبــة الــدفع حلملــة الوثــائقمــن الصــندوق يف 
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، األمـر متعلقـا باالسـتثمار يف القنـوات الشـرعية اإلسـالميةكل حسب نسبة اشـرتاكه، أمـا إذا كـان   اآلخرين

  1.فكل مشرتك شريك فيما حتققه هذه االستثمارات من أرباح وفيما تتكبده من خسائر

  التأمين التكافلي مراحل قيام شركات: الفرع الثالث

كغريهــا مــن الشــركات واملؤسســات، يتطلــب وجودهــا جمموعــة مــن املراحــل الــيت   التكــافلي شــركة التــأمني

  :االلتزامات واملتطلبات على النحو التايلبدورها تتطلب جمموعة من 

  :تسجيلحلة مر  .1

لصـناعة التـأمني التكـافلي يف الـدول الـيت �ـا وفقا إلجراءات قيام الشركات احملددة بواسطة السلطة املنظمة 

نظــام للتــأمني التكــافلي، جنــد أن األشــخاص أو اجلهــة الراغبــة يف تســجيل شــركة التــأمني التكــافلي يطلــب 

  :2منها اإليفاء بالعديد من املتطلبات واليت من أمهها ما يلي

 طلب التسجيل؛ - 

 النظام األساسي وعقد التأسيس؛ - 

 االقتصادية؛دراسة اجلدوى  - 

حتديد رأس املال املصرح به والذي ال ينبغي أن ال يقل عن املبلـغ الـذي حتـدده السـلطات املنظمـة  - 

 لصناعة التأمني بالدولة حمل النشاط؛

 حتديد رأس املال املدفوع مقدما؛ - 

 حتديد عدد أسهم رأس املال وقيمة السهم الواحد؛ - 

 حصر أمساء املؤسسني وتوضيح حصصهم من األسهم؛ - 

ادة خلــــو املســــامهني مــــن الضــــرائب، إن كانــــت مطلوبـــة وفقــــا لقــــانون تنظــــيم صــــناعة التــــأمني شـــه - 

 بالدولة املعنية؛

                                                 
دكتوراه يف العلوم المدخل مقارن، رسالة مقدمة لنيل شهادة : بونشادة نوال، إدارة أعمال التأمني بني النظام التشاركي والنظام التقليدي -  1

  .120، ص، 2014 اجلزائر، ،1جامعة سطيف غري منشورة، االقتصادية،

حتليل وتقييم، حبث مقدم مللتقى التأمني التعاوين من تنظيم حامد حسن حممد، صيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين  -  2

اململكة العربية السعودية، يومي ، إلسالمي للبحوث والتدريب، الرياضاهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل بالتعاون مع املعهد ا

  .10، 8، ص ص، 2009جانفي  22و20



 شركات التأمين التكافليآليات عمل                     :                 الفصل الثاني

  

 
58 

شــهادة خلـــو املســـامهني مــن ديـــون الزكـــاة، إن كانــت مطلوبـــة وفقـــا لقــانون تنظـــيم صـــناعة التـــأمني  - 

 بالدولة املعنية؛

 حتديد مقر الشركة وعنوا�ا؛ - 

 .ة، وأمساء رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعيةحتديد أمساء رئيس وأعضاء جملس اإلدار  - 

وعليـــه يتضـــح أن تـــوفر املتطلبـــات ســـالفة الـــذكر أعـــاله خاصـــة املاليـــة منهـــا، يعـــد الزمـــا للنظـــر يف إمكانيـــة 

  .يف البلد املعين التكافلي تسجيل شركة التكافل ومنحها الرتخيص القانوين ملزاولة نشاط التأمني

  :تأسيسالمرحلة  .2

بعــد جتــاوز مرحلــة التســجيل واحلصــول علــى املوافقــة بواســطة الرتخــيص مبزاولــة النشــاط مــن الســلطة املنظمــة 

والـيت بــدورها تتطلــب تـوفر العديــد مــن البنـود والــيت ميكــن لصـناعة التــأمني يف الدولــة، تـأيت مرحلــة التأســيس 

  :1تقسيمها إىل قسمني

يـــــتم  تحملهـــــا رأس املـــــال عنـــــد التأســـــيس علـــــى أنشـــــمل االلتزامـــــات واملصـــــروفات الـــــيت يالقســـــم األول وي

اسـرتدادها وإطفاؤهـا مســتقبال بصـفة ســنوية بعـد مزاولــة النشـاط، وهـي مــا يعـرف مبصــاريف التأسـيس والــيت 

 :تشمل

 الرسوم واألتعاب والنفقات الالزمة للتسجيل؛ - 

 مصاريف األصول واألثاث يف بداية نشاط الشركة؛ - 

 كل مصروف عمومي وإداري وحنوه؛ - 

 ب التسويق والرتويج واإلعالن عن أعمال الشركة؛أتعا - 

 ا تقنني أو قانونيني أو غريهم؛واخلرباء سواء كانو  املستشارينأتعاب  - 

 .يف بداية نشاط الشركة يتطلبه العملأي التزام أخر  - 

أقساط التـأمني يف حـال حتققهـا  اشرتاكات أو معظم االلتزامات اليت تتحملهاحني يشمل القسم الثاين  يف

  :مثل
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يف حـــال حتملهـــم ملصـــروفات  اســـتثمار  رأس املـــال أربـــاححصـــة محلـــة الوثـــائق التأمينيـــة مـــن عائـــد  - 

االستثمار وذلك على سبيل املضاربة، كما هـو معمـول بـه لـدى معظـم شـركات التـأمني التكـافلي 

 الناشطة يف السودان؛

ملــــا ذكــــر يف النقطــــة حتمــــل مصــــاريف االســــتثمار بواســــطة محلــــة األســــهم، وهــــي احلالــــة العكســــية  - 

الســابقة أعــاله، حيــث يســتحق محلــة األســهم مقابــل ذلــك نســبة مــن عائــد أربــاح اســتثمار مــال 

 محلة الوثائق التأمينية، وهذه احلالة األكثر شيوعا يف تطبيقات التأمني التكافلي يف العامل؛

 وجدت؛ إنفروضة على عائد االستثمار الضريبة امل - 

 الزكاة الواجبة على الفائض التأميين؛ - 

 .أي التزام أخر مؤقت أو ثابت - 

 :مرحلة ما بعد التأسيس .3

املــال هــو األســاس الــذي ميكــن شــركة التــأمني التكــافلي مــن جتــاوز مرحلــة التســجيل  سممــا تقــدم جنــد أن رأ

والتأســيس بنجــاح ممــا يرتتــب عليــه تأهيلهــا للمرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة مــا بعــد التأســيس أو مرحلــة مزاولــة 

شـأنه أن النشاط التأميين، وهذا ال ينفي حاجة شركة التـأمني التكـافلي لـرأس املـال يف هـذه املرحلـة بـل مـن 

  :1يضمن هلا 

 استمرارية نشاطها القانوين يف ظل نطاق الدولة املرخصة هلا بذلك؛ - 

توفري السند املـايل الـدائم ملواجهـة العجـز املـايل الـذي ميكـن أن يتعـذر تـوفريه مـن املصـادر األخـرى  - 

 إعادة التكافل، االحتياطات واملخصصات التقنية؛: مثل

االكتتــــاب يف املخــــاطر واحلــــد املطلــــوب مــــن رأس املــــال كأحــــد املاليــــة بــــني حجــــم املوازنــــة حتقيــــق  - 

 .متطلبات اإلشراف والرقابة على شركات التأمني يف بعض الدول

ويف األخـــري جتـــدر اإلشـــارة إىل أن هـــذه املراحـــل قـــد ختتلـــف مـــن دولـــة إىل أخـــرى وهـــذا حبســـب اخـــتالف 

 .القوانني والتشريعات املنظمة للصناعة التأمينية فيها
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  شركات التأمين التكافلي أشكال :لثانيالمطلب ا

لقـــد تعـــددت أشـــكال شـــركات التـــأمني التكـــافلي علـــى رغـــم مـــن أن مـــا جيمعهـــا غايـــة واحـــدة مفادهـــا      

للتـأمني التكـافلي  حتقيق التعاون والتكافل بني أفراد ا�تمـع، تعـدد ميكـن تربيـره مبـا يعرفـه الفكـر االقتصـادي

مـــن تطـــور كبـــري، الســـبب الـــذي جعلنـــا خنصـــص هـــذا املطلـــب لعـــرض هـــذه األشـــكال املتنوعـــة بشـــيء مـــن 

  .التفصيل

  التكافلي تبعا للجهة المؤسسة لهاشركات التأمين  :الفرع األول

  :1مولة هلا جنداملباعتبار اجلهة املؤسسة لشركة التأمني التكافلي أو 

 :التأمين التكافلي التي تستند إلى البنوك اإلسالمية ركاتش .1

إن معظم قوانني البلدان اإلسـالمية تـنص علـى أن يكـون تأسـيس شـركة التـأمني التكـافلي قـائم علـى وجـود 

البنــوك  إىلرأس املــال للشــركة، ويف ســبيل ذلــك تســتند بعــض شــركات التــأمني التكــافلي يف الوقــت الــراهن 

ذا النـوع مـن البنـوك مـن الناحيـة الدينيـة، باإلضـافة ملـا لـديها مـن عية معـامالت هـمشـرو  باعتبـاراإلسالمية، 

حصــانة ماليــة قويــة، تســتطيع مــن خالهلــا مواجهــة العجــز املــايل احملتمــل والــذي قــد يصــيب شــركات التــأمني 

التكـــافلي، ولقـــد كـــان هلـــذه البنـــوك اإلســـالمية دورا رائـــدا يف تأســـيس عـــدد مـــن شـــركات التـــأمني التكـــافلي 

وتطورها، ولعل أبرز دليـل علـى تلـك الشـركات يف العـامل، شـركة التـأمني اإلسـالمي بـاخلرطوم الـيت اسـتندت 

يف تأسيســــها إىل بنــــك فيصــــل اإلســــالمي الســــوداين، وشــــركة التكافــــل الســــعودية الــــيت اســــتندت إىل بنــــك 

شـــركة التــأمني اإلســـالمية اجلزيــرة، وشــركة التكافـــل املاليزيــة والـــيت اســتندت إىل البنــك اإلســـالمي املــاليزي، و 

 .األردنية اليت استندت إىل البنك اإلسالمي األردين

 :شركات التأمين التكافلي التي تستند إلى رؤوس أموال رجال األعمال .2

تقــوم بعــض شــركات التــأمني التكــافلي باالســتناد أو باالعتمــاد علــى رؤوس أمــوال رجــال األعمــال يف بدايــة 

لـة التأسـيس أعـاله، حيـث تكـون هـذه األمـوال علـى شـكل مسـامهات، تأسيسها كما سـبق وأشـرنا يف مرح

إضــافة إىل مــا قــد تتحصــل  االســتثمار، مــنيســتفيد مــن خالهلــا حامــل الســهم مــن األربــاح والعوائــد الناجتــة 

 .مبالغ من خالل أجر الوكالة ونسبة من الفائض التأميينعليه الشركة من 
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 :ات تأمين أو بنوك تجاريةشركات التأمين التكافلي التي تستند إلى شرك .3

تستند بعض شركات التأمني التكافلي على شركات التأمني التجاري أو البنوك التجاريـة مبقابـل، قـد يكـون 

هذا املقابل عبارة عن أجر الوكالة ونسـبة مـن الفـائض التـأميين، أو قـد تقـوم شـركة التـأمني التكـافلي بإعـادة 

  . الحقا ، أو التعامل معهاالتأمني لديها

  حسب الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه شركات التأمين التكافلي:الفرع الثاني

نـه ظهـرت املكاسـب واألربـاح والعوائـد، إال أدون البحـث عـن  حمضـاً لقد بدأ التـأمني التكـافلي تعاونيـا 

وهـذا الـربح لـيس حمـال للمقارنـة بينهـا وبـني شـركات التـأمني مؤخرا شركات تكافلية تبحث عـن هـذا الـربح، 

  :1جاري، وحبسب هذا املعيار جندالت

 :شركات التأمين التكافلي الالربحية .1

، ويتكـــون رأس ماهلـــا مـــن )هيئـــة املشـــرتكني(ميلـــك هـــذا النـــوع مـــن شـــركات التـــأمني التكـــافلي محلـــة العقـــود 

األقساط أو االشرتاكات والرسـوم واالحتياطـات املرتاكمـة، حيـث تقـوم إدارة الشـركة باسـتثمار جممـوع هـذه 

اليـة ضـد خمتلـف األخطـار لتقوية مركزها املايل ورفع حصانتها امل) هيئة املشرتكني(لصاحل املؤمن هلم  األموال

 .احملتملة

 :شركات التأمين التكافلي الربحية .2

مـن وجودهـا يف البلـدان الغربيـة،  أكثـرانتشر هذا النوع من شركات التأمني التكافلي يف البلـدان اإلسـالمية 

ركات التأمني التجاري من حيث وجود محلة أسهم، وكو�ا تسـتهدف حتقيـق حيث تشبه هذه الشركات ش

ت إضـــافة إىل وجـــود عنصـــر االلتـــزام مـــن طـــرف الشـــركة يف دفـــع التعويضـــااألربـــاح وتوزيـــع العوائـــد علـــيهم، 

ـــا عـــن شـــركات التـــأمني لصـــاحل املتضـــررين مـــن املـــؤمن هلـــم،  ـــأمني التكـــافلي ختتلـــف هن غـــري أن شـــركات الت

األوىل قامــــــت بتكييــــــف بــــــاب املعاوضــــــة يف املعــــــامالت إىل بــــــاب التربعــــــات يف مجــــــع  التجــــــاري يف كــــــون

االشــرتاكات، إضــافة إىل أ�ــا تســتثمر هــذه االشــرتاكات ا�معــة علــى ســبيل التــربع طبقــا ألحكــام الشــريعة 

ضــة، حــني الثانيــة فهــي شــركة جتاريــة تقــوم علــى مبــدأ املعاو  اإلســالمية املســتخدمة يف املعــامالت املاليــة، يف

  .واالستثمار على أسس ربوية حبتة
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  شركات التأمين التكافلي القائمة على أساس الوكالة بدون أجر أو بأجر :الفرع الثالث

متيزت بعض شـركات التـأمني التكـافلي يف الفـرتة األخـرية بقيامهـا علـى أسـاس عقـد الوكالـة، أيـن تأخـذ 

  :1شكلني نتناوهلما فيما يلي

 :على أساس الوكالة بدون أجرشركات التأمين التكافلي  .1

بتنظـيم العمليـات التأمينيـة مـن خـالل مجـع بـدون أجـر، تقوم شركات التأمني التكافلي علـى أسـاس الوكالـة 

، حيـث يـتم االشرتاكات أو التربعات، ودفع التعويضات وغريمها من األمور اليت تتعلق بالعمليـات التأمينيـة

يف مجيــــع  هــــا بأحكــــام الشــــريعةمــــن املســــامهني بشـــرط التزامتأســـيس شــــركة التــــأمني التكــــافلي بـــني جمموعــــة 

   .تعامال�ا

وأســاس هــذه التعــامالت هــو مبــدأ التعــاون والتــربع بــني محلــة الوثــائق التأمينيــة أو مــا يســمى بأعضــاء هيئــة 

املشــرتكني أو صــندوق املشــرتكني، فيتربعــون باالشــرتاكات املتفــق عليهــا ابتــداء مــن تــاريخ التوقيــع علــى عقــد 

كـون ملزمـة للشـركة يف كـل اجلوانـب والـيت تهيئـة الرقابـة الشـرعية، التأمني، طبعـا يـتم كـل هـذا طبقـا لفتـاوى 

ا احلــق الكامــل يف كمـا هلــ  ،الـيت تتعلــق بكافــة الوثـائق التأمينيــة املصــدرة مـن طــرف الشــركة لصـاحل املــؤمن هلــم

  .اإلطالع عليها

أمـا مـن ناحيـة االسـتفادة مـن هـذه العمليـة فشـركة التـأمني ال تتقاضـى أي أتعـاب جـراء إدارة هـذه العمليـة، 

ع االستفادة الوحيـد مـن هـذه العمليـة يكمـن يف اسـتفادة املسـامهني، حيـث باإلضـافة حني جند أن موض يف

إىل استفاد�م من عوائد اسـتثمار رأس مـال الشـركة اسـتثمارا شـرعيا، فلهـم كـذلك أن يسـتفيدوا بنسـبة مـن 

 .عوائد استثمار اشرتاكات التأمني لصاحل هيئة أو صندوق املشرتكني

 :أساس الوكالة بأجرشركات التأمين التكافلي على  .2

تطرقنـا لـه مـا يتقارب أسلوب إدارة العملية التأمينية يف شركة التأمني التكافلي على أساس الوكالة بأجر مع 

بــني الشــكلني  االخــتالفأعــاله يف شــركة التــأمني التكــافلي علــى أســاس الوكالــة بــدون أجــر، إال أن موضــع 

يكمن يف كون هذه الشركات التأمينية التكافلية، تتحصل على نسبة معينة مـن مبلـغ االشـرتاكات التأمينيـة 
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مقابــل إدارة العمليــة التأمينيــة لصــاحل صــندوق املشــرتكني وكــل مــا تعلــق بــه مــن أمــور تقنيــة أخــرى، باإلضــافة 

  .إىل حصوهلا على نسبة معينة من األرباح والفائض التأميين

  إعادة التأمين التكافليشركات : الفرع الرابع

كنوع من   إعادة التكافل يف االقتصاد العاملي اإلسالميشركات إعادة التأمني التكافلي أو تعد 

  :1نذكر منها أشكالعدة  على الشركات الناشطة يف الصناعة التكافلية، وهي بدورها توجد

 :إعادة التأمين التكافلي كشركة .1

الشركات بصفة شركات مسامهة برؤوس أموال كبرية يساهم فيها باإلضافة إىل شركات وتؤسس هذه 

التأمني التكافلي املباشرة املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية األخرى، حبيث تكون قيمة السهم فيها 

ات ي متارسه شركمرتفعة لتمارس أعمال إعادة التكافل على مستويات أعلى من التأمني التكافلي الذ

 .ذه األخرية من زيادة طاقتها االستيعابية يف قبول األخطارهلمما ميكن التأمني املباشرة، 

  :باإلتحاد بين شركات التأمين التكافلية يالتكافلالتأمين إعادة  .2

النموذج بتعاون جمموعة من شركات التأمني التكافلي فيما بينها يف اقتسام اخلطر املؤمن منه  ايتجسد هذ

الذي ال تستطيع أي منها حتمله مبفردها فتتحمل كل شركة من تلك الشركات جزءا من اخلطر الذي 

ها ترى أن لديها القدرة على استيعابه، ما يعرف باالكتتاب ا�مع، حيث تكون لكل شركة شخصيت

االعتبارية وذمتها املستقلة، وإذا حصل احتاد بني تلك الشركات فتضم ذممها املالية إىل بعضها البعض 

لتشكل بذلك ذمة مالية واحدة ذات طاقة تأمينية مرتفعة وبذلك يتحقق الباعث األول على إعادة 

فوق تعويضا�ا املالية يف التكافل وهو توفري الغطاء الذي ميكنها من التغلب على األخطار اجلسيمة اليت ت

  .حال وقوعها

 م العواقل يف الشريعة اإلسالمية، وقاعدته إذا جىن أحدٌ استنادا إىل نظا جائز شرعاويعد هذا النموذج 

يكون موجبها األصلي شرعا الدية وليس القصاص، فإن دية النفس توزع على أفراد ، جناية قتل غري عمد

فإذا مل يف عدد أفراد عاقلته مببلغ الدية يف هذه املدة يضم  عاقلته وتقسط عليهم يف ثالث سنوات،

ألهل واألقارب فعاقلته إليهم أقرب األقارب نسبا على ترتيب املرياث، فإذا مل يكن للقاتل عشرية من ا

                                                 
  .160، 156د سامل ملحم، إعادة التأمني وتطبيقا�ا يف شركات التأمني اإلسالمي، مرجع سابق، ص ص، أمح -  1
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 لشبه واالستدالل بني نظام العاقلةووجه افهي اليت تتحمل دية القتيل، ) دولةخزينة ال(بيت املال 

عادة التكافل هو أن املوجب املايل يف كارثة القتل اخلطأ يتم توزيعه على أفراد العاقلة كما والتعاون يف إ

  .توزع التعويضات املالية عند وقوع اخلطر املؤمن منه على املشرتكني يف التأمني التكافلي

من  حيث يف حالة العجز عن دفع الدية من قبل العاقلة فالبد من جهة أخرى تكفل الدفع وهي األقرب

القبائل أو األقارب نسبا ومن بعدهم بيت مال املسلمني حىت ال يضيع دم القتيل، يقابل ذلك يف نظام 

التأمني التكافلي أن عدم قدرة شركة التأمني على تغطية االلتزامات املالية الناجتة عن األخطار اجلسيمة 

االلتزامات حىت ال تذهب  املؤمن منها لديها، يتطلب وجود جهة تعينها وتساعدها على حتمل تلك

  .حقوق املتضررين هدرا، وهذه اجلهة هي احتاد شركات التأمني التكافلي

  األبعاد التنموية لشركات التأمين التكافلي:المطلب الثالث

طلق اهلدف الرئيسي للتأمني التكـافلي أال وهـو حتقيـق التعـاون والتكافـل بـني جممـوع األفـراد نمن م

ــــــة،ســــــواء ذوي الشخصــــــية  ــــــة أو االعتباري ــــــة يف مواجهــــــة األخطــــــار الطبيعي ــــــق األمــــــن بقصــــــد  املمكن حتقي

دمــــة ي هــــي مبثابــــة الوحــــدات االقتصــــادية املقدمــــة للخأن شــــركات التــــأمني التكــــافل وباعتبــــارواالســــتقرار، 

التأمينية التكافلية، فإنـه مـن املنطقـي أن تكـون أهـداف هـذه الشـركات مـن أهـداف النشـاط الـذي وجـدت 

  :داف هلا أبعاد تنموية على خمتلف األصعدة نوضحها فيما يليألجله، أه

  البعد التنموي المؤسساتي لشركات التأمين التكافلي :الفرع األول

أضـحت شــركات التــأمني التكـافلي ضــرورة حتميــة وهـيكال ضــروريا مكمــال ومـدرجا ضــمن هيكــل 

النظام االقتصادي احلديث، وال سيما بعد ظهور املؤسسات املصرفية واالستثمارية اإلسالمية واليت بـدورها 

فيـــه أن صـــناعة  حتتـــاج إىل تـــأمني خمتلـــف األخطـــار املتعلقـــة بعمليا�ـــا املاليـــة واالســـتثمارية، إذ ممـــا ال شـــك

قطــــــاع / القطــــــاع املصــــــريف(الثالثــــــة  اإلســــــالميالتــــــأمني التكــــــافلي أصــــــبحت ركيــــــزة مــــــن ركــــــائز االقتصــــــاد 

فقـــد بقيـــت املؤسســـات املاليـــة ، الـــيت مـــن شـــأ�ا أن تقـــدم دعمـــا اســـرتاتيجيا لـــه، )قطـــاع التـــأمني/االســـتثمار

افلية اليت من شأ�ا تغطية األخطـار الـيت واالستثمارية اإلسالمية مفتقدة للعديد من املنتجات التأمينية التك

  .قد تصيب أعماهلا وأنشطتها االقتصادية املختلفة

من أجل ذلك، ظلت هذه املصارف واملؤسسات املالية االسـتثمارية اإلسـالمية تعـاين لفـرتة طويلـة 

الـــذي   مـــن ارتفـــاع يف خمـــاطر أعماهلـــا والـــيت مـــن املفـــرتض أن تغطيهـــا شـــركات التـــأمني التكـــافلي يف الوقـــت
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كانـــت فيـــه التغطيـــة التأمينيـــة ملثـــل هـــذا النـــوع مـــن األخطـــار املتكـــررة مـــن قبـــل شـــركات التـــأمني التجاريـــة 

التقليديـــــة، األمـــــر الـــــذي ســـــبب حرجـــــا شـــــرعيا وعائقـــــا تنمويـــــا و�ديـــــدا عمليـــــا ملســـــرية املؤسســـــات املاليـــــة 

لتكــافلي كبــديل منــافس لنظــريه وممــا ال شــك فيــه أن منــو وانتشــار صــناعة التــأمني اواالســتثمارية اإلســالمية، 

التــأمني التجــاري التقليــدي كــان لــه الفضــل الكبــري يف ختفيــف حــدة األخطــار الــيت تتعــرض هلــا املؤسســات 

باألســـلوب الشـــرعي املطلـــوب، األمـــر الـــذي قـــدم دعـــم تنمـــوي اإلســـالمية يف خمتلـــف منتجا�ـــا وعمليتهـــا و 

  1.كانت عليه سابقامؤسسايت ذو نطاق أعمال متسع ويف ظروف خماطرة أقل مما  

  البعد التنموي الصناعي لشركات التأمين التكافلي: الفرع الثاني

البعــــد التنمــــوي الصــــناعي لشــــركات التـــــأمني التكــــافلي، مبــــا يشــــمل املســــتثمرين والعـــــاملني يف يتمثــــل 

قطاعــات التنميــة الصــناعية املختلفــة وكــذلك الدولــة واجلمهــور الــذي سيســتفيد مــن خمرجــات هــذه التنميــة 

الصــناعية، يف تــوفري العديــد مــن التغطيــات التأمينيــة التكافليــة الــيت تشــجع وتعــزز وتــؤثر إجيابــا علــى املســار 

  : 2التنموي الصناعي، ومنها

اليت متكن من احلصول على التمويل من املؤسسـات املختلفـة املاحنـة لـه بغـرض  يةالتغطيات التأمين - 

 استخدامه يف عملية التنمية الصناعية؛

التأمينية اليت تتعلق باحلصول على مجيع مستلزمات التصنيع مـن آالت ومعـدات ومـواد  التغطيات - 

مــن اخلــارج أو بالشــراء مــن الــداخل، فــإن هــذه التغطيــات  دخــام، ســواء مت هــذا احلصــول باالســتريا

مـــن شـــأ�ا أن تـــوفر احلمايـــة الالزمـــة ســـواء مـــن ناحيـــة النقـــل أو التلـــف أو الفقـــدان واهلـــالك، ممـــا 

 ق عملية التنمية الصناعية واستدامتها؛يضمن حتقي

تغطيات تأمينية لصاحل العاملني يف املشاريع التنموية الصناعية، خاصة تلك التغطيات الـيت تتعلـق  - 

  .بالعالج ومصاريفه، حوادث العمل واألمراض اليت تنجم عن املهنة نفسها

                                                 
بونشادة نوال، العمل املؤسسايت التكافلي بني جهود التأصيل وواقعية التطبيق، حبث مقدم للملتقى الدويل حول مؤسسات التأمني  - 1

  .5، ص، 2011أفريل  26و 25يومي  اجلزائر، ،1والتجربة التطبيقية، جامعة سطيفالتكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية 

حامد حسن حممد، الدور التنموي لشركات التأمني التعاوين اإلسالمي، األفاق واملعوقات واملشاكل، حبث مقدم إىل مؤمتر التأمني  -  2

، 40، 39، ص ص، 2010أفريل  13و11اإلسالمي الدويل، يومي التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، جممع الفقه 

  .بتصرف
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  البعد التنموي الزراعي لشركات التأمين التكافلي: الفرع الثالث

نباتيـــة در اتـــوفر مصـــبـــدورها   ،حتقيـــق تنميـــة زراعيـــة وحيوانيـــةمـــن  البـــد تكتمـــل التنميـــة الصـــناعية حـــىت    

ن دور شـــركات التـــأمني التكـــافلي يف حتقيـــق مـــمـــواد اخلـــام لعديـــد مـــن الصـــناعات، ويكوحيوانيـــة متنوعـــة ك

  :1للنشاط الزراعي واحليواين كاأليت ةمرافق تأمينيةعية واحليوانية من خالل توفري خدمات التنمية الزرا

تغطية االستثمار الزراعي مـن أثـار املخـاطر الـيت يتعـرض هلـا، وذلـك جبـرب ضـرر املسـتثمر أو املـزارع  - 

مـــن تلـــف للمحاصـــيل أو احرتاقهـــا، أو هالكهـــا لظـــاهرة طبيعيـــة كاحلشـــرات واجلـــراد، أو اجلفـــاف 

 الالحقة باحملاصيل الزراعية؛والفيضانات، الربد والصقيع، وغريها من األخطار 

تـوفري التغطيــة التأمينيــة املناسـبة حلمايــة الثــروة احليوانيـة للمشــروع الزراعــي مـن األمــراض املهــددة هلــا  - 

 دية إىل نفوقها؛واملؤ 

ضـــمان اســـتدامة تنميـــة املشـــاريع الزراعيـــة بضـــمان معـــدات وجتهيـــزات املشـــروع باعتبارهـــا وســـائل  - 

ه شـركات التــأمني التكـافلي مـن تغطيـات تأمينيــة ضـد كـل أنــواع اإلنتـاج، وهـذا مـن خــالل مـا تـوفر 

  .املخاطر اليت من احملتمل أن تلحق بوسائل اإلنتاج

  البعد التنموي االجتماعي لشركات التأمين التكافلي: الفرع الرابع

إىل جانــب البعــد التنمــوي املؤسســايت والصــناعي والزراعــي، شــركات التــأمني التكــافلي هلــا بعــد تنمــوي 

  :2اجتماعي يتمثل فما يلي

حتقيق األمان واحلماية والرعاية الطبية للفرد وأسرته، عن طريـق تـوفري التغطيـات التأمينيـة التكافليـة  - 

الطبية اليت بدورها ختفف من وطئ األعبـاء واملصـاريف العالجيـة والصـيدالنية، خاصـة ألصـحاب 

خل، وخمتلـف حـاالت العجـز اجلسـماين، األمراض املزمنة، باإلضـافة إىل تغطيـة البطالـة ومحايـة الـد

 الوفيات نظام املعاشات والتقاعد؛

                                                 
بودري شريف ومعزوز لقمان، األبعاد التنموية للتأمني التكافلي زمن العوملة، حبث مقدم للملتقى الدويل السابع حول الصناعة  -  1

، ص 2012ديسمرب  04و03شلف، اجلزائر، يومي جتارب دولية، جامعة حسيبة بن بوعلي، ال -التأمينية، الواقع العملي وأفاق التطوير

  .17، 14ص، 

  .18، 17املرجع نفسه، ص ص،  -  2
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الـنفس والنسـل فتتــأتى  قصـد حفـظالـنفس والنسـل وحفـظ املـال، فأمـا عـن م قصـد حفـظحتقيـق م - 

مـــن الـــدور الـــذي يؤديـــه التـــأمني الصـــحي وتـــأمني املعـــاش والعجـــز والوفـــاة، وبعـــض أنـــواع التـــأمني 

 أنــواعحفــظ املــال فهنــاك  قصــدالــزواج وحنوهــا، أمــا حتقيــق مالتعلــيم، و األخــرى كتغطيــة مصــاريف 

عديـــدة مـــن التغطيـــات التأمينيـــة الـــيت تـــدرج ضـــمن هـــذا البـــاب، حيـــث علـــى ســـبيل الـــذكر ولـــيس 

 ؛اخل.....التأمني من  السرقة، التأمني من احلريق،: احلصر جند

ومقاصــــد الشــــريعة املســــامهة يف توطيــــد أواصــــر األخــــوة والتعــــاون بــــني أفــــراد ا�تمــــع وفــــق مبــــادئ  - 

 .اإلسالمية السمحاء

شـركات األبعـاد التنمويـة الـيت تسـاهم  يف ختام هذا املطلب وبناء على ما مت تناوله ميكننا القـول بـأنو  

تؤكــد لنــا  ،املؤسســاتية، االقتصــادية واالجتماعيــة علــى خمتلــف األصــعدةيف حتقيقهــا التــأمني التكــافلي 

ة هلـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــركات بشـــــكلها الشـــــرعي اإلســـــالمي يف حتمـــــا األمهيـــــة البالغـــــة واملكانـــــة املميـــــز 

تـوفري اإلطـار التشـغيلي  املناسـب واآلليـات  اقتصاديات الدول، األمر الذي يفرض على هذه األخرية 

تضـمن اسـتمرارها حتفظ هلا مشـروعيتها، و بالصورة اليت  شركات التأمني التكافليإلدارة أعمال  لالزمةا

  .وتطورها
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  في شركات التأمين التكافلي اإلطار التشغيلي:المبحث الثاني

متعــــدد ومتكامــــل  ،اً خاصــــ اً تشــــغيلي اً تقتضــــي إطــــار  يف شــــركات التــــأمني التكــــافلي إدارة األعمــــالإن       

ـــة م ها النشـــاط األساســـي للشـــركة، وعمليـــاتيف املقـــام األول بوصـــف تأمينيـــة عمليـــات العمليـــات، ـــة ثاني الي

الثانويــــــة أو الداعمــــــة،   العمليــــــاتباإلضــــــافة إىل ، األوىل الشــــــق املكمــــــل للعمليــــــات هاســــــتثمارية بوصــــــفوا

ا الضبط والتحكم يف العمليتني التأمينية واالسـتثمارية يف ظـل ممن شأ� واليتالتقنية واحملاسبية  كالعمليات

هــذا املبحــث  خــاللاملنظمــة للصــناعة التأمينيــة، حيــث مــن  متطلبــات الرقابــة الشــرعية والقواعــد االحرتازيــة

  .يف هذه التوطئة بنوع من التفصيل على النحو التايل عرضه سنعمل على توضيح كل ما سبق اإلشارة له

  شركات التأمين التكافلي في التأمينية والعمليات المالية العالقات إدارة:المطلب األول

  في شركات التأمين التكافلي المالية العالقات: الفرع األول

املــايل يف شــركات التــأمني التكــافلي علــى وجــود حســابني خمتلفــني، األول وهــو حســاب يقــوم اهليكــل 

) محلــة الوثــائق(حســاب املشــرتكني املــؤمن هلــم الثــاين وهــو هيئــة املســامهني وميثــل نظاميــا رأس مــال الشــركة، و 

حيـث  ،وميثل نظاميـا صـندوق التـأمني التكـافلي، وقـد يعـرب عنهمـا بصـندوق املسـامهني وصـندوق املشـرتكني

تنشأ بني املنتسبني لكل صندوق والصندوق ذاته، وكـذلك بـني الصـندوقني عالقـات ماليـة ميكـن تقسـيمها 

  :1إىل ثالث عالقات كاأليت

 :بالصندوق التكافلي) حملة الوثائق/ المؤمن لهم( عالقة المشتركين .1

مــن أبـرز العالقــات املاليــة يف شـركة التــأمني التكــافلي الــيت بالصــندوق التكــافلي  تعتـرب عالقــة أحــد املشـرتكني

مـن  سـبق وأشـرنا ، حيـثفيـه بـاب التربعـاتد التأمني التكافلي، وبالتحديد ما يتعلـق بنظام عقيقوم عليها 

علـى أسـاس أنـه  عقـد التـأمني التكـافلي تكييف يف الفصل األول من هذا البحث إىل ناحية شرعية وفقهية

تتجسـد مـن  عالقـة ماليـة يرتتـب عنـههـذا النـوع مـن العقـود فمـن ناحيـة ماليـة  أما، عاتمن عقود الترب عقد 

خــالل قيــام املشــرتك بــدفع قســط أو اشــرتاك التــأمني التكــافلي الــذي يكســبه صــفة املشــاركة يف اهلــدف مــن 

 مـــع بـــاقي جممـــوع املشـــرتكني، إذ تقـــدم هـــذه االشـــرتاكات التأمينيـــة التكـــافلي وراء تأســـيس هـــذا الصـــندوق

  .يف ترميم األضرار الواقعة على أحد املشرتكني التعاون �دف
                                                 

رياض منصور اخلليفي، التكييف الفقهي للعالقات املالية بشركات التأمني التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، جملة الشريعة  -  1

  .61، 39 ص،ص ، 2008، جانفي 33دة، العدد والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتح
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وملكيتــه مبجــرد دفعــه  )حامــل الوثيقــة التأمينيــة/ املــؤمن لــه( وينفصــل االشــرتاك التكــافلي عــن ذمــة العميــل

واســتالمه مــن قبــل صــندوق التــأمني التكــافلي، وعنــدها ال حيــق للمشــرتك املــؤمن لــه املطالبــة بــه، باعتبــار أن 

 .جمموع مشرتكيهتقل من ذمته ملصلحة الصندوق و املال ان

 :بالصندوق التكافلي )حملة األسهم/ المالك( عالقة هيئة المساهمين .2

تعتــرب عالقــة املســامهني بصــندوق املشــرتكني مــن أبــرز العالقــات املاليــة الــيت يقــوم عليهــا النظــام التكــافلي يف 

بــدور اســرتاتيجي ومهــم بالنســبة حلمايــة وتعزيــز  شــركات التــأمني التكافليــة املعاصــرة، حيــث يقــوم املســامهون

، كمـــا تعتـــرب هـــذه مســـرية صـــندوق التـــأمني التكـــافلي بصـــفة خاصـــة، وشـــركة التـــأمني التكـــافلي بصـــفة عامـــة

العالقــة املاليــة مبثابــة الدعامــة الرئيســية الــيت تــزود صــندوق التــأمني التكــافلي بــالقوة والصــالبة املاليــة الالزمــة 

  .سيما عند بدء التشغيل ومراحل التأسيس األوىلخطار العجز، الاجهة التعويضات وأملو 

 إســـرتاتيجيةوتكمـــن هـــذه العالقـــة املاليـــة يف أن تلتـــزم هيئـــة املســـامهني بالقيـــام مبجموعـــة أعمـــال وخـــدمات 

  :لصاحل صندوق التأمني التكافلي للمشرتكني، وميكن حصر هذه األعمال واخلدمات يف

 :الصندوق التكافليخدمة تقديم القرض الحسن لصالح  -

من الصعب أن تؤدي شركة التأمني الدور املنتظـر منهـا دون أن يوجـد لـديها السـيولة املاليـة الكافيـة لتغطيـة 

مرحلـة التأسـيس والـيت سـبق توضـيحها يف املخاطر املـؤمن لـديها بدرجـة مـالءة ماليـة مناسـبة خاصـة خـالل 

 يتحمــل مالكهــا مــن املســامهني تبعيــة خمــاطر ، فعلــى خــالف شــركات التــأمني التجــاري الــيتاملبحــث األول

الســـيولة مـــن رأس مـــاهلم مباشـــرة باعتبـــارهم املـــؤمن املالـــك ألقســـاط التـــأمني الحقـــا، فـــإن شـــركات التـــأمني 

الفقهــي صــيغة شــرعية متكـن هيئــة املســامهني �ــا مــن إقــراض صــندوق التكافــل  االجتهــادالتكـافلي أجــاز هلــا 

ميكن مـن تغطيـة املصـاريف التشـغيلية وتعـويض األضـرار املتحققـة أثنـاء لصاحل هيئة املشرتكني، قرضا حسنا 

أن يتم اسرتداد هـذا القـرض علـى فـرتات ومراحـل يتنـاقص  مرحلة بناء املالءة املالية الذاتية للصندوق، على

 .فيها باجتاه التسوية، وذلك حبسب النمو املتزايد للموجودات املالية لصندوق التأمني التكافلي

 :إدارة العمليات التأمينية لصالح الصندوق التكافليخدمة  -

باإلضــــافة إىل خدمــــة القــــرض احلســــن تتــــوىل كــــذلك هيئــــة املســــامهني إدارة العمليــــات التأمينيــــة بالصــــندوق 

التكـــافلي لصـــاحل هيئـــة املشـــرتكني، مبـــا فيهـــا تصـــميم أنـــواع احملـــافظ واملنتجـــات التأمينيـــة التكافليـــة، اســـتفاء 
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ة، إدارة خماطر الصندوق وتشكيل املخصصات التقنية وكل ما يتصل بالعمليـة التأمينيـة االشرتاكات التأميني

 .من أمور مالية وتقنية

  :خدمة إدارة العمليات االستثمارية لصالح الصندوق التكافلي -

خلـــدمات الـــيت تقـــوم �ـــا هيئـــة املســـامهني هـــي تـــويل إدارة مجيـــع العمليـــات االســـتثمارية لصـــاحل اإن مـــن أبـــرز 

املشـــرتكني، وتنميــــة أمـــواهلم وزياد�ــــا نيابـــة عــــنهم، وذلـــك مــــن خـــالل حتديــــد أفضـــل السياســــات صـــندوق 

أحكـــام ومبـــادئ الشـــريعة وفـــق انونيـــة املســـموح االســـتثمار فيهـــا، واخلطــط االســـتثمارية، يف ظـــل احلـــدود الق

  .ويف سبيل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية لصندوق التكافلاإلسالمية، 

 : بصندوق المساهمين) حملة األسهم( عالقة هيئة المساهمين .3

أحــد املســامهني يف تأســيس أو متلــك شــركة ومــن العالقــات املاليــة املهمــة كــذلك، تلــك العالقــة الناشــئة بــني 

) أفـراد(التأمني التكافلي وهيئة املسـامهني، فاملؤسسـون أو املـالك هـم عبـارة عـن جمموعـة أشـخاص طبيعيـني 

بيـنهم لتأسـيس شـركة �ـدف للممارسـة نشـاط التـأمني التكـافلي ومـا يتفقون فيمـا ) مؤسسات(أو معنويني 

وأســـهم بعـــدد  ماليـــة يلحـــق بـــه مـــن أنشـــطة أخـــرى، أيـــن يـــتم حتديـــد رأس مـــال الشـــركة يف شـــكل حصـــص

  .الشركاء

  العالقة المالية والعملية التأمينية وفق صيغة الوكالةإدارة : الفرع الثاني

علـى أساسـها عمليـات التـأمني التكـافلي يف دول اخللـيج  النمـوذج أول صـيغة شـرعية قامـتيعترب هـذا 

شـركة التـأمني علـى العريب، وهـي صـيغة تتحـدد فيهـا العالقـة التعاقديـة بـني املشـرتكني يف صـندوق التكافـل و 

أساس الوكالة، فاملشرتكون يف الصـندوق يوكلـون إىل شـركة التـأمني التكـافلي مهمـة إدارة صـندوق التكافـل، 

  :1نيوفق صيغتني شائعت

 :الوكالة الخالصة .1

يف هـــذه الصـــيغة تتـــوىل شـــركة التـــأمني التكـــافلي إدارة صـــندوق التكافـــل بوصـــفها وكـــيال عـــن املشـــرتكني يف 

الصـندوق، وذلـك مقابــل أجـر حمــدد مـن طــرف اجلهـات اإلشــرافية أو مـا متليــه طبيعـة اخلطــر املزمـع تغطيتــه، 

أمـوال صـندوق التكافـل ويعترب هذا األجر هو الدخل الوحيد للشركة، وقد تقوم الشركة باستثمار جـزء مـن 
                                                 

رؤية فقهية نقدية، جملة التجديد، ا�لد : يونس صواحلي وغالية بوهدة، إشكاالت مناذج التأمني التكافلي وأثرها يف الفائض التأميين - 1

  .104، 101، ص ص، 2013، 34، العدد 17
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لكنهـــا ال تتقاســـم يف ذلـــك رحبـــا وال خســـارة وال فائضـــا تأمينيـــا، حيـــث تقـــوم شـــركة التكافـــل خبصـــم أجـــرة 

  .الوكالة من قسط التأمني وتضع الباقي يف صندوق التكافل أو صندوق املشرتكني

واملخصصـات التقنيـة  تقوم الشركة بإدارة عملية التأمني بصندوق التكافل، كمـا تقـوم بتحديـد االحتياطـات

إىل اســـتثمار أصـــول  باإلضـــافةالضـــرورية للعمليـــة التأمينيـــة، وخصـــم تكـــاليف إعـــادة التكافـــل إن وجـــدت، 

  .الصندوق مبا يتفق ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية

أما خبصوص عوائد االستثمار فيمكن االتفاق على استعماهلا يف دعم املالءة املالية لصـندوق التكافـل، أو 

زيعهــا علــى املشــرتكني بعــد تســديد التعويضــات املســتحقة، باإلضــافة إىل توزيــع الفــائض التــأميين يف حــال تو 

  .حصوله، حيث ال جيوز لشركة التأمني بأي شكل من األشكال أخذ شيء منه

 :الوكالة المعدلة .2

الصــيغة األوىل تقــوم شــركة التــأمني التكــافلي حســب هــذه الصــيغة بالوظيفــة نفســها الــيت ســبق توضــيحها يف 

أساسـي، وهـو أخـذ الشـركة نسـبة مـن الفـائض التـأميين علـى سـبيل اهلبـة  اخـتالفلكـن مـع  استثماراً و  إدارةً 

  .أو التنازل هلا من طرف املشرتكني

  :وكحوصلة ملا سبق ميكن توضيح منوذج الوكالة يف إدارة شركة التأمني التكافلي وفق الشكل املوايل

  ركة التأمين التكافلي وفق صيغة الوكالةإدارة أعمال ش): 1-2(الشكل

  

دراسة حتليلية  - كراش حسام، أثر العالقات التعاقدية يف شركات التأمني على متطلبات مالء�ا املالية :المصدر

  .74، ص، 2019، 1دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة سطيف أطروحةمقارنة هلذه املتطلبات يف بعض الدول، 
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  إدارة العالقة المالية والعملية التأمينية وفق صيغة المضاربة: الفرع الثالث

أســـاس هـــذا النمـــوذج هـــو املضـــاربة الشـــرعية  الـــيت تتطلـــب وجـــود مضـــارب، ورب املـــال، ورأس املـــال،      

وهــي تقــوم علــى أســاس تقاســم الــربح بــني الطــرفني إن وجــد، حيــث مبقتضــى العالقــة التعاقديــة بــني شــركة 

 التأمني التكافلي، تقوم الشركة  بدور املضارب بـأموال صـندوق التكافـل الـذي ترجـع التأمني واملشرتكني يف

وقـــــد طبقـــــت املضـــــاربة يف إدارة أعمـــــال شـــــركات التـــــأمني أصـــــحاب املـــــال، ملكيتـــــه للمشـــــرتكني بصـــــفتهم 

  : 1التكافلي على صيغتني أو صورتني

 :تطبيق صيغة المضاربة في إدارة العملية التأمينية .1

فظـة احمل أمـوال إدارة العملية التأمينية يف شـركة التـأمني التكـافلي وفـق صـيغة املضـاربة، هـو إدارة قصود منامل

ها، حيــــث تتجســــد هــــذه الصــــيغة مــــن خــــالل حتصــــيل األقســــاط أو االشــــرتاكات التأمينيــــة ولــــيس اســــتثمار 

لـف املصـاريف التأمينية، دفع التعويضات ملستحقيها، تسديد جزء االشـرتاكات ملعيـد التكافـل، تسـديد خمت

  .اإلدارية ذات الصلة بالعلمية التأمينية

، ومــا يؤخــذ )أقســاط التــأمني(غــري أن املــال املوجــود باحملفظــة أو الصــندوق التــأميين هــو رأس مــال املضــاربة 

مـــن نســـبة عـــن املضـــاربة يف هـــذه احلالـــة يكـــون مـــن رأس املـــال نفســـه ولـــيس مـــن رحبـــه لكـــون عـــدم وجـــوده 

املضارب هي يد أمانة ال يغـرم إال يف حـال التعـدي والتقصـري واإلمهـال وخمالفـة  حينئذ، إضافة إىل  كون يد

  .أحكام املضاربة

مـن نسـبة عـن إدارة حمفظـة التـأمني مضـاربة، جنـد أنـه ) محلـة األسـهم(املضـارب  يأخـذهعلى مـا  وباإلسقاط

 يأخـــذهخيـــالف مـــا ورد يف أحكـــام املضـــاربة يف الفقـــه اإلســـالمي مـــا جيعـــل املضـــاربة غـــري صـــحيحة، ألن مـــا 

 .هو جزء من رأس مال املضاربة وليس من رحبها وبتايل يعترب املضارب متعديااملسامهون يف هذه احلالة 

  :تطبيق صيغة المضاربة في إدارة استثمار اشتراكات التأمين .2

تعتــرب هــذه الصــيغة، صــيغة إدارة اســتثمار أمــوال التــأمني وفــق املضــاربة، هــي الصــيغة الســليمة والصــحيحة 

لتطبيق منوذج املضاربة يف أعمال التأمني التكافلي، حيث تكون صيغة املضـاربة بـني املسـامهني واملـؤمن لـه، 

ة العمليــة التأمينيــة ذا�ــا كمــا يف الصــيغة األوىل، وإمنــا يف إدارة اســتثمار القــدر املتــاح مــن أمــوال لــيس يف إدار 

                                                 
دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة ال رسالة مقدمة لنيل شهادةجتارب عربية،  - فالق صليحة، متطلبات تنمية نظام التأمني التكافلي - 1

  .107، 106، ص ص، 2015 اجلزائر، حسيبة بن بوعلي، الشلف،



 شركات التأمين التكافليآليات عمل                     :                 الفصل الثاني

  

 
73 

التـــأمني وفقـــا ملفهـــوم املضـــاربة املعـــروف يف فقـــه املعـــامالت املاليـــة اإلســـالمية، مبعـــىن أن الســـامهني يقومـــون 

هـذا االسـتثمار إن وجـدت وفـق باستثمار أموال صندوق التأمني علـى سـبيل املضـاربة مقابـل تقاسـم أربـاح 

حــافزا هلــم نسـبة مشــاعة متفــق عليهــا مســبقا، األمـر الــذي حيقــق للمســامهني املؤسســني عائـدا ميكــن اعتبــاره 

  .ومشجع لزيادة االستثمار يف هذا النوع من شركات التأمني

  :الشكل األيتومما سبق ميكن توضيح منوذج املضاربة يف إدارة االستثمار يف شركة التأمني التكافلي وفق 

  إدارة أعمال شركة التأمين التكافلي وفق صيغة المضاربة): 2-2(الشكل

  

  .81كراش حسام، مرجع سابق، ص،   :المصدر

  صيغة الوقفإدارة العالقة المالية والعملية التأمينية وفق : الفرع الرابع

بــالتربع، والتــزام الصــندوق بتــربع تنطلــق فكــرة هــذه الصــيغة مــن إشــكالية املعاوضــة بــني التــزام املشــرتكني      

مقابــل، ويــرى أنصــار هــذه الصــيغة فضــال عــن الشــيخ تقــي عثمــاين أن بنــاء التــأمني التكــافلي وفــق لصــيغة 

الوقــف أســلم وأحســن، وســبب ذلــك أنــه ملــا جــاز فقهــاً للواِقــْف إذا مــا صــار مــن مجلــة املوقــوف علــيهم أن 

املتضــرر يف عقــد التــأمني املؤســس وقفــاً أن يعــود عليــه يعــود عليــه شــيء ممــا وَقفــُه، ومنــه جــاز للمــؤمن لــه  

ولتجـاوز هـذه املخالفـات اقــرتح 1،التعـويض كونـه صـار ممـن وقــف لصـاحلهم التـأمني ال علـى سـبيل معاوضــة

                                                 
، سنة 1، العدد 19دراسات اقتصادية إسالمية، ا�لد عبد العظيم أبو زيد، البناء الشرعي األسلم للتأمني اإلسالمي التكافلي، جملة  -  1

  .، بتصرف7، ص، 2013
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إنشــاء صــندوق تشــاركي  هــذا النمــوذج يف إدارة أعمــال التــأمني التكــافلي، مــن خــالل عثمــاين الشــيخ تقــي

  :1التاليةوفقا للمبادئ  ؤمن هلمهيئة وقف له الذمة املالية املستقلة عن شركة اإلدارة وعن امل شكل على

أن يتم إنشاء صندوق برأمسال معني وقفا على أعمال التأمني يكون له شخصية اعتبارية مستقلة  -

 حيق له �ا امتالك األموال واستثمارها حسب اللوائح املنظمة لذلك؛

يتمثل املورد األول يف اشرتاكات التأمني املدفوعة : ي نوعني من املوارديكون للصندوق الوقف -

على سبيل التمليك للصندوق الوقفي، أما املورد الثاين فهو عبارة عن عوائد استثمار أموال 

 الصندوق؛

إن مصاريف الوقف يف هذه احلالة تكون خمصصة ألعمال التأمني من دفع مبالغ التعويضات  -

 ني باإلضافة إىل املصاريف اإلدارية والتشغيلية وغريها؛املستحقة للمشرتك

تعويضات املشرتكني املدفوعة ليست عوضا عن اشرتاكهم يف الصندوق وإمنا هي عطاء مستقل  -

 من صندوق الوقف لكو�م صاروا ضمن مصاريف الوقف ومن مجلة املوقوف عليهم؛

االستثمارات، فله كذلك حق التصرف مبا أن للصندوق الوقفي حق ملكية االشرتاكات وعوائد  -

يف الفائض التأميين وفق ما تقتضيه اللوائح املنظمة لذلك، فقد يرحل للسنوات الالحقة قصد 

ختفيف اشرتاكات املستأمنني مستقبال أو حيتجز كاحتياطات أو أن يوزع كله أو بعضه على 

 املشرتكني؛

زامات اليت عليه، وما بقي من ذلك فإنه يف حال تصفية الصندوق فإنه ينبغي تسديد مجيع االلت  -

  .الرب هيصرف يف وجو 

  

  

  

  

  

                                                 
  .196، 189، ص ص، 2011، 2، ج2وث يف قضايا فقهية معاصرة، دار القلم، دمشق، سوريا، طعثماين حممد تقي، حب -  1
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  إدارة الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي :المطلب الثاني

املعلوم أن اهلدف من وراء إنشاء شركات التأمني التكـافلي هـو حتقيـق التعـاون علـى سـبيل التـربع بـني       

، ولـيس اهلـدف االسـرتباح مـن وراء هـذا النشـاط، �م أو بأحد منهم ر اليت قد تلحقاألفراد يف درء املخاط

شـــركات التـــأمني  كمـــا هـــو احلـــال يفتـــابع ولـــيس هـــو املقصـــود يف األســـاس،  ولـــو نفـــرض وحتقـــق فإنـــه ربـــح 

وبغــرض توضــيح ماهيــة الفــائض التــأميين  واهلــدف األساســي لوجودهــا، التجـاري والــيت تعتــربه رحبــا مملوكــا هلــا

أنواعـــه، طـــرق  مفهومـــه وتعريفـــه،: إىل كـــل مـــنالتكـــافلي ســـنتطرق ضـــمن هـــذا املطلـــب  يف شـــركة التـــأمني

  .حسابه ومعايري توزيعه

  الفائض التأميني مفهوم: الفرع األول

ض التــأميين يف شــركات التــأمني التكــافلي وجــب علينــا التعريــف ئبقصــد إعطــاء مفهــوم واضــح عــن الفــا     

ـــراز العوامـــل  ـــد أنواعـــه، وإب ـــه وحتدي ـــربح يف التـــأمني ب ـــه وبـــني ال ـــة بين ـــه وتبيـــان أهـــم الفـــروق اجلوهري املـــؤثرة في

  :التجاري، وذلك على النحو األيت عرضه

   :تعريف الفائض التأميني .1

  :جندالتكافلي، حيث ض التأميين يف شركات التأمني ئالتعاريف اليت تناولت الفا تتعدد

ـــأميين، وذلـــك بعـــد حســـم :" هـــو الفـــائض التـــأميين الفـــرق بـــني التعويضـــات وأقســـاط التـــأمني يف الوعـــاء الت

التقنيـــة اخلاصـــة بعمليـــة التـــأمني وبعـــد حســـم مصـــروفات إعـــادة التـــأمني، وبعـــد  واالحتياطـــاتاملخصصـــات 

   1".إضافة ما خيص الوعاء التأميين من أرباح االستثمار

يل االشــرتاكات املقدمــة مــن محلــة الوثــائق خــالل الفــرتة مــا يبقــى مــن إمجــا:" هــو كــذلك  والفــائض التــأميين

املالية بعد دفع إمجايل التعويضات للمتضررين مـنهم خـالل نفـس الفـرتة املاليـة، ودفـع مبـالغ إعـادة التـأمني، 

  2".واقتطاع املصروفات مع مراعاة التغريات يف املخصصات التقنية

                                                 
 3و2التعاوين، الرياض، السعودية، يومي عبد الباري مشعل، جتارب التصرف بالفاض التأميين، حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني  -  1

  .4، ص، 2010ديسمرب 

حممد عثمان طاهر شبري، الفائض التأميين يف شركات التأمني التكافلي، جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، العدد  -  2

  .373، 372، ص ص، 2012، 30
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مــن جممــوع األقســاط الــيت ) محلــة الوثــاق( املشــرتكني الرصــيد املــايل املتبقــي يف حســاب:" يعتــرب أيضــاً كمــا 

قــدموها وعوائــد اســتثمارا�ا، بعــد تســديد املطالبــات ورصــد االحتياطــات التقنيــة، وتغطيــة مجيــع املصــارف 

  1".والنفقات

مــا تبقــى مــن أقســاط املشــرتكني واالحتياطــات وعوائــدها بعــد خصــم مجيــع :" والفــائض التــأميين كــذلك هــو

والتعويضات املدفوعة، أو اليت ستدفع خالل السنة املالية، فهذا الناتج ليس رحبـا، وإمنـا يسـمى املصروفات 

  2".فائضا

انطالقــا مــن هــذه التعــاريف واســتنادا إىل مبــدأ التكافــل الــذي يقــوم عليــه نشــاط التــأمني يف الشــركة نســتنتج 

  :ض التأميينئبأن الفا

 ونفقاته؛) صندوق املشرتكني(لتأمني التكافلي رصيد مايل ناتج عن الفرق بني إيرادات صندوق ا -

 مــن مــا زاد بــاقي إمنــا هــوكــون الــربح مــا يزيــد عــن املــال مــن منــاء نتيجــة للتجــارة فيــه، لــيس رحبــا   -

 من نفقات؛ اً االشرتاكات مقارنة مبا كان متوقع حتصيل

 يعترب ملكا خالصا للمشرتكني وحدهم فقط دون شركة التأمني التكافلي؛ -

الوثائق التأمينية يـتم التصـرف فيـه مـن طـرف الشـركة املـديرة للصـندوق مبـا حيقـق حق خاص حبملة  -

  .من مصاحل ذا األخريهل

   :أنواع الفائض التأميني .2

ض غــري قابــل للتوزيــع باعتبــاره فــائض إمجــايل، وفــائض قابــل للتوزيــع باعتبــاره ئللفــائض التــأميين نــوعني، فــا

  : فائض صايف، وفما يلي سنوضح كل نوع على حدا

وهـو الفـرق بـني االشـرتاكات والتعويضـات، خمصـوما منـه املصـاريف  :الفائض التـأميني اإلجمـالي -

باإلضـافة إىل أنـه غـري قابـل للتوزيـع  التسـويقية واإلداريـة والتشـغيلية، واملخصصـات التقنيـة الالزمـة،

 .وهو ليس ناجتا عن نشاط استثمار شركة التأمني لالشرتاكات

                                                 
التأميين، حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني التعاوين، الرياض، السعودية، يومي أمحد حممد السعد، تطبيقات التصرف يف الفائض  -  1

  .14، ص، 2011ديسمرب  8و7

عجيل جاسم النشمي، مبادئ التأمني اإلسالمي، الدورة العشرون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، وهران، اجلزائر، للفرتة من  -  2

  .9، ص، 2012سبتمرب  18إىل 13
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وهــو الفــائض اإلمجــايل مضــاف لــه مــا خيــص املــؤمن هلــم مــن عوائــد  :الفــائض التــأميني الصــافي -

 1 .االستثمار بعد خصم ما عليهم من مصاريف

واملالحــظ خبصــوص جزئيــة أنــواع الفــائض التــأميين، فــإن أغلــب البــاحثني فيــه يســتعملون مصــطلح الفــائض 

املرحلـة النهائيـة الـيت يـؤول التأميين على حنو مطلق وهم يريدون بذلك الفـائض التـأميين الصـايف، كونـه ميثـل 

  2.إليها الفائض من اشرتاكات أو أقساط التأمني التكافلي

يتـــأثر الفـــائض التـــأميين يف شـــركات التـــأمني التكـــافلي  :المـــؤثرة فـــي الفـــائض التـــأميني لعوامـــلا .3

 :3نوضحها فما يلي وعة من العواملمبجم

 عدد املشرتكني فيه؛ حجم اشرتاكات أو أقساط التأمني، وحجم صندوق التكافل وبتايل -

 مقدار املطالبات بالتعويض املدفوعة للمتضررين من محلة الوثاق التأمينية؛ -

 مقدار النفقات واملصاريف املباشرة والغري مباشرة وهذا حبسب طبيعة عالقتها بالعملية التأمينية؛ -

 مقدار خربة املكلفني بنشاط التسويق يف شركات التأمني التكافلي؛ -

 من مبالغ مالية كاشرتاكات خمصصة لالستثمار؛مقدار ما توفر  -

مدى خربة شركة التأمني التكافلي يف إدارة حمفظتها االستثمارية ومتكنها من املفاضلة بـني أحسـن  -

 االستثمارات؛

 اختيــار شــركة التــأمني التكــافلي ملعيــد التكافــل املناســب مــن بــني عــروض اإلعــادة املتاحــة عامليــا، -

 إلعادة؛مراعية يف ذلك نسبة وسعر ا

 مقدار األجر املعلوم للوكالة الذي تدير على أساسه الشركة العملية التأمينية؛ -

                                                 
يفة عبد احلق، حممد إبراهيم مادي، الفائض التأميين وتوزيعه يف شركات التأمني اإلسالمي، حبث مقدم للملتقى الدويل السابع حول الع - 1

، 2012ديسمرب  4و3يومي  اجلزائر، جتارب دول، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، -الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير

  . 7ص، 
حممود العساف، الفائض التأميين أحكامه ومعايري احتسابه وتوزيعه، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، اجلامعة األردنية، يومي عدنان  -  2

  .4، ص، 2010أفريل  12و 11

3 - ahmed mohammed sabbagh, islamic takaful insurance from jurisprudents to applictions, 

the islamic insurance company, the deposit number at the national library (2012/11/4240), 

amman, jordan, p p,227, 228. 
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 تكوين املخصصات واالحتياطات التقنية وحجمها، -

  .سلوك محلة الوثائق التأمينية ومدى حتملهم املسؤولية ودرجة الوعي التأميين لديهم -

 :مقارنة بالربح في شركة التأمين التجاري التأميني في شركة التأمين التكافليالفائض  .4

مــــن خيتلـــف الفـــائض التـــأميين يف شـــركة التــــأمني التكـــافلي عـــن الـــربح يف شــــركة التـــأمني التجـــاري يف مجلـــة 

  :واليت سنلخصها يف اجلدول املوايل العناصر

  عناصر المقارنة بين الفائض التأميني والربح التأميني): 1-2(جدولال

  الربح التأميني التجاري  التأميني التكافلي الفائض  عنصر المقارنة

تابع ال مقصود كون التأمني التكافلي   حقيقته

  قائم على عقد التربع امللزم

مقصود أصالة ويدخل يف عناصر 

حساب قسط التأمني، كون التأمني قائم 

  على عقد املعاوضة املايل

التعاون يف تفتيت اخلطر والتكافل يف   اهلدف منه

وتعويضه والتربع به ابتداء، حتمل الضرر 

  إذ أن حكمه حكم أصله

املعاوضة وحتقيق مصلحة املسامهني مبعىن 

  حتقيق مصلحة شركة التأمني فقط

من حق محلة الوثائق التأمينية وحدهم   ملكيته

  ومملوك هليئة املشرتكني

من حق محلة األسهم وحدهم ومملوك 

  لشركة التأمني

كة وجملس اإلدارة وفقا ملا يقره نظام الشر   توزيعه

حسبما تقتضيه مصلحة محلة الوثائق 

  والتأمني التكافلي

وفقا ملا يقره نظام الشركة وحسبما 

  تقتضيه مصلحة املسامهني وشركة التأمني

العيفة عبد احلق، حممد إبراهيم مادي، الفائض التأميين وتوزيعه يف شركات التأمني اإلسالمي، حبث مقدم  :المصدر

جتارب دول، جامعة حسيبة بن بوعلي،  -السابع حول الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير للملتقى الدويل

  .8، ص، 2012ديسمرب  4و3الشلف، يومي 
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  طرق تحديد الفائض التأميني وتوزيعه: الفرع الثاني

ا لتحديد مقداره، قبل توزيع الفائض التأميين يف شركة التأمني التكافلي البد من وجود طرق تعتمد عليه

  :وعلى هذا األساس جاء ترتيب عناصر هذا الفرع كاأليت

 :طرق تحديد الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي .1

من منطلق تعدد املنتجات التأمينية يف شركة التكافل وتصنيفها حتت فرعني أساسني أال ومها التأمني 

واليت سبق وأن أشرنا هلا بالتفصيل يف الفصل األول من هذا التكافلي العام و التأمني التكافلي العائلي، 

  :البحث، فإن شركة التأمني التكافلي تعتمد على طريقتني لتحديد مقدار الفائض التأميين �ا

 :طريقة الوعاء التأميني الواحد -

ين واحد، مبعىن أن تصب االشرتاكات التأمينية اخلاصة بكل أنواع التأمني التكافلي العام يف وعاء تأمي

وبتايل يتم اعتبار أنواع التأمني كل فرع  1وأنواع التأمني التكافلي العائلي يف وعاء أخر خيتلف عن األول،

تأميين، كلها مبثابة صندوق واحد وحساب واحد، فيحسب الفائض التأميين من الفرق بني جمموع 

دة واحدة، وذلك بغض النظر يف الشركة كوحأنواع التأمني  االشرتاكات والتعويضات واخلصومات لكل

ما إذا كانت احلسابات املختلفة متكافئة من حيث االشرتاكات احملصلة أو من حيث التعويضات 

  2.أم ال املدفوعة

 :طريقة األوعية المختلفة -

ويف هذه الطريقة يتم األخذ بعني االعتبار أن كل نوع تأمني هو وعاء أو صندوق قائم بذاته، كصندوق 

السيارات، صندوق تأمني احلريق وغريهم من الصناديق حبسب أنواع التأمني يف الشركة، ويتم تأمني 

حتديد الفائض التأميين وفق هذه الطريقة لكل وعاء أو صندوق بشكل منفصل، أين تفصل موارد 

  .كل وعاء على حدا ودون السماح بأي اختالط أو تداخل بني أموال تلك األوعية  تواستخداما

يف شركات التأمني التكافلي  من هاتني الطريقتني املستخدمتني يف حتديد الفائض التأمييناملالحظ 

والتفرقة بينهما، هو أن الطريقة األوىل حتفظ مبدأ التعاون على سبيل التربع والتكافل بني املشرتكني وهو 

                                                 
  .30ناصر عبد احلميد، مرجع سابق، ص،  -  1

  .15عدنان حممود العساف، مرجع سابق، ص،  -  2
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كل ن مطلق اجلمع بني  ما يتطابق متاما وفكرة التأمني التكافلي اإلسالمي، كون الفائض التأميين حيدد م

وبتايل توزيع هذه احملافظ تعاين من عجز تأميين، حىت ولو كانت بعض احملافظ أو األنواع التأمينية، 

على اعتبار إمجايل املشرتكني يف نظام التأمني التكافلي يف الشركة من منطلق هذه الطريقة يكون الفائض 

ه يف الطريقة الثانية املستخدمة يف حتديد وليس على اعتبار كل حمفظة على حدا كما هو معمول ب

الفائض التأميين، وبتايل األرجح هو استعمال الطريقة األوىل ملا فيها من حفظ للمبادئ اليت قام عليها 

 .واليت ختلق له امليزة عن غريه من أنواع التأمني األخرىالتأمني التكافلي 

 :توزيع الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي .2

يئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اخلاص بالتأمني اإلسالمي الصادر عن ه )26(إن املعيار الشرعي رقم 

املالية اإلسالمية، قد وضح لشركات التأمني التكافلي طريقة التصرف يف الفائض التأميين وبالتحديد ما 

مدة على التصرف يف الفائض جيوز أن تشتمل اللوائح املعت:" البند اخلامس منه والذي كان نصهيف ورد 

مبا فيه املصلحة حسب اللوائح املعتمدة مثل تكوين االحتياطات، أو ختفيض االشرتاكات، أو التربع به 

جلهات خريية، أو توزيعه أو جزء منه على املشرتكني على أن ال تستحق الشركة املديرة شيئا من ذلك 

  1."الفائض

نص املعيار الشرعي هو طريقة  كله أو جزئه حبسب ما ورد يف  وبتايل نالحظ أن توزيع الفائض التأميين

يف ظل الضوابط والطرق املعتمدة يف توزيعه واليت سنفصل فيها  من طرق التصرف يف الفائض، وهذا 

  :كاأليت

  

  

  

  

  

  

                                                 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مرجع سابق، ، جملد املعايري الشرعية، هيئة التأمني اإلسالمي :)26(املعيار الشرعي رقم - 1

  .365ص 
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   :توزيع الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي ضوابط.1.2

  :1هناك ضوابط جيب أخذها بعني االعتبار نوردها فيما يلي عند توزيع الفائض التأميين

األصل يف حتديد طريقة احتساب وتوزيع الفائض التأميين هو عقد التأمني التكافلي تبعا ملا ورد  - 

  فيه من بنود وأحكام تنظم ذلك؛

األصل هو أن التأمني التكافلي قائم على أساس حتقيق التعاون بني املشرتكني يف صندوق  - 

  التكافل على درء املخاطر، وليس على أساس حتقيق الفائض والذي هو تابع ال مقصود؛

يوزع الفائض التأميين وفق رؤية هيئة الرقابة الشرعية مبا حيقق مصلحة محلة الوثائق التأمينية  - 

والشركة، فقد يوزع الفائض الصايف وفق نسبة حمددة للمؤمن هلم مباشرة، أو بتخفيض 

 للسنة املالية املوالية؛اشرتاكا�م 

يعامل املؤمن له سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، على أن له  عند احتساب الفائض التأميين - 

رقما حسابيا واحد طيلة فرتة تعاقده مع الشركة، بغض النظر عن اختالف الوثائق التأمينية اليت 

 اكتتب فيها؛

 قيق الفائض التأميين الصايف للتوزيع؛االحتياطات واملخصصات وصوال إىل حتوجوب استقطاع  - 

لسنة مالية معينة ببعض أو ) محلة الوثائق(خسارة حساب املشرتكني  إطفاءال مانع شرعا من  - 

 بكل الفائض مادام العقد قائم على التربع وأن النظام األساسي نص على ذلك؛

واحدة، وتعامل وحدة كعند احتساب الفائض وجب اعتبار إيرادات فروع التأمني يف الشركة   - 

 .على أ�ا حمفظة واحدة ختصم منها املصروفات بأنواعها املختلفة وااللتزامات

  

  

  

 

                                                 
دراسة مقارنة بني شركة تكافل ماليزيا وشركة  -عامر أسامة، أثر آليات توزيع الفائض التأميين على تنافسية شركات التامني التكافلي - 1

 ،1مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة سطيف رسالة، 2013-2008األوىل للتأمني األردن للفرتة  

  .، بتصرف89، ص، 2014 اجلزائر،
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  : توزيع الفائض التأميني في شركات التأمين التكافليطرق .2.2      

  :1يوزع الفائض التأميين يف شركات التأمني التكافلي وفق الطرق التالية

ال أثر لتحقق التعويض للمشرتك على استحقاقه لنصيبه  وأساس قيامها هو أنه :الطريقة األولى - 

من الفائض التأميين، فمن عوض تعويضا يستغرق كامل اشرتاكه، ومن عوض تعويضا يستغرق 

جزءا من اشرتاكه، ومن مل يعوض لسالمته من األضرار، فإن كلهم يقتسمون الفائض التأميين 

  االشرتاكات؛ة اشرتاكه إىل إمجايل الصايف بينهم، كل حبسب نسب

وأساسها أن معيار مطلق التعويض صاحل للتمييز بني املشرتكني كمعيار  :الطريقة الثانية - 

منضبط، فكل من عوض تعويضا استغرق اشرتاكه كله أو جزئه فإنه يكون قد استوىف حقه 

فال حق له يف الفائض التأميين، ألن الفائض حق بقية  بالتعويض من الصندوق التكافلي،

وفق هذا  -  الذين مل يتلقوا تعويضا، وعلى هذا فإن عدالة توزيع الفائض التأمييناملشرتكني

إمنا تتحقق يف أن كل مستفيد بالتعويض ولو كان قليال، هو حمروم من الفائض التأميين  - الرأي

  مطلقا؛

قة بني إن معيار العدالة يف توزيع الفائض التأميين وفق هذه الطريقة يتحقق بالتفر  :الطريقة الثالثة - 

د من التعويض مطلقا له احلق الكامل يف نصيبه من فمن مل يستف من عوض ومن مل يعوض،

الفائض، ومن مت تعويضه يستغرق نصف قيمة اشرتاكه فأكثر فهو غري مستحق للتعويض 

  ض التأميين؛ئمطلقا، وأما من مت تعويضه مبا دون النصف فهو مستحق لنصيبه من الفا

للتوزيع، هو أن حتديد الطريقة املالئمة  أو معيار ما جاءت به كل طريقة من أساس واألحق وفقواألرجح 

خيضع إىل حال شركة التأمني التكافلي ووضعيتها املالية، وبإمجاع أصحاب القرار فيها مبا حيقق الصالح 

ب أين يتم حسا على ،حيقق أهدافه على املدى الطويلو الستمرار صندوق التكافل ويرفع من كفاءته 

  :من الفائض التأميين املخصص للتوزيع وفق املعادلة التالية) حامل وثيقة(نصيب كل مشرتك 

 

  

                                                 
  .80، 79رياض منصور اخلليفي، تكييف العالقات املالية بشركات التأمني التكافلية، مرجع سابق، ص ص،  -  1

= نصيب المشترك من الفائض التأميني
التأمين للمشترك الواحد قسط

التأمين أقساطإجمالي 
 x الفائض التأميني المخصص للتوزيع  
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 :التكافليفي شركات التأمين  يحاالت العجز التأمين: الفرع الثالث

نتيجة لطبيعة النشاط التقين التأميين يف شركة التأمني التكافلي وبالتحديد يف صندوق التكافل أو 

عجز، وهذا األخري إذا حتقق فإن شركة التأمني  هناك املشرتكني، قد يكون هناك فائض كما قد يكون

استمرارية صندوق التكافل  بالوكالة فمن واجبها التصرف حفاظا على ةبوصفها مدير العملية التأميني

  :1الذي يطلق عليه تسمية عجز جندوعدم إفالسه، حيث من بني أسباب حتقق هذا الفارق السليب 

 اخنفاض قيمة القسط أو االشرتاك التأميين يف صندوق التأمني التكافلي؛ - 

 قابلية قيمة االشرتاك التأميين للتغيري بسبب طبيعة عقد التأمني التكافلي؛ - 

 املشرتكني بدفع قيمة اشرتاكا�م يف مواعيدها احملددة، إال أ�م قد ال يوفوا بذلك؛رغم تعهد  - 

عدم إدراك املشرتكني مبسؤولية تغطية العجز التأميين يف حالة تعثر صندوقهم، حيث تسودهم  - 

 .قناعة بأن التعويضات وتوزيع الفائض حق مكفول من طرف شركة التأمني التكافلي

تغطيته سواء باالعتماد  رغم حتقق هذا العجز التأميين تبقى لشركة التأمني إمكانية وجتدر اإلشارة إىل أنه

، والذي من صندوق املسامهنياملقدم ثل للجوء إىل القرض احلسن داخلي مالايل املتوازن ال على أدوات

  .يكأداة توازن مايل خارج  أو باالعتماد على إعادة التكافل ،سيسرتد الحقا من الفوائض املتحققة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
التعاوين، حبث مقدم للملتقى الوطين حول النظام القانوين للتأمني التعاوين، املركز سهام قارون، العجز التأميين يف شركات التأمني  - 1

  .7، ص، 2011أفريل 13و12يومي  اجلزائر، اجلامعي سوق أهراس،
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  شركات التأمين التكافليالعمليات في محاسبة : المطلب الثالث

مـن تعترب احملاسبة يف أي وحدة اقتصادية األساس األول لبنـاء نظـام املعلومـات فيهـا، وذلـك ملـا تـوفره       

األنســب ه، مبــا يــنعكس علــى اختــاذ القــرار وخارجــ هيكلهــا لألطــراف املتعــددة داخــلبيانــات فعليــة وشــاملة 

فيهـــا وجتاههـــا، وإضـــافة إىل هـــذا فـــإن احملاســـبة يف شـــركات التـــأمني التكـــافلي تســـتمد أسســـها مـــن القواعـــد 

ـــأميين الـــيت تعمـــل علـــى إثبـــات عملياتـــه وفـــق نظـــام  الفقهيـــة والشـــرعية وتتميـــز عـــن غريهـــا بتميـــز نشـــاط الت

  .متكامل سنورده يف هذا املطلب بالتفصيل

  التكافلي التأمينشركات  في ماهية المحاسبة: الفرع األول

  :مفهوم المحاسبة ونظامها في شركات التأمين التكافلي .1

بتوثيـق املعـامالت وتعيـني احلقـوق ومسـتحقيها مبراعـاة العـدل إلعطـاء إن مفهوم احملاسبة يف اإلسالم يتعلـق 

ـــة يف املنظـــور اإلســـالمي تشـــمل باإلضـــافة إىل تعيـــني  احلقـــوق، كـــل ذي حـــق حقـــه، وعليـــه فاحملاســـبة املالي

الكشـف عـن الوضـع املـايل للمنشــأة ونتائجـه بكيفيـة خاصـة يراعـى فيهــا التمييـز بـني احلـالل واحلـرام، وهــذا 

يعــين أن للمحاســبة اإلســالمية أهــداف يتعــني علــى احملاســب يف املؤسســة املاليــة اإلســالمية معرفتهــا واألخــذ 

  1.�ا وبالوسائل املوصلة إليها

هيكـــل تـــتم يف داخلـــه عمليـــات علـــى أنـــه كات التـــأمني التكـــافلي فيعـــرف يف شـــر النظـــام احملاســـيب  وأمـــا عـــن

ـــإلدارة حـــول أداء  ـــة متعـــددة ومتنوعـــة، لغـــرض تـــوفري بيانـــات ل ومعاجلـــات ماليـــة تســـتخدم فيـــه أدوات مالي

  2.الشركة

كمـــا يعـــرف النظـــام احملاســـيب يف شـــركات التـــأمني التكـــافلي علـــى أنـــه ذلـــك النظـــام الفرعـــي داخـــل املنظمـــة 

 كــون مــن جمموعــة مــن العناصــر املرتابطــة وخيــتص جبمــع وتبويــب ومعاجلــة البيانــات اخلاصــة بنشــاطوالــذي يت

                                                 
التكافلي مجال أيت حدادن، املعايري الشرعية واحملاسبية للتأمني اإلسالمي وإعادة التأمني، حبث مقدم للندوة حول مؤسسات التأمني  -  1

  .8، ص، 2011أفريل 26و 25يومي  اجلزائر، ،1والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة سطيف

عامر حسن عفانه، إطار مقرتح لنظام حماسيب لعمليات شركة التأمني التكافلي يف ضوء الفكر احملاسيب اإلسالمي، رسالة مقدمة لنيل  -  2

  .46، ص، 2010 احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، شهادة املاجستري يف
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املاليــة املالئمــة الختــاذ القــرارات إىل مســتخدميها وذلــك  لصــندوق التــأميين وحتليلهــا �ــدف توصــيل املعلومــةا

  1.وفقا ملفاهيم وأسس احملاسبة يف الفكر اإلسالمي

وبناء على ما ورد يف التعـاريف السـابقة ميكـن القـول بـأن اإلطـار احملاسـيب يف شـركات التـأمني التكـافلي هـو 

والــيت تســعى إىل تبيــان الوضــع  الفكــر احملاســيب اإلســالمي،املوافقــة ملبــادئ وأحكــام  اآلليــة أو العمليــةتلــك 

نظـام متكامـل العناصـر خمـتص يف ن خـالل مـاملايل احلقيقـي للشـركة ومتيـز بـني احلـالل واحلـرام يف تعامال�ـا، 

للخــروج باملعلومــة املاليــة املالئمــة ملســتخدميها يف  جتميــع وتبويــب ومعاجلــة البيانــات اخلاصــة بنشــاط الشــركة

   .اختاذ القرارات

  :شركات التأمين التكافلي في محاسبةالأهداف  .2

  :2التاليةلتكافلي إىل حتقيق األهداف ااحملاسبة يف شركات التأمني  تسعى

 املسامهة يف احلفاظ على األموال سواء كانت أموال املسامهني أو أموال محلة الوثائق؛ - 

إظهــــار نتيجــــة تنميــــة األمــــوال حيــــث يســــاعد التنظــــيم احملاســــيب علــــى تزويــــد إدارة شــــركة التــــأمني  - 

 التكافلي باملعلومات عن العوائد االستثمارية وتقييمها طبقا ملعايري االستثمار الشرعي؛

إظهار حقوق والتزامات كل من املسامهني ومحلة الوثائق التأمينية، وذلك ملعرفة الوضع املـايل ألي  - 

 ا يف أي حلظة من الزمن؛ممنه

قياس نتيجة النشاط اإلمجـايل واألنشـطة الفرعيـة خـالل فـرتة زمنيـة حمـددة طبقـا ألسـس القيـاس يف  - 

ابات االســتثمارية وحتفيــز العنصـــر الفكــر احملاســيب اإلســالمي، وبيــان العائــد علــى أصــحاب احلســ

 البشري ماديا ومعنويا؛

بــــني أصــــحاب احلســــاب االســــتثماري اخلــــاص حبملــــة ) الفــــائض التــــأميين(توزيــــع نتــــائج األنشــــطة  - 

الوثــائق التأمينيــة، باإلضــافة إىل توزيــع نتــائج األنشــطة اخلاصــة باســتثمارات املســامهني، والــيت حتــدد 

                                                 
جمدي السيد أمحد حممد الرتك، اإلطار العام لنظام املعلومات احملاسيب لصناديق التأمني اخلاصة يف ضوء الفكر احملاسيب اإلسالمي،  -  1

تكنولوجيا املعلومات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، حبث مقدم لندوة إدارة صناديق االدخار واملعاشات ودور 

  .8القاهرة، مصر، ص، 

  .25، 24 ، ص ص،عامر حسن عفانه، مرجع سابق -  2
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التــأمني التكــافلي حيكمهــا جمموعــة مــن العقــود املربمــة  نصــيب كــل طــرف باعتبــار أن أنشــطة شــركة

 يف ضوء أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية؛

بيــان املركــز املــايل لشــركة التــأمني التكــافلي علــى فــرتات دوريــة قصــرية، ممــا يعكــس أداء الشــركة يف  - 

 ؛)استخدامات األموال(تشغيل األموال 

لكـل مــن أصـحاب احلســابات االسـتثمارية وكــذلك حسـاب مقـدار زكــاة املـال املتعلقــة مبـا ميلكــون  - 

 املسامهني وضبط أسس توزيعها طبقا للقواعد املنظمة يف هذا اخلصوص؛

تزويد هيئات التحكيم الودي اإلسالمي، املنوط بالتحكيم يف اخلـالف بـني املتعـاملني مـع الشـركة  - 

 بالبيانات واملعلومات املساعدة يف أداء مهامها؛

لشـرعية بالبيانـات واملعلومـات الالزمـة للتأكـد مـن مـدى التـزام الشـركة بأحكـام تزويد هيئـة الرقابـة ا - 

 ومبادئ الشريعة اإلسالمية؛

تزويـد أجهـزة الرقابـة اخلارجيـة بالبيانـات واملعلومـات الـيت تسـاعدها يف الرقابـة علـى أداء الشـركة يف  - 

 .ضوء القوانني والتعليمات والسياسات املنظمة يف هذا اخلصوص

  في شركات التأمين التكافلي يمقومات النظام المحاسب: انيالفرع الث

يعتــرب النظــام احملاســيب يف شــركات التــأمني التكــافلي كغــريه مــن األنظمــة احملاســبية، لــه مقوماتــه اخلاصــة الــيت 

  :وحتقيق األهداف املنتظرة منه، ومن بني هذه املقومات جند تسهل عليه القيام بالدور املنوط له

 :1بيةالوحدات المحاس .1

شـركة التـأمني التكـافلي، حيـث  حسـابات مـن أهـميعترب كل من حساب محلة الوثـائق وحسـاب املسـامهني 

يــتم مــن خالهلمــا فصــل حقــوق والتزامــات املســامهني عــن حقــوق والتزامــات محلــة الوثــائق، وتتمثــل طبيعــة 

ـــد املـــؤمن هلـــم، والتعويضـــات املدفوعـــة هلـــم،  ـــائق يف قيمـــة االشـــرتاكات احملصـــلة مـــن عن حســـاب محلـــة الوث

والت إعـــادة التكافـــل، الفـــائض التـــأميين إذا واالحتياطـــات واملخصصـــات املشـــكلة، عوائـــد االســـتثمار، عمـــ

  .وجد

                                                 
  .114، ص، 2008اع للنشر والعلوم، حلب، سوريا، سامر مظهر قنطقجي، التأمني اإلسالمي التكافلي أسسه وحماسبته، شع -  1
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حني حساب املسامهني فهـو ميثـل رأس مـاهلم، منفصـل عـن احلسـاب األول، تـدفع منـه مجيـع املصـاريف 

العامـــة، كمـــا يســـتقطع منـــه االحتيـــاطي القـــانوين، ويضـــاف لـــه عوائـــد اســـتثمار رأس املـــال وكـــذلك نصـــيب 

  .قابل إدارة صندوق التكافل بالوكالة

وعليه تقسم الوحدات احملاسبية املشكلة للنظام احملاسـيب يف شـركة التـأمني التكـافلي إىل وحـدتني أساسـيتني  

  الوحدات المحاسبية المشكلة للنظام المحاسبي في شركات التأمين التكافلي

 

 عاع للنشـر والعلـوم، حلـب، سـوريا،سامر مظهر قنطقجي، التـأمني اإلسـالمي التكـافلي أسسـه وحماسـبته، شـ

تعتــرب املســتندات الــدليل املوضــوعي لإلثبــات يف الــدفاتر والســجالت احملاســبية، وحتتــوي علــى بيانــات متثــل 

املرتبطـــة بنشـــاط التـــأمني، وختتلـــف طبيعـــة 

احملاســيب، وعــادة مــا تتمثــل هــذه 

مني املســتندات يف وثــائق التــأمني الصــادرة، وإيصــاالت حتصــيل األقســاط والكشــوف الــواردة مــن أقســام التــأ

اإللغـــاءات واالســـرتدادات، كشـــوف العمـــوالت، الكشـــوف البنكيـــة، فـــواتري 
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حني حساب املسامهني فهـو ميثـل رأس مـاهلم، منفصـل عـن احلسـاب األول، تـدفع منـه مجيـع املصـاريف 

العامـــة، كمـــا يســـتقطع منـــه االحتيـــاطي القـــانوين، ويضـــاف لـــه عوائـــد اســـتثمار رأس املـــال وكـــذلك نصـــيب 

قابل إدارة صندوق التكافل بالوكالةهلم ماملسامهني من العموالت املستحقة 

وعليه تقسم الوحدات احملاسبية املشكلة للنظام احملاسـيب يف شـركة التـأمني التكـافلي إىل وحـدتني أساسـيتني  

  :كما موضح يف الشكل املوايل

الوحدات المحاسبية المشكلة للنظام المحاسبي في شركات التأمين التكافلي): 

سامر مظهر قنطقجي، التـأمني اإلسـالمي التكـافلي أسسـه وحماسـبته، شـ

. 

 :1المجموعة المستندية

تعتــرب املســتندات الــدليل املوضــوعي لإلثبــات يف الــدفاتر والســجالت احملاســبية، وحتتــوي علــى بيانــات متثــل 

املرتبطـــة بنشـــاط التـــأمني، وختتلـــف طبيعـــة  االقتصـــاديةمـــدخالت النظـــام احملاســـيب، وتعتـــرب دلـــيال لألحـــداث 

احملاســيب، وعــادة مــا تتمثــل هــذه املســتندات والــدورة الــيت متــر �ــا وفقــا لألســلوب املتبــع للتعبــري عــن النظــام 

املســتندات يف وثــائق التــأمني الصــادرة، وإيصــاالت حتصــيل األقســاط والكشــوف الــواردة مــن أقســام التــأ

اإللغـــاءات واالســـرتدادات، كشـــوف العمـــوالت، الكشـــوف البنكيـــة، فـــواتري املختلفـــة، حمفظـــة التعـــديالت و 

                                         
114.  

:                 الفصل الثاني

حني حساب املسامهني فهـو ميثـل رأس مـاهلم، منفصـل عـن احلسـاب األول، تـدفع منـه مجيـع املصـاريف  يف

العامـــة، كمـــا يســـتقطع منـــه االحتيـــاطي القـــانوين، ويضـــاف لـــه عوائـــد اســـتثمار رأس املـــال وكـــذلك نصـــيب 

املسامهني من العموالت املستحقة 

وعليه تقسم الوحدات احملاسبية املشكلة للنظام احملاسـيب يف شـركة التـأمني التكـافلي إىل وحـدتني أساسـيتني  

كما موضح يف الشكل املوايل

): 3-2(الشكل

سامر مظهر قنطقجي، التـأمني اإلسـالمي التكـافلي أسسـه وحماسـبته، شـ :المصدر

.114، ص، 2008

المجموعة المستندية .2

تعتــرب املســتندات الــدليل املوضــوعي لإلثبــات يف الــدفاتر والســجالت احملاســبية، وحتتــوي علــى بيانــات متثــل 

مـــدخالت النظـــام احملاســـيب، وتعتـــرب دلـــيال لألحـــداث 

املســتندات والــدورة الــيت متــر �ــا وفقــا لألســلوب املتبــع للتعبــري عــن النظــام 

املســتندات يف وثــائق التــأمني الصــادرة، وإيصــاالت حتصــيل األقســاط والكشــوف الــواردة مــن أقســام التــأ

املختلفـــة، حمفظـــة التعـــديالت و 

                                                
114املرجع نفسه، ص،  -  1
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الــيت يف جمموعهـا تعتــرب نقطـة بدايــة تـدفق املعلومــات تسـديد النفقـات واملصــاريف، وغريهـا مــن املسـتندات و 

  1.احملاسبية عرب النظام احملاسيب إىل القوائم املالية

 :السجالت والدفاتر المحاسبية .3

نظــرا خلصوصــية نشــاط شــركة التــأمني التكــافلي فــإن النظــام احملاســيب فيهــا يقتضــي مســك ســجالت ودفــاتر 

  :2حماسبية كاأليت

وتقيد به مجيـع الوثـائق التأمينيـة الـيت تربمهـا شـركة التـأمني، ويشـمل البيانـات  :إصدار الوثائقسجل .1.3

  :التالية

 رقم وثيقة التأمني وتاريخ صدورها؛ - 

 تاريخ بدأ التأمني و�ايته؛ - 

 اسم املؤمن له ملشرتك وعنوانه؛ - 

 موضوع التأمني؛ - 

 األقساط املستوفاة؛ - 

 التعديالت اليت تطرأ على الوثيقة؛ - 

 .ترى الشركة إضافتهاأي بيانات  أخرى  - 

وتقيـــد بـــه مجيـــع املطالبـــات بـــالتعويض املقدمـــة للشـــركة، ويشـــمل  :ســـجل المطالبـــات والتعويضـــات.2.3

  :البيانات التالية

 رقم املطالبة وتارخيها؛ - 

 رقم الوثيقة ومدة التأمني؛ - 

 اسم املؤمن له املتضرر؛ - 

 تاريخ ومكان وقوع احلادث ونوعه؛ - 

 لتعديالت اليت تطرأ عليه؛املخصص التقين املقدر للحادث وا - 

 قيمة التعويض املسدد وتاريخ السداد؛ - 

                                                 
  .27عامر حسن عفانه، مرجع سابق، ص،  -  1

  .25، 20، ص ص، 2005اجلامعية، كلية التجارة، مصر،  أمحد صالح عطية، حماسبة شركات التأمني، الدار -  2
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 .أي بيانات أخرى ترى شركة التكافل إضافتها - 

وتقيـــد بـــه مجيـــع عمليـــات إعـــادة التكافـــل للشـــركة ســـواء كانـــت اختياريـــة أو  :ســـجل إعـــادة التـــأمين.3.3

  :إجبارية، ويشمل البيانات التالية

 اسم وعنوان الشركة املسندة؛ - 

 بدء االتفاقية و�ايته؛تاريخ  - 

 الشروط األساسية للتعاقد؛ - 

 أجرة اإلعادة وحصة االحتفاظ والتنازل؛ - 

 .أية بيانات أخرى ترى الشركة ضرورة يف إضافتها - 

  اإلثبات المحاسبي للعمليات في شركات التأمين التكافلي :الفرع الثالث

ميكـــن اختصـــارها يف ثـــالث عمليـــات إن تركيبـــة النشـــاط التقـــين واملـــايل يف شـــركات التـــأمني التكـــافلي، 

  :أساسية، وهي

 ؛اً شرتاكات باعتبارها إيرادحتصيل اال - 

 ؛باعتبارها نفقات واملصاريف امللحقة دفع التعويضات - 

 .احتساب الفائض التأميين الصايف - 

ومــــن هــــذا املنطلــــق علــــى احملاســــب يف شــــركة التــــأمني التكــــافلي أن يثبــــت هــــذه العمليــــات يف اليوميــــة 

  :ركة على النحو األيتاحملاسبية للش

 :إثبات اشتراكات التأمين التكافلي محاسبيا .1

فإن إثبات اشـرتاكات التـأمني التكـافلي ):19( احملاسبة املالية رقم من نص معيار 2وفقا ملا جاء يف الفقرة 

يـــتم يف تـــاريخ بـــدء ســـريان وثيقـــة التـــأمني، أو بـــدء ســـريان اخلطـــر املـــؤمن ضـــده، حيـــث تثبـــت االشـــرتاكات 

  يف قائمـة اإليــرادات واملصـروفات حلملــة الوثـائق، ويف حــال" اشـرتاكات مكتســبة"املكتسـبة يف بنـد منفصــل 

  : كان االشرتاك عن طريق وسيط تأمني فإن عمولته يتم إثبا�ا يف بند منفصل
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 وتقيـد هـذه 1بصفتها مصروفا يف قائمة اإليرادات واملصـروفات حلملـة الوثـائق،" عموالت وسطاء التأمني" 

  :البنود حماسبيا كاأليت

  :في حالة االشتراكات المباشرة

×    

×  

  الصندوق/ من حـ

  اشرتاكات مكتسبة/ إىل حـ                                   

  إثبات االشرتاكات املكتسبة

××    

××  

  :ر وسيط التأمينفي حال تم االشتراك عب

×  

×  

  

  

×  

  عموالت وسطاء التأمني/ من حـ

  الصندوق/حـ    

  اشرتاكات مكتسبة/ إىل حـ                                   

  إثبات االشرتاكات املكتسبة عن طريق وسيط التأمني

××  

××  

  

  

××  

يان وثيقـة التـأمني، أو بـدء سـريان اخلطـر املـؤمن ر يـتم يف تـاريخ بـدء سـ :إثبات االشتراكات الغير مكتسبة

واملتعلقــة بــالفرتات املاليــة الالحقــة يف قائمــة املركــز املــايل يف بنــد ضــده، وتثبــت االشــرتاكات الغــري مكتســبة 

  :وتقيد كاأليت2،"اشرتاكات غري مكتسبة"

  

 

                                                 
واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية جملد معايري احملاسبة االشرتاكات يف شركات التأمني اإلسالمية، ): 19(معيار احملاسبة املالية رقم -  1

ص  ،2الفقرة ،2007-ه1428، املنامة، البحرين، AAOIFI-اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

589.  

  .3، الفقرةاملرجع نفسه -  2

×  

  

  

×  

×  

  الصندوق/من حـ

  اشرتاكات مكتسبة/ إىل حـ                              

  اشرتاكات غري مكتسبة/ حـ                                  

  اليت متتد ألكثر من فرتة ماليةإثبات االشرتاكات 

××  

  

  

××  

××  
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 :محاسبيا والمصاريف الملحقة التأمين التكافلي تعويضاتإثبات  .2

بعــد اســتكمال الــدورة املســتندية الضــرورية لعمليــة تســوية املطالبــات يــتم  :1إثبــات التعويضــات المســددة

  :احملاسيب األيتإثبات التعويضات املسددة من صندوق التأمني التكافلي وفق القيد 

×  

  

  

×  

  

  التعويضات/ من حـ

  الصندوق/إىل حـ                                   

  إثبات التعويضات املسددة من صندوق التكافل

××    

××  

وهنا منيز ثالث أنواع من النفقـات، حيـث جنـد تلـك النفقـات املتعلقـة مبرحلـة  :إثبات المصاريف األخرى

مــن طــرف هيئــة مقابــل إدارة أعمــال صــندوق التكافــل التأســيس، ونفقــات املتعلقــة بالتســيري، وأجــرة الوكالــة 

 :جور إدارة أعمال التأمني يكون القيد كاأليتاملسامهني، فبالنسبة أل

×  

  

  

×  

  

  أعمال التأمنيأجرة إدارة / من حـ

  حساب املسامهني/إىل حـ                                   

  املستحقة هليئة املسامهني إثبات أجرة الوكالة

××    

××  

وهــي تلــك املصــاريف املتعلقــة مبرحلــة التأســيس الــيت ســبق التفصــيل فيهــا يف املبحــث : نفقــات التأســيسأمــا 

 :األول، حيث تتم معاجلتها وفق القيد األيت

×  

  

  

×  

  

  مصاريف التأسيس/ من حـ

  الصندوق/إىل حـ                                   

  إثبات مصاريف التأسيس 

××    

××  

 :ة، كهرباء، وتقيدوهي تلك النفقات اإلدارية األخرى، كاملصاريف العام: نفقات التسيريحني  يف

×  

×  

  

  

  

×  

  

  مصاريف عامة/ من حـ

  كهربا وهاتف/ حـ    

  الصندوق/إىل حـ                                   

  إثبات املصاريف امللحقة األخرى

××  

××  

  

  

××  

                                                 
  .117، 115سابق، ص ص،  مظهر قنطقجي، مرجع -  1
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 :احتساب الفائض التأميني .3

ض التــأميين هــو الرصــيد املــايل املتبقــي يف حســاب املشــرتكني، حيــث يــتم احتســاب الفـــائض ئحماســبيا الفــا

  :اجلدول املوايلكما هو مبني يف يف شركة التأمني التكافلي  التأميين 

  ض التأميني في شركة التأمين التكافليئحساب الفا): 2-2(جدول

  البيان  جزئي  كلي

  جمموع االشرتاكات التأمينية  ××  

  أرباح استثمارات محلة الوثائق+   ××  

  عوائد إعادة التأمني التكافلي+   ××  

  إمجايل اإليرادات=   )1(  ××

  التعويضات املسددة+   ××  

  املخصصات التقنية+   ××  

  نفقات إعادة التأمني+   ××  

  أجرة الوكالة للمسامهني+   ××  

  الزكاة املستحقة+   ××  

  إمجايل النفقات=   )2(  ××

  الفائض التأميين=   )2(- )1(  ××

  .36عامر حسن عفانه، مرجع سابق، ص،  :المصدر

القوائم املالية لشركة التأمني التكافلي، بعد حساب رصيد الفائض التأميين، يتم إثبات قيمته حماسبيا يف و 

من  ، ليتم اختاذ قرار توزيعه)حساب املشرتكني(وبالتحديد يف قائمة اإليرادات واملصاريف حلملة الوثائق 

  .الحقا عدمه
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  شركات التأمين التكافليل اإلطار االحترازي :المبحث الثالث

�دف ضمان حتقق أهداف العمليات التأمينية واملالية االستثمارية يف إطار تشغيلي وظيفي مالئم    

نه التأكد من على أعمال شركات التأمني التكافلي، والذي من شأالبد من وجود إطار احرتازي فعال 

االلتزام بضوابط ومبادئ وأحكام الشريعة إجناز األهداف املسطرة لكل عملية، والتحقق من مدى  درجة

اإلطار االحرتازي اخلاص بشركات  إىلوعليه سنخصص فقرات هذا املبحث للتطرق اإلسالمية يف ذلك، 

  .التأمني التكافلي على النحو األيت عرضه

  ضوابط شركات التأمين التكافلي:المطلب األول

تقليــدي التجــاري، وحـىت تكــون أعمالــه موافقــة ملبــادئ حـىت يتميــز التــأمني التكــافلي عـن نظــريه التــأمني ال   

وأحكام الشـريعة اإلسـالمية، وجـب علـى القـائمني بأعمـال التكافـل مراعـاة جمموعـة مـن الضـوابط نقسـمها 

ضـوابط عامـة، ضـوابط االسـتثمار وضـوابط اإلعـادة يف شـركات التـأمني : يف مطلبنا هذا إىل ثـالث ضـوابط

  .التكافلي

  ط العامة في شركات التأمين التكافليالضواب: الفرع األول

وحتكم اإلطار العام لسري أعمال شركات التأمني التكافلي، وتنقسم بدورها إىل ضوابط السـلوك املهـين     

  .أو سلوكيات العمل، وضوابط ممارسة العمل أو النشاط التأميين

  :1يلي فماهذه الضوابط وتتمثل  :شركات التأمين التكافليلعمل الوابط سلوكيات ض .1

وجـــب علـــى شـــركة التـــأمني التكـــافلي إثبـــات أن عمليتهـــا  :االلتـــزام بأحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية - 

حتكـــم بنظـــام فعـــال موافـــق ألحكـــام ومبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية، وأن ســـلوكيات عملهـــا متـــارس 

 ؛ابطريقة مسؤولة اجتماعي

تبلــــغ أعلــــى معــــايري جيــــب علـــى شــــركة التــــأمني التكــــافلي أن حيــــث  :لــــة العادلــــةوالمعاماألمانــــة  - 

 الصدق واألمانة واملعاملة العادلة يف كل تصرحيا�ا وتعامال�ا، خاصة مع عمالئها؛

                                                 
، IFSB- العمل للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية، جملس اخلدمات املالية اإلسالميةاملبادئ اإلرشادية لسلوكيات  -  1

  .، بتصرف23، 7، ص ص، 2009ديسمرب 
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إذ يتوجـــب علـــى شـــركة التـــأمني التكـــافلي أن تـــويل العنايـــة الكافيـــة  :العنايـــة والحـــرص الواجـــب - 

واحلــرص الواجــب جلميــع عمليا�ــا وللطريقــة الــيت �يكــل �ــا منتجا�ــا وتــوفر وســائل متويلهــا، طبعــا 

 يف ظل التزامها بأحكام الشريعة وإدارة املخاطر؛

إلجـــراءات واألنظمـــة جيـــب علـــى شـــركة التـــأمني التكـــافلي أن تتأكـــد مـــن تـــوفر ا :القـــدراتتـــوفر  - 

ـــة، واملعرفـــة  ـــة الكافي الالزمـــة لســـري وظائفهـــا، وتتأكـــد مـــن أن القـــائمني �ـــذه الوظـــائف هلـــم الدراي

 واملهارات الالزمة إلجناز مهامهم بفعالية؛

على شركة التأمني التكـافلي أن تتخـذ اخلطـوات األساسـية  :جمع المعلومات المتعلقة بالعمالء - 

 لفهم ظروف ومتطلبات عمالئها، لكي تقدم هلم منتجات تتوافق واحتياجا�م التأمينية؛

علــى شــركة التــأمني أن تقــدم لعمالئهــا احلــالني واملتــوقعني  :إعــداد المعلومــات المقدمــة للعمــالء - 

والصـــادقة عـــن وثـــائق التـــأمني وكـــل التقـــارير الصـــادرة يف املســـتقبل، املعلومـــات الكافيـــة، الواضـــحة 

 عنها؛

وجــب علــى شــركة التكافــل معرفــة حــاالت التعــارض بينهــا  :عــدم تعــارض المصــالح والواجبــات - 

وبني عمالئها النامجة عن املنتجات اليت تقدمها، وعليها جتنبها واإلفصاح عنها وإدار�ا أخـذة يف 

 .ملة الوثائق واملسامهنيحلذلك اعتبارا 

  :1وتتمثل هذه الضوابط يف :شركات التأمين التكافلي سير العمل فيضوابط  .2

، حبيــــث يكــــون دارة أعمــــال التــــأمني التكــــافلي يف شــــركة التــــأمنيالئــــم إلاملطــــار اإل تــــوفريب و وجــــ - 

مصــمما للقيــام باإلشــراف والرقابــة والتــدقيق ملخــاطر صــندوق املشــرتكني واســتثمارا�م، وبالتحديــد 

واملطابقــة للتأكــد مــن مــدى االلتــزام حبمايــة مصــاحل املشــرتكني واملســتفيدين بالدرجــة آليــة الفحــص 

 األوىل، وحتقيق أهداف التكافل بالدرجة الثانية؛

العـاملني  املهنيـني وإلـزامعلى شركة التأمني التكافلي أن تعتمد ميثاق ألخالق وسلوكيات العمـل،  - 

مــع وضــع آليــات للتأكــد مــن درجــة �ــا علــى مجيــع املســتويات اإلداريــة بالتقيــد بــه وتطبيــق بنــوده، 

 االلتزام والعمل �ذا امليثاق؛

                                                 
  .، بتصرف43، 13املبادئ اإلرشادية لضوابط التأمني التكافلي، مرجع سابق، ص ص،  -  1
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الداخليــة لشــركة التــأمني التكــافلي ومراقبــة درجــة االلتــزام �ــا،  تالسياســاوجــوب اإلقــرار عــن كــل  - 

ألطـــراف املتدخلـــة يف نشـــاط التـــأمني وفــق هيكـــل مناســـب مـــن شـــأنه أن حيفـــظ حقـــوق ومصـــاحل ا

 التكافلي؛

فيما يتعلـق بالتـأمني التكـافلي، جيـب علـى الشـركات أن تتبـىن معـايري وممارسـات دوليـة يف احملاسـبة  - 

والتـــدقيق واإلفصـــاح املـــايل، والـــيت تســـمح بإعطـــاء صـــورة صـــادقة وموضـــوعية ملركزهـــا املـــايل ونتـــائج 

  نتائج فرتة معينة وفرتة أخرى؛أعماهلا، وتتيح كذلك إمكانية املقارنة بني

كـــافلي أن تضـــمن لـــديها اآلليـــات املالئمـــة ملواجهـــة القـــدرة علـــى جيـــب علـــى شـــركات التـــأمني الت - 

الســداد بصــورة فعالــة يف ســبيل احلفــاظ علــى املــالءة املاليــة لصــندوق التكافــل، عــالوة علــى إجيــاد 

 املناسبة؛ تطريقة مثلى لتكوين املخصصات التقنية واالحتياطا

جيب على شركات التأمني التكافلي أن تعتمد وتفعل إسرتاتيجية اسـتثمار معقولـة وأن تـدير بكـل  - 

  .موجودات ومطلوبات التكافل ةاحرتازي

  ضوابط االستثمار في شركات التأمين التكافلي: الفرع الثاني

مبــالغ ، وهــي كلهــا مــن حكــم أصــله وهــو االشــرتاكات لفــائض التــأميينلالشــرعي  الضــابط كــمحيســتمد   

كـــل االشـــرتاك فيـــه قبـــوال ضـــمنيا ب، حيـــث يعتـــرب متـــربع �ـــا كلهـــا أو بعضـــها وفقـــا لنظـــام التـــأمني التكـــافلي

التصرف يف الفائض التأميين املتحقـق املتعلقة ب ، مبا فيها تلكالشروط املبينة يف الوثائق أو اللوائح التنظيمية

أن تســــتثمر هــــذا الفــــائض  التكــــافلي الصــــندوقيف صــــندوق املشــــرتكني، حيــــث حيــــق للشــــركة املــــديرة هلــــذا 

  :2ية واليت نوضحها فيما يليضوابط االستثمار �موعة من ال مع وجوب مراعا�ا 1،التأميين

االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية حبيث تكون مجيـع اسـتثمارات شـركة التـأمني التكـافلي بـالطرق  - 

 املشروعة؛

 والتشريعات اخلاصة بشركات التأمني التكافلي؛االلتزام بالقوانني واللوائح واألنظمة  - 

                                                 
التوسع يف اخلدمات التأمينية اإلسالمية، رسالة مقدمة لنيل شهادة حنان الربجياوي احلمصي، توزيع الفائض التأميين وأثره على  - 1

  .29، ص، 2008املاجستري يف املصارف اإلسالمية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، دمشق، سوريا، 

رف واملؤسسات املالية  للمصاأمحد حممد الصباغ، الطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمني اإلسالمي، حبث مقدم للمؤمتر الثاين - 2

  .22، ص، 2007مارس  13و12يومي دمشق، سوريا،  اإلسالمية،
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الصـادرة عـن هيئـة احملاسـبة واملراجعـة و اخلاصـة بشـركات التـأمني التكـافلي الشـرعية االلتزام باملعايري  - 

 اخلاصة باالستثمار؛) AAOIFI(للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 الشركة فيما يتعلق باالستثمار؛االلتزام بالنظام األساسي والسياسات الداخلية املعمول �ا يف  - 

، فلكــل جملــس رؤيتــه وإســرتاتيجيته االســتثمارية اخلاصــة التقيــد بقــرارات وتعليمــات جمــالس اإلدارة - 

 .اليت حيقق من خالهلا مصلحة الشركة

  شركات التأمين التكافليإعادة التأمين في ضوابط : الفرع الثالث

التكافـــل وضـــوابط تتعلـــق  ط تتعلـــق مبشـــغل إعـــادةالضـــوابط، ضـــواب ويف هـــذا اجلـــزء سنوضـــح نـــوعني مـــن   

  .بإعادة التأمني لدى شركات اإلعادة التقليدية التجارية

وقـــد  :ممارســـة نشـــاط إعـــادة التـــأمين الخاصـــة بشـــركات التكافـــل وإعـــادة التكافـــل ضـــوابط .1

ـــار رقـــم  ورتبهـــا يف ) IFSB( الصـــادر عـــن جملـــس اخلـــدمات املاليـــة اإلســـالمية) 18(حـــددها املعي

  :1حماور كاأليتمخسة 

إذ يتوجــب علــى مشــغلي إعــادة التكافــل إنشــاء  :الضــبط المؤسســي لشــركات إعــادة التكافــل - 

إطــار ضــوابط شــامل يف شــركات إعــادة التكافــل الــيت يــديرو�ا وفــق مــا يتناســب مــع منــاذج أعمــال 

إضــــافة إىل ضــــرورة  ووفــــق مــــا يــــدير ويــــتحكم يف تضــــارب املصــــاحل فيهــــا، إعــــادة التكافــــل لــــديها،

مشــغلي إعــادة التكافــل ملتطلبــات الكفــاءة واملالئمــة ذات الصــلة مبناصــبهم قبــل الســماح  خضــوع

 هلم بتويل مسؤوليا�م وكذا وجوب نزاهتهم واستقالليتهم؛

يتعـــني علـــى مشـــغل إعـــادة التكافـــل أن يضـــمن أن مجيـــع  :االلتـــزام بأحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية - 

حيـث العقـد أو املخـاطر الكامنـة املقبولـة علـى  األعمال املسندة لـه متوافقـة ومبـادئ الشـريعة، مـن

حــد ســواء، كمــا ينبغــي أن يكــون لديــه تــدابري ســارية لتحديــد واختيــار أي دخــل تشــوبه عناصــر 

 حمرمة؛

                                                 
، أفريل IFSB-، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية)إعادة التأمني اإلسالمي(املبادئ اإلرشادية إلعادة التكافل ): 18(املعيار رقم -  1

  .69، 33، ص ص، 2016



 شركات التأمين التكافليآليات عمل                     :                 الفصل الثاني

  

 
97 

حيـــث وجـــب علــى مشـــغل إعـــادة التكافــل أن يضـــمن إطـــار مالئـــم  :الفعـــال اإلطــار االحتـــرازي - 

علــى حنــو موعــة مــن اآلليــات املناســبة إلدارة خمــاطر شــركة اإلعــادة، باإلضــافة إىل ضــمان تطبيــق جم

 وحذرة؛سليم للحفاظ على املالءة املالية يف الشركة، مبا فيها إسرتاتيجية استثمارية سليمة 

ضــرورة اعتمــاد وتنفيــذ إجــراءات اإلفصــاح املناســبة الــيت تــزود الفــاعلني يف  :الشــفافية واإلفصــاح - 

السوق التأمينية باملعلومات اجلوهرية وذات الصلة، مع وجـوب اإلفصـاح للشـركة املسـندة ألعمـال 

 التأمني التكافلي عن هذه املعلومات قبل إبرام أي اتفاقية إعادة تكافل مهما كان نوعها؛

جيـــب أن تقـــوم الســـلطات الرقابيـــة باإلشـــراف  :ى بـــرامج إعـــادة التكافـــلاإلشـــراف والرقابـــة علـــ - 

والرقابة على برامج إعادة التكافل وبرامج اإلسناد يف شركات التأمني، لـيس فقـط مـن وجهـة نظـر 

  .احرتازية لكن �دف ضمان املصاحل وتوافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية

وتنقسـم بـدورها إىل نـوعني،  :قليديـة التجاريـةضوابط إعـادة التـأمين لـدى شـركات اإلعـادة الت .2

  :1ضوابط شرعية قبل البدء يف عملية إعادة التأمني وضوابط عند تنفيذ برامج إعادة التأمني

  :لدى شركات اإلعادة التجارية ضوابط شرعية قبل البدء في عملية إعادة التأمين.1.2

  ضرورة حتقق احلاجة امللحة؛ - 

  الكمية والزمن؛أن تقدر احلاجة بقدرها، يف  - 

  .املراجعة الدورية ملدى حتقق احلاجة وتقديرها بقدرها - 

  :لدى شركات اإلعادة التجارية ضوابط تنفيذ برامج إعادة التأمين.2.2

مع شركة اإلعادة التجارية إىل أخذ الفائدة، أو دفعهـا سـواء احتفظـت شـركة أن ال يؤدي التعامل  - 

  حتت التسوية معها أو ال؛التأمني التكافلية املتنازلة باحتياطات 

أن ال تطالب شركة التأمني التكافلية بنصيب من عوائـد اسـتثمارات شـركة إعـادة التـأمني التجاريـة  - 

  ألقساط التأمني املتنازل عنها؛

                                                 
 للتأمني وإعادة التأمني التكافلي مع التطبيق العملي، حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين،حممد أمحني، الضوابط الشرعية  -  1

  .184، 183، ص ص، 2014ماي  19و18يومي  أبوظيب،
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عدم قبول أية عمولة من شركات إعـادة التـأمني التقليديـة عـن إعـادة التـأمني لـديها، وال مـانع مـن  - 

  ادة بديال على ذلك؛االتفاق على ختفيض قسط اإلع

  إدارة مخاطر شركات التأمين التكافلي ومالءتها المالية :المطلب الثاني

إن شـــركات التـــأمني التكـــافلي كغريهـــا مـــن شـــركات األمـــوال األخـــرى، فـــربغم مـــن أ�ـــا وجـــدت لتغطيـــة     

لنـوع معـني مـن األخطـار، والـيت يسـتوجب  ةخماطر األفراد واملؤسسات، إال أ�ا قد تكون هي نفسـها عرضـ

عليهــا الـــتحكم فيهـــا وإدار�ــا وفـــق مـــا يــنعكس إجيابـــا علـــى مســتوى املـــالءة املاليـــة فيهــا، ومـــن هـــذا البـــاب 

  .التفصيللتكافلي ومالء�ا املالية بلتوضيح كل من خماطر شركة التأمني اسنخصص هذا املطلب 

  مخاطر شركات التأمين التكافلي: الفرع األول

ميكـــن القـــول بأ�ـــا شـــبيهة بتلـــك الـــيت والـــيت  تتعـــرض شـــركات التـــأمني التكـــافلي إىل مجلـــة مـــن املخـــاطر    

خاصــة مــا بالتــأمني التكــافلي  تتعــرض هلــا شــركات التــأمني التقليــدي، إال أنــه قــد تضــاف هلــا خمــاطر خاصــة

متيــز  كو�ــا خمــاطرمهني،  وق املســاتعلـق بــااللتزام بالشــريعة اإلســالمية والفصــل بــني صــندوق املشــرتكني وصــند

شــركة التــأمني التكــافلي مجلــة املخــاطر الــيت تتعــرض هلــا ومــن ، فقــط دون غريهــا شــركات التــأمني التكــافلي

  :1جندالصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية،  )14(حبسب نص املعيار رقم 

نتيجــة لالختالفـــات يف فهـــم وتطبيـــق  قـــد تنشــأ هـــذه املخـــاطر :مخــاطر عـــدم االلتـــزام بالشـــريعة -

األحكـــام الشــــرعية الصـــادرة عــــن جهـــات اإلفتــــاء املختلفـــة عــــرب العـــامل اإلســــالمي، خاصـــة تلــــك 

املتعلقــة بفقــه املعــامالت املاليــة، فقــد تكــون بعــض املســائل الفقهيــة ذات الصــلة بالنشــاط التــأميين 

يف دولـــة أخـــرى، األمـــر الـــذي حـــني قـــد ختتلـــف مشـــروعيتها  واالســـتثماري جـــائزة يف دولـــة مـــا، يف

تنشــأ عنــه صــعوبات يف االلتــزام بــالتطبيق خاصــة لــدى شــركات التــأمني التكــافلي الــيت لــديها فــروع 

  يف دول خمتلفة من العامل؛

تطلــب ائمــة بــني الصــندوقني خمــاطر تقــد يــنجم يف ضــوء عالقــة الوكالــة الق :مخــاطر الصــندوقين -

تقــدمي الــدعم املــايل كمــا أن إجيـاد الضــبط املؤسســي املناســب حلفـظ مصــاحل أطــراف هــذه العالقـة،  

مــن صــندوق املســامهني لصــندوق املشــرتكني نتيجــة خطــر العجــز الالحــق بــه، يرتتــب عليــه خمــاطر 
                                                 

، ص ص، 2013، ديسمربIFSB-إدارة املخاطر لشركات التأمني اإلسالمي، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية): 14(املعيار رقم -  1

7 ،22.  
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والـــيت قــــد تـــؤدي إىل خســـارة رأس املـــال اخلــــاص طر عـــدم ســـداده، القـــرض املطلـــوب تـــوفريه وخمــــا

ملســـــامهني، إضــــافة إىل خطـــــر عــــدم كفايـــــة أجــــرة الوكالـــــة يف تغطيــــة نفقـــــات صـــــندوق بصــــندوق ا

  املشرتكني؛

وهي خمـاطر اخلسـارة الناجتـة عـن عجـز أو عـدم كفايـة العمليـات أو األشـخاص  :تشغيليةمخاطر  -

أو الــنظم الداخليــة واألحــداث اخلارجيــة، ممــا قــد يــؤدي إىل خســارة ماليــة لشــركة التــأمني التكــافلي 

  بسمعتها وانعدام القدرة على استمرارها يف العمل؛ واإلضرار

وهــــي املخــــاطر الناجتــــة عــــن ســــوء الــــتحكم يف العمليــــات التأمينيــــة والتقنيــــة  :مخــــاطر االكتتــــاب -

، وتشــمل خمــاطر االفرتاضــات املســتعملة يف تســعري املنتجــات )محلــة الوثــائق(لصــندوق املشــرتكني 

املطالبـات بالتعويضـات والــذي مـن شـأنه اســتنزاف التأمينيـة وقياسـها، وكــذلك خمـاطر سـوء تقــدير 

  الطاقة املالية للصندوق؛

بعمليـة تقـدير تشـكيل املخصصـات املتعلقـة  املخـاطروهـي  :مخاطر تقدير المخصصات التقنية -

التقنية والطرق املتبعة يف ذلك، فقد تكون شركة التأمني التكافلي أمـام خطـر التقـدير فـوق القيمـة 

لقيمــة ملبلــغ التعويضــات قيــد الســداد أو التبليغــات بوقــوع اخلطــر يف �ايــة أو خطــر التقــدير حتــت ا

الــدورة املاليــة، األمــر الــذي يــنعكس ســلبا علــى املــالءة املاليــة لصــندوق املشــرتكني وقــد يتعــداه إىل 

  مالءة الشركة ككل؛

هــي خمــاطر اخلســائر الــيت تنشــأ مــن التقلبــات يف أســعار الســوق، أي التذبــذب و  :مخــاطر الســوق -

، وخطـر احنـراف املعـدل )مبـا فيهـا الصـكوك(  قيم املوجودات القابلة للتداول والتسويق والتأجرييف

  الفعلي للعائد عن املعدل املتوقع؛

اطر االئتمـان بوجــه عـام علــى أ�ـا خمــاطر عجـز الطــرف املقابـل عــن خمــتعـرف و  :مخـاطر االئتمــان -

خمــــاطر االئتمــــان يف شــــركات التــــأمني الوفــــاء بالتزاماتــــه طبقــــا للشــــروط املتفــــق عليهــــا، وقــــد تنشــــأ 

  التكافلي من أنشطة الصناديق التشغيلية والتمويلية وإعادة التكافل واالستثمار؛

نتيجـة عـدم قـدر�ا وتعترب اخلسارة املعتـربة الـيت تتكبـدها شـركة التـأمني التكـافلي  :مخاطر السيولة -

ة ومقننـة، ويف اآلجـال الالزمـة على حتويل املوجودات يف أحد الصندوقني إىل سيولة بطريقة منظمـ

  للوفاء باملطالبات، دون حتمل أي أعباء إضافية أخرى؛
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ـــة - ـــة  :المخـــاطر القانوني ـــة والتنظيمي وهـــي مـــا جنـــم عـــن اإلخـــالل أو املخالفـــة للمتطلبـــات القانوني

  .الناشئة عن األنشطة التشغيلية يف شركة التأمني التكافلي، وما تعلق �ا من عالقات تعاقدية

 خــــاطر عمل علـــى توضـــيح هـــذه املســــنعرضـــه مــــن خمـــاطر شـــركات التـــأمني التكـــافلي،  ملـــا ســـبق ار واختصـــا

  :اجلدول األيت ضمن، ملسامهنياصندوق كل من صندوق املشرتكني و حبسب درجة تأثريها على  

  دوقي شركات التأمين التكافليصن المؤثرة على مخاطرال :)3-2(الجدول

  المساهمين صندوق  صندوق المشتركين  أنواع المخاطر

 تغطيةالو  طالباتدون املستوى للمالتقدير   تقنيةخماطر 

  بيعية خسائر الكوارث الط:غري كافية مثالال

  

اختيار وتسعري اخلسائر النامجة عن سوء   تشغيليةخماطر 

  التصميم اخلاطئ للمنتجوقبول املخاطر و 

  

رأس مال عدم قبض األرباح واسرتداد   خماطر االئتمان

مستحقات املستثمرة، و املوجودات 

اشرتاكات التكافل واسرتدادات إعادة 

  التكافل

عدم قبض األرباح واسرتداد رأس مال 

املوجودات املستثمرة، وأجرة الوكالة 

  املستحقة على إدارة صندوق التكافل 

نتيجة التقلبات احلاضرة واملستقبلية لقيم   خماطر السوق

أصول صندوق املشرتكني، وأسعار 

  الصرف

نتيجة التقلبات احلاضرة واملستقبلية لقيم 

أصول صندوق املسامهني وأسعار 

  الصرف

حتمل تكاليف إضافية عند بيع املوجودات   خماطر السيولة

  ما ينعكس على مالءة صندوق املشرتكني

حتمل تكاليف إضافية عند بيع 

املوجودات ما ينعكس على مالءة 

  صندوق املسامهني

بالقواعد القانونية والتنظيمية اإلخالل   خماطر قانونية

  للعملية التأمينية

اإلخالل بالقواعد القانونية والتنظيمية 

  للعملية اإلدارية واالستثمارية

  .من إعداد الباحث: المصدر

  



 شركات التأمين التكافليآليات عمل                     :                 الفصل الثاني

  

 
101 

  إدارة مخاطر شركات التأمين التكافلي: الفرع الثاني

 :في شركات التأمين التكافلي مفهوم إدارة المخاطر .1

ذلك األسلوب العلمي لتحديد األخطار اليت تتعرض هلا الشـركة، وتصـنيفها وقياسـها مث إدارة املخاطر هي 

   1.اختيار أنسب الوسائل ملواجهتها أو ملواجهة اخلسائر املرتتبة عليها بأقل تكلفة ممكنة

عــن الســلبية الناجتــة  اآلثــاركافــة اإلجــراءات الــيت تقــوم �ــا اإلدارة لتحــد مــن :"وتعــرف إدارة املخــاطر بأ�ــا

  2".املخاطر وإبقائها يف حدودها الدنيا

لتحديــد وتقيــيم اخلســائر املاديــة الناجتــة ) منتظمــة(عمليــة نظاميــة : ا يــرى الــبعض أن إدارة املخــاطر هــيبينمــ

  . عن حتقق األخطار اليت تصيب الشركات واختيار وتنفيذ أنسب الوسائل ملواجهة هذه اخلسائر

اطر يقصد �ا إمكانية التوصل إىل وسائل حمـددة للـتحكم يف اخلطـر بينما يرى البعض اآلخر أن إدارة املخ

واحلد من تكرار حتقق حدوثه والتقليل من حجم اخلسـائر الـيت ترتتـب علـى ذلـك، ممـا يرتتـب عليـه ختفـيض 

  3درجة اخلطر لدى صاحب اخلطر ومديره، وكل هذا بأقل تكلفة ممكنة

أ�ــا تلـــك العمليــة الــيت مــن خالهلــا تــتم محايــة أصـــل أو وبــاملعىن الواســع ميكــن تعريــف إدارة املخــاطر علــى 

نهج دخــل شــخص أو منظمــة مــا، أمــا بــاملعىن احملصــور فــإدارة املخــاطر تعــين تلــك الوظيفــة الــيت تســتخدم املــ

  4.تستند على مبادئ معينة وسلسلة مرتابطة من املراحل واخلطواتالعلمي للتعامل مع اخلطر و 

يف شـركات التـأمني التكـافلي تسـتوجب وجـود هيكـل أو إدارة  نالحظ أن إدارة املخاطرومما سبق 

مســـتقلة يف الشـــركة، حيـــث تكلـــف هـــذه اإلدارة بعمليـــة حتديـــد وتقيـــيم املخـــاطر الـــيت قـــد تصـــيب الشـــركة، 

  .متسلسل املراحل واخلطوات وشرعي وذلك وفق أسلوب ومنهج علمي

  

                                                 
  .233، 230ص ص، ، 2011عيد أمحد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمني، دار صفاء، عمان، األردن،  -  1
اهليئة اإلسالمية العاملية  رانية زيدان العالونة، إدارة خماطر التأمني التعاوين اإلسالمي، حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني التعاوين، -  2

  .633، ص، 2011ديسمرب  8و7يومي  ،لالقتصاد والتمويل

، ص ص، 2009عيد أمحد أبو بكر و وليد إمساعيل السيفو، إدارة اخلطر والتأمني، دار اليازوري، عمان، األردن، الطبعة العربية،  - 3

47 ،49.  

4 -Reto R.Gallati, Risk Management and Capital Adequacy, the MC Graw-Hill companies, 

USA, 2003, p11. 
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 :مراحل إدارة المخاطر في شركات التأمين التكافلي .2

التأمني التكـافلي كـأي منظمـة هـي عرضـة جلملـة مـن املخـاطر والـيت سـبق اإلشـارة هلـا أعـاله، إذ تـؤثر شركة 

ا وكذلك على اسـتمرار وجودهـا، وعليـه هذه املخاطر على القدرة املالية لشركة التأمني وعلى حتقيق أهدافه

ل إنشـاء نظـام إلدارة املخـاطر وجب على القائمني على شـركات التـأمني بوصـفهم مشـغلي صـندوق التكافـ

وذلــك وفــق سلســلة مــن ، األهــداف املنتظــرة منــهوالعمــل علــى مراجعتــه بصــفة دوريــة مــن أجــل حتقيــق �ــا، 

  :1طوات، واليت نبينها فما يلياخلراحل و امل

حيــث يتوجـب علـى مشــغل التـأمني التكــافلي :المخـاطر إدارة تحديـد سياسـات واســتراتيجيات -

ات املخاطر اخلاصة به بوضـوح يف إطـار نظـام إدارة املخـاطر املناسـب حتديد سياسات واسرتاتيجي

لطبيعــة وحجــم أنشــطته مبــا يف ذلــك خصوصــيات النمــوذج التشــغيلي الــذي تعتمــده شــركة التــأمني 

لتحمــل املخــاطر  االســتعدادالتكــافلي يف إدارة عمليا�ــا التأمينيــة واملاليــة، إضــافة إىل حتديــد درجــة 

، دون إمهـال حتديـد احتياجـات رأس سـناد يف إعـادة التـأمني التكـافليع اإلموازاة مـ�ا  واالحتفاظ

املـــال باعتبارهـــا مـــن متطلبـــات املـــالءة املاليــــة يف شـــركات التـــأمني التكـــافلي والـــيت سنفصـــل فيهــــا 

  الحقا؛

وهـي املرحلـة الـيت يقـوم مـن خالهلـا مشـغل التـأمني التكـافلي بدراسـة وتسـجيل   :تحديد المخاطر -

املتوقعــة، مــن خــالل دراســة احتماليــة نشــوء خمــاطر جديــدة يف بيئــة عمــل شــركة كافــة األحــداث 

علــى مســتوى البيئــة الداخليــة  والــيت قــد حتــدث التــأمني، حيــث يــتم مراجعــة األخطــاء الــيت حــدثت

التشـــغيلية، وكـــذلك املشـــاكل الـــيت تواجـــه الشـــركة علـــى مســـتوى البيئـــة اخلارجيـــة، ليـــتم اخلـــروج يف 

  خاطر املهددة للوضع املايل للشركة واستقرارها واستمرار نشاطها؛النهاية مبجموعة من امل

ويشــــمل التقيــــيم عمليــــة تصــــنيف املخــــاطر  :تقيــــيم المخــــاطر والتعامــــل معهــــا والــــتحكم فيهــــا -

وتقسيمها إىل فئات ذات صلة بشركة التـأمني التكـافلي وصـناديقها األساسـية، فقـد يـتم تصـنيف 

أو حســـب ) اخل...خمـــاطر ائتمـــان، خمـــاطر اكتتـــاب،(املخـــاطر علـــى ســـبيل املثـــال حبســـب نوعهـــا 

                                                 
  .30، 23إدارة املخاطر لشركات التأمني اإلسالمي، مرجع سابق، ص ص، ): 14(ملعيار رقما -  1
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إتبــاع أســاليب قياســية لتحديــد درجــة احتمــال 

  حدوثها ومقدار أثرها ودرجة استعداد الشركة ملواجهتها وحتمل وقعها؛

وتعــد مبثابـة املرحلـة اخلتاميـة والــيت مـن خالهلـا يضــع مشـغل أو مـدير التكافــل 

جملـــس  يف األخـــري علـــى كافـــة املســـتويات اإلداريـــة، ممـــا ميكـــن

إلدارة يف شركة التأمني التكافلي، من تقرير أن الشركة تتبع اإلسرتاتيجية احملـددة واملنتظـر حتقيقهـا 

واســتخالص هــذا النظــام إدارة املخــاطر أو ال، باإلضــافة إىل إمكانيــة وقــوفهم علــى 
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  التأمين التكافليمراحل إدارة المخاطر في شركات 

حتديد األهداف وتقرير احتياجات شركة التأمني التكافلي من إدارة املخاطر

دراسة وحتليل السياسات واألساليب املختلفة إلدارة املخاطر

اختيار السياسة واألسلوب املناسب ملواجهة املخاطر
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إتبــاع أســاليب قياســية لتحديــد درجــة احتمــال ب وق، أو حســب قابليتهــا للقيــاس، إذ جيــ

حدوثها ومقدار أثرها ودرجة استعداد الشركة ملواجهتها وحتمل وقعها؛

وتعــد مبثابـة املرحلـة اخلتاميـة والــيت مـن خالهلـا يضــع مشـغل أو مـدير التكافــل  :المراجعـة والتقيـيم

ـــداخلي  ـــتحكم ال علـــى كافـــة املســـتويات اإلداريـــة، ممـــا ميكـــنآليـــة للمراجعـــة وال

إلدارة يف شركة التأمني التكافلي، من تقرير أن الشركة تتبع اإلسرتاتيجية احملـددة واملنتظـر حتقيقهـا 

إدارة املخــاطر أو ال، باإلضــافة إىل إمكانيــة وقــوفهم علــى نظــام 

  .نقاط قوته وتعزيزها ونقاط ضعفه وإصالحها

ومما سبق عرضه ميكننا تلخيص مراحل إدارة املخاطر يف شركات التأمني التكافلي وفق الشكل املوايل

مراحل إدارة المخاطر في شركات ): 4-2(الشكل رقم

  .من إعداد الباحث

حتديد األهداف وتقرير احتياجات شركة التأمني التكافلي من إدارة املخاطر

اكتشاف وحتديد اخلطر •

تقييم األخطار وتصنيفها•

دراسة وحتليل السياسات واألساليب املختلفة إلدارة املخاطر

اختيار السياسة واألسلوب املناسب ملواجهة املخاطر•

مراجعة وتقييم نظام إدارة املخاطر•

:                 الفصل الثاني

وق، أو حســب قابليتهــا للقيــاس، إذ جيــالصــند

حدوثها ومقدار أثرها ودرجة استعداد الشركة ملواجهتها وحتمل وقعها؛

المراجعـة والتقيـيم -

ـــداخلي  ـــتحكم ال آليـــة للمراجعـــة وال

إلدارة يف شركة التأمني التكافلي، من تقرير أن الشركة تتبع اإلسرتاتيجية احملـددة واملنتظـر حتقيقهـا ا

نظــام  مــن وراء

نقاط قوته وتعزيزها ونقاط ضعفه وإصالحها

ومما سبق عرضه ميكننا تلخيص مراحل إدارة املخاطر يف شركات التأمني التكافلي وفق الشكل املوايل

الشكل رقم

من إعداد الباحث: المصدر

  

  

  

  

  

  

حتديد األهداف وتقرير احتياجات شركة التأمني التكافلي من إدارة املخاطر•

•
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  شركات التأمين التكافليالمالءة المالية ل: لفرع الثالثا

سنحاول من خالل هذا الفرع التعرف على املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي وخمتلف املفاهيم     

  .حتققهاوالعناصر املرتبطة �ا، قواعدها، ويف األخري أسباب عدم 

  :تعريف المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي .1

 تكون أن مبعىن أي الكوارث، خملفات لتسديد الدائمة املالية القدرة بتوافر التأمني شركات مالءةتعرف 

 مواعيدها يف التأمني وثائق محلة جتاه عاتقها على املأخوذة التزاما�ا مواجهة على قادرة الشركات هذه

 2.كما تعين أ�ا قدرة شركة التأمني على سداد التزاما�ا املستقبلية وفقاً لتواريخ استحقاقها 1.املقررة

القدرة على امتالك األموال الكافية ملقابلة االلتزامات املالية أو هي الفرق  بأ�ااملالءة املالية  ميكن تعريفو 

حىت ميكن القول بأن شركة التأمني  بني األصول واخلصوم حبيث يكون هذا الفرق دائما يف صاحل األصول

قادرة على الوفاء بالتزاما�ا، حيث جيب عدم املساس بأصول الشركة عند دفع االلتزامات املختلفة، مبعىن 

أنه من الطبيعي أن الشركة تستطيع الوفاء بالتزاما�ا عن طريق دفع املطالبات من الدخل اخلاص 

وهلا للوفاء بالتزاما�ا، فحملة الوثائق ال يهمهم فقط قدرة باألقساط اجلديدة حىت ال تعرض الشركة أص

الشركة على الوفاء بالتزاما�ا اآلن، وإمنا يهمهم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاما�ا طوال مدة سريان 

  3.الوثيقة

 لديهاالية املتوفرة قدرة املتلك الهي  التكافليملالية لشركة التأمني أن املالءة ابنستنتج  وعليه

ىل تعثرها أو توقفها أو فورًا ودون أن تؤدي عملية السداد إ كاملة عند املطالبة �ا  الوفاء بالتزاما�ا قصد

  .إفالسها

                                                 
1 - Christian Sainrapt, Dictionnaire général de l’assurance, Arcature, Paris 1996, p1297. 

، ص، 2002 إيتارك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،ثناء حممد طعيمة، حماسبة شركات التأمني اإلطار النظري والتطبيق العملي،  -  2

  .، بتصرف298

عمر على بابكر الطاهر، دور إعادة التأمني يف احملافظة على املالءة املالية للشركة دراسة حالة شركة شيكان للتأمني وإعادة التأمني،  - 3

  .550، ص، 2014ماي  19و18حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين، أبوظيب، يومي 
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وفق ما نص عليه املعيار  :شركات التأمين التكافليالمالءة المالية ل متطلبات أسس وقواعد .2

�لس اخلدمات املالية اإلسالمية خبصوص متطلبات املالءة املالية يف شركات التأمني  )11(رقم 

  : 1تستند عليها مالءة شركات التكافل، وهي كاأليت أسسالتكافلي، فإنه من ضروري وجود 

وجوب اعتماد أسلوب املركز اإلمجايل يف حتديد متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني  - 

لفصل الواضح بني متطلبات املالءة املالية لصندوق املشرتكني ومتطلبات املالءة التكافلي، مع ا

املالية لصندوق املسامهني، ما يسمح من التأكد والتعرف بصورة مالئمة على املخاطر وتقييمها 

 بشكل متناسق، ولكي يتم حتديد االعتماد املتبادل بني املوجودات واملطلوبات؛

املالية يف مستوى تكون فيه مبالغ موارد املالءة يف صندوق جيب وضع متطلبات املالءة  - 

املشرتكني وصندوق املسامهني على التوايل كافية كي تليب التزاما�ا املالية يف الوقت املناسب، مع 

 األخذ بعني االعتبار أن جزء من صندوق املسامهني يكون حمددا لتغطية القرض احلسن؛

املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي واليت من شأ�ا أن ضرورة وجود مستويات للرقابة على  - 

هيئة الرقابة الشرعية يف الشركة، والسلطة اإلشرافية والتنظيمية، عندما تكون تؤدي إىل تدخل 

 املالءة املتوفرة دون احلد األدىن املطلوب؛

املشرتكني واملسامهني وجوب توفري قواعد لتقييم جودة موارد املالءة واستقرارها يف صندوق  - 

 الستيعاب اخلسائر يف املراحل املالية املختلفة للصندوقني؛

ضرورة إجياد نظام شامل إلدارة املخاطر مع وجوب الفصل بني نظام احلساب والتقييم ملخاطر   - 

 ؛كل صندوق على حدا، كأحد متطلبات املالءة املالية لشركات التكافل

املادية ذات العالقة بكل األطراف املتدخلة يف السوق  وجوب اإلفصاح علنا عن كل املعلومات - 

 .التأمينية، وهذا لتعزيز انضباط السوق ومسؤولية شركة التأمني التكافلي جتاه الغري

  شركات التأمني التكافلي نوردها اسية ملتطلبات املالءة املالية لإضافة إىل هذه األسس هناك قواعد أس

  :يلي ماف

                                                 
، ص ص، 2010، ديسمربIFSB-متطلبات املالءة املالية للتأمني التكافلي، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية): 11(املعيار رقم -  1

11 ،39.  
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ويقصد �ا ذلك النوع من  :وتقييم المخصصات التقنيةالقواعد الخاصة بتشكيل  -

املخصصات اليت ترتبط بعمليات التأمني واخلصائص التقنية اليت متيزها، وهلذا يقتصر تشكيل 

هذا النوع من املخصصات على شركات التأمني دون غريها من الشركات األخرى، وهي عبارة 

إيرادات الشركة من األقساط يف أخر الدورة املالية، عن املبالغ املالية اليت يتم احتجازها من 

 1.ملقابلة اخلسائر املتوقعة وااللتزامات املالية املستقبلية املتعلقة بالنشاط التأميين للشركة

ويقصد �ا كيفية اختيار األصول املناسبة  :الخاصة بتمثيل المخصصات التقنيةالقواعد  -

ميكن تغطية هذه املخصصات إما بالنقدية لتمثيل ومقابلة املخصصات التقنية، حيث 

االستثمارات املختلفة مثل الودائع البنكية، االستثمار أو بالصندوق أو البنوك، أو بذمم املالية، 

يف القيم املنقولة واالستثمارات العقارية، حيث يراعى يف االستثمار الشرعية وعوامل الضمان 

 2.والعائدوالسيولة 

ويعرف بأنه مبلغ معني من املوارد اإلضافية  :هامش المالءة الماليةالقواعد الخاصة بتكوين  -

اخلالية من أية التزامات والذي يسمح لشركات التأمني من ضمان مالء�ا املالية حلماية مصاحل 

حيث يتكون هامش املالءة يف الغالب حبسب تنظيمات الدول، من رأس املال  3،املؤمن هلم

زة، مع اشرتاط حد أدىن إلزامي منه ليتوافق مع حجم النشاط واالحتياطات واألرباح احملتج

 .التأميين وخماطره

 :لصندوق المشتركين وصندوق المساهمين المالية المالءةهامش  متطلبات حساب  .3

ني يف شركة التأمني التكافلي، وفق أسلوب رأس املال هامش املالءة املالية لصندوق املشرتك حتديديتم 

وهذا ملا  اإلشارة هلا يف الفرع األول من هذا املطلب،، واليت سبق املخاطر املمكنةالقائم أو املقابل لكل 

                                                 
العلوم عبد الكرمي أمحد قندوز، خالد عبد العزيز السهالوي، هامش املالءة املالية يف شركات التأمني وإعادة التأمني السعودية، جملة  - 1

  .37، ص، 2015مارس، /، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، العراق، أذار10، ا�لد 38االقتصادية، العدد

  .املرجع نفسه -  2

 دراسة حالة، - هناء حممد هالل احلنيطي، عطا اهللا عودة اهللا الزبون، أثر إعادة التأمني على املالءة املالية لشركات التأمني اإلسالمية -  3

  .344، ص، 2014ماي  19و18حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين، أبوظيب، ليومي 
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حيسب هامش املالءة املالية حيث لى املالءة املالية هلذا الصندوق، عسليب  هلذه املخاطر من تأثري

  :1وفق املعادلة التاليةيف شركة التأمني التكافلي  لصندوق املشرتكني

  

  :حيث

 - SR :؛لصندوق املشرتكني ثل متطلبات هامش املالءة املاليةمي  

 - RCpr : ؛مكونات خماطر املخصصات واالحتياطاتمتطلبات ميثل 

 - RCur :؛)خماطر االكتتاب( كونات خماطر التكافلميثل متطلبات م 

- RCcr :؛كونات خماطر االئتمانميثل متطلبات م 

 - RCmr :؛كونات خماطر السوقميثل متطلبات م 

 - RCor :يةخاطر التشغيلاملكونات ميثل متطلبات م.  

الواجب توفريه لتغطية املخـاطر الثالثـة الرئيسـية  فحني يتم حساب هامش املالءة املالية لصندوق املسامهني

  :2وفق املعادلة التالية للصندوق

 

  :حيث

 - :CR  ؛لصندوق املسامهني) املالءة املالية(ميثل متطلبات رأس املال  

- RCcr :؛مبا فيها جزية القرض احلسن كونات خماطر االئتمانميثل متطلبات م 

 - RCmr :؛كونات خماطر السوقميثل متطلبات م 

 - RCor :يةخاطر التشغيلاملكونات ميثل متطلبات م. 

الفصل يف حسـاب متطلبـات هـامش املـالءة املاليـة لكـل أكد على ) 11(ومما سبق نالحظ أن املعيار رقم 

ــــار جزئيــــة القــــرض احلســــن ، مــــع األخــــذ بعــــني صــــندوق ملــــالءة املاليــــة لصــــندوق ضــــمن متطلبــــات ااالعتب

لشـــركات التـــأمني التكـــافلي وفـــق املاليـــة ميكـــن تصـــور األســـلوب العـــام ملتطلبـــات املـــالءة  ، وعليـــهاملســـامهني

  :الشكل املوايل

                                                 
  .33، متطلبات املالءة املالية للتأمني التكافلي، مرجع سابق، ص، )11(املعيار رقم -  1

  .املرجع نفسه -  2

SR=RCpr + RCur + RCcr + RCmr + RCor 

CR=RCcr + RCmr + RCor 
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  متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي

  

، IFSB-متطلبــات املــالءة املاليــة للتــأمني التكــافلي، جملــس اخلــدمات املاليــة اإلســالمية

بقصـــد احلـــد مـــن املخـــاطر والـــتحكم فيهـــا والتأكـــد مـــن قـــوة وفعاليـــة نظـــام إدار�ـــا يف شـــركات التـــأمني 

التكــــافلي، ومــــن أجــــل احلفــــاظ علــــى املــــالءة املاليــــة لصــــندوق املشــــرتكني وصــــندوق املســــامهني، فإنــــه مــــن 

تأديــة مــا الضــروري وجــود جهــاز رقــايب شــامل ذو مكونــات مرتابطــة فيمــا بينهــا، وفــق تسلســل يف املراحــل ل

 هـــذه خنصــص طيـــات هــذا املطلـــب لتوضــيح كـــل

 كـن تعريفهـامي تعـددت تعـاريف البـاحثني ملفهـوم الرقابـة الشـرعية، حبيـث

ضـــوابط شـــرعية مســـتمدة مـــن األدلـــة الشـــرعية، مث متابعـــة تنفيـــذها للتأكـــد مـــن 

يوسف بن عبد اهللا الشبيلي، الرقابة الشرعية على شركات التأمني التعاوين، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف 

آليات عمل                     :                 
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متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي): 5-2(الشكل

متطلبــات املــالءة املاليــة للتــأمني التكــافلي، جملــس اخلــدمات املاليــة اإلســالمية): 11(املعيــار رقــم 

  .13، ص ص، 

  الشرعية على شركات التأمين التكافليالرقابة 

بقصـــد احلـــد مـــن املخـــاطر والـــتحكم فيهـــا والتأكـــد مـــن قـــوة وفعاليـــة نظـــام إدار�ـــا يف شـــركات التـــأمني 

التكــــافلي، ومــــن أجــــل احلفــــاظ علــــى املــــالءة املاليــــة لصــــندوق املشــــرتكني وصــــندوق املســــامهني، فإنــــه مــــن 

الضــروري وجــود جهــاز رقــايب شــامل ذو مكونــات مرتابطــة فيمــا بينهــا، وفــق تسلســل يف املراحــل ل

خنصــص طيـــات هــذا املطلـــب لتوضــيح كـــلجعلنـــا عليــه مـــن مهــام بفاعليـــة واســتقاللية، األمـــر الــذي 

  .العناصر بشيء من التفصيل

  ماهية الرقابة الشرعية

تعـددت تعـاريف البـاحثني ملفهـوم الرقابـة الشـرعية، حبيـث :تعريف الرقابة الشرعية

ضـــوابط شـــرعية مســـتمدة مـــن األدلـــة الشـــرعية، مث متابعـــة تنفيـــذها للتأكـــد مـــن وضـــع :" 

  1".صحة التنفيذ

                                         
يوسف بن عبد اهللا الشبيلي، الرقابة الشرعية على شركات التأمني التعاوين، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف 

  .2، ص، 2010أفريل  12و11منه، اجلامعة األردنية، يومي 

:                 الفصل الثاني

الشكل

املعيــار رقــم  :المصــدر

، ص ص، 2010ديسمرب

الرقابة : المطلب الثالث

بقصـــد احلـــد مـــن املخـــاطر والـــتحكم فيهـــا والتأكـــد مـــن قـــوة وفعاليـــة نظـــام إدار�ـــا يف شـــركات التـــأمني     

التكــــافلي، ومــــن أجــــل احلفــــاظ علــــى املــــالءة املاليــــة لصــــندوق املشــــرتكني وصــــندوق املســــامهني، فإنــــه مــــن 

الضــروري وجــود جهــاز رقــايب شــامل ذو مكونــات مرتابطــة فيمــا بينهــا، وفــق تسلســل يف املراحــل ل

عليــه مـــن مهــام بفاعليـــة واســتقاللية، األمـــر الــذي 

العناصر بشيء من التفصيل

ماهية الرقابة الشرعية :الفرع األول

تعريف الرقابة الشرعية .1

:" علــى أ�ـــا

صحة التنفيذ

                                                
يوسف بن عبد اهللا الشبيلي، الرقابة الشرعية على شركات التأمني التعاوين، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف  -  1

منه، اجلامعة األردنية، يومي الشريعة اإلسالمية 
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متابعــة املؤسســات املاليــة اإلســالمية يف تنفيــذ تصــرفا�ا، والتأكــد مــن :" بأ�ــاكمــا تعــرف الرقابــة الشــرعية 

ا أسـس هلـا مـن مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسـالمية، حـىت ال يعـود سـعيها يف حتصـيل مصـاحلها بإبطـال مـ

  1".قواعد وأصدر هلا من فتوى واعتمد هلا من قرارات من جهة االختصاص

جهاز مستقل من الفقهاء الشـرعيني واالقتصـاديني املختصـني، يعهـد :" وتعرف كذلك الرقابة الشرعية بأ�ا

التزامهــــا إلــــيهم توجيــــه نشــــاطات املؤسســــات املاليــــة اإلســــالمية، ومراقبتهــــا واإلشــــراف عليهــــا للتأكــــد مــــن 

  2".بأحكام الشريعة اإلسالمية، وتكون قرارا�ا ملزمة للمؤسسة

ــــأن الرقابــــة الشــــرعية هــــي متابعــــة وفحــــص وحتليــــل األنشــــطة والتصــــرفات : وممــــا ســــبق ميكــــن القــــول ب

 والعمليـــات الـــيت تقـــوم �ـــا املؤسســـة املاليـــة، للتأكـــد مـــن إجنازهـــا وفـــق أحكـــام ومبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية

الوسـائل كـل وذلـك باسـتخدام   واملخالفات وتصويبها ورفع التقارير عنها للجهـات املعنيـة، وتبيان األخطاء

  .والطرق املالئمة واملشروعة

 :مقارنة الرقابة الشرعية ببعض المصطلحات .2

هـي الـيت تصـدر الفتـاوى وتضـع املعـايري اهليئـة الشـرعية  :الرقابة الشرعية مقارنـة بالهيئـة الشـرعية -

هيئــة الفتــوى وهــي الــيت تشــرف علــى أعمــال الرقابــة الشــرعية الداخليــة يف الشــرعية وتســمى أيضــا 

 3شركة التأمني التكافلي؛

يعتــــرب التــــدقيق الشــــرعي أو مــــا يســــمى باملراجعــــة  :الرقابــــة الشــــرعية مقارنــــة بالتــــدقيق الشــــرعي -

تكلف بوظيفة التحقق والتأكد مـن فعاليـة ومالئمـة نظـام الرقابـة الشرعية، قسم أو وحدة مستقلة 

ـــع معـــامالت الشـــركة، وكشـــف أي  ـــزام بالشـــريعة اإلســـالمية يف مجي الشـــرعية وكفايتـــه لضـــمان االلت

                                                 
ين اإلسالمية وطرق تفعيلها، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده عماد الزيادات، الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمني التعاو  -  1

  .5، ص،2010أفريل  12و11منه، اجلامعة األردنية، يومي وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية 

، 4عية واإلنسانية، العددعبد احلق محيش، تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، جملة العلوم الشر  -  2

  .101، ص، 2007، جامعة الشارقة، فيفري 4ا�لد 

عادل بن عبد اهللا عمر باريان، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية، حبث مقدم لدائرة الشؤون اإلسالمية  -  3

  .12، ص، 2009، 03/06إىل 31/05العربية املتحدة، من والعمل اخلريي حول املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، اإلمارات 
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احنرافـات بصــورة فوريــة وإبــالغ ذلـك لــإلدارة الختــاذ اإلجــراءات الالزمـة لتصــحيح الوضــع وضــمان 

 1.عدم تكراره

  مكونات جهاز الرقابة الشرعية ومهامه :الفرع الثاني

يتكـون جهـاز الرقابـة الشـرعية : مكونات جهاز الرقابـة الشـرعية فـي شـركات التـأمين التكـافلي .1

يف شـركات التـأمني التكــافلي مـن جهـاز أساســي وبـه هيئتـني وجهــاز إسـناد، نوضـحها يف اجلــدول 

  :املوايل

  مكونات جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي): 4-2(الجدول

  جهاز اإلسناد  اسياألسالرقابة جهاز 

 :هيئة الفتوى -

املختصني  وتضم جمموعة من علماء الشريعة

يف التعامالت املالية ممن لديهم األهلية للفتوى 

يف هذا ا�ال، حبيث ال يقل عددهم عن 

اجلماعي يف  االجتهادثالثة ليتحقق بذلك 

 إصدار الفتوى

 : هيئة التدقيق الشرعي -

واملدققني الشرعيني وتضم جمموعة من املراقبني 

الذين تتوفر لديهم األهلية العلمية والشرعية، 

  .فقد يكونوا من احملاسبني أو القانونيني

 :وحدة البحوث -

واليت تضم بدورها جمموعة الباحثني الشرعيني 

الذين يعهد إليهم النظر يف املسائل املستجدة 

بالدراسة والتحليل اليت مل يسبق هليئة الفتوى 

  .ا فيها لتعرض عليها الحقاأن اختذت رأي

  .149بونشادة نوال، مرجع سابق، ص،  :المصدر

  

  

  

                                                 
املفاهيم والية العمل، حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع للهيئات  -عبد الباري حممد علي مشعل، إسرتاتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي -  1

  .21، ص، 2004أكتوبر  04و03الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، يومي 
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 :1وتتمثل يف: جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافليمهام  .2

الفتوى واإلجابة عن االستفسارات الشرعية املطروحة من قبل العاملني يف الشركة واملتعاملني  - 

 معها؛

 للشركة ملعرفة مدى موافقته ألحكام الشريعة اإلسالمية؛النظر يف النظام األساسي  - 

 املشاركة يف وضع التعليمات واللوائح، ومناذج العقود طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ - 

 املراجعة والتدقيق لكل أعمال الشركة يف كل مرحلة من مراحل التنفيذ؛ - 

 لشرعية؛توعية وتثقيف العاملني يف الشركة بأحكام املعامالت املالية ا - 

 نشر أعمال الرقابة واملشاركة يف حل النزاعات اليت قد تنشأ بني الشركة واملتعاملني معها؛ - 

  .إعداد التقارير بصفة دورية عن درجة االلتزام بأحكام الشريعة ورفعها للجهات املختصة املعنية - 

  مراحل الرقابة الشرعية: الفرع الثالث

أكمــل أوجــه البــد مــن �يئــة العمــل الرقــايب ابتــداء مث متابعــة مث حــىت تــؤدي الرقابــة الشــرعية دورهــا علــى    

  :2مراجعة، هذا ماجيعلنا أمام ثالث مراحل للرقابة الشرعية يف شركات التأمني التكافلي كاأليت

 :ويتجسد العمل الرقايب يف هذه املرحلة يف :مرحلة الرقابة الشرعية قبل بدء التنفيذ .1

 ، وتقومي ما يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛النظر يف النظام األساسي للمؤسسة - 

 دراسة مناذج العقود، وصياغتها مبا يتفق وأحكام الشريعة؛ - 

 إصدار الفتاوى فيما يعرض عليها من مستجدات؛ - 

 .حماولة إجياد بعض وسائل االستثمار املشروعة لالستفادة منها يف املؤسسة - 

 :وتتمثل يف :مرحلة الرقابة الشرعية أثناء التنفيذ .2

بعــة تنفيــذ عمليــات املؤسســة ونشــاطها، ومالحظــة مــدى توافقهــا وأحكــام الشــريعة اإلســالمية، متا - 

 وتطابقها مع ما صدر عن اهليئة الشرعية من فتاوى، وتصحيح ما قد يقع من أخطاء؛

                                                 
ضوابطها وأحكامها ودورها يف ضبط العمل املصرف، حبث مقدم �مع  -يوسف بن عبد اهللا الشبيلي، الرقابة الشرعية على املصارف -  1

  .، بتصرف16، 13، ص، 2009، اإلمارات العربية املتحدة، 19الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة 

الرقابة الشرعية يف تطوير العمل املصريف اإلسالمي، حبث مقدم لليوم الدراسي حول التمويل اإلسالمي، جامعة عبد الرزاق خليل، دور  -  2

  .8، ص، 2010ديسمرب  اجلزائر، األغواط،
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 التحقق من الشكوى املتعلقة بالتطبيق الشرعي اليت قد تقع خالل مرحلة التنفيذ؛ - 

 .الرقابة الشرعية األخرى املتعلقة بالتنفيذكل أشكال  - 

 :وتتمثل الرقابة يف هذه املرحلة فما يلي :مرحلة الرقابة الشرعية بعد التنفيذ .3

مراجعــة عمليــات شــركة التــأمني وتــدقيقها مــن الناحيــة الشــرعية بعــد اإلنتهــاء مــن تنفيــذها، حيــث  - 

 ة أو أسلوب التدقيق الشامل؛يتم التدقيق يف هذه املرحلة سواء بأسلوب املعاينة العشوائي

 تقييم العمل الشرعي يف شركة التأمني التكافلي بعد التنفيذ؛ - 

 دراسة املالحظات اليت يبديها املتعاملون مع الشركة من الناحية الشرعية؛ - 

  .إبداء املالحظات ورفع التوصيات املتعلقة بالعمل الشرعي إىل اجلهات املختصة - 

للتـــدقيق لفتـــوى وهيئـــة هيئـــة لهـــاز متكامـــل للرقابـــة الشـــرعية بـــني ممـــا ســـبق ميكـــن القـــول بـــأن وجـــود ج 

ل أن يفعــلبحــوث علــى مســتوى اهليكــل التنظيمــي لشــركة التــأمني التكــافلي، مــن شــأنه لووحــدة الــداخلي، 

علـــى مراحـــل خمتلفـــة حبســـب درجـــة التقـــدم يف تنفيـــذ الوظـــائف، قبـــل، أثنـــاء  نظـــام الرقابـــة الداخليـــة للشـــركة

علــى خمتلــف املســتويات اإلداريــة، ولكــل األنشــطة التأمينيــة  بفاعليــة املهــام الرقابيــة إجنــاز يضــمنوبعــد، مــا 

 مطابقتهــالتأكــد مــن ، بقصــد اوالتقنيــة، املاليــة واالســتثمارية املدرجــة ضــمن أعمــال شــركة التــأمني التكــافلي

مـــن  املاليـــة واحملاســـبية مـــن جهـــة، ودقتهـــا ومصـــداقيتهايف معامال�ـــا  ألحكـــام ومبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية 

  .جهة أخرى
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  :خالصة الفصل

منـــاذج كـــافلي مـــن خـــالل التطـــرق إىل التـــأمني التشـــركات آليـــات عمـــل بعـــد أن تناولنـــا يف هـــذا الفصـــل    

 ،إدارة خماطرهــــا والرقابــــة عليهــــاة، ، مالء�ــــا املاليــــالعمليــــات التأمينيــــة واملاليــــة فيهــــاالعالقــــات و  صــــيغ إدارةو 

كيان اقتصادي مستقل مرخص له من طرف اجلهـات الوصـية أن شركات التأمني التكافلي هي  توصلنا إىل 

لصـاحل هيئـة  التكـافلي للقيـام بأعمـال التـأمنيالدولة، يؤسس من قبل هيئة املسامهني  على قطاع التأمني يف

حتكمهــا جمموعــة مــن املعــايري والضــوابط املوافقــة ألحكــام الشــريعة  تشــغيلية واحرتازيــة املشــرتكني وفــق آليــات

  .اإلسالمية

ـــة لصـــندوق املشـــرتكنياعتمـــاد منـــوذج الوكالـــة يف إدارة ا إىل أن كمـــا توصـــلنا     واعتمـــاد  لعمليـــات التأميني

ـــأمني  آليـــةصـــندوق، يعـــد أفضـــل موجـــودات هـــذا المنـــوذج املضـــاربة يف اســـتثمار  إلدارة أعمـــال شـــركات الت

  ومن الناحية التشغيلية ثانيا؛لتكافلي من الناحية الشرعية أوال، ا

رق بني إيـرادات صـندوق املشـرتكني رصيد مايل ناتج عن الفهو ض التأميين ئالفاأن ب كذلك  خلصناو       

ليس رحبا كون الربح ما يزيد عـن املـال مـن منـاء نتيجـة للتجـارة فيـه، إمنـا هـو بـاقي مـا زاد مـن وهو ونفقاته، 

م يعتــرب ملكــا خالصــا للمشــرتكني وحــدهكمــا أنــه ت مقارنــة مبــا كــان متوقــع مــن نفقــات،  حتصــيل االشــرتاكا

  ؛اجلميع مصاحلمبا حيقق  يتم التصرف فيه من طرف الشركة حق خاص، فقط دون غريهم

قــد  أ�ــاإال الغــري، دت لــدرء خمــاطر ا وجــأ�ــوجــدنا بــأن شــركات التــأمني التكــافلي بــالرغم مــن حــني  يف    

  ؛فيها سامهنيصندوق املدوق املشرتكني و صنخاطر املهددة للمالءة املالية لكل من تتعرض جلملة من امل

وجهـاز للرقابـة الشـرعية نظـام إلدارة املخـاطر إطـار احـرتازي فعـال ومتكامـل مـن  وجـودبأن كما توصلنا    

األعمـال كمـا أنـه  مببادئ الشريعة اإلسالمية يف أداء االلتزام ضمان من شأنهالتكافلي،  التأمنييف شركات 

  الوفـاء بالتزاما�ـا قصـد اليـة املتـوفرة لـديهاقـدرة املال باعتبارهـاشـركة لملاليـة لاملـالءة احيافظ ويعزز من مستوى 

  ؛ىل تعثرها أو توقفها أو إفالسهافوراً ودون أن تؤدي عملية السداد إ كاملة عند املطالبة �ا

خبصــــوص نظــــام التــــأمني يف األخــــري فــــإن مــــا توصــــلنا لــــه مــــن نتــــائج نظريــــة يف الفصــــل األول والثــــاين و     

هــــذا الــــذي ، عـــرب العــــامل تطبيقهــــا العملــــي شـــركاته، يتطلــــب الوقــــوف علــــى واقـــع آليــــات عمــــلالتكـــافلي و 

ليلـــي مقـــارن لتجربـــة التـــأمني يف الفصـــل املـــوايل مـــن خـــالل عـــرض حت عرضـــه بشـــيء مـــن التفصـــيلســـنحاول 

  .واإلماراتليزيا، السعودية، لتكافلي يف كل من ماا



  

 

 

 

  

 الثالثالفصل 
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  :تمهيد

إن املرجعية النظرية والشرعية لنظام التأمني التكافلي من ناحية تكيف عقوده على أساس التعاون     

خاصة  شركات التأمني التقليدي التجاري إدارة أعمال شركاته مبا خيالف إدارة نظريا�ا منآليات والتربع و 

ا يشمله م خصوصية، و فيها ما تعلق مبسألة الفصل بني صندوق هيئة املشرتكني وصندوق هيئة املسامهني

صيغ ومناذج موافقة يف ظل التشغيلي من عمليات تأمينية تكافلية وعمليات مالية استثمارية،  هاإطار 

 شرعيةالرقابة الو  خماطرهاارة إلدالضابطة حرتازية االقواعد الضمن و ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، 

يل استمرار يف سب عدم تضار�ا ضمانمصاحل املشرتكني واملسامهني و حلماية احملققة،  هانتائجواملالية على 

تطبيق العملي آلليات عمل شركات التأمني الواقع  البحث يفجيعلنا أمام تساؤل مفاده  ،الشركة وتطورها

  .العامليف جتارب التأمني التكافلي عرب 

سنحاول من خالل هذا الفصل  ،كتجارب عملية فعليةومن هذا املنطلق وقصد تبيان هذا الواقع       

عرض بعض التجارب الدولية السباقة يف صناعة التأمني التكافلي وبالتحديد التجربة املاليزية والسعودية 

إىل تطوير صناعة التأمني   وهذا ملا هلذه الدول من إسهامات عديدة ومستمرة، هادفةواإلماراتية، 

تقسيم هذا فقد تيسر لنا  التكافلي لتنافس نظري�ا التجارية عرب العامل، ولتناول هذه التجارب بإيضاح 

  :الفصل إىل ثالثة مباحث كاأليت

ـــأمي اإلطـــار القـــانوني والتنظيمـــي: المبحـــث األول - ـــا، الســـعودية، : ن التكـــافلي فـــيللت ماليزي

  واإلمارات

ــــاني - ــــل مقــــارن لمؤشــــرات : المبحــــث الث ــــأمين التكــــافليتحلي ــــا، الســــعودية، : فــــي الت ماليزي

  واإلمارات

ليزيــــا، الســــعودية، فــــي ما :التــــأمين التكــــافليقــــارن لمتطلبــــات تحليــــل م: المبحــــث الثالــــث -

  واإلمارات
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  واإلماراتماليزيا، السعودية، : للتأمين التكافلي في القانوني والتنظيمياإلطار  :المبحث األول

صــناعة قائمــة يف اقتصــاد أي دولــة، البــد علــى هــذه األخــرية أن تــوفر أي ككــل قطــاع اقتصــادي أو كــ    

اإلشـراف والرقابـة عليهـا، وصـناعة التـأمني عمومـا والتـأمني املنظم هلذه الصناعة مبا يسـمح باإلطار القانوين 

ـــز بإطـــار قـــانوين وتنظيمـــي خـــاص، خلصوصـــية  ـــه التكـــافلي خصوصـــا، تتمي شـــركا�ا وطبيعـــة أعماهلـــا، وعلي

ســنحاول مــن خــالل هــذا املبحــث تبيــان اإلطــار القــانوين والتنظيمــي لصــناعة التــأمني التكــافلي يف كــل مــن 

  .ماليزيا، السعودية واإلمارات

  لتأمين التكافلي في ماليزياا مدخل لقطاع: األولالمطلب 

التــأمني التكــافلي يف دولــة  التنظيمــي لقطــاعاإلطــار القــانوين و عــرب فــروع هــذا املطلــب ســنحاول عــرض      

  .وشركا�ا واألطراف الفاعلة فيها ملشرفة واملراقبة على هذا القطاعماليزيا، اهليئات ا

  في ماليزيا وأهم مراحله لتأمين التكافليالقانون المنظم ل: ألولالفرع ا

 :لتأمين التكافلي في ماليزياالقانون المنظم ل .1

مت تأســـيس صـــناعة التكافــــل يف  صـــدار أول قـــانون للتـــأمني التكـــافلي، حيـــثيف إ تعـــد ماليزيـــا ســـباقة     

ماليزيا بداية الثمانينات نظـرا حلاجـة املسـلمني إىل بـديل شـرعي للتـأمني التقليـدي، وكـذلك مـن أجـل تعزيـز 

ريــدة مــن اجل 312 ورد ضــمن القــانون رقــم، حيــث 1983 عمــل البنــك اإلســالمي الــذي مت تأسيســه ســنة

 1985جــانفي لســنة  1الصــادر بتــاريخ "  laws of malaysia-act312"الرمسيــة للقــوانني املاليزيــة 

أهــم مــن إذ يعــد  ،1984واملوســوم بقــانون التكافــل  ول قــانون لتنظــيم التــأمني التكــافليالــنص الكامــل أل

تؤكـد علـى والـيت منـه  2دة املـاحددت الطبيعة التعاقدية للتأمني التكافلي، وهذا مـن خـال  التشريعات اليت 

:" أســاس التــربع القــائم يف معــامالت التــأمني التكــافلي، حيــث تضــمن نــص املــادة تعريــف التكافــل كــاأليت

التكافل يعين خطـة تنبـين علـى مبـادئ األخـوة والتضـامن واملسـاعدة املتبادلـة، والـيت تـنص علـى املسـاعدات 

، حيـــث يـــتم اتفـــاق املشـــاركني علـــى املســـامهة بشـــكل املاليـــة والعـــون بـــني املشـــاركني يف حالـــة حـــاجتهم إليـــه

  1".متبادل هلذا الغرض

                                                 
سالمية منه، وموقف الشريعة اإل وآفاقه أبعادهرابعة عدوية، املشاكل اليت تواجه التأمني التعاوين، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين،  - 1

  .12، ص 2010أفريل  12و11اجلامعة األردنية، يومي 
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ـــأمني التكـــافلي وفقـــا هلـــذا القـــانون فنجـــد أن املـــادة أمـــا فيمـــا يتعلـــق      مـــن هـــذا  16مبفهـــوم شـــركات الت

شــركة التكافــل ملزمــة بإنشــاء ورعايــة صــندوق التكافــل فيمــا خيــص أي فئــة مــن فئــات :" القــانون تــنص بــأن

، وعــالوة علــى ذلــك مت التأكيــد علــى ضــرورة الفصــل بــني صــندوق "التكافــل الــيت تقــوم �ــا الشــركةأعمــال 

أصــول أي :" مـن نفـس القـانون 17املسـامهني وصـندوق املشـرتكني يف الشـركة وهـذا مـن خــالل نـص املـادة 

  1...".صندوق تكافل تكون منفصلة عن مجيع املوجودات األخرى للشركة

حبســب نصــوص هــذا القــانون فــإن رخصــة مزاولــة نشــاط التــأمني التكــافلي تصــدر  إضـافة ملــا ســبق فإنــه     

وهــذا مــا نــراه ينســجم  Takaful Opertor"،2"للشــركة مقدمــة الطلــب كرخصــة مشــغل تــأمني تكــافلي

ويتوافــق مــع مفهــوم التــأمني التكــافلي، كــون الشــركة تعمــل كمشــغل أو مــدير لصــندوق أو حمفظــة التكافــل 

  .وليست كمؤمن كما هو موجود يف مفهوم التأمني التقليدي التجاري

اليــــة يف وعليـــه يتضـــح لنــــا أن قـــانون التـــأمني التكــــافلي يف ماليزيـــا يقـــر صــــراحة بطبيعـــة املســـامهات امل      

التكافــل علــى أســاس التــربع، كمــا أنــه يؤكــد علــى ضــرورة إنشــاء صــندوق للتــأمني التكــافلي يكــون مســتقل 

ومنفصل عن باقي املوجودات األخرى يف شركات التأمني التكافلي، هذه األخرية الـيت تنحصـر مهمتهـا يف 

ـــة خمـــا إدارة صـــندوق املشـــرتكني بوصـــفها مشـــغالً  ـــه، حيـــث يـــتم تغطي طر املشـــرتكني يف صـــندوق أو مـــديراً ل

 اً منـال مـن طـرف الشـركة كو�ـا ال تعتـرب مؤّ  بوصـفهم متعـاونني ومتضـامنني فيمـا بيـنهم، التكافل مـن طـرفهم

  .وفق نظام التأمني التكافلي

 :التأمين التكافلي في ماليزياتطور مراحل  .2

  :يتنوضحها كاآل ر تنميتهإطا التأمني التكافلي يف ماليزيا مبجموعة من املراحل املتدرجة واملتسلسلة يفمر 

 :3م1992 سنة إلىم 1984 سنة من :المرحلة األولى -

وتعـــد املرحلـــة التأسيســـية للتـــأمني التكـــافلي بدولـــة ماليزيـــا كو�ـــا متيـــزت بصـــياغة وإصـــدار أول قـــانون مـــنظم 

، وتأســيس أول شــركة تكافـل عــام مــن نفــس م1984لصـناعة التــأمني التكــافلي وهـو قــانون التكافــل لسـنة 

                                                 
  .املرجع نفسه -  1

عادل عوض بابكر، التأمني التعاوين األحكام والضوابط الشرعية، حبث مقدم للدورة العشرون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل،  -  2

  .11، ص، 2012سبتمرب  18إىل 13وهران، اجلزائر، من يوم 

3 - Malaysian Takaful Industry 1984-2004, p, 5, consulter le 15/12/2019 a 10 :10, via : 

http://www.bnm.gov.my/files/publication/tkf/en/2004/booklet.en.pdf 



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلماراتماليزيا، السعودية، : في التأمين التكافلي   :الفصل الثالث

  

 
118 

الســـنة، حيـــث جنـــد أن هـــذه املرحلـــة قـــد ركـــزت علـــى تأســـيس البنيـــة القاعديـــة األساســـية للتـــأمني التكـــافلي 

جـل ضـبط سـري العمـل بـه إىل اليـوم، قـد جـاء مـن أ كون صدور القانون املذكور أعاله والذي مزالبالبالد،  

ة النشـاط التـأميين التكـافلي إدارة هذه الصناعة التأمينية، وذلك من خالل  إلزام الشركات الراغبـة يف ممارسـ

بالتسجيل، وتشكيل اللجان واهليئـات الشـرعية للتأكـد مـن التـزام هـذه الشـركات بعـد اعتمادهـا وتسـجيلها 

 .مببادئ الشريعة اإلسالمية يف مجيع األوقات

 :م2000إلى سنة م 1993من سنة : المرحلة الثانية -

متيـزت هـذه املرحلـة بـدخول شـركات تـأمني  وتعترب مرحلة بدايـة أو دخـول مصـطلح منافسـة السـوق، حيـث

" the Asean Takaful Group"أخـرى يف السـوق التأمينيـة املاليزيـة، أيـن مت تأسـيس شـركة ةتكافليـ

 م1997سـنة "Asean Retakaful International"وتأسـيس شـركة إعـادة التكافـل م1995سـنة 

بـني شـركات التـأمني التكـافلي يف  يالتكـافل التـأمني األمر الذي ساعد على إجراء الرتتيبات اخلاصة بإعـادة

  .ماليزيا ويف املنطقة وهي بروناي وإندونيسيا وسنغافورة

 :1م2004إلى سنة  م2001من سنة  :المرحلة الثالثة -

، حيـث تضـمنت م2001ومتيزت بتقدمي اخلطة الرئيسية العامة للقطاع املايل بدولة ماليزيا وبالتحديد سـنة 

األهــــداف املتعلقــــة بتنميــــة قــــدرات شــــركات التــــأمني التكــــافلي وتعزيــــز اإلطــــار القــــانوين حماورهــــا مجلــــة مــــن 

والشرعي واهليكل الرقايب لصناعة التأمني التكافلي، حيـث يعتـرب اجلـزء املتعلـق بالصـريفة اإلسـالمية والتـأمني 

 ايل اإلسـالمي، ولقـدالتكافلي يف ظل هذه اخلطة وسيلة لتحقيق طموح ماليزيا لتكون مركزا دوليا للنظام امل

ـــافس بـــني الفـــاعلني يف القطـــاع التـــأميين التكـــافلي، وذلـــك إثـــر  ـــة والتن شـــهدت هـــذه الفـــرتة زيـــادة يف التنمي

 مجعيــةالتــأميين، باإلضــافة إىل تأســيس  الرتخــيص لــثالث شــركات تــأمني تكــافلي جديــدة للمزاولــة النشــاط

  .2002لشركات التأمني التكافلي سنة  ةخمصص

مــن  الــيت تضــمنتها كــل مرحلــةاألحــداث  وبقصــد الوقــوف علــى أهــم عرضــه، كحوصــلة ملــا ســبقيف األخــري  

  :املوايل التوضيحي اجلدول ، نرفقمراحل تطور التأمني التكافلي يف ماليزيا

  

                                                 
  .املرجع نفسه -  1
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  التأمين التكافلي في ماليزيامراحل تطور ): 1-3(الجدول

  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى

إنشاء فريق عمل :1982كتوبرأ

خاص لدراسة مدى إمكانية 

  تأسيس شركة تأمني تكافلي؛

  تأسيس شركة: 1984نوفمرب

Takaful malaysia(STMB)  

نشر قانون : 1985جانفي

  يف اجلريدة الرمسية؛ 84التكافل

بداية نشاط : 1985أوت

  الشركة؛

كلف البنك : 1988ماي

املركزي املاليزي مبسؤولية مراقبة 

التكافلي واإلشراف التأمین  صناعة

  علیھا

بداية نشاط : 1993أكتوبر

  :شركة

MNI Takaful Sdn berhad 

 Asianتأسيس : 1995أكتوبر 

Tkaful Group 

تعيني أعضاء  :1997ماي

ا�لس االستشاري الشرعي 

الوطين للصريفة اإلسالمية 

  والتكافل

غريت شركة : 1998نوفمرب

MNI Takaful Sdn berhad 

 Takaful Nasionalامسها إىل 

Sdn berhad 

تأســـــيس املعهـــــد : 2001فيفـــــري

املـــــــــــــــــاليزي للصـــــــــــــــــريفة واملاليـــــــــــــــــة 

  اإلسالمية

تبــــــــــــين اخلطــــــــــــة : 2001مــــــــــــارس

  الرئيسية العامة للقطاع املايل

ــــــة نشــــــاط : 2002 جويليــــــة بداي

  Mayban Takaful berhadشركة 

 مجعيــــة تأســــيس: 2002نــــوفمرب 

  شركات التأمني التكافلي املاليزية

ــــــة نشــــــاط : 2003جويليــــــة  بداي

 Takaful Ikhlas Sdnشركة 

  منح شركة : 2004نوفمرب

Commerce Asset-Holding  

  .املوافقة للمزاولة نشاط التكافل

 ,Malaysian Takaful Industry 1984-2004, p,6, consulter le 15/12/2019 a 10 :10 :المصدر

http://www.bnm.gov.my/files/publication/tkf/en/2004/booklet.en.pdf:  via  

  في ماليزيا التأمين التكافلي األطراف المتدخلة في قطاع: الفرع الثاني

 :التأمين التكافلي في ماليزيا هيئات اإلشراف والرقابة على قطاع .1

 :)Bank Negara Malaysia-BNM( البنك المركزي الماليزي -

 1959جـــانفي  26مت اعتمادهـــا بتـــاريخ ، هـــو هيئـــة قانونيـــة )البنـــك املركـــزي ملاليزيـــا(بنـــك نيجـــارا ماليزيـــا 

يف تعزيــز االســتقرار النقــدي واملــايل  اهــيتمثــل دور ، حيــث 1958حتــت قــانون البنــك املركــزي املــاليزي لســنة 

احلفاظ على اسـتقرار األسـعار مـن خـالل تطـوير و  توفري بيئة مواتية للنمو املستدام لالقتصاد املاليزي �دف

http://www.bnm.gov.my/files/publication/tkf/en/2004/booklet.en.pdf
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لعـب وظيفـة مهمـة يو  يعمل على دعـم قطاعـات االقتصـاد احلقيقـية، كما ومرن ةسليمبصورة ايل املقطاع ال

 1.سوق التأمني التكافلييف ذلك مبا  املالية وتعزيزهاألسواق ل خطط تنمويةيف تنفيذ 

كما يقوم البنك املركزي املاليزي بتحسني اهليكل الشرعي اإلسالمي باستمرار ملواكبة التطورات 

وذلك منذ تكليفه مبهمة اإلشراف والرقابة عليها يف ماي  واملستجدات يف صناعة التأمني التكافلي

ن التوافق بني التأصيل الفقهي الشرعي وجهود تعزيز اهليكل التنظيمي ، ويعترب ذلك ضروريا لضما1988

ملراقبة الصناعة املالية اإلسالمية ككل، مما يعزز ثقة املستهلكني ومينح قدرا أكرب من املرونة لشركات 

ينية داخل اإلطار الشرعي اإلسالمي، حيث ركز البنك كل جهوده التأمني التكافلي البتكار منتجات تأم

تطوير نظام محاية املستهلكني من خالل تعزيز هيكل التنظيم واملراقبة لضبط ممارسات مقدمي  على

اخلدمات التأمينية، وذلك بطرق عدة منها أدىن متطلبات وشروط اإلفصاح حول املسامهات واملميزات 

ايل كهيئة واالستثناءات والقيود املفروضة على منتجات التكافل، إضافة إىل استحداث مكتب التوسط امل

  2.موحدة حلل اخلالفات الناشئة بني املستهلكني ومقدمي اخلدمات املصرفية والتأمينية التكافلية

 :)SAC(مجلس االستشارة الشرعية للمصارف اإلسالمية والتكافل -

 1998بالبنك املركزي املاليزي يف شهر ماي ) Shariah Advisory Council( مت تأسيس ا�لس

وذلك �دف حتديد األحكام الشرعية اإلسالمية حول نشاط املصارف اإلسالمية وشركات التأمني 

التكافلي واملؤسسات املالية اإلسالمية ككل، واخلاضعة حتت إشراف ورقابة البنك املركزي املاليزي، يتمتع 

يته، وذلك منذ سنة هذا ا�لس بسلطة تسوية اخلالفات يف املسائل الشرعية اليت تقع ضمن نطاق صالح

أين مت تعزيز دوره وترقيته بصفة قانونية ليكون مرجعا للتحكيم يف النزاعات املتعلقة باملسائل  2004

  3.الشرعية ضمن قضايا املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وشركات التأمني التكافلي

  

  

                                                 
1 -Bank Negara Malaysia, consulter le 10/12/2019 a 11 :30 via   

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_about&pg=en_intro&lang=en 
2 - Malaysian Takaful Industry 1984-2004, op-cit, p p, 8,11. 
3 - Ibid. 
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 :اللجان الشرعية على مستوى شركات التأمين التكافلي نفسها -

قانون التكافل وجب على كل شركة تأمني تكافلي مرخص النشاط هلا يف السوق التأميين مبوجب 

املاليزي، إنشاء جلنة شرعية كجزء من إدار�ا الداخلية وكأحد املتطلبات الكيفية هلذا النوع من الشركات 

ك املركزي وذلك من أجل التأكد من التزامها مببادئ الشريعة اإلسالمية يف أعماهلا، وقد أصدر البن

املاليزي يف هذا اإلطار لوائح قانونية حول إدارة اللجان الشرعية داخل املؤسسات املالية اإلسالمية واليت 

  .سنوضحها الحقا يف املبحث الثالث من هذا الفصل

 ):MTA: Malaysian Takaful Association(جمعية التكافل الماليزية  -

شركات التأمني التكافلي الناشطة يف من  ةاحتاد جمموع نتيجة 2002تأسست يف نوفمرب من سنة 

تعزيز صناعة التأمني التكافلي يف ماليزيا ومحاية مصاحل أعضائها من تطوير و القطاع، حيث �دف إىل 

م 2006وضع خطة العمل سنة  :وذلك من خالل قيامها بعدة مبادرات يف سبيل ذلك منهاالشركات، 

تنفيذ االتفاق املشرتك بني شركات معية وأعضائها من الشركات، و لتحقيق أهداف واسرتاتيجيات اجل

، ITA: Inter-Takaful Operators Agreement(1( م2008سنة  التأمني التكافلي املاليزية

للتأكد ) Takaful Basic Examination(والفحص األساسي للتكافل لوسطاء التأمني التكافلي 

دمات التأمينية التكافلية للجمهور، باإلضافة إىل وضع نظام من كفاء�م ومعرفتهم بالعمل وعرض اخل

، والعديد من )Registration of Takaful Agents(إجراءات تسجيل وكيل التأمني التكافلي 

  2.املبادرات األخرى اليت تنظمها باستمرار للنهوض بالصناعة التأمينية التكافلية يف البالد

  :شركات التأمين التكافلي في ماليزيا .2

حتـت اسـم  1984ظهور شـركات التـأمني التكـافلي يف ماليزيـا كـان مـع إنشـاء أول شـركة تكافـل عـام سـنة 

)Syarikat Takaful malaysia Berhad(،  وهـــذا حلاجـــة الفـــرد املـــاليزي املســـتهلك للخدمـــة

 ة، ونتيجــةالتأمينيــة ملثــل هــذا النــوع مــن الشــركات املوافقــة يف معامال�ــا ألحكــام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمي

                                                 
1- Malaysian Takaful Association, consulter le 13/12/2019 a 00 :55 via : 

http://www.malaysiantakaful.com.my/About-MTA/History-of-MTA.aspx 
لصناعة التكافل احلالية يف باكستان وماليزيا، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين،  واالقتصاديحممد أكرم الل الدين، الوضع املهين  - 2

  .11، ص، 2010أفريل  12و11أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، يومي 
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ذات الصــلة بســوق التــأمني التكــافلي يف ماليزيــا أدت إىل 

وباإلضــافة إىل األطــراف املتدخلــة يف صــناعة التــأمني التكــافلي يف ماليزيــا فهنــاك أطــراف أخــرى ذات صــلة 

مـــن النظـــام املـــايل اإلســـالمي يف ماليزيـــا، 

  المالي اإلسالمي الماليزي لة بين األطراف المتدخلة في القطاع

  

  

لية يف ماليزيا كان نتيجة لتضافر جمموعة من اجلهود، أسـهمت جمتمعـة 

مني التكـافلي يف ماليزيـا يف عوامل جناح التأ

 :لصناعة التأمين التكافلي

لقد حظيت صناعة التأمني التكافلي بدعم غـري حمـدود مـن احلكومـة املاليزيـة والبنـك املركـزي املـاليزي، وهـو 

وقـد جتسـد هـذا ما ساعدها على القيام مببادرات مهمـة لتعزيـز السـوق احملليـة ومكانتهـا يف السـوق العـاملي، 

ديسمرب  8و7ربة التأمني التعاوين املاليزية، حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني التعاوين، يومي 

319.  

واإلماراتماليزيا، السعودية، : في التأمين التكافلي  
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ذات الصــلة بســوق التــأمني التكــافلي يف ماليزيــا أدت إىل والقانونيــة لتطــور الســريع لألحــداث االقتصــادية 

  ).1أنظر امللحق رقم (ايد عدد الشركات التأمينية فيها 

وباإلضــافة إىل األطــراف املتدخلــة يف صــناعة التــأمني التكــافلي يف ماليزيــا فهنــاك أطــراف أخــرى ذات صــلة 

مـــن النظـــام املـــايل اإلســـالمي يف ماليزيـــا،  يتجـــزأناعة التكافليـــة، وذلـــك باعتبـــار هـــذه األخـــرية جـــزء ال 

  :وذلك وفق ما يوضحه الشكل املوايل

لة بين األطراف المتدخلة في القطاعالعالقة المتباد): 

 Malaysian Takaful Industry 1984-2004,op.cit, p,8.  

  التأمين التكافلي في ماليزيا صناعةعوامل نجاح 

لية يف ماليزيا كان نتيجة لتضافر جمموعة من اجلهود، أسـهمت جمتمعـة إن جناح التجربة التأمينية التكاف

عوامل جناح التأيف حتقيق اإلجنازات النوعية للصناعة التكافلية، وميكن تلخيص 

  :1حماور أساسية على النحو التايل

لصناعة التأمين التكافلي سيما البنك المركزي الماليزيالحكومة ال

لقد حظيت صناعة التأمني التكافلي بدعم غـري حمـدود مـن احلكومـة املاليزيـة والبنـك املركـزي املـاليزي، وهـو 

ما ساعدها على القيام مببادرات مهمـة لتعزيـز السـوق احملليـة ومكانتهـا يف السـوق العـاملي، 

                                         
ربة التأمني التعاوين املاليزية، حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني التعاوين، يومي حممد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة، جت

319، 311، رابطة العامل اإلسالمي، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل، ص ص، 

   :الفصل الثالث

لتطــور الســريع لألحــداث االقتصــادية ل

ايد عدد الشركات التأمينية فيها تز 

وباإلضــافة إىل األطــراف املتدخلــة يف صــناعة التــأمني التكــافلي يف ماليزيــا فهنــاك أطــراف أخــرى ذات صــلة 

ناعة التكافليـــة، وذلـــك باعتبـــار هـــذه األخـــرية جـــزء ال بالصـــ

وذلك وفق ما يوضحه الشكل املوايل

): 1-3(الشكل

 .op.cit, p,8,2004:المصدر

عوامل نجاح : الفرع الثالث

إن جناح التجربة التأمينية التكاف

يف حتقيق اإلجنازات النوعية للصناعة التكافلية، وميكن تلخيص 

حماور أساسية على النحو التايلأربعة 

الحكومة الدعم  .1

لقد حظيت صناعة التأمني التكافلي بدعم غـري حمـدود مـن احلكومـة املاليزيـة والبنـك املركـزي املـاليزي، وهـو 

ما ساعدها على القيام مببادرات مهمـة لتعزيـز السـوق احملليـة ومكانتهـا يف السـوق العـاملي، 

                                                
حممد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة، جت -  1

، رابطة العامل اإلسالمي، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل، ص ص، 2011
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 Master Plan for Financial(طـة األساسـية للصـناعة املاليـة الدعم من خـالل وضـع احلكومـة للخ

Sector(  بعـــض  دســـنوات، وقـــد بـــادرت احلكومـــة أيضـــا بتحييـــ 10ملـــدة  إســـرتاتيجيةاملكونـــة مـــن خطـــة

وإعفـاء بعضـها األخـر لفـرتة زمنيـة مرضـية للشـركات الـيت تـوفر ) Neutralization of Tax(الضـرائب 

الشــركات ونوافــذ التــأمني التكــافلي يف اخلــدمات التأمينيــة التكافليــة، كتشــجيع مــن الدولــة لنشــأة املزيــد مــن 

البلــــد، باإلضــــافة إىل حتريــــر الصــــناعة التأمينيــــة التكافليــــة وفــــتح ا�ــــال أمــــام الشــــركات األجنبيــــة ففــــي ســــنة 

  مت اعتماد أربع شركات تأمني تكافلي عائلي؛ 2009

 :وضوح الرؤية وإستراتيجية العمل .2

، وذلـــك مـــن خـــالل اليـــة خصوصـــا بقـــوة التخطـــيطلقـــد متيـــزت املؤسســـات املاليزيـــة  عمومـــا واملؤسســـات امل

التأكيـد علـى وضـوح الرؤيـة والتسـطري احملكـم لألهـداف واالسـرتاتيجيات قبـل مباشـرة العمـل، اسـتنادا علــى 

، فقــــد مت وضــــع رؤيــــة واضــــحة املعــــامل لصــــناعة التــــأمني 2020الرؤيــــة الشــــاملة للحكومــــة املاليزيــــة، رؤيــــة 

، وكــذا 1984طــار قــانوين شــامل هلــا ممثــل بقــانون التكافــل لعــام التكــافلي يف ماليزيــا، مــن خــالل وضــع إ

ســالمية العامليــة مــن نفــس التخطــيط لــدعم هــذه الصــناعة بالعنصــر البشــري املؤهــل فــتم تأســيس اجلامعــة اإل

، 2005مـــن مثـــة تأســـيس البنـــك املركـــزي املـــاليزي للجامعـــة العامليـــة لتعلـــيم املاليـــة اإلســـالمية ســـنة العـــام، و 

لتطـوير املنتجــات املاليـة اإلســالمية  2008لعامليـة للبحــوث الشـرعية يف املاليـة اإلســالمية سـنة واألكادمييـة ا

بالتنســـيق مـــع شـــركات التـــأمني التكـــافلي عـــرب إلزامهـــا بوضـــع ميزانيـــة  مبـــا فيهـــا املنتجـــات التأمينيـــة التكافليـــة

  للبحوث والتدريب يف هذا اجلانب؛

 :وضوح اإلطار القانوني وانضباطه .3

أســهم يف جنــاح التــأمني التكــافلي يف ماليزيــا هــو اســتناده علــى أرضــية قانونيــة صــلبة ومنضــبطة  إن أهــم مــا

  :متثلت يف األيت

وضـع إطـار قـانوين شـامل لعمـل شـركات التـأمني التكـافلي يف الـبالد متثـل يف قـانون التكافـل لسـنة  - 

 ؛1984

 ادية ملنتجــــات التكافــــلاملبــــادئ اإلرشــــ: إصــــدار أدلــــة إرشــــادية جلملــــة مــــن املنتجــــات املاليــــة منهــــا - 

)Guideline of Takaful Products ( واملبـادئ اإلرشـادية بشـأن الشـفافية 2006سـنة ،

وضع دليل  2009سنة ) Guideline of Transparency & Disclosure( واإلفصاح
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حلوكمـــة الشـــركات وفـــق مبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية، وقـــد حظيـــت هـــذه األدلـــة اإلرشـــادية بقبـــول 

  التكافلي كون أن البنك املركزي املاليزي قد شاركها يف إعداد هذه األدلة؛شركات التأمني

مـــن طــــرف البنــــك املركــــزي  جملــــس االستشــــارة الشـــرعية للمصــــارف اإلســــالمية والتكافــــلتأســـيس  - 

 املاليزي والذي سبق اإلشارة له أعاله؛

رئـــيس احملكمـــة تأســـيس جلنـــة للموائمـــة بـــني الشـــريعة اإلســـالمية والقـــانون الوضـــعي حتـــت إشـــراف  - 

 العليا يف ماليزيا؛

تأسيس قسم مستقل يف القضاء مكلف بالفصل يف قضايا املصارف اإلسـالمية وشـركات التـأمني  - 

 التكافلي؛

إلــزام رجــال القــانون املشــاركني يف صــياغة عقــود املصــارف اإلســالمية وشــركات التــأمني التكــافلي  - 

 باحلصول على شهادة يف املالية اإلسالمية؛

 :ة التحتيةقوة البني .4

بأ�ا اهلياكل املادية والتنظيمية األساسـية الالزمـة لتسـيري ا�تمـع ) Infrastructure( تعرف البنية التحتية

اختذت ماليزيا خطوات نوعية لتأمني بنية حتتية متينة للتأمني التكـافلي، وقـد ففي هذا النطاق أو املؤسسة، 

  :تضمنت هذه البنية اخلطوات التالية

 ؛ضمن أقسام البنك املركزي املاليزي 2000صريفة اإلسالمية والتكافل سنة للقسم تأسيس  - 

 تعيني رمسي ألحد نواب حمافظ البنك املركزي ملتابعة أعمال املصارف وشركات التكافل؛ - 

تأســـيس هيئـــة للرقابـــة الشـــرعية الوطنيـــة تضـــم مجلـــة مـــن علمـــاء الشـــريعة املتخصصـــني يف الصـــريفة  - 

 .لياإلسالمية والتأمني التكاف
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  لتأمين التكافلي في السعوديةا مدخل لقطاع :لثانيالمطلب ا

ـــة املتبعـــة يف عـــرض مـــن     ـــا، ســـنحاول مـــن خـــالل هـــذا قطـــاع منطلـــق املنهجي التـــأمني التكـــافلي يف ماليزي

  .التأمني التكافلي يف اململكة العربية السعودية قطاعاملطلب عرض 

  في السعودية التكافلي وأهم مراحلهالقانون المنظم للتأمين : فرع األولال

  :لتأمين التكافلي في السعوديةالقانون المنظم ل .1

ينظم الصناعة التأمينيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية نظـام مراقبـة شـركات التـأمني التعـاوين الصـادر باملرسـوم 

م ضــمن اجلريــدة الرمسيــة للــبالد، والــذي 2003ه املوافــق لعــام 2/6/1424بتــاريخ ) 32/م(امللكــي رقــم

ه 1/3/1425بتـاريخ ) 1/596(استكمل الحقا بإصدار الالئحة التنفيذية اخلاصة به بقرار وزاري رقم 

إىل تنظــيم  ،والئحتــه التنفيذيــة مراقبــة شــركات التــأمني التعــاوين نظــامهــدف م، حيــث 2004املوافــق لعــام 

األســلوب الــذي جيــب أن تعمــل بــه شــركات التــأمني يف  قطــاع التــأمني يف الــبالد وذلــك مــن خــالل حتديــد

كيفيـــة وشـــروط تســـجيل شـــركات التـــأمني  وهـــو األســـلوب التعـــاوين، كمـــا حـــدد اململكـــة العربيـــة الســـعودية

  1.قد العريب السعودي �ذه املهمةتكليف مؤسسة الناإلشراف والرقابة عليها من خالل التعاوين و 

مادة قانونيـة تـنظم الصـناعة التأمينيـة واألطـراف  25تضمن نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين السعودي 

ـــاد ـــة فيهـــا مبـــا ال يتعـــارض وأحكـــام ومب ـــة املتدخل للنظـــام فقـــد ئ الشـــريعة اإلســـالمية، أمـــا الالئحـــة التنفيذي

مـادة قانونيـة تفسـر نصـوص املـواد الـواردة يف النظـام، فنجـد مـواد تتعلـق بفـروع التـأمني ومـنح  84تضمنت 

النشاط ومواد أخرى ذات الصلة باجلوانب الرقابية والقواعد االحرتازيـة للمـالءة املاليـة،  ةالرتخيص للممارس

  .املواد اليت تشكل يف جمموعها اإلطار القانوين والتنظيمي للتأمني يف السعودية وغريها من

 :التأمين التكافلي في السعوديةمراحل تطور  .2

منــذ أكثــر مــن ثالثــني عامــاً مصــاحبا ألعمــال االســترياد  ظهــر نشــاط التــأمني يف اململكــة العربيــة الســعودية

والتصدير، مثله يف ذلك مثل البدايات األوىل للتأمني يف أوروبـا، وقـد كانـت شـهادة التـأمني وثيقـة أساسـية 

مــــا اقتضــــى دخــــول شــــركات تــــأمني أجنبيــــة األجنبيــــة، ضــــمن املعــــامالت التجاريــــة بــــني الســــعودية والــــدول 

ن قــام رجــال املــال الســعوديني باالســتثمار يف هــذا ا�ــال نظــرا للحاجــة زمــن إىل ألفــرتة قصــرية مــن للمنطقــة 

                                                 
، أطلع عليه يوم 4، 1سعودي، ص ص، من نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مؤسسة النقد العريب ال 3،2،1املواد  -1

 sa/Laws/Pages/Insurance.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar: من املوقع 11/11/2019
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تبعـا لوجـود التنظـيم يف الدولـة مبـرحلتني  التـأمني التعـاوين التكـافلي ملتزايدة خلدمات التـأمني، وقـد مـر قطـاعا

  :1الرمسي نوردها فما يلي

  :غياب التنظيم الرسمي: المرحلة األولى -

م، والــذي كــان  1974املرحلــة إىل ممارســة التــأمني يف اململكــة العربيــة الســعودية قبــل ســنة ويشــار يف هــذه 

ميــارس مــن خــالل وكــاالت أو فــروع شــركات أجنبيــة، لتتأســس الحقــا أوائــل شــركات التــأمني الســعودية يف 

، كشـركة سبعينيات القرن العشـرين ملواكبـة االزدهـار والنمـو االقتصـادي الـذي عرفتـه الـبالد يف ذلـك الوقـت

م، والشـــركة املتحـــدة الســـعودية 1975م، وشـــركة ســـتار للتـــأمني ســـنة 1974البحـــر األمحـــر للتـــأمني ســـنة 

لكــن لصـغر حجــم تلــك الشــركات نســبيا وحمدوديــة خربا�ــا ريهــا مــن الشــركات، م، وغ1976للتـأمني ســنة 

ر املــؤمن عليهــا يــتم وطبيعتهــا الــيت مل تشــهد تطــورا لعــدم وجــود إطــار تنظيمــي، فــإن نســبة كبــرية مــن املخــاط

إعــادة تأمينيهــا لــدى شــركات تــأمني أجنبيــة، ممــا نــتج عنــه تــدفق مبــالغ كبــرية مــن أقســاط التــأمني إىل خــارج 

، األمـــر الـــذي تولـــد عنـــه تقلـــيص فرصـــة تكـــوين شـــركات تـــأمني حمليـــة قـــادرة علـــى تطـــوير االقتصـــاد الـــوطين

  وه؛منتجات تأمينية تتالءم مع وضع االقتصاد السعودي وتواكب من

 :وجود التنظيم الرسمي: المرحلة الثانية -

إدراكـا مـن متخـذي القـرار ألمهيــة وجـود شـركات تـأمني حمليـة مواكبــة للنمـو االقتصـادي يف الـبالد، وكــذلك 

لعــــدم موافقــــة نظــــام عمــــل شــــركات التــــأمني التجــــاري العاملــــة يف اململكــــة الســــعودية مــــع مبــــادئ الشــــريعة 

نظــام تــأميين بــديل موافــق للشــريعة اإلســالمية وقابــل للتحقيــق علــى اإلســالمية، فكــان مــن الضــروري إجيــاد 

م مبثابــة اخلطـــوة األوىل، أيــن نــاقش جملـــس هيئــة كبـــار العلمــاء املنعقـــد 1977ســـنة أرض امليــدان، فكانــت 

مبدينــة الريــاض، مــا أعتــربه مجاعــة مــن اخلــرباء مــا يصــلح ألن يكــون البــديل للتــأمني التجــاري واألســس الــيت 

بوصــــفه بــــديال شــــرعيا للتــــأمني يقــــوم عليهــــا لتحقيــــق األهــــداف التعاونيــــة الشــــرعية الــــيت أنشــــأ مــــن أجلهــــا 

لتقليدي، وقد أقر ا�لـس جـوازه ومت إنشـاء أول شـركة تـأمني سـعودية مسـجلة مبرسـوم ملكـي وهـي الشـركة ا

م، والـــيت مسيـــت فيمـــا بعـــد بالتعاونيـــة للتـــأمني نتيجـــة إلدراك الدولـــة 1985الوطنيـــة للتـــأمني التعـــاوين ســـنة 

                                                 
االقتصادية، حبث مقدم للقاء السنوي السادس عشر جلمعية عبد ا�يد أمحد األمري، تطور نشاط شركات التأمني يف اململكة وأمهيتها  -  1

، ص 2007جويلية  4و2االقتصاد السعودية، حول اخلدمات املالية يف اململكة العربية السعودية، مركز امللك فهد الثقايف، الرياض، يومي

  .، بتصرف25، 21ص، 
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األخطــار الكبــرية للقطــاع للحاجــة إىل وجــود شــركة تــأمني تعــاوين �ــدف التــأمني علــى املشــاريع احلكوميــة و 

اخلــاص، ويف إطــار الســعي املتواصــل إىل النهــوض بالقطــاع والصــناعة التأمينيــة يف اململكــة مت إصــدار نظــام 

  .مراقبة شركات التأمني التعاوين ومن مثة الالئحة التنفيذية املتعلقة به كما سبق اإلشارة هلا أعاله

  ين التكافلي في السعوديةالتأم األطراف المتدخلة في قطاع: يالفرع الثان

 :التأمين التكافلي في السعودية هيئات اإلشراف والرقابة على قطاع .1

 ):SAMA(مؤسسة النقد العربي السعودي  -

من طرف ، )Saudi Arabian Monetary Agency( أنشئت مؤسسة النقد العريب السعودي

م وأوكل إليها العديد من 1952ـاملوافق لـ ه1372املصرف املركزي للمملكة العربية السعودية، يف عام 

سة النقد العريب السعودي يف تنظيم صناعة دور مؤس، من ضمنها تعليماتاملهام مبوجب عدة أنظمة و 

 ، حيث ختتص املؤسسة مبراقبة شركات التأمني التعاوين باململكة،املرتبطة �ا الوظائف التقنيةالتأمني و 

 :1مبا يلي قيامها خالل وذلك من

 إعداد الالئحة التنفيذية لنظام التأمني يف اململكة؛ - 

 تنظيم إنشاء شركات التأمني وإعادة التأمني باململكة؛ - 

 اإلشراف على اجلوانب التقنية ألعمال شركات التأمني وإعادة التأمني؛ - 

 منح الرتاخيص لشركات التأمني اليت ترغب يف العمل باململكة؛ - 

 محلة الوثائق واملسامهني؛تنظيم توزيع فوائض األموال على  - 

 حتديد املتطلبات من رأس املال واملالءة املالية لشركات التأمني؛ - 

 تنظيم استثمارات شركات التأمني داخل وخارج اململكة؛ - 

 حتديد املؤهالت التعليمية للعنصر البشري املتدخل يف العملية التأمينية؛ - 

 .اإللزاميةتفسري وتطبيق العقود وتنظيم شراء التغطية التأمينية  - 

                                                 
  . قمن من نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مرجع ساب 2املادة  -  1
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باإلضافة إىل هذه املهام فهي تسهر على إرساء قواعد اإلفصاح والشفافية خبصوص أعمال شركات 

التأمني الناشطة يف اململكة، وهذا من خالل نشر املعلومات املالية ملستخدميها من اجلمهور بصفة 

  .دورية

 :1هيئة سوق المال -

رمسية يف اخلمسينيات من القرن املاضي، واستمر نشأت هيئة سوق املال يف السعودية ببدايات غري 

بتاريخ ) 30/م(الوضع على ذلك إىل غاية صدور نظام السوق املالية مبوجب املرسوم امللكي رقم

ه، أين أصبحت هيئة  حكومية رمسية ذات استقالل مايل وإداري، تتوىل مهمة تنظيم 2/6/1424

والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نطاق السوق املالية وتطوير السوق املايل، وإصدار اللوائح والقواعد 

، باإلضافة إىل دورها الرقايب على استثمارات �دف توفري املناخ املناسب لالستثمار يف اململكة

  .املؤسسات املالية وشركات التأمني التعاوين الناشطة يف السوق املايل السعودي

 :شركات التأمين التكافلي في السعودية .2

شركات التأمني التعاوين وإعادة التأمني من أهم األطراف املتدخلة يف الصناعة التأمينية السعودية بل تعترب 

هي الطرف احملوري، فبتأسيس أول شركة وطنية للتأمني التعاوين يف اململكة مبوجب املرسوم امللكي 

عميم أسلوب م، كانت اخلطوة األوىل حنو ت1985ه املوافق لسنة 17/4/1405بتاريخ ) 5/م(رقم

ت يف التطور من حيث التأمني التعاوين يف عمل شركات التأمني السعودية اليت تأسست الحقا وأخذ

ات تأمني وشركات إعادة التأمني، وشركات املهن احلرة ذات الصلة بالتأمني بني شركالعدد والتنوع 

 .)2امللحق رقمأنظر (التعاوين املرخص هلا من مؤسسة النقد العريب السعودي 

  

  

  

  

  

                                                 
- ه1437مدخل إىل أساسيات التأمني، مؤسسة النقد العريب السعودي، مكتبة امللك فهد الوطنية، االكادمية املالية، الرياض،  -1

  14:30على  15/6/2018، أطلع عليه يوم 127، 93م، ص ص، 2016

  https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/Courses.aspx:من املوقع
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  السعوديةصناعة التأمين التكافلي في  تحديات: الفرع الثالث

رغــم مــا شــهدته اململكــة العربيــة الســعودية مــن أحــداث يف ســبيل تطــوير صــناعة التــأمني التكــافلي �ــا،     

ســواء مــن الناحيــة القانونيــة والتشــريعية أو مــن ناحيــة عــدد شــركات التــأمني وإعــادة التــأمني املتزايــد مــن ســنة 

  :1إىل أخرى، إال أن هذا النمو قد واكبته مجلة من التحديات على مستويات خمتلفة نوضحها كاأليت

 :المنافسة السعرية في السوق - 

فــإن هــذه ، منهــا الصــغريةط التــأمني باململكــة خاصــة نظــرا لوجــود عــدد كبــري مــن الشــركات املمارســة لنشــا

�دف زيادة اإلنتاج، وهذا ما جيعلهـا الحقـا غـري قـادرة األخرية تعمد إىل ختفيض تسعرية منتجا�ا التأمينية 

علــى الــتحكم يف األخطــار وجيعلهــا عرضــة لإلفــالس، وهــذا ال يلــيب احتياجــات االقتصــاد الســعودي الــذي 

يتصــــف يف كثــــري مــــن نشــــاطاته بارتفــــاع التكــــاليف وارتفــــاع درجــــة اخلطــــر، إذ أن تالعــــب هــــذه الشــــركات 

باخلــدمات التأمينيــة  الــدور املنــاط لــه ويفقــد ثقــة املتعــاملني االقتصــاديني بالتغطيــات التأمينيــة يفقــد التــأمني

 لية؛احمل

 :غياب العنصر البشري المؤهل للعمل في القطاع -

قلـــة املعاهــــد املتخصصـــة والــــربامج التدريبيــــة للعـــاملني يف قطــــاع التــــأمني، أدى إىل غيـــاب العنصــــر البشــــري 

بعـض شـركات التـأمني الرائـدة يف اململكـة بتقـدمي دورات تأهيليـة املؤهل يف جمال التأمني التعاوين، رغم قيـام 

  عالية املستوى بالتنسيق مع املعهد املصريف السعودي واملعهد املصريف البحريين؛

 :التكافليمحدودية شركات إعادة التأمين  -

مـــن  قامـــت اململكـــة العربيـــة الســـعودية بـــإجراء دراســـة استقصـــائية واســـتطاعت يف النهايـــة إحصـــاء جمموعـــة

معيــدي التــأمني الــيت حــذرت مــن التعامــل معهــم كــو�م ميارســون جتــارة غــري مشــروعة أو لــديهم أعمــال أو 

  اتفاقيات مع شركات تتعامل يف ما هو حمرم؛

 :الوازع الديني ونقص الوعي التأميني -

                                                 
لتكافلي باململكة العربية السعودية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجد حممد علي أبو شنب، أثر التحديات امليدانية على صناعة التأمني ا -  1

  .، بتصرف74، 72، ص ص، 2013الدكتوراه ختصص إدارة، كلية االقتصاد، األكادميية العربية املفتوحة بالدمنارك، 
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األمـر الـذي من بني التحديات كذلك جند سيادة النظرة التحرميية للتعامـل مـع شـركات التـأمني ومنتجا�ـا، 

أدى إىل نفور شرحية كبرية من ا�تمع السعودي مـن التـأمني لتجنـب الوقـوع يف شـبهة املعـامالت التأمينيـة، 

  .إضافة إىل نقص الوعي التأميين لغياب آليات نشر الثقافة التأمينية الالزمة

  لتأمين التكافلي في اإلماراتا مدخل لقطاع: الثالثالمطلب 

عـــرض قطـــاع التـــأمني التكـــافلي يف كـــل مـــن ماليزيـــا والســـعودية، ســـنتطرق إىل  يفبـــنفس الطريقـــة املتبعـــة     

يء مـن التفصـيل، وذلـك بعـرض من خالل فروع هذا املطلب بش قطاع التأمني التكافلي يف دولة اإلمارات

  .املؤثرة عليه ، والعواملشركاتهئات املشرفة واملراقبة على اهليعرض  القانوين والتنظيمي،  إطاره

  في اإلمارات وأهم مراحلهلتأمين التكافلي القانون المنظم ل: رع األوللفا

 :م2009سنة  إلى م1984 سنة من :في اإلماراتلتأمين المنظم ل القانون .1

م يف شــــأن شــــركات ووكــــالء التــــأمني مبثابــــة أول تشــــريع 1984لســــنة ) 9( يعتــــرب القــــانون االحتــــادي رقــــم

إىل غايـة  85نشاط التأمني بدولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث ظل العمل بنصوص مـواده الــ ةللممارس

، والئحتــه للجريــدة الرمسيــة للدولــة 462م ضــمن العــدد 2007ســنة ل) 6( رقــم االحتــاديصــدور القــانون 

نقلـة ون هـذا القـان أحـدثحيـث  ،م2009لسـنة ) 2(مبوجب قرار جملس إدارة هيئة التأمني رقـم  ةالتنفيذي

هيئــــة التــــأمني ك مــــن مســــتحدثات 124نصــــوص مــــواده القانونيــــة الـــــ ، نتيجــــة ملــــا ورد يفنوعيــــة يف القطــــاع

تنظــيم أعمــال و  بوصـفها اهليئــة املشــرفة واملراقبــة علــى أعمــال شـركات التــأمني وأصــحاب املهــن ذات الصــلة،

  1.واألحكام العامةالعقوبات الية و املتطلبات املحتديد و ارسة النشاط، كمنح رخص ممالتأمني  

 :م إلى غاية اليوم2010من سنة : لتأمين في اإلماراتالقانون المنظم ل .2

م مبثابة نقطة التحول يف اإلطار القانوين املنظم لصـناعة التـأمني يف دولـة اإلمـارات العربيـة 2010تعد سنة 

قــرار جملــس إدارة هيئــة املتحــدة، حيــث يف هــذه الســنة مت اعتمــاد نظــام التــأمني التكــافلي يف الدولــة مبوجــب 

، وبتـــايل للجريـــدة الرمسيـــة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة 510الصـــادر يف العـــدد رقـــم  )4(التـــأمني رقـــم 

ن االحتـادي ، نظام تأمني جتاري تقليدي حتكمه نصـوص مـواد القـانو يف الدولة أصبح هناك نظامني للتأمني
                                                 

التأمني يف دولة اإلمارات العربية ، املتعلقة بقانون 2007لسنة ) 6(رقم و  1984لسنة ) 9( االحتادية رقم الفصول التمهيدية للقوانني -  1

  :من موقع هيئة التأمني 14:30على  1/6/2018املتحدة، أطلع عليه يوم 

 -executive-the-and-law-establishing-authority-https://ia.gov.ae/ar/legislations/insurance

regulation  
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حتكمـه م، ونظـام تـأمني تكـافلي 2009لسـنة ) 2(القرار رقـم بـ الئحـة التنفيذيـةم و 2007لسنة ) 6(رقم 

بشــأن ) 4( نصــوص مــواد القــرار رقــمأمني ضــمن القــوانني الســابقة، للتــ واد األحكــام العامــةباإلضــافة إىل مــ

  .نظام التأمني التكافلي

نصـت أيـن ، )3امللحـق رقـمأنظـر ( حمـور 17مادة موزعـة علـى  37ما عدده  ضمن هذا القرارحيث ورد  

على وجوب سريان أحكامه على مجيع شركات التأمني التكافلي املؤسسـة أو الـيت تؤسـس منه الثانية  ادةامل

سواء وطنية كانت أو أجنبية، مع إلزام خضوعها إىل اللوائح التنفيذية واألنظمة والتعليمات والقـرارات الـيت 

  1.عن هيئة التأمني مبوجب أحكام القانونتصدر 

  التأمين التكافلي في اإلمارات المتدخلة في قطاع األطراف: لثانيالفرع ا

 ):IA-Insurance Authority(هيئة التأمين  .1

والذي بدأ العمل ) 6(رقم  مبوجب القانون االحتادي، كما سبق اإلشارة له أعاله  أمنيتأسست هيئة الت

هيئة التأمني هي هيئة : منه) 6( فبموجب نص املادة رقمم، 2007أوت  28فعليا منذ تاريخ به 

، تكون هلا ميزانية مستقلة ملحقة ةدارياإلو  ةاليامل يةستقاللالوباعتبارية االشخصية التتمتع بحكومية 

  .قرار من جملس اهليئة، مقرها الرئيسي أبوظيب مع جواز إنشاء فروع هلا داخل الدولة بمبيزانية الدولة

 واإلشراف،  دولة اإلمارات العربية املتحدةتنظيم قطاع التأمني يفباالحتادي هيئة التأمني القانون  كلف

توفري خدمات تأمينية كافية  صناعة التأمني يف وتعزيز دورعليه مبا يكفل توفري املناخ املالئم لتطويره 

 حلماية االقتصاد املتنوعة واملتزايدة، ألشخاص واملمتلكات واملسؤوليات ضد املخاطرل وبأسعار مناسبة

باإلضافة إىل ، ةقتصادية يف الدولوتنميتها واستثمارها لدعم التنمية االت املالية طين وجتميع املدخراالو 

  .توطني الوظائف يف سوق التأمني بالدولة

                                                 
للجريدة الرمسية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، أطلع عليه  510، بشأن نظام التأمني التكافلي، العدد 2010لسنة ) 4(القرار رقم  -  1

  :هيئة التأمني من موقع 14:30على  1/6/2018يوم 

 -executive-the-and-law-establishing-authority-https://ia.gov.ae/ar/legislations/insurance

regulation  
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من ) 7(نص املادة رقم  هحددمهام هيئة التأمني وفق ما  ويف إطار هذا التكليف القانوين جتسدت

  :1م، فما يلي2007لسنة ) 6(القانون االحتادي رقم 

محاية حقوق املؤمن هلم واملستفيدين من أعمال التأمني ومراقبة املالءة املالية للشركات لتوفري  - 

 غطاء تأميين كايف حلماية هذه احلقوق؛

العمل على رفع أداء شركات التأمني وكفاء�ا وإلزامها بقواعد ممارسة املهنة وآدا�ا يف سبيل  - 

 املقدمة جلمهور املؤمن هلم؛التحسني الدائم خلدما�ا 

اقرتاح الربامج واخلطط لتطوير قطاع التأمني يف كافة ا�االت والعمل على تنمية الوعي التأميين،  - 

 وإعداد الدراسات والبحوث املتعلقة بأعمال التأمني وتعميمها؛

التأمني تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب متثيل لشركات التأمني وإعادة التأمني ووكالء  - 

 واملهن املرتبطة �ا وإصدار الرتاخيص الالزمة لذلك؛

حتديد التعريفات املوحدة لبعض أنواع التأمني وحتديد تلك الوثائق اليت يكون فيها التأمني  - 

 إجباريا؛

 . على املستويني العريب والعامليتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمني - 

 :2للتأمينجمعية اإلمارات  .2

 27/09/1988 بتاريخ الصادر 1988 لسنة 62رقم  الوزاري القرار مبوجب اجلمعية أشهرت

 من العديد إىل باإلضافة بالدولة العاملة الوطنية واألجنبية التأمني شركات مجيع عضويتها يف وتضم

 مبوجب وتتمثل أهداف اجلمعية كوسطاء ووكالء التأمني واخلرباء،  بالتأمني املرتبطة املهن أصحاب

  :يلي من نظامها األساسي فما) 5(املادة رقم 

 خهالرتسي التأمني شركات أعمالب املتعلقة املسائل خبصوص معيةاجل أعضاء بني التعاون تنمية - 

 ؛سليمة وعلمية تقنية أسس على

 ؛التأمني قطاع يف قهمحقو  عن والدفاع واجبا�م وتنظيم األعضاء مصاحل متثيل ضمان - 

                                                 
  .، مرجع سابق)6(مواد القانون االحتادي رقم باالعتماد على نصوص  -  1

2 - Emirates Insurance Association, consulte le 5/6/2018 a 21 :30 via : www.eiauae.com. 
 



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلماراتماليزيا، السعودية، : في التأمين التكافلي   :الفصل الثالث

  

 
133 

 وبني بينهم تنشأ قد اليت للمشاكل املالئمة احللول وإجياد هلم املؤمن مصاحل رعاية على العمل - 

 ؛معها واملتعاملني التأمني شركات

 وأنواع بفروع املتعلقة الشروط وكذلك والتعويضات األسعارب اخلاصة تقنيةال األسس دراسة - 

 ؛املختلفة التأمني

 ؛العتمادها املختصة احلكومية اجلهات إىل وتقدميها املوحدة التأمني وثائق مناذج اقرتاح - 

 واألسس القواعد ضوء على ءللعمال اخلاصة واألسعار اخلصومات ملنح الالزمة الضوابط وضع - 

 ؛ذاته اخلطر وطبيعة تقنيةال

 ؛هلا ةاملناسب احللول واقرتاح الدولة يف التأمني سوق يف تؤثر اليت الظواهر دراسة - 

 املختصة اجلهات مع والتعاون املختلفة التأمني فروع يف اخلسائر تقليل حول الدراسات إجراء - 

 ؛الدراسات هذه نتائج من لالستفادة

 ؛الدولة يف التأمني سوق عن النشرات وإصدار واإلحصاءات الدراسات إعداد - 

 ؛التأمني سوق احتياجات عم يتوافق مبا الدولة يف التأمني وإعادة التأمني جممعات إنشاء دراسة - 

 رفع على والعمل لتطويره الالزمة واخلربات التأمينية اخلدمات من التأمني قطاع احتياجات دراسة - 

 ؛فيها واالشرتاك والدراسات الندوات بعقد فيه والعاملني التأمني مستوى

 بالتعاون وذلك يةوالدول واإلقليمية العربية التأمينية املؤمترات يف الدولة يف التأمني سوق متثيل - 

 ؛املختصة اجلهات مع والتنسيق

  .ذلك إىل اهلادفة املبادرات من والتكثيف التأميين الوعي نشر على العمل - 
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  التأمين التكافلي في اإلمارات عوامل نجاح صناعة: الفرع الثالث

مـن إجنـازات، سـواء   الدولـة ملـا قامـت بـه حتميـة كـان نتيجـةجناح التجربة التأمينية يف اإلمارات   نإ  

أو علــى املســتوى القـــانوين مــن خـــالل ، التـــأمنييئــة اعتمــاد ه علــى املســتوى التنظيمـــي والرقــايب مــن خـــالل

ـــأمني التكـــافلي، باإلضـــافة إىل مـــا تولـــد عـــن هـــذه  بـــنيالواضـــح الفصـــل  ـــأمني التجـــاري ونظـــام الت نظـــام الت

  :1اإلجنازات من عوامل أخرى للنجاح نلخصها فيما يلي

 يف أمهية بالغة التأمني بدولة اإلمارات العربية املتحدة وإعطائه قطاع يف والتدريب التعليم ورتعزيز د - 

 مع للتعامل التقنية رفع مؤهالت الكوادر  إىل حيث تسعى عملها، وبرامج التأمني هيئة إسرتاتيجية

 يف العمل أداء مما ينعكس إجيابا على تطوير  كافة املستويات على التأمينية واملخرجات املدخالت

  .التأمني قطاع

 عام خالل أين مت والرقابة، التنظيم واإلشراف يف الدولية واملبادئ يتالءم مبا التشريعات تطوير - 

اإلمارايت،  التأمني سوق يف التأمني ألعمال املنظمة التشريعات من إصدار جمموعة  2015

 التكافلي؛ للتأمني الشرعية الشرعية والرقابة واملعايري باإلضافة إىل وضع الضوابط

 واملهن التأمني التجاري والتأمني التكافلي شركات على وتنظيمي رقايب بدور التأمني هيئة قيام - 

 االلتزام مدى من والتحقق عليه واإلشراف التأمني قطاع تنظيم لضمان بالتأمني، املرتبطة

 بالتأمني، حيث املرتبطة واملهن للشركات املالية املراكز سالمة من والتأكد العالقة ذات بالتشريعات

 :مت

 صناعة ودعم ياإلسالم التأمني قواعد لتطوير والتقنية الشرعية القانونية النظم تعزيز - 

 التكافل؛

التأمني والتأمني التكافلي بدولة اإلمارات  لشركات التنظيمية والتقنية املالية القواعد إرساء - 

 العربية املتحدة؛

                                                 
  .هيئة التأمني بدولة اإلمارات العربية املتحدة، مرجع سابق -  1
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 بكافة واليت تعىن التكافلي التأمني وشركات التأمني لشركات املالية إصدار التعليمات - 

 هلذه املالية املالءة قياس ومنهجية التأمني شركات واستثمارات ألموال والتقنية املالية اجلوانب

 العاملية؛ املمارسات ألفضل وفقا الشركات

 قاعدة بناء يتم خالهلا من اليت الرقابية األداة متثل االلكرتونية واليت املالية اعتماد النماذج - 

 للمنهج وفقا وفنية مالية مؤشرات توفري الدولة يف التأمني قطاع عن شاملة مالية معلومات

 .املخاطر إىل املستند

 مت متعددة بوسائط ومناسبة متنوعة توعية برامج وإطالق الوثائق حلملة كبرية توعية تبين محالت - 

، تبين املؤمترات ذات الصلة مبوضوع املتخصصة املعارض ومنصات اإلعالمية الوسائل استخدام فيها

 التأمني؛

 من املتعاملني مع التواصل قنوات وتعدد اخلدمات تقدمي جمال يف الذكية اهلواتف وضع تطبيق عرب - 

 .بالتأمني املرتبطة واملهن والشركات واجلمهور الوثائق محلة

القانوين والتنظيمي يف كل من ماليزيا، السعودية يف ختام هذا املبحث ميكننا القول بأن اإلطار 

يها وترابطت األحداث بعضها واإلمارات، قد عرف تطورا ملحوظا عرب مراحل زمنية متعاقبة، تسلسلت ف

بأن قيام نظام التأمني التكافلي يف توصلنا كذلك جمموعة من اإلصالحات اهلادفة، كما ببعض يف شكل 

يئات املشرفة واملراقبة، اجلمعيات املهنية، ث أطراف أساسية، وهي اهلالدول الثالثة، يتطلب تدخل ثال

وشركات التأمني وإعادة التأمني التكافلية، وهذا حىت يؤدي هذا النظام كل اخلدمات املنتظرة منه اجتاه 

 .مجهور املؤمن هلم، فرداً ومؤسسةً 
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  واإلماراتماليزيا، السعودية،  :في التأمين التكافلي تحليل مقارن لمؤشرات: المبحث الثاني

إن احلكم على أداء قطاع ما أو صناعة معينة يستلزم الوقوف على بعض املؤشرات القطاعية ذات     

ي لكل من دولة ماليزيا، الصلة �ذه الصناعة، وحىت يتسىن لنا املقارنة بني جتارب التأمني التكافل

 التكافلي خصوصا، مت التأميين هاعموما وقطاع التأميين هاقطاع واإلمارات، من ناحية أداءالسعودية، 

، قطاع التأمني التكافلي يف الدول الثالثة وحجم استثماراته وتركيبة هذا املبحث ملقارنة هيكل ختصيص

لتكافلي لقطاع التأمني ا، باإلضافة إىل مؤشر عمق التأمني والكثافة التأمينية فيه اإلنتاج والتعويضحجم 

  .الثيف الدول الث

  واإلماراتماليزيا، السعودية، : في واستثماراته التأمين التكافلي قطاعهيكل مقارنة : المطلب األول

املقصود �يكل قطاع التأمني هو تبيان عدد الشـركات الناشـطة فيـه، باإلضـافة إىل حجـم العمالـة الـيت      

مقارنة عدد شـركات التـأمني التكـافلي يشغلها هذا القطاع، وهلذا الغرض سنحاول من خالل هذا املطلب 

واإلمــارايت، باإلضــافة إىل مقارنــة حجــم قطــاع التـأمني املــاليزي، الســعودي،  وحجـم العمالــة �ــا، يف كــل مــن

  .استثمارات هذه الشركات يف الدول الثالثة

  ماليزيا، السعودية، واإلمارات: في التأمين التكافليشركات مقارنة عدد : الفرع األول

سبق وأن تطرقنا إىل األطراف املتدخلة يف صناعة التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا، السعودية       

هذه  دماتكطرف حموري مقدمة خل  شركاتهناك ، إىل اهليئات املشرفة واإلمارات، أين وجدنا باإلضافة

  :اجلدول املوايلوفق ، هذه الدول ة عدد شركات التأمني التكافلي يفوعليه سنحاول مقارن الصناعة،

   ة واإلماراتالتكافلي في ماليزي، السعودي شركات التأمينعدد ): 2-3(الجدول

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 ماليزيا
 51 51 51 51 51 52 54 55 55 54 الشركاتجمموع 

 11 11 11 11 11 12 12 11 9 8 شركات التكافل

 32 33 32 35 37 35 35 34 34 34 التكافل شركات السعودية

 اإلمارات
 62 62 62 61 60 60 61 59 59 58 الشركاتجمموع 

 12 12 12 11 11 10 10 0 0 0 شركات التكافل

لدولة ماليزيا، السعودية، اإلمارات  ،BNM ،SAMA ،IA: تقارير نشاط التأمني السنوية الصادرة عن :المصدر

  .2018 - 2009: على الرتتيب للفرتة



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلمارات

 

إن هيكل قطاع التأمني يف ماليزيا  مشكل من شركات تأمني جتاري وشركات تأمني تكافلي، حيث بلغ 

يف ا�موع بني شركات تأمني جتارية 

، مقارنة 2018هذا العدد الذي بقي ثابت إىل غاية سنة 

شركة  11شركة تأمني، من ضمنها 

كافلي جديدة مقارنة شركات تأمني ت

ية أو ما تعرف بالتعاونية فهي الشركات 

، 2009مقارنة بسنة  2018شركة سنة 

 37بعدد  2014ته سنة شركة ليأخذ هذا العدد يف الزيادة إىل أن يصل ذرو 

تكافلي فيه مل تظهر إىل بعد شركة، أما بالنسبة هليكل قطاع التأمني يف اإلمارات فشركات التأمني ال

 حتول أو مت الرتخيص إلنشاء شركات تكافلية جديدة 

افلي، ليصبح هيكل قطاع التأمني يف 

اإلمارات مثل نظريه يف ماليزيا مشكل من شركات تأمني جتارية وشركات تأمني تكافلية، حيث بلغ سنة 

بعدد  2012شركة مقارنة مبا كان عليه سنة 

متثل استثناء هيكل قطاع التأمني يف السعودية والذي 

، فإن نسبة شركات التأمني التكافلي يف اإلمارات سنة 

من هيكل قطاع التأمني مقارنة مباليزيا واليت متثل نسبة شركات التأمني 

  :من هيكل قطاع التأمني، وهذا ما يوضحه الشكل املقارن املوايل

  2018شركات التأمين التكافلي في ماليزيا واإلمارات لسنة 

 

84

16%

2018ماليزيا 

مجموع شركات التأمين شركات التأمين التكافلي
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إن هيكل قطاع التأمني يف ماليزيا  مشكل من شركات تأمني جتاري وشركات تأمني تكافلي، حيث بلغ 

يف ا�موع بني شركات تأمني جتارية  شركة 51عدد شركات التأمني الناشطة يف قطاع التأمني املاليزي 

هذا العدد الذي بقي ثابت إىل غاية سنة  2014سنة  وشركات تأمني تكافلية

شركة تأمني، من ضمنها  55أين بلغ عدد شركات  2011و 2010و 

شركات تأمني ت 3مبعدل  2018إىل غاية سنة  2014تأمني تكافلي منذ سنة 

ية أو ما تعرف بالتعاونية فهي الشركات ، فحني عدد شركات التأمني التكافلي يف السعود

شركة سنة  32الوحيدة املشكلة هليكل قطاع التأمني، حيث بلغ عددها 

شركة ليأخذ هذا العدد يف الزيادة إىل أن يصل ذرو  34

شركة، أما بالنسبة هليكل قطاع التأمني يف اإلمارات فشركات التأمني ال

مت الرتخيص إلنشاء شركات تكافلية جديدة ، أين 2010سنة  نظام التأمني التكافلي

افلي، ليصبح هيكل قطاع التأمني يف الناشطة من قبل إىل ممارسة نشاط التأمني التك

اإلمارات مثل نظريه يف ماليزيا مشكل من شركات تأمني جتارية وشركات تأمني تكافلية، حيث بلغ سنة 

شركة مقارنة مبا كان عليه سنة  12عدد شركات التأمني التكافلي يف اإلمارات 

استثناء هيكل قطاع التأمني يف السعودية والذي شركات باعتبارها سنة النشاط الفعلي، وبتايل ب

، فإن نسبة شركات التأمني التكافلي يف اإلمارات سنة %100فيه نسبة  نسبة شركات التأمني التعاوين

من هيكل قطاع التأمني مقارنة مباليزيا واليت متثل نسبة شركات التأمني  %18متثل ما يعادل 

من هيكل قطاع التأمني، وهذا ما يوضحه الشكل املقارن املوايل %16التكافلي فيها ما يعادل 

شركات التأمين التكافلي في ماليزيا واإلمارات لسنة نسبة  ):3-2

  

  .من إعداد الباحث

82%

18%

2018اإلمارات 

مجموع شركات التأمين شركات التأمين التكافلي

84%

ماليزيا 

شركات التأمين التكافلي

   :الفصل الثالث

إن هيكل قطاع التأمني يف ماليزيا  مشكل من شركات تأمني جتاري وشركات تأمني تكافلي، حيث بلغ 

عدد شركات التأمني الناشطة يف قطاع التأمني املاليزي 

وشركات تأمني تكافلية

 2009بالسنوات 

تأمني تكافلي منذ سنة 

، فحني عدد شركات التأمني التكافلي يف السعود2009بسنة 

الوحيدة املشكلة هليكل قطاع التأمني، حيث بلغ عددها 

34أين كان عددها 

شركة، أما بالنسبة هليكل قطاع التأمني يف اإلمارات فشركات التأمني ال

نظام التأمني التكافليصدور 

الناشطة من قبل إىل ممارسة نشاط التأمني التكشركات البعض 

اإلمارات مثل نظريه يف ماليزيا مشكل من شركات تأمني جتارية وشركات تأمني تكافلية، حيث بلغ سنة 

عدد شركات التأمني التكافلي يف اإلمارات  2018

شركات باعتبارها سنة النشاط الفعلي، وبتايل ب 10

نسبة شركات التأمني التعاوين

متثل ما يعادل  2018

التكافلي فيها ما يعادل 

3(الشكل

  

  

  

  

  

  

من إعداد الباحث :المصدر

شركات التأمين التكافلي
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  ماليزيا، السعودية، واإلمارات: قطاع التأمين في عمالة مقارنة: الفرع الثاني

العمالة يف قطاع التأمني إن دل على شيء إمنا يدل على تطور هذا القطاع من سنة إىل إن مؤشر     

أخرى، كون أي تطور أو زيادة حاصلة يف القطاع مصدرها الشركات الناشطة فيه واليت بدورها حتتاج إىل 

 يف كل يد عاملة مؤهلة وعلى دراية تامة خبصوصيات النشاط، وعليه سنقوم مبقارنة عمالة قطاع التأمني

 :من ماليزيا، السعودية واإلمارات وفق اجلدول املوايل

  ين الماليزي، السعودي واإلماراتيعمالة قطاع التأم): 3-3(الجدول

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 28455 28015 28015 26385 21412 21075 22119 24807 23449 22572 ماليزيا

 11726 11272 10039 9682 9559 9261 8519 7457 7081 5800 السعودية

 9210 9205 9211 9223 9200 9269 8586 8034 7271 7293 اإلمارات

لدولة ماليزيا، السعودية، اإلمارات  ،BNM ،SAMA ،IA: تقارير نشاط التأمني السنوية الصادرة عن :المصدر

  .2018 - 2009: على الرتتيب للفرتة

من معطيات اجلدول أعاله أن عمالة قطاع التأمني يف الدول الثالثة يف تزايد مستمر  املالحظ عموما

ومرجع ذلك هو تطور صناعة التأمني عموما  ،2018إىل سنة  2009خالل الفرتة املمتدة من سنة 

تقنيني ت، وصناعة التأمني التكافلي خصوصا يف هذه الدول، وحاجتها إىل يد عاملة متنوعة من إطارا

أين فاقت عمالة  مؤهلة ملواصلة النهوض بقطاع التأمني يف هذه الدول،، و يني، خرباء واستشارينيومهن

قطاع التأمني يف ماليزيا نظري�ا يف كل من السعودية واإلمارات، وهذا إلمجايل عدد شركات التأمني فيها 

بالرغم من أن عدد  شركة، لكن 62شركة، واإلمارات  32شركة مقارنة بالسعودية  55واملقدر حبوايل 

أمني يف اإلمارات غري ثابتة عمالة قطاع التشركات التأمني يف اإلمارات يفوق عددها يف ماليزيا، إال أن 

، وميكن تربير ذلك هو 2013تارة أخرى، وهذا ما الحظناه منذ سنة حيث تزيد تارة وتنقص نوعا ما، 

رة يف الدولة باعتبارهم كفاءات وكوادر مهاجرة يف اعتماد اإلمارات على العمالة األجنبية واليت هي غري قا

ظل نقص اليد العاملة الوطنية املؤهلة، ولتوضيح التطور احلاصل يف عمالة قطاع التأمني يف كل من 

، سنضع الشكل املقارن 2018إىل  2009ماليزيا، السعودية واإلمارات خالل الفرتة املمتدة من سنة 

  :املوايل

  

  

  



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلمارات

 

  تطور عمالة قطاع التأمين في ماليزيا، السعودية واإلمارات 

  

  واإلماراتماليزيا، السعودية، 

  مليونبال زيا، السعودية واإلمارات

2014 2015 2016 

22746 24711 26792 

5687 6178 6698 

35195 39442 40819 

9503 10649 11021 

4280 4586 4659 

1156 1238 1258 

لدولة ماليزيا، السعودية، اإلمارات  ،

أن حجم استثمارات التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا، 

، حيث بلغ 2009-2016: 

مليون  6698مليون رينجت ماليزي ما يعادل 

مليون دوالر أمريكي  3111مليون رينجت ماليزي أي 
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تطور عمالة قطاع التأمين في ماليزيا، السعودية واإلمارات ): 3-3(الشكل

  .من إعداد الباحث

ماليزيا، السعودية، : حجم استثمارات التأمين التكافلي فيمقارنة 

زيا، السعودية واإلماراتحجم استثمارات التأمين التكافلي في مالي :)

 2013 2012 2011 2010 2009 العملة

MYR 12445 14720 16948 19045 20934 

USD 3111 3680 4237 4761 5234 

SAR 16240 18842 21120 23305 30704 

USD 4385 5087 5702 6292 8290 

AED 0 0 0 2869 3777 

USD 0 0 0 774,6 1020 

،BNM ،SAMA ،IA: تقارير نشاط التأمني السنوية الصادرة عن

2009 - 2018.  

أن حجم استثمارات التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا، بناء على معطيات اجلدول أعاله نالحظ 

: السعودية واإلمارات يف تزايد مستمر من سنة إىل أخرى خالل الفرتة

مليون رينجت ماليزي ما يعادل  26792التأمني التكافلي يف ماليزيا 

مليون رينجت ماليزي أي  12445مقارنة بـ  2016دوالر أمريكي سنة 

10000 15000 20000 25000 30000

   :الفصل الثالث

الشكل

من إعداد الباحث: المصدر

مقارنة : الفرع الثالث

)4-3(الجدول

العملة الدولة

 ماليزيا
MYR

USD

 السعودية
SAR

USD

 اإلمارات
AED

USD

تقارير نشاط التأمني السنوية الصادرة عن :المصدر

2009: على الرتتيب للفرتة

بناء على معطيات اجلدول أعاله نالحظ 

السعودية واإلمارات يف تزايد مستمر من سنة إىل أخرى خالل الفرتة

التأمني التكافلي يف ماليزيا  تاستثماراحجم 

دوالر أمريكي سنة 

اإلمارات

السعودية

ماليزيا



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلمارات

 

يف املتوسط بني سنة مالية  9%

 40819قيمة  2016يف السعودية فقد بلغ سنة 

مليون لایر  16240مليون دوالر أمريكي، نظري ما قيمته 

و مبعدل زيادة من  %151، مبعدل زيادة عام 

أما بالنسبة لإلمارات فباعتبار حداثة التأمني التكافلي �ا 

مليون  4659ما قيمته  2016

عن حجم االستثمارات  62% 

مليون دوالر أمريكي  774.6مليون درهم إمارايت ما يعادل 

   %6.6متناقص قدر بـ  ليأخذ حجم استثمارات التأمني التكافلي يف الزيادة طيلة السنوات املوالية مبعدل

لتطور حجم استثمارات التأمني التكافلي 

  تطور حجم استثمارات التأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية واإلمارات 

 

بداية من وميكن تفسري هذا التفاوت يف تطور حجم استثمارات التأمني التكافلي خاصة يف السعودية 

الواجب التقييد �ا  استثمار شركات التأمني التكافلي

واحملددة وفق القانون املنظم لصناعة التأمني التكافلي ولوائحه التنفيذية يف كل دولة، والذي سنعمل على 
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9.5ومبعدل زيادة سنوي  %115 عام ، وذلك مبعدل زيادة

يف السعودية فقد بلغ سنة حجم استثمارات التأمني التكافلي 

مليون دوالر أمريكي، نظري ما قيمته  11021سعودي ما يقابل 

، مبعدل زيادة عام 2009مليون دوالر أمريكي سنة  4385

أما بالنسبة لإلمارات فباعتبار حداثة التأمني التكافلي �ا  يف املتوسط، %12سنة إىل أخرى مقدر بـ 

2016التكافلي فيها بلغ سنة فإن حجم استثمارات التأمني 

 ـمليون دوالر أمريكي مبعدل زيادة عام مقدر ب 1258

مليون درهم إمارايت ما يعادل  2869واليت قد بلغت 

ليأخذ حجم استثمارات التأمني التكافلي يف الزيادة طيلة السنوات املوالية مبعدل

لتطور حجم استثمارات التأمني التكافلي ، وهذا ما يظهر جليا من خالل الشكل املقارن 

تطور حجم استثمارات التأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية واإلمارات : )4

   مليون دوالر أمريكيبال

  .من إعداد الباحث

وميكن تفسري هذا التفاوت يف تطور حجم استثمارات التأمني التكافلي خاصة يف السعودية 

استثمار شركات التأمني التكافلي  شروطمقارنة مباليزيا واإلمارات إىل

واحملددة وفق القانون املنظم لصناعة التأمني التكافلي ولوائحه التنفيذية يف كل دولة، والذي سنعمل على 

 .توضيحه الحقا يف املبحث الثالث من هذا الفصل

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

   :الفصل الثالث

، وذلك مبعدل زيادة2009سنة 

حجم استثمارات التأمني التكافلي حني  وأخرى، يف

سعودي ما يقابل لایر مليون 

4385سعودي أي 

سنة إىل أخرى مقدر بـ 

فإن حجم استثمارات التأمني  2010منذ سنة 

1258أي درهم إمارايت 

واليت قد بلغت  2012يف سنة 

ليأخذ حجم استثمارات التأمني التكافلي يف الزيادة طيلة السنوات املوالية مبعدل

، وهذا ما يظهر جليا من خالل الشكل املقارن يف املتوسط

  :املوايل

4-3(الشكل

من إعداد الباحث: المصدر

وميكن تفسري هذا التفاوت يف تطور حجم استثمارات التأمني التكافلي خاصة يف السعودية 

مقارنة مباليزيا واإلمارات إىل 2013سنة 

واحملددة وفق القانون املنظم لصناعة التأمني التكافلي ولوائحه التنفيذية يف كل دولة، والذي سنعمل على 

توضيحه الحقا يف املبحث الثالث من هذا الفصل

ماليزيا

السعودية

اإلمارات
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  واإلماراتماليزيا، السعودية، : في نشاط التأمين التكافلي حجممقارنة : نيالمطلب الثا

  واإلماراتماليزيا، السعودية، : لتأمين فيلإلجمالي ا اإلنتاجحجم مقارنة : الفرع األول

سنحاول ضمن هذا الفرع عرض التطـور احلاصـل يف حجـم اإلنتـاج إلمجـايل قطـاع التـأمني مبـا فيـه 

  :من خالل اجلدول املوايلوهذا  التكافلي يف الدول الثالثلتأمني إنتاج ا

 مليونبال التأمين في ماليزيا، السعودية واإلماراتقطاع إلجمالي  اإلنتاجحجم ): 5-3(الجدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العملة الدولة

 ماليزيا
MYR 32699 35454 38099 41583 45504 51734 53794 56213 

USD 8025 9088 9524 10395 11376 12933 13448 14053 

 يةدالسعو 
SAR 14610 16387 18504 21174 25239 30482 36496 36855 

USD 3944 4425 4996 5717 6814 8230 9854 9951 

 اإلمارات
AED 16770 18020 19234 22621 29504 33534 36953 40009 

USD 4528 4865 5193 6108 7966 9054 9977 10802 

لدولة ماليزيا، السعودية، اإلمارات  ،BNM ،SAMA ،IA: تقارير نشاط التأمني السنوية الصادرة عن :المصدر

  .2018 - 2009: على الرتتيب للفرتة

أن حجم اإلنتاج إلمجايل قطاع التأمني يف كل من ماليزيا، يتضح لنا ) 5-3(من خالل اجلدول 

، 2016وسنة  2009مستمر طيلة السنوات الثمانية املمتدة بني سنة السعودية واإلمارات يف تزايد 

مليون  56213جم إنتاج قدر بـ املركز األول مقارنة بالسعودية واإلمارات، حب ماليزيااحتلت حيث 

جاري كحجم إمجايل بني التأمني الت  2016مليون دوالر أمريكي سنة  14053رجنت ماليزي ما يعادل 

قيمة األقساط واالشرتاكات التأمينية نتيجة زيادة االكتتاب يف هو زيادة  ومرد هذهوالتأمني التكافلي، 

عن سنة  واالشرتاكاتعقود التأمني التجاري والتأمني التكافلي على الرتتيب، حيث زادت هذه األقساط 

مليون دوالر أمريكي بنسبة  6028مليون رجنت ماليزي أي ما يعادل قيمته  23514بقيمة  2009

طيلة فرتة الدراسة، أما بالنسبة للسعودية فحجم اإلنتاج  %7.3 مبعدل إنتاج متوسط مقداره ،75%

ما قيمته  2016إلمجايل قطاع التأمني الذي هو تعاوين تكافلي حبت فقد بلغت إنتاجية القطاع سنة 

مليون دوالر أمريكي عن  6007بفارق  مليون دوالر أمريكي 9951مليون لایر سعودي أي  36855

كنسبة زيادة، وهذا لزيادة حجم اشرتاكات التأمني التعاوين التكافلي   %152ما يعادل  2009سنة 

حني حجم اإلنتاج إلمجايل قطاع التأمني يف دولة  يفاحملصلة من طرف الشركات الناشطة يف القطاع، 

مبا نسبته  2009مليون دوالر أمريكي عن سنة  6274زيادة مبقدار  2016اإلمارات فقد عرف سنة 



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلمارات

 

كانت ممثلة  2011 سنة إىل غاية

التأمني التكافلي من اشرتاكات بداية من سنة 

، لتأخذ يف التطور يف جمموعها من سنة إىل أخرى كنظريا�ا يف كل من ماليزيا والسعودية وفق ما 

  التأمين في ماليزيا، السعودية واإلمارات

  

  واإلماراتماليزيا، السعودية، 

  لتأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية واإلمارات

2014 2015 2016 

1583 1704 1884 

8230 9854 9951 

697 922 1012 

10510 12480 12847 

لدولة ماليزيا، السعودية، اإلمارات  ،

أن حجم اشرتاكات التأمني التكافلي خالل الفرتة املمتدة بني سنة 

 2016، قد شهد منو مستمر يف الدول الثالثة، حيث زاد هذا احلجم يف سنة 

مليون دوالر أمريكي مبا  1003
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إىل غاية 2009شارة إىل أن إنتاجية القطاع منذ سنة 

التأمني التكافلي من اشرتاكات بداية من سنة أقساط التأمني التجاري فقط، لتضاف هلا مسامهات 

، لتأخذ يف التطور يف جمموعها من سنة إىل أخرى كنظريا�ا يف كل من ماليزيا والسعودية وفق ما 

  :يوضحه الشكل املقارن املوايل

التأمين في ماليزيا، السعودية واإلمارات قطاعإلجمالي  تطور حجم اإلنتاج): 

  .من إعداد الباحث

ماليزيا، السعودية، : ن التكافلي فيلتأميحجم اشتراكات امقارنة 

لتأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية واإلماراتحجم اشتراكات ا): 3-6

 مليون دوالر أمريكيبال 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

881 880 1105 1216 1551 1583

3944 4425 4996 5717 6814 8230

0 0 0 621 758 697

4825 5305 6101 7554 9123 10510

،BNM ،SAMA ،IA: تقارير نشاط التأمني السنوية الصادرة عن

2009 - 2018.  

أن حجم اشرتاكات التأمني التكافلي خالل الفرتة املمتدة بني سنة ) 6- 3(املالحظ من اجلدول 

، قد شهد منو مستمر يف الدول الثالثة، حيث زاد هذا احلجم يف سنة 2016

1003مبقدار رتاكات التأمني التكافلي يف ماليزيا بالنسبة الش

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

   :الفصل الثالث

شارة إىل أن إنتاجية القطاع منذ سنة مع اإل 138%

أقساط التأمني التجاري فقط، لتضاف هلا مسامهات ب

، لتأخذ يف التطور يف جمموعها من سنة إىل أخرى كنظريا�ا يف كل من ماليزيا والسعودية وفق ما 2012

يوضحه الشكل املقارن املوايل

): 5-3(الشكل

من إعداد الباحث :المصدر

مقارنة : الفرع الثاني

3(الجدول

 البيان

 ماليزيا

 السعودية

 اإلمارات

  المجموع

تقارير نشاط التأمني السنوية الصادرة عن :المصدر

2009: على الرتتيب للفرتة

املالحظ من اجلدول 

2016وسنة  2009

بالنسبة الش 2009عن سنة 

ماليزيا

السعودية

اإلمارات



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلمارات

 

كاشرتاكات للتأمني التكافلي  %

  %77.45، مقابل ما نسبته 

احتلت السعودية  ، حيث2016

نفس السنة مقارنة من ارتفاع ليف السعودية 

مليون دوالر أمريكي، وتفسري هذا هو عدد شركات 

شركة تأمني تكافلي يف كل من ماليزيا 

نشاط التأمني التكافلي يف اإلمارات عرف انطالقته الفعلية سنة 

مليون دوالر أمريكي كحجم اشرتاكات ليأخذ يف االرتفاع لتبلغ سنة 

 391مقداره مليون دوالر أمريكي، أي بفارق زيادة 

اشرتاكات التأمني التكافلي يف اإلمارات مقارنة 

ومما سبق نوضح من خالل ، %

اصل يف حجم اشرتاكات التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا، السعودية 

  السعودية واإلماراتلتأمين التكافلي في ماليزيا، 

  

مزيج  بني التأمني التجاري والتأمني التكافلي عكس 

ما هو عليه يف السعودية، أين يعترب القطاع التأميين تعاوين تكافلي حبت، فسنوضح من خالل اجلدول 

  :يف كل من ماليزيا واإلمارات كاأليت
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%14.66كنسبة زيادة، حيث حققت ماليزيا ما نسبته 

، مقابل ما نسبته 2016لسنة ا�معة لدول الثالث شرتاكات اال

2016كاشرتاكات للتأمني التكافلي يف السعودية من أصل اإلمجايل لسنة 

يف السعودية  ياشرتاكات التأمني التعاوين التكافل هعرفت

مليون دوالر أمريكي، وتفسري هذا هو عدد شركات  6007ومبقدار  %152مبا يعادل 

شركة تأمني تكافلي يف كل من ماليزيا  12و11شركة نظري  32التأمني التعاوين التكافلي املقدر حبوايل 

نشاط التأمني التكافلي يف اإلمارات عرف انطالقته الفعلية سنة حني  يفواإلمارات على الرتتيب، 

مليون دوالر أمريكي كحجم اشرتاكات ليأخذ يف االرتفاع لتبلغ سنة  621قيمته  أين حقق ما

مليون دوالر أمريكي، أي بفارق زيادة  1012قيمة اشرتاكات التأمني التكافلي 

اشرتاكات التأمني التكافلي يف اإلمارات مقارنة  نسبة، أما %62.96نسبة مليون دوالر أمريكي ما ميثل 

%7.88 فقد متثلت يف 2016ايل االشرتاكات احملققة خالل سنة 

اصل يف حجم اشرتاكات التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا، السعودية احلتطور 

  :واإلمارات خالل فرتة الدراسة

لتأمين التكافلي في ماليزيا، ل تطور حجم اإلنتاج ):6-

  .من إعداد الباحث

مزيج  بني التأمني التجاري والتأمني التكافلي عكس مبا أن قطاع التأمني يف كل من ماليزيا واإلمارات هو 

ما هو عليه يف السعودية، أين يعترب القطاع التأميين تعاوين تكافلي حبت، فسنوضح من خالل اجلدول 

يف كل من ماليزيا واإلمارات كاأليت التأمني التجاريمقارنة حبصة  كافليالتحصة التأمني 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

   :الفصل الثالث

كنسبة زيادة، حيث حققت ماليزيا ما نسبته   %113يعادل 

االمن إمجايل  فيها

كاشرتاكات للتأمني التكافلي يف السعودية من أصل اإلمجايل لسنة 

عرفت الصدارة، وهذا ملا

مبا يعادل  2009بسنة 

التأمني التعاوين التكافلي املقدر حبوايل 

واإلمارات على الرتتيب، 

أين حقق ما 2012

قيمة اشرتاكات التأمني التكافلي  2016

مليون دوالر أمريكي ما ميثل 

ايل االشرتاكات احملققة خالل سنة بإمج

تطور الالشكل املوايل 

واإلمارات خالل فرتة الدراسة

-3(الشكل

من إعداد الباحث :المصدر

مبا أن قطاع التأمني يف كل من ماليزيا واإلمارات هو 

ما هو عليه يف السعودية، أين يعترب القطاع التأميين تعاوين تكافلي حبت، فسنوضح من خالل اجلدول 

حصة التأمني املوايل 

  

ماليزيا

السعودية

اإلمارات
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  في ماليزيا واإلماراتالتكافلي والتأمين التجاري التأمين  حصة مقارنة بين): 7-3(الجدول

 مليون دوالر أمريكيبال

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان 

 ماليزيا

 12170 11744 11351 9825 9179 8419 8208 7144  التجاري

 1884 1704 1583 1551 1216 1105 880 881 التكافلي

 14053 13448 12933 11376 10395 9524 9088 8025  ا�موع

 اإلمارات

 9790 9055 8357 7208 5487 5193 4865 4528 التجاري

 1012 922 697 758 621 / / / التكافلي

 10802 9977 9054 7966 6108  5193  4865  4528  ا�موع

  ).6-3(واجلدول ) 5-3(على معطيات اجلدول  بناءاً : المصدر

باعتبارها سنة النشاط الفعلي للتأمني التكافلي يف اإلمارات  2012ميكننا بناء هذه املقارنة منذ سنة 

 السوق التأمني التكافلي يف حصةحيث نالحظ أن بنظريه يف ماليزيا والذي كان منذ الثمانينات، مقارنة 

التأمني التجاري اليت بلغت  حبصةمقارنة  2012خالل سنة  %11.69قد بلغت املاليزي للتأمني 

مقارنة  %10.17بلغت قد إلمارات السوق التأمينية ل يف التأمني التكافليحصة فحني أن  88.31%

زادت حصة التأمني التكافلي يف وقد لتأمني التجاري من نفس السنة، ل كحصة %89.83مبا نسبته 

مقارنة حبصة التأمني التجاري اليت اخنفضت  %13.40إىل  2016سوق التأمني املاليزي لتصل سنة 

حني أن حصة التأمني التكافلي يف السوق اإلمارايت للتأمني عرفت  من نفس السنة، يف %86.60إىل 

مني التجاري اليت ارتفعت لتصل إىل مقارنة حبصة التأ %9.37ما نسبته  2016اخنفاض لتبلغ سنة 

من نفس السنة، وهذا ما يظهر جليا شدة املنافسة احلاصلة بني شركات التأمني التكافلي  90.63%

سعي كل فئة من الشركات وشركات التأمني التجاري يف السوق التأمينية لكل من ماليزيا واإلمارات، و 

طبعا من خالل التميز يف جودة اخلدمات �ا، من نظري  حتقيق أكرب حصة سوقية هلا واقتطاعهاإىل 

عليه وبواسطة و  ويف ظل القواعد املنظمة لصناعة التأمني يف الدولة، التأمينية املقدمة جلمهور املؤمن هلم،

من ماليزيا  التجاري يف كلمقارنة حبصة التأمني  تطور حصة التأمني التكافليالشكل املوايل سنوضح 

  :واإلمارات، كاأليت



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلمارات

 

  في ماليزيا واإلمارات التجاري

 واإلماراتماليزيا، السعودية، 

  بالمليونواإلمارات كافلي في ماليزيا، السعودية، 

2014 2015 2016 

2699 3200 3521 

674,8 800 880,3 

20300 24500 26000 

5481 6615 7020 

1802 1879 2108 

486,5 507,3 569,2 

لدولة ماليزيا، السعودية، اإلمارات  ،

حجم تعويضات التأمني التكافلي بناء على معطيات اجلدول أعاله هو يف تزايد مستمر خالل الفرتة 

يف الدول الثالث حمل الدراسة، مع اختالف من حيث القيم 

السعودية الدولة األكثر دفعا للتعويضات مقارنة بكل من ماليزيا واإلمارات، حيث بلغ 

 7020مقدار  2016حجم تعويضات التأمني التكافلي املدفوعة يف قطاع التأمني السعودي لعام 
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التجاري التكافلي مقارنة بحصة التأمين التأمين تطور حصة

  .من إعداد الباحث

ماليزيا، السعودية، : ن التكافلي فيلتأمياحجم تعويضات مقارنة 

كافلي في ماليزيا، السعودية، لتأمين التاحجم تعويضات  :)

 2013 2012 2011 2010 2009 العملة

MYR 1208 2019 2185 2263 2707 

USD 302 504,8 546,3 565,8 676,8 

SAR 7255 8510 11490 13600 17000 

USD 1959 2298 3102 3672 4590 

AED 0 0 0 1089 1746 

USD 0 0 0 294 471,4 

،BNM ،SAMA ،IA: تقارير نشاط التأمني السنوية الصادرة عن

2009 - 2018.  

حجم تعويضات التأمني التكافلي بناء على معطيات اجلدول أعاله هو يف تزايد مستمر خالل الفرتة 

يف الدول الثالث حمل الدراسة، مع اختالف من حيث القيم  2016وسنة  2009

السعودية الدولة األكثر دفعا للتعويضات مقارنة بكل من ماليزيا واإلمارات، حيث بلغ 

حجم تعويضات التأمني التكافلي املدفوعة يف قطاع التأمني السعودي لعام 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

التأمين التجاري ماليزيا

التأمين التكافلي ماليزيا

التأمين التجاري اإلمارات

التأمين التكافلي اإلمارات

   :الفصل الثالث

تطور حصة ):7-3(الشكل

من إعداد الباحث :المصدر

مقارنة : الفرع الثالث

)8-3(الجدول

العملة الدولة

 ماليزيا
MYR

USD

 السعودية
SAR

USD

 اإلمارات
AED

USD

تقارير نشاط التأمني السنوية الصادرة عن :المصدر

2009: على الرتتيب للفرتة

حجم تعويضات التأمني التكافلي بناء على معطيات اجلدول أعاله هو يف تزايد مستمر خالل الفرتة 

2009احملددة بني سنة 

السعودية الدولة األكثر دفعا للتعويضات مقارنة بكل من ماليزيا واإلمارات، حيث بلغ احملققة، إذ تعترب 

حجم تعويضات التأمني التكافلي املدفوعة يف قطاع التأمني السعودي لعام 

التأمين التجاري ماليزيا

التأمين التكافلي ماليزيا

التأمين التجاري اإلمارات

التأمين التكافلي اإلمارات



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلمارات

 

مليون دوالر أمريكي مقارنة حبجم التعويضات من نفس السنة فيكل من ماليزيا واإلمارات والذي قدر بـ 

مليون دوالر أمريكي على الرتتيب، وهذا راجع حلجم اإلنتاج احملقق خالل نفس 

الفرتة يف اململكة العربية السعودية كاشرتاكات حمصلة من طرف شركات التأمني بالدولة واليت سبق 

مليون  9951حققت ما قيمته 

مقارنة مباليزيا واإلمارات أين بلغت قيمة اشرتاكات التأمني 

مليون دوالر أمريكي على الرتتيب، وبتايل باألخذ 

إىل  سبة التعويضات املدفوعةوالذي يقيس ن

بالنسبة  %56و 46% ،70%

لكل من قطاع التأمني السعودي، املاليزي واإلمارايت على الرتتيب، وهو دون الواحد الصحيح وهذا ما 

قطاع، أما خبصوص تطور حجم التعويضات 

يف الدول الثالثة نوضحها من  

  واإلماراتن التكافلي في ماليزيا، السعودية، 
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مليون دوالر أمريكي مقارنة حبجم التعويضات من نفس السنة فيكل من ماليزيا واإلمارات والذي قدر بـ 

مليون دوالر أمريكي على الرتتيب، وهذا راجع حلجم اإلنتاج احملقق خالل نفس  569

الفرتة يف اململكة العربية السعودية كاشرتاكات حمصلة من طرف شركات التأمني بالدولة واليت سبق 

حققت ما قيمته قد حيث وجدنا أن السعودية ، )6- 3(شارة هلا يف كل من اجلدول 

مقارنة مباليزيا واإلمارات أين بلغت قيمة اشرتاكات التأمني  2016دوالر كاشرتاكات تأمني تكافلي سنة 

مليون دوالر أمريكي على الرتتيب، وبتايل باألخذ  1012مليون و 1884لي خالل نفس السنة، 

والذي يقيس ن أو مبا يعرف مبعدل الكارثية مبؤشر التوازن التقين للقطاع

70قد بلغ  2016جند أن مؤشر الكارثية يف سنة االشرتاكات احملصلة، 

لكل من قطاع التأمني السعودي، املاليزي واإلمارايت على الرتتيب، وهو دون الواحد الصحيح وهذا ما 

قطاع، أما خبصوص تطور حجم التعويضات يفسر التوازن التقين احملقق يف حمفظة التأمني التكافلي لل

 2016 - 2009املدفوعة عن حمفظة التأمني التكافلي خالل الفرتة 

  :خالل الشكل املوايل

ن التكافلي في ماليزيا، السعودية، لتأميا تطور حجم تعويضات: )8

  .من إعداد الباحث

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

   :الفصل الثالث

مليون دوالر أمريكي مقارنة حبجم التعويضات من نفس السنة فيكل من ماليزيا واإلمارات والذي قدر بـ 

569مليون و 880

الفرتة يف اململكة العربية السعودية كاشرتاكات حمصلة من طرف شركات التأمني بالدولة واليت سبق 

شارة هلا يف كل من اجلدول اإل

دوالر كاشرتاكات تأمني تكافلي سنة 

لي خالل نفس السنة، التكاف

مبؤشر التوازن التقين للقطاع

االشرتاكات احملصلة، 

لكل من قطاع التأمني السعودي، املاليزي واإلمارايت على الرتتيب، وهو دون الواحد الصحيح وهذا ما 

يفسر التوازن التقين احملقق يف حمفظة التأمني التكافلي لل

املدفوعة عن حمفظة التأمني التكافلي خالل الفرتة 

خالل الشكل املوايل

8-3(الشكل

من إعداد الباحث :المصدر

  

  

  

  

ماليزيا

السعودية

اإلمارات
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  واإلمارات، ةالسعودي، اماليزيفي  والكثافة التأمينية عمق التأمينمؤشر : المطلب الثالث

  واإلماراتة، ، السعودياماليزيفي  مؤشر عمق التأمين :الفرع األول

نـه نسـبة إمجـايل اشـرتاكات أو أقسـاط التـأمني املكتتـب �ـا شر عمق التأمني أو االخرتاق علـى أيعرف مؤ   

  :ويعطى باملعادلة التاليةخلام، يف قطاع التأمني للدولة على إمجايل الناتج احمللي 

  

  

خبصـــوص حجـــم اإلنتـــاج ) 5-3(ومـــن هـــذا املنطلـــق وباالعتمـــاد علـــى مـــا ورد مـــن معطيـــات يف اجلـــدول 

املــــوايل ) 9-3(واإلمــــارات وبتوظيــــف معطيــــات اجلــــدول لتــــأمني لكــــل مــــن ماليزيــــا، الســــعودية، إلمجــــايل ا

: ثـة خـالل الفـرتةخبصوص الناتج احمللي اخلـام للـدول الثالثـة، مت احتسـاب مؤشـر عمـق التـأمني للـدول الثال

  :املوايل) 10-3(اجلدول يف  والذي قمنا بتوضيحه 2009-2016

   في ماليزيا، السعودية وإلمارات PIBتطور الناتج المحلي الخام ): 9-3(الجدول

  بالمليون دوالر أمريكي

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 291900 284200 328000 313000 309000 282000 246000 199000 ماليزيا

 639600 653200 752000 745000 727000 577000 435000 390000 السعودية

 357000 429700 411000 396000 364000 366000 280000 205000 اإلمارات

Source : sigma N°3/2008, N°3/2017, l’assurance dans le monde en 2009-2016, 

https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research.html,vu le 11/11/2019. 

  ة واإلماراتماليزي، السعوديفي  عمق التأمينمؤشر : )10-3(الجدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 %4,81 %4,73 %3,94 %3,63 %3,36 %3,38 %3,69 %4,03 ماليزيا

 %1,56 %1,51 %1,09 %0,91 %0,79 %0,87 %1,02 %1,01 السعودية

 %3,03 %2,32 %2,20 %2,01 %1,68 %1,42 %1,74 %2,21 اإلمارات

  ).9-3(واجلدول ) 5-3(على معطيات اجلدول  بناءاً : المصدر

  

 PIB*( 100%/ إجمالي أقساط التأمين= (مؤشر عمق للتأمين

https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research.html
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 مؤشر عمق التأمني يف الدول الثالثة قد شهد وترية متغرية بني الفرتة واألخرى طيلة السنواتأن نالحظ 

املوضح له  الشكلو  ، وهذا بناء على ما ورد يف اجلدول أعاله2016وسنة 2009املمتدة بني سنة 

سنة  %4.03مقارنة بـ  %4.81بالنسبة ملاليزيا  2016حيث بلغ مؤشر عمق التأمني سنة أدنه، 

معدل  2016، فحني بلغ مؤشر عمق التأمني يف السعودية سنة %0.78بزيادة طفيفة حوايل  2009

، أما بالنسبة لإلمارات فقد بلغ مؤشر %0.55مبعدل تغري  2009سنة  %1.01مقارنة بـ  1.56%

، %0.82بتغري يقدر بـ  2009سنة  %2.21مقارنة بـ  2016سنة  %3.03عمق التأمني فيها 

لكن رغم هذه التغريات الطفيفة بالزيادة إىل أن مسامهة قطاع التأمني يف اقتصاديات الدول الثالثة تبقى 

يفة مقارنة بالقطاعات األخرى خاصة قطاع الصناعات البرتولية يف كل من السعودية واإلمارات ضع

  .سد يف قيمة ناجتها احمللي اخلاموالذي له حصة األ

  ة واإلمارات، السعودياماليزيفي  تطور مؤشر عمق التأمين: )9-3(الشكل

  

  .من إعداد الباحث :المصدر
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  واإلماراتة، ، السعودياماليزي :فيمؤشر كثافة التأمين : الفرع الثاني

  :املعادلة التاليةبويقصد مبؤشر الكثافة التأمينية بأنه معدل إنفاق الفرد على التأمني، ويعطى   

  

  

) 5- 3(احتساب مؤشر عمق التأمني، سنعتمد على معطيات اجلدول وعليه بنفس الطريقة املعتمدة يف 

خبصوص تطور ) 11- 3(كإمجايل أقساط تأمني للدول الثالثة، باإلضافة إىل توظيف معطيات اجلدول 

  ).12- 3(عدد السكان يف نفس الدول، لنحدد إحصائيات مؤشر كثافة التأمني ونوضحها يف اجلدول 

  بالمليون في ماليزيا، السعودية واإلمارات تطور عدد السكان): 11-3(الجدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 30,8 30,4 30,2 29,3 28,8 28,4 28 27,5 ماليزيا

 32,1 31,5 29,4 28,8 28,7 28,1 26,2 25,7 السعودية 

 9,3 9,2 9,1 9 4,9 4,8 4,7 4,6 اإلمارات

Source : sigma, l’assurance dans le monde en 2009-2016, OP-Cit. 

 بالدوالر أمريكي ة واإلمارات، السعودياماليزيالتأمينية في  مؤشر الكثافة: )12-3(الجدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 456,27 442,37 428,25 388,26 360,94 335,35 324,57 291,82 ماليزيا

 310 312,83 279,93 236,6 199,2 177,79 168,89 153,46 السعودية

 1161,5 1084,5 994,95 885,11 1246,5 1081,9 1035,1 984,35 اإلمارات

  ).11-3(واجلدول ) 5-3(على معطيات اجلدول  بناءاً : المصدر

مؤشر الكثافة التأمينية بناء على معطيات اجلدول أعاله يعرف على العموم تطور يف الدول الثالثة خالل 

وهذا  2013فرتة الدراسة، ما عدا اإلمارات اليت شهدت تغريات واضحة يف قيمة املؤشر بداية من سنة 

مليون  4.9مليون نسمة مقارنة بـ  9مليون نسمة ليصل  4.1راجع إىل زيادة عدد السكان فيها حبوايل 

دوالر أمريكي سنة  885.11، أين اخنفض معدل إنفاق الفرد على التأمني فيها إىل 2012نسمة سنة 

 2016ليصل سنة  باالرتفاع، ليأخذ فيما بعد 2012دوالر أمريكي سنة  1246.5مقارنة بـ  2013

دوالر أمريكي مقارنة بالفرد املاليزي والسعودي  1161.5معدل إنفاق الفرد اإلمارايت على التأمني إىل 

 عدد السكان/ إجمالي أقساط التأمين=  مؤشر الكثافة التأمينية
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ة س السنة مقارندوالر أمريكي على الرتتيب من نف 310و 456.27ذي بلغ إنفاقهما على التأمني وال

  :واليت سنوضح التطور احلاصل فيها بشأن مؤشر كثافة التأمني وفق الشكل املوايلبالسنوات السابقة، 

  ة واإلمارات، السعودياماليزيفي  تطور مؤشر الكثافة التأمينية: )10-3(الشكل

  
  .من إعداد الباحث :المصدر
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  واإلماراتماليزيا، السعودية،  :ن التكافلي فيتحليل مقارن لمتطلبات التأمي: المبحث الثالث

ـــأمني التكـــا    ـــة مـــن املتطلبـــات فلي يف كـــل مـــن ماليزيـــا، الســـعودية، تقـــوم صـــناعة الت واإلمـــارات علـــى مجل

يف يف قطاعا�ــا التأمينيــة الكيفيــة والكميــة الواجــب التقيــد �ــا مــن قبــل شــركات التــأمني التكــافلي الناشــطة 

لضــمان مشــروعية أعماهلــا واســتمرار نشــاطها وتعزيــز مالء�ــا ، عليهــا قواعــد اإلشــراف والرقابــة ظــل مــا متليــه

الــدول الثالثــة،  ملبحــث، هــذه املتطلبــات الكيفيــة والكميــة لكــل مــنسنوضــح مــن خــالل هــذا الــذا ، املاليــة

تفتقـده كـافلي يف دول لتبينها للخروج بأفضـل املتطلبـات للممارسـة أعمـال التـأمني ا ةاملقارنإجراء ومن مثة 

  .مالحمه لكن تقتضي توفري عدد من املتطلبات لتنميتها توجد �ا يف دول أو، كبديل يف قطاعها التأميين

  واإلماراتماليزيا، السعودية، : لتأمين التكافلي فيالمتطلبات الكيفية ل :المطلب األول

إطـار تـوجيهي  ضـمندرجـة ة املفعالـالب اليسـكـل األنوعيـة أو  المارسـة املكـل نقصد باملتطلبـات الكيفيـة     

أن و العالقــــات التعاقديــــة يف شــــركة التــــأمني التكــــافلي،  إدارة آليــــات يــــتحكم يف أنمــــن شــــأنه أو إرشــــادي 

 ضــــعويفـــائض التـــأمني فيهـــا، حيـــدد ويـــوزع الو ا، اشـــرتاكا�طبيعـــة وقيمـــة د حيـــدو  ضـــبط مشـــروعية أعماهلـــاي

نتــائج مبــا يــنعكس يف األخــري إجيابــا علــى ، ملتابعــة نشــاطها، تنظيمهــا ومراقبتهــااملالئمــة  االحرتازيــة  القواعــد

  .منوهااستمرار تطورها و بقائها يف القطاع و وبتايل ، املالية أعماهلا ومالء�ا

  لتأمين التكافلي في الدول الثالثمتطلبات إدارة العالقات التعاقدية ل: الفرع األول

 :بالنسبة لماليزيا .1

طبيعــة العالقــة التعاقديــة القائمــة علــى كمــا ســبق وأشــرنا لــه،   1984يزي لســنة حــدد قــانون التكافــل املــال

واالتفـــاق الــذي ينشـــأ بيــنهم يف مواجهـــة مــا قـــد  التضـــامن واملســاعدة املاليـــة املتبادلــة بـــني املشــرتكنيأســاس 

حيث جند أن ا�لس االستشـاري الشـرعي علـى مسـتوى البنـك املركـزي  1يتعرض له أحد منهم من خماطر،

شـأن املسـاعدات ة، بمـن احللـول الشـرعية للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمي 41الفقـرة رقـم  يف املاليزي، قد بني

مبـا يعـادل بـأجر أن تطبـق منـوذج الوكالـة  الشـركة، أنه يفرتض علـى املدفوعة من قبل مشرتكي التكافل املالية

واسـتثمارها ودفـع التعويضـات �ـا إدار سـبيل يف من االشرتاكات املدفوعة لصندوق خماطر التكافـل،  65%

                                                 
  .، مرجع سابق1984الصادر سنة  312التكافل رقم من قانون  2املادة  -  1
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صـندوق كات وإدارة العمليـات التأمينيـة بوكيل عـن املشـرتكني يف جتميـع االشـرتا  باعتبار الشركة 1،املستحقة

فقــد ألــزم ندوق املشــرتكني وصــندوق املســامهني، أمــا بالنســبة إىل مســألة الفصــل بــني صــالتكافــل لصــاحلهم، 

، مـع ضـرورة الفصـل كـذلك داخـل تـأمني التكـافلي بضـرورة الفصـل بينهمـاالبنك املركـزي املـاليزي شـركات ال

صــندوق املشـــرتكني أو مـــا يطلـــق عليـــه صـــندوق التكافــل، حيـــث ألزمهـــا بالفصـــل بـــني موجـــودات صـــندوق 

التكافل العام وموجودات صندوق التكافل العائلي وهذا العتبار امليزة الزمنية اللتزامات كل صندوق كو�ـا 

ضـرورة تقسـيم صــندوق باإلضـافة إىل 2،قصـرية األجـل يف التكافـل العــام وطويلـة األجـل يف التكافـل العــائلي

صــــندوق خمــــاطر : إىل اشــــرتاك التكافــــلجــــزء مــــن علــــى أســــاس ختصــــيص  التكافــــل العــــائلي إىل صــــندوقني

  :3املشرتكني وصندوق استثمارات املشرتكني، حيث

 ):Participants’ Risk Fund-PRF(صندوق خماطر املشرتكني  - 

 ختصـيصلتأمينيـة التكافليـة، ويتشـكل مـن ا إلزامي جلميـع املنتجـاتترجع ملكيته إىل جمموع املشرتكني وهو 

لغــرض تلبيــة املطالبــات التــربع لصــندوق التكافــل،   علــى أســاسرتكنيدفعهــا املشــالــيت  االشــرتاكاتجــزء مــن 

علــــى مشــــغلي التعاقــــد، حيــــث يســــتوجب غطــــاة مبوجــــب عقــــود التكافــــل خــــالل فــــرتة امل خــــاطرملاملتعلقــــة با

 جــراءات لضــمان تــوافر األمــوال لتلبيــة فوائــد التكافــلاإلالتكافــل اعتمــاد جمموعــة مناســبة مــن السياســات و 

 .عند استحقاقها

 ):Participants’ Investment Fund-PIF(صندوق استثمارات املشرتكني   - 

االدخـار واالسـتثمار، إذ  لغـرض ي املخصصةالتكافلالتأمني  شرتاكاتجزء ا يتضمنوق الذي الصند وميثل

ـــــه ـــــى عـــــاتق  ترجـــــع ملكيت ـــــه  التكافـــــل مشـــــغلللمشـــــرتكني، وتقـــــع إدارتـــــه عل ـــــذي يتوجـــــب علي  اعتمـــــاد ال

رتكني، والــيت علــى األقــل تتماشــى مــع توقعــات املشــ وائــد الــيت لتحقيــق العية مناســبة اســرتاتيجيات اســتثمار 

 .يف املستقبلتضمن القيمة املالية لتربعا�م 

                                                 
حممد سعدو اجلرف، مناذج التأمني التعاوين ومقوما�ا يف بعض الدول العربية واإلسالمية، حبث مقدم للمؤمتر الدويل حول التأمني  -  1

  .49، 17 ،ص ، ص2013أفريل  22و21التكافلي، طرابلس، يومي 

2 - BNM/RH/GL004-22,Islamic Banking and Takaful Department, Guidelines on Takaful 

Operational Framework, Bank Negara Malaysia,p p,5,7, consulter le 19/12/2019 a 10:30 via : 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_policy&pg=en_policy_instkf. 
3 - Ibid. 
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بــني  الواحــد يف صــندوق التكافــلالفصــل بضــرورة يلــزم كــذلك البنــك املركــزي املــاليزي مشــغل التكافــل كمــا 

وثـــائق التـــأمني احملليـــة واألجنبيـــة، باســـتثناء صـــناديق التكافـــل ذات احلجـــم الصـــغري مـــن وثـــائق التـــأمني فإنـــه 

  :يسمح ملشغلها باجلمع بينها يف صندوق واحد بشرط

ليـون رجنـت مـاليزي م 5أن ال تتعدى اشـرتاكات وثـائق التـأمني األجنبيـة يف فـرع التكافـل العـام قيمـة  - 

 من إمجايل االشرتاكات احملصلة؛ %5أو 

مليــــون رجنــــت  5أن ال تتعــــدى اشــــرتاكات وثــــائق التــــأمني األجنبيــــة يف فــــرع التكافــــل العــــائلي قيمــــة  - 

  .واالدخارت صندوق التكافل للحماية من موجودا %5ماليزي أو 

 :1بالنسبة للسعودية .2

فـــإن طبيعـــة العالقـــة التعاقديـــة مراقبـــة شـــركات التـــأمني التعـــاوين والئحتـــه التنفيذيـــة، نظـــام تبعـــا ملـــا جـــاء يف 

مـــن القـــانون تؤكـــد علـــى أن يكـــون التـــأمني يف الســـعودية وفـــق أســـلوب التـــأمني التعـــاوين،  1املـــادة حســـب 

وذج معـني، منـ إتبـاع العالقـات التعاقديـة علـىهذه  شركات التأمني التعاوين  يف إدارة  يلزم القانونمل فحني 

، مـن الالئحـة التنفيذيـة واملتعلقـة بكيفيـة حسـاب الفـائض التـأميين وتوزيعـه 70ولكن بـالرجوع لـنص املـادة 

شـــركة وكـــيال عـــن محلـــة الوثـــائق يف إدارة الاعتبـــار باعتمـــاد منـــوذج الوكالـــة بـــأجر، إىل  هنـــاك إشـــارةجنـــد بـــأن 

 خصـم املصـاريف احملققـة علـى محلـة الوثـائق، وتنظيم عمليات التأمني واستثمار أموالـه، أيـن متثـل األجـر يف

أمــا فيمــا خيــص الفصــل بــني صــندوق ، مــن الفــائض إىل قائمــة دخــل املســامهني %90وترحيــل مــا نســبته 

املشــرتكني وصــندوق املســامهني فــإن القــانون مل حيــدد آليــة صــرحية يف شــأن ذلــك، إال مــا ورد يف نــص الفقــرة 

تنظـيم االسـتثمار واحتسـاب الفـائض التـأميين إىل مراعـاة وجـود  والـيت أشـارت يف إطـار 2من املادة رقـم  2

يف شـكلها القـانوين عنـد الشـركة أن تأخـذ علـى ، بـاملؤمن هلـمحسابات منفصـلة خاصـة باملسـامهني وأخـرى 

  .التأسيس شكل شركات مسامهة

 :بالنسبة لإلمارات .3

تنظـيم تعاقـدي مجـاعي هـادف تدار العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي اإلماراتية على أسـاس 

معــني علــى  ، حيــث يــدفع كــل مــنهم اشــرتاكخمــاطرهم واجهــةملإىل حتقيـق التعــاون بــني جممــوع املشــرتكني فيــه 

                                                 
  .نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، والئحته التنفيذية، مرجع سابق -  1
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، منفصــل متامــا عــن حســاب املســامهني يــؤدي إىل تكــوين حســاب يســمى حســاب املشــرتكني ســبيل التــربع

شركة بإدارته واستثمار موجوداته لصـاحلهم الجلملة املتضررين منهم، وتقوم من خالله دفع التعويضات يتم 

حيـــدد هـــذا األجـــر حيـــث   2،الوكالـــة واملضـــاربة معـــايف ظـــل اعتمـــاد منـــوذج الوكالـــة أو  1مقابـــل أجـــر معـــني،

شــرتاكات املكتتبــة وإيــرادات االســتثمار املتحققــة، علــى أن مــن إمجــايل اال %35بنســبة  مشــاعة مقــدارها 

   3.يتحمل حساب املسامهني كافة املصاريف التشغيلية واإلدارية ألعمال شركة التأمني التكافلي

  في الدول الثالثة التأميني أو العجز الفائضتطلبات م: الفرع الثاني

 :بالنسبة لماليزيا .1

شــركات التــأمني التكــافلي حــق املشــاركة يف الفــائض التــأميين املتحقــق  1984التكافــل لســنة  أعطــى قــانون

 %70و للشـركة %30مبعـدل  يف صندوق التكافل اخلاص باملشرتكني، حيث يتم اقتسـام الفـائض بينهمـا

، كمـــا ألـــزم نفـــس القـــانون شـــركات التـــأمني التكـــافلي بتقـــدمي قـــرض حســـن لصـــاحل صـــندوق هليئـــة املشـــرتكني

التكافــل يف حالــة عجــزه عــن أداء مــا عليــه مــن التزامــات اجتــاه جممــوع املشــرتكني فيــه، علــى أن يســرتد هــذا 

حيث حيق حلامل الوثيقـة  ،القرض بدون أي فوائد من الفوائض اليت قد تتحقق يف سنوات النشاط القادمة

ريان عقــد احلصــول علــى حصــة مــن الفــائض التــأميين مــا مل يكــن قــد حصــل علــى تعــويض خــالل مــدة ســ

رجنــت مــاليزي، أمــا إذا  10علــى أن تكــون حصــة حامــل الوثيقــة مــن الفــائض أكثــر مــن  التــأمني التكــافلي،

  4 .قلت احلصة عن هذا املبلغ فيتم التربع به يف أوجه اخلري حبسب توجيهات اهليئة الشرعية بالشركة

 :5بالنسبة للسعودية .2

املـادة  ضع إىل أحكـامت التأمني التعاوين يف السعودية ختإن معادلة توزيع الفائض التأميين احلاصل يف شركا

والــذي ميثــل الفــرق بــني �ايــة كــل دورة ماليــة، حيــدد الفــائض اإلمجــايل ، حيــث مــن الالئحــة التنفيذيــة 70

، واملخصصـات التقنيـة الالزمـة األقساط والتعويضات خمصوما منه املصاريف التسويقية واإلدارية والتشـغيلية

                                                 
  .210، مرجع سابق، ص 510يف شأن نظام التأمني التكافلي، جريدة رمسية عدد  4من القرار رقم  1املادة  -  1

  .213، املرجع نفسه، ص، 8املادة  -  2

  .100ص، هيئة التأمني، اإلمارات العربية املتحدة، من تعليمات السياسة احملاسبية لشركات التأمني التكافلي،  3املادة  -  3

  .51، 24حممد سعدو اجلرف، مرجع سابق، ص ص،  -  4

  .31، ص، من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مرجع سابق 70املادة  -  5
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فمـا بعـد عوائـد االسـتثمار ألمـوال املـؤمن هلـم بعـد احتسـاب وخصـم مـا لفـائض اإلمجـايل ليضاف حلصـيلة ا

، علـــيهم مـــن مصـــاريف حمققـــة، للحصـــول يف �ايـــة املطـــاف علـــى الفـــائض التـــأميين الصـــايف القابـــل للتوزيـــع

 للمــؤمن هلــم مباشــرة أو بتخفــيض اشــرتاكا�م للســنة املواليــة، وترحيــل مــا نســبته %10والــذي يــوزع بنســبة 

مـــن حصـــة املســـامهني كاحتيـــاطي  %20إىل حســـاب املســـامهني، مـــع ضـــرورة ختصـــيص مـــا نســـبته  90%

  .من رأس املال املدفوع %100نظامي على أن ال يتجاوز املبلغ املرتاكم هلذا االحتياطي نسبة 

 :بالنسبة لإلمارات .3

األسـس الـيت يـتم مبوجبهـا مشـاركة املشـرتكني يف الفـائض الـذي  2010لسـنة  وضع نظام التـأمني التكـافلي

 ،بشــكل فــردي لكــل حســاب علــى حــدة أويتحقــق يف حســابا�م ســواء بشــكل مجــاعي لكــل احلســابات 

علـــى أن يـــتم الفصـــل الكامـــل بـــني فـــائض حســـابات التـــأمني التكـــافلي العـــائلي وبـــني غـــريه مـــن حســـابات 

، خـالف مـا إذا كانـت أي جزء منـه علـى املسـامهنيجواز توزيع  مع عدموالفروع األخرى، األنواع األخرى 

ـــة الشـــرعية أيـــن يـــوزع علـــيهم بنســـبة تـــرتاوح بـــني  ـــاك موافقـــة مـــن جلنـــة الرقاب وألســـباب  %20و %10هن

املقابــل الــذي تتلقــاه الشــركة  مبوجــب مــا مت ، كــون هلــم احلــق فقــط يف اســتثنائية ترفــق بقــرار اخلبــري االكتــواري

أمــا يف حــال  1للعمليــات التأمينيــة نيابــة عــن املشــرتكني،الــنص عليــه يف وثيقــة التــأمني التكــافلي لقــاء إدار�ــا 

عــدم حتقــق الفــائض أو مــا يســمى بــالعجز التــأميين فقــد ألــزم القــانون شــركة التــأمني بــأن تقــدم قرضــا حســنا 

ســرتد مــن الفــوائض املســتقبلية املتحققــة ســواء دفعــة واحــدة أو علــى دفعــات حلســاب املشــرتكني علــى أن ي

  2.متتالية

  في الدول الثالث شركات التأمين التكافليعلى  متطلبات الرقابة: الفرع الثالث

 :بالنسبة لماليزيا .1

 قطـاعاإلشـراف والرقابـة علـى البنـك املركـزي املـاليزي مبهمـة  يف ماليزيـا، 1984قانون التكافل لسـنة  كلف

ضــمن اهليكــل التنظيمــي  ا�لس االستشــاري الشــرعيبــمــا يســمى  التــأمني يف الدولــة، حيــث مت اســتحداث

املـاليزي، حيـث  التـأمني قطـاع التكـافلي الناشـطة يف كمستشار لكافـة شـركات التـأمني  الذي يعتربللبنك، و 

التقنيـة والشـرعية، كمـا ألـزم من القـانون شـركات التـأمني بأخـذ مشـورة ا�لـس يف املسـائل  53ألزمت املادة 

                                                 
  .220من نظام التأمني التكافلي، مرجع سابق، ص،  25املادة  -  1

  .221من نظام التأمني التكافلي، مرجع سابق، ص،  28املادة  -  2
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أصـدر البنـك املركـزي خبصـوص متطلبـات حيـث  1،شركات التأمني بتكوين هيئات رقابة شرعية خاصـة �ـا

ؤكــد  مــن خاللــه علــى وجــوب دليــل إرشــادي ي عمــل اهليئــة الشــرعية علــى مســتوى شــركة التــأمني التكــافلي

املعلومــات الداخليــة والســرية الــيت يتحصــل عليهــا كــل    التــزام اهليئــة الشــرعية وأعضــائها بالســرية، حيــث أن

اهليئــة الشــرعية عنــد قيــامهم بواجبــا�م جيــب أن تبقــى ســرية يف كــل األوقــات وال جيــب اســتخدامها  أعضــاء

جملــس  علــى قـرارات تتضـمن قـدهـذه املعلومــات ، كــون يالتكـافل التـأمني شــركةبميكــن أن تضـر  بـأي طريقـة

السياســـات ، جديـــد تـــأميين تكــافلي بتطـــوير منــتج متعلقــة تـــوي علــى بـــرامجأو حت، عامــةاإلدارة أو اإلدارة ال

حالـة ، احملادثـات بـني أعضـاء اهليئـةمضمون املراسـالت و ، املرفوعة إىل اإلدارات املركزيةتقارير الداخلية أو ال

  2.إظهارهاالشركة ال جيب  صأي مسألة أخرى خت، نشاط ما معاجلة وتنفيذ عملية أو التقدم يف

أمــا خبصــوص تنفيــذ وظيفــة التــدقيق الشــرعي يف شــركة التــأمني التكــافلي كوســيلة لتحقيــق اإلطــار أو النظــام 

ن لــديهم معرفــة الــذي ،فــإن الــدليل قــد مســح هلــا باالســتعانة باملــدققني الــداخلينيالرقــايب الــداخلي هلــا، 

 التـدقيق، تنفيذ مهمـةيف  شركة لل اخلرباء الشرعينيب ، مع إمكانية استعانتهموتكوين شرعي مناسب

طـــرف للبنـــك املركـــزي املـــاليزي أن يعـــني أو يوظـــف ، كمـــا ميكـــن ســـاس مبوضـــوعيتهابشـــرط عـــدم امل

، وذلـك يف حالـة رغبـة البنـك يالتكـافلالتـأمني الشرعي للعمليـات يف شـركة  خارجي للقيام بالتدقيق

عــاب ونفقــات اجلهــة مجيــع احلــاالت فــإن بــدل األت ويف، تكــون هنــاك فائــدة بالنســبة للشــركة أو ملــا

 .3املعينة جيب أن تتحملها الشركة

 :بالنسبة للسعودية .2

مــــن نظــــام مراقبــــة شــــركات التــــأمني التعــــاوين إىل مؤسســــة النقــــد العــــريب الســــعودي مهــــام  2أوكلــــت املــــادة 

وفقـــا لألســـس الـــيت حتـــددها الالئحـــة ، اإلشـــراف والرقابـــة التقنيـــة علـــى أعمـــال شـــركات التـــأمني يف اململكـــة

ضـبط قواعـد اسـتثمار و التنفيذية هلذا النظام، خاصة تلك املتعلقة بتنظيم وتـرخيص عمـل شـركات التـأمني، 

                                                 
  .21، ص، حممد سعدو اجلرف، مرجع سابق -  1

2   - BNM/RH/GL012-3, Islamic Banking and Takaful Department, Shariah Governance 

Framework for Islamic Financial Institutions, Bank Negara Malaysia, p p,19,20, consulter le 

19/12/2019 a10:30 via : 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_policy&pg=en_policy_instkf. 

3 - Ibid, p p, 23, 25. 
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، غـري أن القـانون فيمـا شركات التـأمنيوضع معادلة توزيع الفائض التأميين بني املؤمن هلم و و أموال التأمني، 

ة الشـرعية علـى أعماهلـا، ومل يلزمهـا بإجيـاد يتعلق بالرقابة الشرعية مل يلزم مؤسسة النقـد العـريب بتطبيـق الرقابـ

إذ جنــد أن  شــركات التــأمني، كمــا أنــه مل مينعهــا مــن ذلــك، أعمــال التــأمني يفهيئــات رقابــة شــرعية تراقــب 

إطـــار الرقابـــة علـــى شـــركات التـــأمني التعـــاوين يف اململكـــة ممثـــل بنصـــوص مـــواد البـــاب اخلـــامس مـــن الالئحـــة 

أمني التعــاوين، حيــث تضــمن هــذا البــاب واملوســوم بــاإلجراءات الرقابيــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التــ

واإلشــرافية، فصــلني يتحــدث أوهلمــا عــن الرقابــة واملتابعــة والقيــاس ويتحــدث الثــاين عــن املراجعــة أو التــدقيق 

، أيــن جنــد أن املهمــة الرقابيــة علــى أعمـــال شــركات التــأمني الســعودية تنجــز وفــق املراحــل الثالثـــة الــداخلي

  :تاليةال

وتكـون عنـد مـنح الرتخـيص للشـركة ملزاولـة أعمـال التـأمني يف اململكـة حيـث يشـرتط  :الرقابة القبلية.1.2

أن تقــوم بتعبئــة منــوذج طلــب الرتخــيص، تقــدمي عقــد تأسيســها، عــرض  عليهــا عنــد تقــدمي طلــب الرتخــيص

ــــة  5هيكلهــــا التنظيمــــي، تقــــدمي خطــــة عملهــــا ملــــدة  ــــدفاتر املالي ســــنوات، تعهــــدها مبســــك الســــجالت وال

ــــة أعمــــال  واحملاســــبية والتقنيــــة، إيــــداع ضــــمان بنكــــي غــــري قابــــل لإللغــــاء يعــــادل رأس املــــال املطلــــوب ملزاول

 1.التأمني

تبعــــا هلـــذه املرحلــــة جيـــب علــــى شـــركات التــــأمني التعـــاوين يف ظــــل  :2أثنــــاء مزاولـــة النشــــاطالرقابـــة .2.2

  :املتطلبات الرقابية ملؤسسة النقد العريب السعودي االلتزام مبا يلي

تطبيـــق املعـــايري احملاســـبية الســـعودية املقبولـــة مـــن مؤسســـة النقـــد العـــريب وإذا مل يتـــوفر أحـــدها فتطبـــق  - 

 املعايري الدولية؛

ل علـــى املوافقـــة الكتابيـــة مـــن مؤسســـة النقـــد العـــريب قبـــل التعامـــل مـــع وســـطاء التـــأمني لـــدى احلصـــو  - 

 اللويدز، أو التعامل مع الشركات األجنبية لتغطية املخاطر الغري ممكن تغطيتها يف اململكة؛

كافحــة اجلــرائم االقتصــادية إلدارة املخــاطر التشــغيلية واالســتثمارية، وكــذلك ملتبــين سياســات داخليــة  - 

 مبا فيها جرائم غسل األموال؛

 إبالغ مؤسسة النقد العريب عن أي عمليات مشكوك فيها؛ - 

                                                 
  .8من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مرجع سابق، ص،  4املادة  -  1

  .الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مرجع سابق مواد -  2
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منتجا�م التأمينيـة ملؤسسـة النقـد العـريب والـيت ال جيـوز هلـم تسـويقها إال تقدمي املعلومات الكافية عن  - 

 بعد  احلصول على موافقتها؛

يـــد نســـب االحتفـــاظ يف اإلعـــادة، لتحدو تعيـــني خبـــري اكتـــواري للوقـــوف علـــى وضـــعية املركـــز املـــايل،  - 

 .لتشكيل املخصصات التقنية الكافية ملواجهة املخاطر املستقبليةو 

ــة.3.2 ــة البعدي وهــي املرحلــة األخــري ة مــن املهمــة الرقابيــة والــيت تــأيت بعــد إجنــاز أعمــال النشــاط  :1الرقاب

  :جيب على هذه األخريةالتأميين يف الشركة حيث 

ســـجالت وحســـابات الشـــركة والوثـــائق الـــيت يـــرى ضـــرورة اإلطـــالع إطـــالع املكلـــف بـــالتفتيش علـــى  - 

 عليها ألداء مهمته الرقابية؛

 الكافية عن حصيلة النشاط؛  تتقدمي املعلومات واإليضاحا - 

 بأي جتاوزات أو خمالفات يف أعمال الشركة للمكلف بالتفتيش فور البدء يف مهمته؛ حالتصري - 

يف إدارة االكتتـاب وتسـوية املطالبـات وتقـدميها للمفـتش اإلفصاح عـن اإلجـراءات الداخليـة املعتمـدة  - 

 .للتأكد من مالئمتها ودرجة التقييد �ا يف إجناز أعمال الشركة

 :بالنسبة لإلمارات .3

مهـــام الرقابـــة واإلشـــراف علـــى قطـــاع التـــأمني يف اإلمـــارات، حيـــث يوجـــد يف اهليئـــة مـــا  تتـــوىل هيئـــة التـــأمني

والــيت ختــتص بإصــدار الفتــاوى خبصــوص التــأمني التكــافلي  يســمى باللجنــة العليــا للفتــوى والرقابــة الشــرعية

عية علـــى والـــيت تلتـــزم �ـــا جلنـــة الرقابـــة الشـــر  2،واســـتثماراته وتوافـــق أعمالـــه مـــع أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية

مستوى شركات التأمني التكافلي يف أداء مهامها، حيث ألزم نظـام التـأمني التكـافلي كـل شـركات التكافـل 

بتشكيل هذه اللجنة من ثالثة أعضاء يتم ترشيحهم مـن قبـل جملـس اإلدارة مـع عـرض بيانـا�م علـى اهليئـة 

هم تتحدد عهد�م بـثالث سـنوات ، حيث يف حال املوافقة عليميوم إلبداء رأيها حوهل 45يف مدة أقصاه 

مراجعـة مجيـع معـامالت الشـركة توكـل هلـم مهمـة وضـع القواعـد الشـرعية ألعمـال الشـركة،  3قابلة للتجديد،

ر مفصل عن أعمـال الشـركة إىل جملـس يالتأمينية واملالية االستثمارية، على أن تقدم �اية كل دورة مالية تقر 

                                                 
  .املرجع نفسه -  1

  .217من نظام التأمني التكافلي، مرجع سابق، ص،  17املادة  -  2

    .214من نظام التأمني التكافلي، مرجع سابق، ص،  10املادة  -  3
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العــاملني حتــت إشــراف جلنــة  ز هــذه املهــام بواســطة املــراقبني الشــرعينييــتم إجنــاو إدار�ــا وإىل هيئــة التــأمني، 

بوصفهم املدقق الداخلي الشـرعي ا من قبل جملس إدارة الشركة، املعينني بناء على توصيا�الرقابة الشرعية و 

  1.على أعمال شركة التأمني التكافلي

  واإلماراتماليزيا، السعودية، : لتكافلي فيلمتطلبات الكمية لا: المطلب الثاني

نقصــد باملتطلبــات الكميــة جممــوع التعليمــات والتوجيهــات املنظمــة ألعمــال شــركات التــأمني التكــافلي     

املطلـــوب هلـــا ملزاولـــة املـــال أن يتأكـــد مـــن مالء�ـــا املاليـــة ويقـــيس كفايـــة رأس  مـــن شـــأنهموحـــد ضــمن إطـــار 

سياســــا�ا ا، وأن يقــــيم أصــــوهلا ويضــــبط اســــتثمارا� نــــواتوأن حيــــدد صــــيغ وقنشــــاطها التــــأميين التكــــافلي، 

ا، وأن يضــمن مصـــداقية قوائمهــا املاليـــة يف ظــل حتديـــده إدارة املخـــاطر املتعلقــة �ـــيــتحكم يف االســتثمارية و 

  .لقواعد اإلفصاح والشفافية على حصيلة أعماهلا

  الثالث الدولشركات التأمين التكافلي في في  المالءة الماليةمتطلبات : الفرع األول

يعتـــرب شـــرط كفايـــة رأس املـــال املطلـــوب مـــن أهـــم شـــروط حتقـــق املســـتوى املطلـــوب للمـــالءة املاليـــة يف     

  :شركات التأمني التكافلي، حيث

 :بالنسبة لماليزيا .1

مليـون رجنـت مـاليزي  100يف ماليزيـا بــ  التكـافلي تقدر قيمة رأس املال املطلوب للممارسـة نشـاط التـأمني

حيـــث أصـــدر البنـــك املركـــزي املـــاليزي خبصـــوص كفايـــة رأس املـــال  2مليـــون دوالر أمريكـــي، 28مـــا يعـــادل 

التقيـيم الــداخلي  يعـرف بـإجراءاتمــا  2016أفريـل مـن سـنة  15يف  املطلـوب لشـركات التـأمني التكــافلي

 the Internal Capital(يف ماليزيــا  عــادة التكافــلوإ كفايــة رأس املــال لشــركات التــأمني التكــافليل

Adequacy Assessment Process-ICAAP(155و 57الفقـرة  ، وذلـك بنـاء علـى توصـيات 

يف  )ICAAP(، حيــث أشــارت )IFSA( 2013مــن قــانون اخلــدمات املاليــة اإلســالمية لســنة  277و

الصـادر عـن البنـك املركـزي ) RBCT(التكافـلإطار رأس املـال القـائم علـى اخلطـر ملشـغلي هذا الشأن إىل 

                                                 
  .215،216من نظام التأمني التكافلي، مرجع سابق، ص ص،  16و 12 وادامل -  1

2 - GCC Takaful Industry, Alpen capital, Industry Report, 12/01/2010, p, 30, consulter le 

20/12/2019 a 22 :00 via : http://www.alpencapital.com/industry-reports.html. 
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لشـــركة التـــأمني  معـــدل كفايـــة رأمســـال حتديـــدوالـــذي تضـــمن طريقـــة ، 2018مرب ديســـ 17ملـــاليزي بتـــاريخ ا

  :1كاأليت  (Capital Adequacy Ratio-CAR)التكافلي 

ويعتـــرب مؤشـــر رئيســـي لقيـــاس مرونـــة وقـــدرة الشـــركة علـــى حتمـــل  ):CAR( معـــدل كفايـــة رأســـمال -

تبعــات أعمــال التــأمني التكــافلي، إذ يقــيس نســبة إمجــايل رأس املــال املتــاح لــديها إلمجــايل رأس املــال 

  :املعادلة التاليةاملطلوب عليها، ويتم حسابه وفق 

 

 

وفــــق ) TCR( وإمجــــايل رأس املــــال املطلــــوب) TCA( كــــل مــــن إمجــــايل رأس املــــال املتــــاححيســــب  فحــــني 

  :املعادلتني التاليتني

 ):TCR( طلوباحتساب إجمالي رأس المال الم -

  

  

 

ـــل  ـــازل عـــن رأس مـــال صـــندوق التكافـــل) SVCC(جممـــوع القيمـــة القصـــوى بـــنيوميث  )i(قيمـــة تكلفـــة التن

) SVCC(والقيمـــة القصـــوى بـــني  ،)i(قيمـــة  رأس املـــال املطلـــوب لـــنفس صـــندوق التكافـــل) CRTF(و

قيمـــة  رأس املـــال املطلـــوب لصـــندوق ) CRSF(وقيمـــة تكلفـــة التنـــازل عـــن رأس مـــال صـــندوق املســـامهني 

حبسب صناديق التكافل اليت ينشئها مشغل التكافـل، سـواء صـندوق التكافـل ) i(حيث تكون املسامهني، 

يــتم حســاب قيمــة رأس املــال املطلــوب صــندوق التكافــل العــائلي، أو حبســب نــوع املنــتج التــأميين، و العــام، 

  :على الرتتيب بالنسبة  لصندوق تكافل وصندوق املسامهني وفق املعادلتني التاليتني

  

  

                                                 
1 - BNM/RH/PD 033-4, Islamic Banking and Takaful Department, Risk-Based Capital 

Framework for Takaful Operators, issued on 17/12/2018, Bank Negara Malaysia,p 

p,5,7, consulter le 19/12/2019 a10:30 via : 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_policy&pg=en_policy_instkf. 

CAR= 
���: ����� ������� ���������

���: ����� ������� ��������
 * 100% 

TCR =  all i Max [Surrender value capital charges Takaful  Fund 
i(SVCC), Capital Required Takaful  Fund i(CRTF)]  
                  + Max [Surrender value capital charges Shareholder’ 
Fund(SVCC), Capital Required Shareholder’ Fund(CRSF)] 

CRSF= CRCC+MRCC+ERCC+ORCC 
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  :حيث

CRCC : واليت سبق توضيحها يف الفصل الثاين؛ املطلوب ملخاطر االئتمانمتثل تكلفة رأس املال  

MRCC :واليت سبق توضيحها يف الفصل الثاين؛ متثل تكلفة رأس املال املطلوب ملخاطر السوق  

TRCC :بنسـب  يف التكافـل العـام والـيت حتـدد متثل تكلفة رأس املال املطلوب ملخـاطر التزامـات التكافـل

  ؛)4أنظر امللحق رقم(ميين ختتلف حبسب املنتج التأ

ERCC: 20، ويعترب التقدير األفضـل هلـا يف حـدود متثل تكلفة رأس املال املطلوب ملخاطر النفقات% 

  ؛TRCCمن 

ORCC: ــــيت متثــــل  متثــــل تكلفــــة رأس املــــال املطلــــوب للمخــــاطر التشــــغيلية مــــن جممــــوع أصــــول  %1وال

  .صندوق التكافل وأصول صندوق املسامهني

 ):TCA( رأس المال المتاحإجمالي احتساب  -

 

 

  

مضاف له جمموع القيمـة الـدنيا بـني قيمـة رأس املـال ) CASF( املال املتاح لصندوق املسامهنيوميثل رأس 

قيمــة تكلفــة التنــازل عــن ) SVCC(مــن القيمــة القصــوى بــني %130وقيمــة ) i(املتــاح لصــندوق التكافــل

  ).i(قيمة  رأس املال املطلوب لنفس صندوق التكافل) CRTF(و) i(رأس مال صندوق التكافل

 :للسعودية بالنسبة .2

جنـــــد أن يف الســـــعودية،  رأس املـــــال املطلـــــوب ملمارســـــة نشـــــاط التـــــأمني التكـــــافليشـــــرط كفايـــــة  إضـــــافة إىل

متطلبات املالءة املالية تستند كذلك إىل جمموع األقساط املكتتبـة، وإىل حجـم املطالبـات املدفوعـة، حيـث 

�ـــامش  باالحتفـــاظ ، ملزمـــةنفيذيـــةمـــن الالئحـــة الت 60وفـــق نـــص املـــادة  جنـــد أن شـــركات التـــأمني التعـــاوين

 :الطرق التالية باالعتماد األعلى ألي منحيدد مالءة مالية مطلوب 

 

  

TCA = Capital Available Shareholder’ Fund (CASF) +  all i Min [Capital 
Available Takaful Fund i (CATF), 130% of Max 
(Surrender value capital charges Takaful  Fund i(SVCC), Capital 
Required Takaful  Fund i(CRTF))] 

CRTF= CRCC+MRCC+TRCC 
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  :طريقة الحد األدنى المطلوب لرأس المال -

 100وفق هـذه الطريقـة جيـب أال يقـل رأس املـال املطلـوب ملزاولـة نشـاط التـأمني يف اململكـة عـن مـا قيمتـه 

مليــون بالنســبة لشــركة إعــادة التــأمني أو  200لشــركة التــأمني وأن ال يقــل عــن مليــون لایر ســعودي بالنســبة 

  1.بالنسبة للشركة اليت متارس التأمني وإعادة التأمني يف نفس الوقت

  :2مجموع األقساط المكتتبةطريقة  -

حيتـــوي علـــى دول ط املكتتبـــة لفـــروع التـــأمني وفقـــا جلـــوفـــق هـــذه الطريقـــة يـــتم أوال تصـــنيف جممـــوع األقســـا

واليت تسـتخدم يف احتسـاب هـامش املـالءة ، )5أنظر امللحق رقم ( املعامالت النسبية حبسب فروع التأمني

املالية للشركة، حيث جند على سبيل املثال أن املعامل النسيب لكل من فرع تأمني احلريـق والتـأمني الصـحي 

قبـــول يف إعــادة التــأمني ميثـــل ، فحــني املعامــل النســـيب لفــرع تــأمني النقـــل، والتــأمني اهلندســي وال%16هــو 

، وكخطـوة ثانيـة يـتم احتسـاب صـايف %20، خالفا لتأمني املركبات والذي يقدر معامله النسـيب بــ 30%

األقســاط لكــل فــرع تــأمني بعــد خصــم حصــة التنــازل يف إعــادة التــأمني شــرط أن ال يقــل هــذا الصــايف عــن 

يــتم احتســاب هــامش املــالءة املاليــة املطلــوب   مــن إمجــايل األقســاط هلــذا الفــرع التــأميين، ويف األخــري 50%

  .املوافق هلذا الفرعبضرب صايف األقساط بعد اإلعادة لكل فرع تأمني باملعامل النسيب 

  :3طريقة المطالبات -

بنفس اخلطوات الثالثة املتبعة يف طريقة جممـوع األقسـاط املكتتبـة، يـتم أوال تصـنيف جممـوع املطالبـات بنـاء 

مطالبات حبسـب املعامالت النسبية لليتضمن دول للسنوات الثالثة األخرية وفقا جل التارخييةعلى البيانات 

، اليت يتم استخراجها حبسب الفرع وضـر�ا يف صـايف املطالبـات خـارج )6أنظر امللحق رقم ( الفرع التأميين

األخــري علـــى  مــن إمجــايل املطالبــات، لنحصــل يف %50إعــادة التــأمني للفــرع والــيت جيــب أن ال تقــل عــن 

 .هامش املالءة املالية املطلوب وفق طريقة املطالبات

 :بالنسبة لإلمارات .3

                                                 
  .، مرجع سابق2التأمني التعاوين، ص، من نظام مراقبة شركات  3من املادة  3الفقرة  -  1

  .، مرجع سابق27من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، ص،  60املادة  -  2

  .املرجع نفسه -  3
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تتمثـــل متطلبـــات املـــالءة املاليـــة بالنســـبة لشـــركات التـــأمني التكـــافلي حبســـب مـــا جـــاء يف التعليمـــات املاليـــة 

  :1يلي قواعد أساسية نوردها فما لشركات التأمني التكافلي يف ثالث

  :لرأس المال متطلبات الحد األدنى -

مليــون وعــن  100حيــث ال جيــب أن يقــل احلــد األدىن لــرأس املــال املطلــوب لشــركة التــأمني التكــافلي عــن 

 ؛مليون درهم إمارايت لشركة إعادة التأمني التكافلي 250

  :متطلبات المبلغ األدنى للضمان -

حيـــث جيـــب أن ال يقـــل املبلـــغ األدىن للضـــمان عـــن ثلـــث متطلبـــات احلـــد األدىن مـــن رأس املـــال املطلـــوب، 

علــى أســاس املبلــغ األدىن املطلــوب االحتفــاظ بــه لتغطيــة فــروع التــأمني التكــافلي املكتتبــة مــن ويــتم حســابه 

اثلـة وفقـا ملـا تقـرره هيئـة قبل الشركة، باإلضافة إىل نسـبة مئويـة مـن صـايف االشـرتاكات املكتسـبة أو نسـبة مم

 ؛التأمني باإلمارات العربية املتحدة

  :متطلبات هامش المالءة المالية -

يســـتند منـــوذج هـــامش املـــالءة املاليـــة الـــذي تعتمـــده هيئـــة التـــأمني خبصـــوص شـــركات التـــأمني التكـــافلي إىل 

جلميـع املخـاطر القابلـة احتساب متطلبات رأس املال على أساس أن الشركة ستواصـل أعماهلـا مـع مراعا�ـا 

شـهرا املقبلـة،  12عمال احلالية واملتوقع أن تزاوهلا خـالل الــ األشمل تعرض هلا، على أن تللقياس اليت قد ت

علــــى أن تكــــون مقابلــــة للقيمــــة املعرضــــة للمخــــاطر يف األمــــوال اخلاصــــة للشــــركة عنــــد مســــتوى ثقــــة بنســــبة 

هذه املتطلبات كافيـة لتغطيـة كـل مـن خمـاطر ، حيث جيب أن تكون على مدى فرتة سنة واحدة 99.5%

  .االكتتاب والسوق، السيولة واالئتمان، واملخاطر التشغيلية

  لتأمين التكافلي في الدول الثالثمتطلبات االستثمار لشركات ا: الفرع الثاني

 :بالنسبة لماليزيا .1

التكـافلي دليـل إرشـادي ألـزم مـن ارات شـركات التـأمني البنك املركزي املاليزي فما خيـص إدارة اسـتثم أصدر

موافقــة ألحكــام الشــريعة اإلســالمية وبأســلوب  وضــع سياســة اســتثماريةخاللــه شــركات التــأمني التكــافلي ب

لـزم البنــك مشــغل التكافـل بــأن يـدرج يف وثيقــة التـأمني التكــافلي املصــدرة كمــا أ،  حـذر مــتحكم يف خماطرهـا

                                                 
ص، ، ص 2014، هيئة التأمني، 26من الفصل الثاين للتعليمات املالية لشركات التأمني التكافلي، قرار رقم ، 4، 2، 1املواد - 1

36،37.  
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وذلــك لتحقيــق عوائــد مشــروعة شــرتكني وبطريقــة شــرعية، عنــه، بنــد يشــري بــأن أربــاح االســتثمار يف صــاحل امل

حيــث يســعى البنــك املركــزي املــاليزي مــن وراء إصــداره  1،لصــناديق التكافــل مبــا يضــمن التزاما�ــا املســتقبلية

ار إقامــــة رقابــــة قويــــة وفعالـــة علــــى أنشــــطة اســــتثم للـــدليل اإلرشــــادي إلدارة اســــتثمار التــــأمني التكـــافلي إىل

إجيــاد إطــار مــن خــالل الالزمــة حلمايــة مصــاحل املشــرتكني،  اختــاذ التــدابري التكــافلي، و صــناديق شــركة التــأمني

اطر املختلفــة الالحقــة باالســتثمار، حتديــد ورصــد ومراقبــة وختفيــف املخــمناســب إلدارة املخــاطر مــن أجــل 

 2.ضمان إدارة سليمة ومتوازنة بني أصول وخصوم صناديق شركة التأمني التكافليو 

االســتثمار يف شــركات التــأمني التكــافلي يف ماليزيــا تقــوم علــى ثــالث ركــائز أساســية وفــق مــا إن متطلبــات 

  :املوايل دولتضمنه الدليل اإلرشادي املتعلق �ا، حيث ميكن تلخيصها من خالل اجل

  متطلبات االستثمار لشركات التأمين التكافلي في ماليزيا): 13-3(الجدول

  الرقابة على  االستثمارات  المخاطر االستثماريةإدارة   استثماريةسياسة وضع 

حتـــــــدد األهـــــــداف االســـــــتثمارية لكـــــــل 

 صندوق يف الشركة؛

 حتدد صيغ االستثمار املعتمدة؛

املخــــــاطر وااللتزامــــــات املتعلقــــــة بكــــــل 

 صندوق؛

ــــع األصــــول مــــن ناحيــــة الطبيعــــة،  توزي

 املدة، املنطقة؛

ــــــــني اســــــــتثمارات صــــــــندوق  تفصــــــــل ب

 التكافل العام والعائلي؛

تســـــــــــمح بالتأكـــــــــــد مـــــــــــن مشـــــــــــروعية 

  .االستثمارات

ـــتحكم يف خمـــاطر الســـوق و  خمـــاطر ال

 خماطر السيولة؛االئتمان و 

علــى  ضــبط إجــراءات التــدقيق واملراقبــة

 ؛املخاطر

وضــع الطــرق املناســبة لتحديــد وقيــاس 

 وتقييم املخاطر؛

ضـــــــــــــبط حـــــــــــــدود خمـــــــــــــاطر احملفظـــــــــــــة 

االسـتثمارية اخلاصــة بكـل صــندوق يف 

  .التكافليشركة التأمني 

بـــني  جلنـــة االســـتثمار يف الشـــركة إجيـــاد

 ؛الكوادر التقنية ورجال الفقه الشرعي

ـــــذ سياســـــات وإجـــــراءات  ضـــــمان تنفي

 االستثمار؛

إعـــــداد التقـــــارير الدوريـــــة عـــــن أنشـــــطة 

 االستثمار يف الشركة؛

 تقييم كل أصل استثماري؛

حتديـــد درجـــة التناســـب بـــني األصــــول 

 واخلصوم؛

القــائمني بالوظيفـــة التأكــد مــن كفـــاءة 

  .االستثمارية يف الشركة

Source: BNM/RH/GL004-19, Guidelines on Investment Management for Takaful Operators, 

Bank Negara Malaysia ; BNM/RH/GL004-22, Guidelines on Takaful Operational 
Framework, Bank Negara Malaysia. 

 

                                                 
1 -BNM/RH/GL004-19,Islamic Banking and Takaful Department, Guidelines on Investment 

Management for Takaful Operators, Bank Negara Malaysia, p p, 1,2, consulter le 19/12/2019 

a 10:30 via : http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_policy&pg=en_policy_instkf. 
2 - Ibid. 
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 :بالنسبة للسعودية .2

التـأمني التعـاوين يف السـعودية، عليها يف نظام مراقبة شركات  االستثمار املنصوصمتطلبات حتقيق يف إطار 

  :1ا يليمب االلتزاموجب على شركات التأمني الناشطة يف اململكة 

وضــع سياســة اســتثمارية مكتوبــة ومعتمــدة مــن جملــس إدارة الشــركة تــنظم عمليــات االســتثمار وطــرق  - 

 االستثمارية؛إدارة احملافظ 

 ؛من جمموع األصول املتاحة لالستثمار %50االستثمار بالريال السعودي ما نسبته  - 

حتليل ودراسة األخطار احمليطة باستثمارات الشركة بصـفة دوريـة مـع اختـاذ اإلجـراءات املناسـبة إلدارة   - 

  كل من خماطر السوق، االئتمان، السيولة، تقلبات سعر الصرف، واملخاطر القانونية؛

االلتــزام عنــد توزيــع األصــول االســتثمارية باألوعيــة والنســب القانونيــة ضــمن اجلــدول املبــني يف امللحــق  - 

 من إمجايل االستثمارات؛ %20، على أن ال يتجاوز االستثمار خارج اململكة نسبة 7رقم

مـــن كـــل وعــــاء  %50األخـــذ يف االعتبـــار خمـــاطر تركيـــز االســـتثمار حبيـــث ال تتجـــاوز نســـبة الرتكـــز  - 

، علــــى أن يــــتم تقيــــيم األصــــول االســـتثمارية يف إطــــار متطلبــــات املــــالءة املاليــــة يف حــــدود اســـتثماري

 ).8أنظر امللحق رقم (  النسب املبينة حبسب كل وعاء استثماري

 :بالنسبة لإلمارات .3

حــدة، مجلـة مــن  دولــة اإلمـارات العربيـة املتفرضـت هيئـة التــأمني علـى شـركات التــأمني التكـافلي الناشـطة يف

عند بناء سياستها االستثمارية وإدارة احملافظ املرتبطـة من قبل شركات التكافل االلتزام �ا املتطلبات وجب 

مـــا  2014ق التكافـــل  الصـــادرة ســـنة ئ�ـــا، حيـــث تضـــمنت تعليمـــات أســـس اســـتثمار حقـــوق محلـــة وثـــا

  :2يلي

باسـتثمار أمـوال حسـاب املشــرتكني يكـون لـديها إسـرتاتيجية خاصـة علـى شـركة التـأمني التكـافلي أن  - 

مبـــا يف ذلـــك أمـــوال القـــرض احلســـن املقـــدم مـــن هيئـــة املســـامهني، وأخـــرى باســـتثمار أمـــوال حســـاب 

 املسامهني، على أن تراعي يف استثمارات كال احلسابني أحكام الشريعة اإلسالمية؛

                                                 
  .25، 24من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مرجع سابق، ص ص،  ،61، 60، 59 ملوادباالعتماد على ا -  1

من تعليمات أسس استثمار حقوق محلة وثائق التكافل، التعليمات املالية لشركات التأمني التكافلي،  ، 3، 2، 1باالعتماد على املواد - 2

  .18، 14 مرجع سابق، ص ص،
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علـــى األشـــخاص  علـــى الشـــركة أن تعتمـــد إســـرتاتيجية اســـتثمار منفصـــلة لعمليـــات التـــأمني التكـــافلي - 

نت شـركة التـأمني التكـافلي اوعمليات التأمني التكافلي على املمتلكات واملسؤوليات، يف حال ما ك

 متارس النوعني معا؛

بالنســــبة لعمليــــات التــــأمني التكــــافلي علــــى األشــــخاص، جيــــب أن يكــــون لــــدى الشــــركة إســــرتاتيجية  - 

رات املشـــرتكني وذلـــك بســـبب اســـتثمار منفصـــلة حلســـاب خمـــاطر املشـــرتكني وأمـــوال حســـاب اســـتثما

 االختالفات احملتملة يف أهداف كال احلسابني؛

تبين خطة متويل ملواجهة حاالت العسر املايل يف حساب املشرتكني، مبـا يف ذلـك تسـهيالت القـرض  - 

احلســن املقـــدم مــن املســـامهني مــن أجـــل دعـــم املــالءة املاليـــة لصــندوق التكافـــل يف حالــة عـــدم كفايـــة 

 حتويلها إىل سيولة؛األصول أو صعوبة 

ـــــالقنوات  -  ـــــة درجـــــة االلتـــــزام ب ـــــة واملالئمـــــة إلدارة خمـــــاطر االســـــتثمار ومراقب تطبيـــــق اإلجـــــراءات الكافي

 ؛)9أنظر امللحق رقم ( االستثمارية ونسبها احملددة وفق قانون نظام التأمني التكافلي

بــني املهــام وأن علــى الشــركة أن تشــكل جلنــة اســتثمار تعمــل علــى التأكــد مــن وجــود الفصــل الكــاف  - 

 .استثمارات الشركة كافية وممثلة للمخصصات التقنية املشكلة ملواجهة االلتزامات املستقبلية احملتملة

  شركات التأمين التكافلي في الدول الثالثةفي  اإلبالغ الماليالقياس و  متطلبات: الفرع الثالث

 :بالنسبة لماليزيا .1

الصــادرة عــن جملــس املعــايري احملاســبية املــاليزي  )MFRS( املاليزيــةمعــايري اإلفصــاح واإلبــالغ املــايل عــدلت 

)MASB( ـــةلتتوافـــق وم ـــاريخ  )IFRS(عـــايري اإلفصـــاح واإلبـــالغ املـــايل الدولي ـــذ ت ، 2012جـــانفي 1من

ـــار ) IFSA( 2013قـــانون اخلـــدمات املاليـــة اإلســـالمية لســـنة  حيـــث يف إطـــار متطلبـــات مت إصـــدار املعي

)MFRS9 ( اخلــاص باإلفصــاح بــاألدوات املاليــة وقياســها للمؤسســات املاليــة اإلســالمية مبــا فيهــا شــركات

ملبـادئ وافقـة امل) MFRS(معـايري  بشـأن تطبيـق االستشـاري لـسا�بقرارات اليت تلتزم  1،التأمني التكافلي

                                                 
1 -BNM/RH/PD 033-5,Islamic Banking and Takaful Department, Financial Reporting for 

Takaful Operators, Bank Negara Malaysia, p p, 1,3, consulter le 19/12/2019 a 10:30 via : 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_policy&pg=en_policy_instkf. 
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ائمــه املاليــة أن ، حيــث يتوجــب علــى مشــغل التــأمني التكــافلي عنــد التحضــري إلعــداد قو اإلســالمية الشــريعة

 :1يأخذ بعني االعتبار النقاط التالية

 ؛أصول والتزامات مشغل التكافل عرض أصول والتزامات صندوق التكافل بشكل منفصل عن - 

، غــري خمصــصالفــائض ، الا يف ذلــك االلتزامــات االكتواريــةمبــ(التزامــات عقــد التكافــل العــائلي عــرض  - 

يف بيــــان املركــــز املــــايل اخلــــاص  كــــالتزام) إن وجــــدت أو قيمــــة إعــــادة تقييمهــــا/قيمــــة االحتياطــــات و

 ؛صندوق التكافلب

إلدارة  الـدليل اإلرشـادي متطلبـاتوفـق مـا متليـه  يتكافلالتأمني ال ات املرتبطة بعقوداالستثمار  عرض - 

 استثمارات شركة التأمني التكافلي الصادر عن البنك املركزي املاليزي؛

تقيـيم الـدليل اإلرشـادي املتعلـق بكمـا هـو مطلـوب يف   التقنيـةاملخصصـات وااللتزامـات اإلفصاح عن  - 

 .يان املركز املايل ملشغل التكافليف ب كالتزام  العائلي،أعمال التكافل و  العام التكافلأعمال  التزامات

ضــمن اجلرائــد  اإلفصــاح عنهــا بصــفة دوريــةأمــا فمــا خيــص القــوائم املاليــة الواجــب علــى شــركات التــأمني 

ي اخلـاص بإعـداد التقـارير املاليـة مـن الـدليل اإلرشـاد) 3-16( مت اإلشارة هلا يف الفقرة رقمفقد الوطنية، 

، حيــث تتمثــل يف بيــان عــن البنــك املركــزي املــاليزي 2018فيفــري  02ملشــغل التكافــل الصــادر بتــاريخ 

يـة، بيـان املركـز املركز املايل وبيان الدخل الشـامل، بيـان التغـريات يف حقـوق امللكيـة، بيـان التـدفقات النقد

املــايل والــدخل الشــامل لصــندوق التكافــل العــائلي، بيــان املركــز املــايل والــدخل الشــامل لصــندوق التكافــل 

  2.العام، تقرير مدقق احلسابات، تقرير اللجنة الشرعية

 :بالنسبة للسعودية .2

نونيـــة للنظـــام، جنـــد أن مؤسســـة النقـــد العـــريب قـــد ألزمـــت شـــركات التـــأمني التعـــاوين عـــرب نصـــوص املـــواد القا

بضـــرورة ضـــمان مســـتوى مالئـــم مـــن الشـــفافية واإلفصـــاح الكـــايف يف الوقـــت املناســـب عـــن أعمـــال الشـــركة 

ومركزها املايل، وأداءهـا التقـين واملـايل، باإلضـافة إىل أسـاليب إدارة وحوكمـة خماطرهـا، ودرجـة مالء�ـا املاليـة 

وهذا من خـالل تزويـد مؤسسـة النقـد بقـوائم ماليـة  ،اجتاه مجهور املؤمن هلم واملسامهني وكل املتعاملني معها

يومـا مـن �ايـة الـدورة املاليـة،  90مدققة من قبل حماسب قانوين مرخص لـه يف اململكـة وذلـك خـالل مـدة 

                                                 
1  -Ibid, p, 5. 
2  -Ibid, p, 14. 
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حيث تتمثل هذه القوائم املالية يف قائمة املركز املايل لعمليات التـأمني واملسـامهني، قائمـة الفـائض التـأميين، 

 1.امهني، قائمة التدفقات النقدية لكل من عمليات التأمني واملسامهنيقائمة دخل املس

 :بالنسبة لإلمارات .3

يف إطــار متطلبــات اإلفصــاح والشــفافية عــن أعمــال شــركات التــأمني التكــافلي يف قطــاع التــأمني اإلمــارايت، 

ـــزم الشـــركة  ـــيت تلت ـــة تعليمـــات، خصصـــت األوىل منهـــا للســـجالت ال ـــأمني ثالث ـــة الت بتنظيمهـــا أصـــدرت هيئ

واالحتفاظ �ا، فحني الثانية تعلقت بأسس تنظيم الدفاتر احملاسبية وسجالت التأمني، أما التعليمـة الثالثـة 

فقد حددت النمـاذج لالزمـة لشـركة التـأمني التكـافلي إلعـداد تقاريرهـا املاليـة، حيـث طبقـا هلـذه التعليمـات 

ســنوات،   10ملــدة ال تقــل عــن  الت التأمينيــةيســتوجب علــى الشــركة أن حتــتفظ بالــدفاتر احملاســبية والســج

كما جيب أن ختصص هذه  الدفاتر والسجالت حبسب وظائفهـا املتنوعـة، مثـل دفـاتر حماسـبية للمشـرتكني 

ودفرت حماسبية للمسـامهني، دفـاتر يوميـة، دفـاتر أسـتاذ، سـجل االكتتـاب، سـجل املطالبـات، سـجل املـالءة 

، أما فيما يتعلق مبتطلبات إعداد البيانـات والتقـارير املاليـة األخرى، املالية، وغريها من  الدفاتر والسجالت

يومـــا مـــن �ايـــة الفـــرتة  45يف ظــرف  الســـنويةالربـــع ســـنوية و  فعلــى الشـــركة أن تـــزود هيئـــة التــأمني بالبيانـــات

خصصــة لــذلك املعتمــدة مــن قبــل هيئــة التــأمني وامل) 10أنظــر امللحــق رقــم (نمــاذج لوفقــا ل نيــة، وذلــكاملع

  2.ضافة إىل تقرير مدقق احلسابات، تقرير جملس إدارة الشركة، تقرير جلنة الرقابة الشرعيةباإل

  واإلماراتماليزيا، السعودية، : التأمين التكافلي فيالمقارنة بين متطلبات : الثالمطلب الث

كــل مــن ماليزيــا، الســعودية لتــأمني التكــافلي يف  بعــد عــرض كــل مــن املتطلبــات الكيفيــة والكميــة ل  

يف   هـذه املتطلبــات واإلمـارات يف املطلبـني السـابقني، سـنحاول مـن خـالل هـذا املطلـب إجـراء املقارنـة بـني

 يف األخـري لنـتمكن والتأكـد مـن درجـة توافقهـا مـع املعـايري والضـوابط الشـرعية املعمـول �ـا،، الدول الثالث

ه الحقـا يف تنميـة التـأمني التكـافلي لتأمني التكافلي ميكن االعتماد عليأفضل املتطلبات كإطار ل حتديدمن 

  .يف اجلزائروآليات عمل شركاته 

  

  

                                                 
  .45، 41باالعتماد على الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مرجع سابق، ص ص،  -  1

  .93، 73 التعليمات املالية لشركات التأمني التكافلي، مرجع سابق، ص ص، -  2
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يف ضـبط  إىل حـد مـا مما سبق نالحظ بأن كل من نظام التأمني التكـافلي يف ماليزيـا واإلمـارات قـد وفـق   

حيـــث عـــرف قـــانون التـــأمني التكـــافلي يف كـــل مـــن ماليزيـــا  التـــأمني التكـــافلي،الكيفيـــة ملمارســـة تطلبـــات امل

اجعــــــة هليئـــــة احملاســــــبة واملر ) 26(ا يتوافـــــق ونــــــص املعيــــــار الشـــــرعي رقــــــم التــــــأمني التكـــــافلي مبــــــ واإلمـــــارات

كون كل منهما يعتـربه تعـاون مـنظم بـني جممـوع املشـرتكني  يـدار بالنيابـة مـن   ،للمؤسسات املالية اإلسالمية

كمــا أن كــال   قبــل شــركة أو مشــغل لــدرء  خمــاطرهم، جــراء مــا يقــدموه علــى ســبيل املســاعدة املاليــة والتــربع،

ركات مــن قبــل الشــ إتباعــهالنظــامني املــاليزي واإلمــارايت للتــأمني التكــافلي قــد بــني النمــوذج اإلداري الواجــب 

لوكالــــة النمــــوذج املخــــتلط بــــني اأو  منــــوذج الوكالــــة بــــأجرا، حيــــث مت اعتمــــاد ة يف قطــــاع التــــأمني �ــــالعاملــــ

لكــن رغــم هــذا وجــدنا بــأن هنــاك مبالغــة يف تقــدير عائــد الوكالــة واألجــر الــذي تتقاضــه شــركات ، واملضــاربة

 %90إىل دولـة  اإلمـارات، و  من االشـرتاكات يف %35التأمني إلدارة العملية التأمينية، حيث وصل إىل 

باإلضـافة إىل اخـتالل التـوازن بـني أطـراف عمليـات  من الفـائض الصـايف كمـا هـو معمـول بـه يف السـعودية،

ـــأمني التكـــافلي بصـــورة مـــن شـــأ�ا أن  ، فقـــد هيمنـــت بعـــض الشـــركات ختـــل حبقـــوق ومصـــاحل املشـــرتكنيالت

إشــراك ملشــرتكي صــناديق التكافــل يف ذلــك يف ظــل التكافــل علــى إدارة العمليــة التأمينيــة واالســتثمارية دون 

علـى  كل من النظـام املـاليزي واإلمـارايت يف حني وجدنا بأن 1غياب هيئة فاعلة لتمثيلهم يف جملس اإلدارة،

، وكــذلك مــن قــد وفقــا يف الفصــل بــني صــندوق املســامهني وصــندوق املشــرتكني خــالف النظــام الســعودي،

ـــ ـــه بـــني صـــندوق االشـــرتاكات وصـــندوق ناحيـــة تكافـــل عـــام وتكافـــل عـــائلي وال ذي بـــدوره يـــتم الفصـــل في

 احلاصــل يف صــندوق املشــرتكني، ومتويلــه الفــاض التــأميين احتســاباالســتثمارات، باإلضــافة إىل تنظــيم آليــة 

ـــالقرض احلســـن ـــة  مـــن  ب ، رغـــم عـــدم تنويـــع مصـــادر متويـــل هـــذا العجـــز  هعجـــز صـــندوق املســـامهني يف حال

أمــا خبصــوص املتطلبــات االحرتازيــة الالزمــة  ،املاليــة اإلســالمية األخــرىكمســامهات ممنوحــة مــن املؤسســات 

لإلشراف والرقابة على أعمال شركات التأمني التكافلي، فنجد كل من الدول الثالثة قـد اعتمـدت هيئـات 

رعي، خاصـة مـا تعلـق باجلانـب الشـتابعـة وتقيـيم وحداتـه مـن الشـركات، وصية على قطاع التأمني مكلفـة مب

                                                 
ح صاحلي صاحل، تطوير صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر، يف إطار نظرية الرمسلة املزدوجة للفائض التأميين واالستثمار املشرتك لألربا  -  1

، 02الطبعة  -اإلسالميةالتأمينية، ورقة مقدمة إلثراء التوجه اجلديد للدولة إلدماج املعامالت التأمينية التكافلية، مؤمتر تيبازة الدويل للمالية 

  .11، ص، 2020فيفري  19-18للفرتة 
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معـايري  تبيـان أهـم لو رقابـة شـرعية ولـو بـاختالف يف درجـة إلـزام شـركات التـأمني �ـا، للإجياد جلنة  من خالل

 املقـــارن اجلـــدولنضـــع مـــن ناحيـــة املتطلبـــات الكيفيـــة  لـــدول الـــثالثأنظمـــة التـــأمني التكـــافلي ل بـــنيالتفرقـــة 

  :املوايل

  ماليزيا، السعودية واإلماراتمقارنة المتطلبات الكيفية للتأمين التكافلي في ): 14-3(الجدول

  اإلمارات  السعودية  ماليزيا  المعيار

التنظيم 

  القانوني

  قانون التكافل

  واألدلة اإلرشادية للتكافل

نظام مراقبة شركات 

  واللوائح التنفيذية  التأمني

لنظام التأمني التكافلي  4قرار رقم 

  والتعليمات املالية

تكييف 

التأمين 

  التكافلي

متبادل بني تعاون وتضامن 

  املشرتكني

حيول أسلوب تعاوين 

املؤمن إىل من اخلطر 

  لهاملؤمن 

بني جمموع  تنظيم تعاقدي تعاوين

  املشرتكني فيه لتحمل اخلطر

طبيعة 

  االشتراك

مبلغ يدفع املؤمن له   كتربع  مساعدة مالية متبادلة

  تعويضهمقابل  للمؤمن

املبلغ الذي يدفع على أساس االلتزام 

  بالتربع

نموذج 

  اإلدارة

من  %65بنسبة  الوكالة بأجر

  إمجايل اشرتاكات التكافل

اإلشارة إىل منوذج الوكالة 

بأجر عند توزيع الفائض 

  مسامهنيلل %90بنسبة 

الوكالة بأجر أو الوكالة واملضاربة 

من إمجايل االشرتاكات  %35بنسبة 

  وعوائد االستثمارات

من ناحية 

  الفصل

 ،واملشرتكنيبني صندوق املسامهني 

، بني التكافل العام والعائليو 

الفصل بني خماطر املشرتكني يف 

بني ، و التكافل العائلي واستثمارا�م

  أعمال التكافل احمللية واألجنبية

بني حساب املسامهني 

  واملشرتكني دون التفصيل

، بني صندوق املسامهني واملشرتكني

بني و ، بني التكافل العام والعائليو 

التكافل العائلي اشرتاكات 

  واستثماراته

  الفائض

العجز 

  التأميني

  للشركة %30للمشرتكني و 70%

حيق للمشرتك شرط أنه مل يعوض 

وأن حصته منه تزيد عن 

رجنت، مع وجوب تقدمي قرض 10

  حسن يف حالة العجز

للشركة منها  90%

كاحتياط نظامي   20%

من  %100يف حدود 

رأس املال املدفوع، 

  للمشرتكني 10%

للمشرتكني دون أي شرط  100%

يف التوزيع، مع وجود استثناء بتوزيع 

للشركة  %20إىل %10ما بني

مبوافقة جلنة الرقابة الشرعية، ووجوب 

  تقدمي القرض احلسن يف حالة العجز

الرقابة 

  الشرعية

  البنك املركزي املاليزي

  جلنة الرقابة الشرعية

مؤسسة النقد العريب 

  السعودي

  اإلماراتيةهيئة التأمني 

  جلنة الرقابة الشرعية

  .من إعداد الباحث :المصدر



 دراسة تحليلية مقارنة - واإلماراتماليزيا، السعودية، : في التأمين التكافلي   :الفصل الثالث

  

 
171 
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قـــد أعطـــت  ،لـــدول الثالثـــةاممـــا ســـبق نالحـــظ أن هيئـــات اإلشـــراف والرقابـــة علـــى التـــأمني التكـــافلي يف    

 إذ ة هلـذا النـوع مـن الشـركات،ألمهية املـالء ،أمهية بالغة يف شركات التأمني التكافلي املالية تطلبات املالءةمل

ـــا اعتمـــدت  ـــة املطلـــوب ماليزي ـــد هـــامش املـــالءة املالي ـــة رأس املـــال املبـــين علـــى املخـــاطر يف حتدي معـــدل كفاي

 أو العائليـة، لفصل بني حساب املسامهني وحساب التكافل سـواء للتأمينـات العامـةعا�ا لمع مراا، لشركا�

 وفقـا للحـد األدىن أيـن وجـدنا بـأن حتديـدها يـتم ،وهذا تقريبا ما يشبه متطلبات املـالءة املاليـة يف اإلمـارات

أســاس القــيم املقابلــة ملخــاطر الســوق علــى  هــامش املــالءةلــرأس املــال واحلــد األدىن للضــمان، حيــث حيــدد 

اعتمــدت علــى حتديــد رأس املــال  الــيتلســعودية ، عكــس ا%99.5عنــد مســتوى ثقــة  واالئتمــان والســيولة

طريقـة املعـامالت الثابتـة  الـيت تعتمـد  أسـاس احلد األدىن هلامش املـالءة املاليـة، علـى ضمناألدىن املطلوب 

وبتـــايل نالحـــظ أن  متطلبـــات املـــالءة املاليـــة يف كـــل مـــن ماليزيـــا ، يف حســـا�ا علـــى األقســـاط والتعويضـــات

متطلبـــات  اليـــة اإلســـالمية بشـــأن�لـــس اخلـــدمات امل )11(املعيـــار رقـــم  نمضـــمو توافقـــت و واإلمـــارات قـــد 

عكــس السـعودية الــيت الزالــت تعتمـد اإلطــار التقليــدي يف حتديــد ، املـالءة املاليــة لشــركات التـأمني التكــافلي

تبـين ، علـى ضـرورة هيئا�ـا الرقابيـة أم فما مبتطلبات االستثمار فكل الـدول أكـدت، متطلبات املالءة املالية

وافقـــة ألحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية يف ظـــل رقابـــة شـــركات التكافـــل لسياســـات واســـرتاتيجيات اســـتثمارية م

 ،احملتلمــة إجيــاد إطــار مناســب إلدارة املخــاطر االســتثماريةضـرورة  علــى ها كــذلكتأكيــدشــاملة، مــع  شـرعية

االســتثمار، خاصــة مــن باإلضــافة إىل تشــكيل جلنــة لالســتثمار علــى مســتوى الشــركات للتأكــد مــن برنــامج 

شـركات اليت اعتمـد�ا كـل مـن السـعودية واإلمـارات وألزمـت  ستثماريةالنسب االوعية و ناحية توافقه مع األ

ني  واحلفــــاظ علــــى الوضــــعية املاليــــة احلفــــاظ علــــى أمــــوال املشــــرتك يف ســــبيل �ــــا التقيــــدبالتــــأمني التكــــافلي 

التكافـل للــدول الثالثـة علــى ضـرورة اإلفصــاح  لصـندوقهم والشــركة ككـل، هــذه الوضـعية الــيت نصـت قــوانني

مــن خــالل مــا حددتــه  واإلبــالغ عليهــا وقياســها يف ظــل املعــايري املاليــة واحملاســبية املعتمــدة حبســب كــل دولــة

تفصل بني موجـودات حسـاب املسـامهني وحسـاب املشـرتكني، ولتبيـان أهـم الفـروق قوائم مالية من تقارير و 

  :ملتطلبات الكمية نضع اجلدول املقارن املوايلبني الدول الثالثة من ناحية ا
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  مقارنة المتطلبات الكمية للتأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية واإلمارات): 15-3(الجدول

  اإلمارات  السعودية  ماليزيا  المعيار

الحد األدنى 

لرأس المال 

  المطلوب

  MYRمليون 100

  USDمليون 28أي 

 100شركات التأمني

 27أي SARمليون

شركات إعادة  USDمليون

أي SARمليون 200التأمني 

 USDمليون54

  100شركات التأمني

 27أيAEDمليون 

شركات إعادة  USDمليون

أي AEDمليون 250التأمني 

 USDمليون67

تحديد 

هامش 

المالءة 

  المالية

رأس املال القائم على كفاية 

  :املخاطر

CAR, TCA, TCR 

حد أدىن لرأس املال على 

من األقساط  أساس نسب

 %50والتعويضات يف حدود

 من صايف اإلعادة

احلد األدىن لرأس املال، و
�

�
منه  

كحد أدىن للضمان، وهامش 

املالءة على أساس القيم املقابلة 

للمخاطر عند مستوى 

 %99.5ثقة

  سياسة استثمارية  االستثمار

  برنامج استثمار

  إدارة خماطر االستثمار

  الرقابة الشرعية عليه

  جلنة استثمارتشكيل 

  سياسة استثمارية

  برنامج استثمار

  إدارة خماطر االستثمار

  الرقابة الشرعية عليه

  تشكيل جلنة استثمار

  تقييد االستثمار بأوعية ونسب

  سياسة استثمارية

  برنامج استثمار

  إدارة خماطر االستثمار

  الرقابة الشرعية عليه

  تشكيل جلنة استثمار

  تقييد االستثمار بأوعية ونسب

 اإلفصاح

واإلبالغ 

  المالي

حتديد جمموعة من التقارير 

والقوائم املالية مع الفصل بني 

  حساب املسامهني واملشرتكني

حتديد جمموعة من التقارير 

  والقوائم املالية 

حتديد جمموعة من التقارير 

والقوائم املالية مع الفصل بني 

  حساب املسامهني واملشرتكني

  .من إعداد الباحث :المصدر

  لتأمين التكافليت الكيفية والكمية لتحديد أفضل المتطلبا: الفرع الثالث

افلي يف كل من ماليزيا، لتأمني التككيفية واملتطلبات الكمية لبعد إجراء املقارنة بني املتطلبات ال    

العتماد ل فية والكميةيلفرع اخلروج بأفضل املتطلبات الكواإلمارات، سنحاول من خالل هذا االسعودية، 

يف تلك القطاعات  لتنميته قطاعات التأمني اليت تفتقده، أو لتأمني التكافلي يفا سواء للتأسيس اعليه

  :نرىبناء على ما سبق تناوله  لكن ليس بالشكل املطلوب، حيثه التأمينية اليت تتجسد فيها مالحم
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قانون التأمني مل لأو مك بأن يتم تطبيق قانون خاص للتأمني التكافلي وشركاته بشكل منفصل - 

 ل به يف كل من ماليزيا واإلمارات؛التجاري وشركاته كما هو معمو 

ضبط تعريف دقيق ملصطلح التأمني التكافلي ضمن البنود القانونية، على أنه تعاون تعاقدي منظم  - 

 شرتكني فيه؛بني جمموع امل

بصندوق التكافل ووجوب اعتبار االشرتاكات املدفوعة من قبل املشرتكني أساس تأسيس ما يسمى  - 

 تكييفها على أساس االلتزام بالتربع؛

تتم إدارة صندوق املشرتكني أو التكافل من قبل مشغل أو شركة مسامهة نيابة عنهم مقابل أجر أن  - 

 معلوم حمدد يف وثيقة التأمني، كما هو معمول به يف كل من ماليزيا واإلمارات؛

ل التأمني لصندوق التكافل، واعتماد املضاربة الستثمار اعتماد منوذج الوكالة بأجر يف إدارة أعما - 

 موجوداته، كما نص عليه نظام التأمني التكافلي يف اإلمارات؛

وجوب الفصل بني صندوق املسامهني وصندوق املشرتكني أو التكافل، الذي بدوره جيب الفصل  - 

صندوق خماطر اشرتاكات فيه من ناحية التكافل العام والتكافل العائلي، كما جيب الفصل بني 

 التكافل العائلي وصندوق استثماراته؛

 صندوق التكافل، على وجوب ضبط وتقنني اآلليات املناسبة لتحديد الفائض التأميين املتحقق يف - 

أن ال تأخذ الشركة شيء منه واعتباره حق خالص للمشرتكني، مع إلزام الشركة بتقدمي قرض حسن 

 ؛لصندوق املشرتكني يف حالة عجزه

إلزام شركات التأمني التكافلي بإجياد جلنة للرقابة الشرعية ضمن هيكلها التنظيمي، حىت يتسىن هلا  - 

 التأكد من مشروعية أعماهلا وعدم خمالفتها للقوانني املعمول �ا؛

خبصوص متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي، جيب أن حتدد وفق قاعدة رأس املال  - 

وفقا ملا نص  خماطر صندوق املسامهني وصندوق املشرتكني حتديدطر، مع وجوب املقابل للمخا

، وكذلك الفصل بني خماطر صندوق التكافل الواحد عن خماطر الصناديق )14(عليه املعيار رقم 

 ؛)11(يزي، ومؤكد عليه بنص املعيار رقم األخرى، كما هو معمول به يف النموذج املال

ر للوقوف على السياسات والربامج االستثمارية والتأكد من وجوب اعتماد جلنة لالستثما - 

 .مشروعيتها الشرعية والقانونية، مع ضرورة إجياد اإلطار املناسب ملراقبتها وإدارة خماطرها
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  :خالصة الفصل

شركاته يف بعض  آليات عملكان هذا الفصل مبثابة دراسة حتليلية مقارنة لواقع التأمني التكافلي و    

حيث تناولنا يف كتجارب رائدة يف جمال التأمني التكافلي، واإلمارات،  ماليزيا، السعودية،  :الدول وهي

هم اهليئات أل تطرقنامن مث و هذه الدول،  البداية اإلطار القانوين املنظم لصناعة التأمني التكافلي يف

التأمني التكافلي يف صناعة القطاعية ل ؤشراتاملبعدها أهم  لنستعرض ،فيها الوصية على قطاع التأمني

هذه الدول بأسلوب حتليلي مقارن خالل فرتة زمنية حمددة، لنختم بعرض املتطلبات الكيفية والكمية هلذه 

هيئات مستقلة، مشرفة قانون و  وجود خلصنا بأن أين الصناعة يف الدول الثالثة وإجراء املقارنة بينها،

سيضمن مشروعية هذه األعمال وسريفع من ، على أعمال شركات التأمني التكافلي يف القطاع ومراقبة

بالعدد والتأهيل املالئم لنمو هذه الشركات، توفري اليد العاملة أن ، كما على استمرارهاأداءها وحيافظ 

  .تأمني ككلومنه على نتائج قطاع الالتأمينية واالستثمارية،  سينعكس إجيابا على نتائج أعماهلا

وجود توافق كبري  كما توصلنا من خالل املقارنة بني متطلبات التأمني التكافلي يف الدول الثالثة إىل  

للتأمني  املعايري والضوابط الشرعية الدوليةبني املتطلبات املعمول �ا يف كل من ماليزيا واإلمارات، و 

السعودية، كو�ا مل تتقيد ببنود بعض املعايري  فحني كان هذا التوافق نسيب بالنسبة حلالة ،التكافلي

إدارة أعمال شركات كما خلصنا أيضا بأن ت ممارسة التأمني التكافلي فيها،  الشرعية يف وضع متطلبا

بًة، ومتنع مشاركة ضار وكالًة وم بصورة تفصل بني صندوق املشرتكني واملسامهني فيها التأمني التكافلي

اليت املثلى  طلبات الكيفية ملتا مبثابة سن يف العجز، تعدتقدمي القرض احلمهم باملسامهني يف الفائض وتلز 

على أساس رأس املال املقابل  املالية لمالءةاحلد األدىن لحتديد أن كما تأمني التكافلي،  ال يقوم عليها

كذلك و  ،رهوإدارة خماط مشروعيته مراقبةمن  ميكن ، مباالستثمارلسياسات وبرامج حذرة  وتبين، للمخاطر

 اليت يقوم عليها املثلى ملتطلبات الكميةا مبثابة عدت واإلفصاح عنهاشركة النتائج أعمال بقياس االلتزام 

اليت الدول قصد االستفادة من هذه التجارب يف تنمية التأمني التكافلي يف وعليه و ، التأمني التكافلي

يفتقد قطاعها هلذا البديل الشرعي، أو تنمية ما هو موجود من مالحمه حىت يبلغ إطاره النهائي املطلوب،  

لتنمية التأمني التكافلي  اقرتاح اإلطار الالزم، سنحاول من خالل الفصل املوايلهو احلال يف اجلزائر، كما 

 .من نتائج كمتطلبات للتنمية يف هذا الفصل ما مت التوصل إليه بناء علىنظام التأمني اجلزائري  يف 



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 الفصل الرابع



 تنمية التأمين التكافلي وآليات عمل شركاته في الجزائر:              الفصل الرابع

  

 
176 

   :تمهيد

من سواء من تطور ومنو مستمر،  على الصعيد العاملي صناعة التأمني التكافلي شهدهيف ظل ما ت   

سبق وأن ، التطبيق العملي كتجاربو التجسيد من ناحية أو ، املرجعية الشرعية كمعايري وضوابط ناحية

املاليزية، السعودية، تجربة وبالتحديد ال ،يف الفصل الثالث من هذا البحث لبعض منهالتطرقنا 

واألطراف املتدخلة فيها، لقطاع التأمني التكافلي اإلطار القانوين املنظم على  أين مت الوقوف، واإلماراتية

  .الكيفية والكمية فيه، وأهم متطلباته

من خالل  قطاع التأمني يف اجلزائر، واقع عرضوبنفس املنهج من خالل هذا الفصل  سنحاول     

درجة وتبيان ، منذ االستقالل إىل غاية يومنا هذاواملتعاقبة عليه  اإلصالحات احلاصلة أهمعرض 

حىت يتسىن وهذا  وعرض متطلبات صناعة التأمني فيه، إسهامها يف تطوره، ومعرفة األطراف املكونة له،

 التكافلي، احتضان التأمنيوالتحديات اليت متكن وتعيق قطاع التأمني يف اجلزائر من  الفرصحتديد لنا 

من اقرتاح إطار لتنمية آليات احملددة على مجلة الفرص والتحديات  بناءً �اية هذا الفصل  يفتمكن لكي ن

ظرية من نتائج نمت التوصل إليه  نستند فيها إىل ماعمل شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر، كمحاولة 

  .وتطبيقية يف الفصول السابقة

  :ثالثة مباحث على النحو األيتتقسيم هذا الفصل إىل  ارتأينا وهلذا     

 مدخل لقطاع التأمين في الجزائر: المبحث األول -

 التكافلي في الجزائرالتأمين  فرص وتحديات: المبحث الثاني -

  شركاته في الجزائر ح لتنمية التأمين التكافلي وآليات عملإطار مقتر : المبحث الثالث -
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  التأمين في الجزائر لقطاعمدخل : المبحث األول

الوقوف على نشأته وتطوره، واألطراف بقصد التعرف على قطاع التأمني يف اجلزائر، وجب علينا    

، باإلضافة إىل قياس بعض مؤشراته قصد احلكم على أدائه ومسامهته يف من هيئات وشركات املتدخلة فيه

ركات التأمني الناشطة فيه، وعليه سنحاول من االقتصاد الوطين، وهذا يف ظل ما متليه متطلباته على ش

  .خالل هذا املبحث التطرق إىل كل العناصر السابق اإلشارة هلا والتفصيل فيها على النحو األيت عرضه

  واألطراف المتدخلة فيه تطور قطاع التأمين في الجزائر: المطلب األول

ره كان هلا دور يف تطو ن اإلصالحات اليت  شهد قطاع التأمني يف اجلزائر منذ نشأته تعاقب جمموعة م    

من خالل هذا ، لذا سنحاول ن شركات وهيئات مشرفة ومراقبة عليهام ليصل إىل ما هو عليه اليوم

  .فيهالتطور احلاصل يف قطاع التأمني اجلزائري وأهم األطراف املتدخلة  يف مراحل هذا التفصيلاملطلب 

  في الجزائرتطور قطاع التأمين مراحل : الفرع األول

إن وجود التأمني يف اجلزائر ليس باحلديث بل ترجع نشأته إىل احلقبة االستعمارية، أين أسس املستعمر    

عدد من شركات التأمني يف اجلزائر خدمة للمصاحل االقتصادية للمعمرين املتواجدين باألراضي اجلزائرية 

من خدمات التأمني  اجلزائرينيحرم أغلبية  آنذاك، ليبقى التأمني حكرا على املعمرين دون غريهم، حيث

ليصل إىل ما هو عليه اليوم، لذا سنحاول  ستقالل، أين مت توطني التأمني وإعادة النظر فيه،إىل غاية اال

  :كاأليت  أهم مراحل تطور قطاع التأمني يف اجلزائر عرض من خالل هذا الفرع

 :م1962قبل سنة مرحلة االستعمار،  .1

م 1930جويلية 13ية املتعلقة بالتأمني، مثل قانونبتطبيق القوانني والتشريعات الفرنسمتيزت هذه املرحلة 

م، مبقتضى املرسوم الصادر عن 1933املتعلق بالتأمني الربي والذي مل يطبق يف اجلزائر إال بعد سنة 

ا م، لتليه فيما بعد سلسلة من القوانني واليت يف غالبه1933أوت  10السلطات الفرنسية بتاريخ 

  :واليت نذكر منها 1،املعمرين الفرنسيني خدمت

 ؛14/06/1938قانون رقابة الدولة على قطاع التأمني بتاريخ  - 

 ؛04/10/1945:قانون نقل حوادث العمل من شركات التأمني إىل الضمان االجتماعي بتاريخ - 

                                                 
  .17، 15، ص ص، 2005جديدي معراج، حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -  1
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 ؛10/07/1950قانون إلزامية التأمني على حوادث العمل بتاريخ  - 

 ؛31/12/1951بتعويض حوادث السيارات بتاريخ قانون الصندوق اخلاص  - 

 .27/02/1958قانون إلزامية التأمني على املسؤولية املدنية ملالكي السيارات بتاريخ  - 

ا جزء عدد شركات التأمني الناشطة يف اجلزائر باعتبارهباإلضافة إىل مجلة قوانني التأمني املصدرة، فقد بلغ 

  .شركة تأمني، أغلبها شركات فرنسية وأجنبية 270عادل حينها ما يمن قطاع التأمني الفرنسي، 

 :م1965م إلى سنة 1962احتكار الدولة للتأمين من سنة ما قبل تأميم و مرحلة  .2

التأمني الفرنسية واألجنبية، ما أرغم  غداة االستقالل كانت عمليات التأمني متارس من طرف شركات

الفرنسية والنصوص التنظيمية لسد الفراغ القانوين القوانني ب السلطات اجلزائرية على مواصلة العمل

متيزت هذه املرحلة بغياب رقابة حقيقية حيث ، ما تفيد االقتصاد الوطيناملوجود، غري أن هذه القوانني قل

إىل جانب غياب اإلطارات احملرتفة يف ميدان التأمني وكذا التشريعات اجلزائرية، قطاع التأمني  للدولة على

 معاد التنازل عليها ات األجنبية بتحويل رؤوس أموال ضخمة يف صورة أقساط تأمنيمما مسح للشرك

الدولة ما قاد ، وبذلك منع اجلزائر من هذه األموال اليت كانت ستساهم حتما يف تطورها، للدولة األم

إنشاء عملية إعادة من خالله مت والذي ، 197-63صدار القانون إل م1963جوان  08يف  اجلزائرية

تأسيس الصندوق وهذا بالتأمني وجعلها قانونية وإجبارية جلميع عمليات التأمني احملققة يف اجلزائر، 

، والذي تعلق 201- 63، باإلضافة إىل إصدار القانون )CAAR(اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني 

ن التمييز بني جنسيتها ملواصلة نشاطها بالضمانات وااللتزامات املطلوبة من شركات التأمني األجنبية دو 

  .يف قطاع التأمني اجلزائري

 :م1988م إلى سنة 1966التخصص من سنة التأميم و مرحلة  .3

تأميم التأمني ومرحلة ختصصه، حيث مت احتكار و ميكن تقسيم هذه املرحلة إىل مرحلتني جزئيتني، مرحلة 

م، أين مت إصدار 1963قوانني مكملة لقوانني قطاع التأمني اجلزائري من خالل إصدار تأميم احتكار و 

م، حيث تعلق األمر األول بتنظيم احتكار الدولة 1966ماي 27يف  129- 66و 127-66 األمرين

  1.شركات التأمني اليت استمرت يف النشاط يف قطاع التأمني اجلزائريلقطاع التأمني وتعلق الثاين بتأميم 

                                                 
، الصادر بتاريخ 43العدد  ، يف شأن احتكار وتأميم الدولة للتأمني يف اجلزائر، اجلريدة الرمسية،129-66واألمر  127-66األمر  - 1

31/08/1966.  
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التأمني من قبل الدولة اجلزائرية، بدأت هذه األخرية يف  م وبعد احتكار وتأميم1972مع بداية سنة 

التحضري للدخول إىل املرحلة الثانية وهي مرحلة ختصص قطاع التأمني، أين أصدرت جمموعة من القوانني 

  :لتضاف إىل حصيلة القوانني السابقة، واليت نوردها فما يلي

ء الصندوق املركزي إلعادة م والذي تضمن إنشا01/10/1973الصادر بتاريخ  54-73األمر  - 

لتلتزم شركات التأمني الناشطة يف اجلزائر ) CAAR(، والذي حيل حمل شركة )CCR(التأمني 

 بالتنازل له عن جزء من عمليات التأمني اليت حققتها خالل الدورة املالية؛

م والذي حيدد حيز نشاط كل شركة، لتغطي 21/05/1975الصادر بتاريخ  828 -75القرار  - 

يف األخطار البسيطة وشركة ) SAA(نها نوع معني من األخطار، حيث ختصصت شركة كل م

)CAAR (يف األخطار الكربى ذات الطابع الصناعي؛ 

م والذي يعد مبثابة أول تشريع جزائري للتأمني 09/08/1980الصادر بتاريخ  07- 80القانون  - 

الكربى، تأمني حبري، جوي، بديل عن التشريع الفرنسي، أين تضمن تقنني مجيع فروع التأمني 

 1.بري، باإلضافة إىل رقابة الدولة على التأمني يف اجلزائر

 :م إلى يومنا هذا1989مرحلة إلغاء التخصص وتحرير السوق من سنة  .4

 15بتاريخ  828- 89متيزت هذه املرحلة برفع احتكار الدولة وإلغاء التخصص وهذا بعد صدور األمر 

حتضريا لتحرير السوق اجلزائري للتأمني، أمهها  سلسلة من اإلصالحاتم، لتليه الحقا 1989فيفري 

م املتعلق بقانون التأمينات يف اجلزائر والذي محل معه 1995جانفي  25بتاريخ  07- 95إصدار األمر 

واليت 2،تغريات جذرية جتسدت أهم صورها يف اعتماد عدد ال بأس به من شركات التأمني اخلاصة

صيل يف الفرع الثالث من هذا املطلب، لتتواىل اإلصالحات من فرتة إىل أخرى سنخصها بشيء من التف

املعدل واملتمم  م2006فيفريي  20بتاريخ  04- 06إىل غاية صدور قانون التأمني احلايل، وهو القانون 

احلد األدىن لرأس املال  األضرار وتأمينات األشخاص، وحددفصل بني تأمينات والذي  ،07- 95لألمر 

  3.م تسويق التأمني عرب الشبابيك البنكية أو ما يعرف بصريفة التأمنينظضبط و وب،  و املطل

                                                 
  .12/08/1980، الصادر بتاريخ 33، املتعلق بالتأمينات يف اجلزائر، اجلريدة الرمسية، العدد 07-80القانون  -  1

  .08/03/1995، الصادر بتاريخ 13، املتعلق بالتأمينات يف اجلزائر، اجلريدة الرمسية، العدد 07- 95األمر  -  2

  .12/03/2006، الصادر بتاريخ 15، اجلريدة الرمسية، العدد 07- 95، املعدل واملتمم لألمر 04-06القانون  -  3
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  هيئات اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في الجزائر: الفرع الثاني

واملتعلق بقانون التأمينات يف اجلزائر، مبثابة النقلة النوعية لسوق التأمني  07- 95يعد صدور األمر     

 اخلواص املتعاملني املنافسة أمام حتريرها من احتكار الشركات العمومية للتأمني وفتح بابأين مت اجلزائرية، 

السوقية  زيادة حصصهمدفع بشركات التأمني يف اجلزائر إىل السعي وراء  أو األجانب، ما منهم احملليني

املالية، يف ظل احرتام  مطلوب من املالءة وازاة ومستوىباملم أرباحهم، لكن وجب أن يكون هذا وتعظي

من الوفاء بااللتزامات املستقبلية اجتاه  شركات التأمني حرتازية املعمول �ا يف اجلزائر، لتمكنيالقواعد اال

  . محلة وثائق التأمني حىت يزيد مستوى ثقتهم فيها

خالل  نرقابة الدولة على شركات التأمني الناشطة يف السوق اجلزائرية، ماألمر الذي تطلب وجود    

  :إجياد جهاز رقايب حتت وصاية وزارة املالية، على مستويات خمتلفة نوضحها كاأليت

  :)DASS( مديرية التأمينات بوزارة المالية .1

من  209ادة لتكلف مبقتضى امل ،1م1995 وزارة املالية يفبعد إعادة هيكلة مديرية التأمينات  أنشئت

وهي عبارة عن مديرية فرعية ضمن  ،يف اجلزائر التأمنيبضمان رقابة الدولة على قطاع ، 07- 95األمر 

يف حد ذا�ا من ثالث  ، مكونة)11أنظر امللحق رقم ( ة العامة للخزينة بوزارة املاليةملديريهيكل ا

  :مديريات فرعية كما يلي

  :ـوتكلف ب: المديرية الفرعية للتنظيم.1.1

ويق والتوزيع على مجع وثيقة موجهة للتسكل و ، العامة واخلاصة لعقود التأمني دراسة الشروط - 

 ؛املؤمن هلم

 ؛تسيري املنازعات يف جمال التأمني - 

 ؛ت ووسطاء التأمني وإعادة التأمنيدراسة ملفات طلبات اعتماد الشركات والتعاونيا - 

 ؛تربمها شركات التأمني مع زبائنهاالعقود العامة اليت قد  مراجعة - 

  :ـوتكلف ب: المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل.2.1

 ؛ية املرسلة من قبل شركات التأمنيالقيام بتوحيد وتلخيص العمليات املالية واحملاسب - 

 ؛ليل العمليات احملاسبية واملاليةحت - 

                                                 
  .19/03/1995الصادر بتاريخ  ،15اجلريدة الرمسية، العدد  ، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة املالية،55-95املرسوم التنفيذي  -  1
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 ؛عة التأمينية يف اجلزائرإعداد التقديرات حول أفاق تطوير الصنا - 

لتنفيذ األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة مبقاييس تسعري دراسة وتقدمي التدابري الضرورية  - 

 .املخاطر

  :ـوتكلف ب: المديرية الفرعية للمراقبة.3.1

 ؛ة عمليات التأمني وإعادة التأمنيالسهر على قانوني - 

أو /القيام بعمليات الرقابة والتحقيق يف امليدان حول العمليات التقنية واملالية لشركات التأمني و - 

 ؛التأمني و الوسطاء امللحقني �م إعادة

 .تلخيص تقارير املهام واحملاضر وإرساهلا للهيئات املعنية - 

 :صالحيات مديرية التأمينات.4.1

ختول ملديرية التأمينات صالحيات الرقابة للتحقق يف أي وقت، يف امليدان أو استنادا إىل الوثائق، من 

  :إعادة التأمني من خاللمجيع العمليات املدرجة ضمن نشاط التأمني أو 

 : الرقابة الميدانية -

متارس الرقابة امليدانية يف أي وقت على شركات التأمني ووسطائها املعتمدين، من قبل احملافظني حيث 

إجراءات الرقابة،  2006فيفري  20املؤرخ يف  04- 06من القانون  212املادة  املراقبني، وقد حددت

ت املطبقة مع القانون، وكذا طرق تسجيل النقائص اليت يتم اكتشافها اليت تدور حول مدى توافق العمليا

  .لدى ممارسة مهامهم

  :الرقابة الوثائقية -

ندات تسعلى جمموع الوثائق وامل فهي متارس رقابةيف امليدان،  هاباملوازاة مع الرقابة اليت ميكن أن متارس

على مراحل طول مدة وذلك ، وكذا املالية واحملاسبية لشركة التأمني تقنيةالتنظيمية اليت تغطي اجلوانب ال

الء�ا املالية، ضمانا لوفائها بااللتزامات املستقبلية مل املطلوب احلد األدىن تراقب فيهاأين ، نشاط الشركة

  .يف إطار أحكام القانون

  :)CSA( إلشراف على التأميناتلجنة ا .2

بواسطة فريق من املراقبني يف اجلزائر،  شركات التأمنيأعمال العمل الرقايب على قانونا وهي اهليئة املناط هلا 

أعضاء، من بينهم مخسة واملفتشني على مستوى مديرية التأمينات بوزارة املالية، وهي جهاز مكون من 
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 التأمينات،ممثل عن وزير املالية إضافة إىل خبري يف جمال و رئيس اللجنة وقاضيني تقرتحهما احملكمة العليا، 

مبعية من يقع حتت إشرافهم وزير املالية، من بناء على اقرتاح حتدد أمسائهم مبوجب مرسوم رئاسي حيث 

، تحققةمن مجيع عمليات الـتأمني امل حملفني ومؤهلني للتحققمن حمافظني ومفتشني مراقبني باعتبارهم 

  :1من أجل وذلك، يةامليدان من خالل الرقابة أو كرقابة وثائقية  نطالقا من الوثائق املتاحةا

 ؛عد االحرتازية املتعلقة بالتأمنيالسهر على مدى احرتام شركات التأمني لألحكام التشريعية والقوا - 

عمليات النشاط  محاية مصاحل املؤمن هلم واملستفيدون من عقود التأمني، حبرصها على انتظام - 

 .ومراقبة مالء�ا املاليةتابعة التأمني، وعلى م اتالتقين يف شرك

 ):CR(المركزية لألخطار  .3

مركزية األخطار هيئة ملحقة بوزارة املالية، تتوىل مهمة مجع ومركزة املعلومات املتصلة بعقود التأمني 

املكتتبة لدى شركات التأمني يف اجلزائر، لتعلم شركة التأمني املعنية حبالة تعدد وتكرار عقد التأمني 

  2.نفس املعلومات التقنية للخطر لدى شركة تأمني أخرىاملكتتب لديها، ب

 :CNA( 3( المجلس الوطني للتأمينات .4

ئة استشارية حيث نصت على تكوين هي، 07-95 األمرمن  274املادة  تأسس هذا ا�لس مبوجب

  .يف اجلزائر الفاعلة يف السوق التأمينيةبني األطراف و  برئاسة وزير املالية

أهداف ا�لس  تتمثلإذ مصدرا لألفكار، واالقرتاحات املهمة واملرتبطة بقطاع التأمني، كون حىت ي 

  :فما يلي الوطين للتأمينات

يل احلفاظ على مصاحل املؤمن حتسني ظروف عمل شركات التأمني من أجل ضمان مالء�ا وبالتا - 

 ؛هلم

  ؛لبالدلاالجتماعية و دية تصالتسهيل تكامله يف التنمية االق ضمان ترقية وتطوير سوق التأمني - 

                                                 
  .، مرجع سابق07-95واملتمم لألمر املعدل  04- 06من القانون  209املادة  -  1

، الصادر بتاريخ 33، احملدد ملهام مركزية األخطار يف اجلزائر وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية، العدد 138 -07املرسوم التنفيذي  -  2

20/05/2007.  

  .31/10/1995الصادر بتاریخ ، 65، الجریدة الرسمیة، العدد1995أكتوبر  29المؤرخ في  339-95المرسوم التنفیذي رقم  - 3
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لقانونية والتنظيمية األخرى يف إعداد النصوص املؤسسة للمعايري ا البلداناملشاركة مع مؤسسات  - 

التعاون مع البلدان األخرى  تنمية، و لوقاية واحلماية من األخطارا لتبيني كل وسائل وإجراءات

 ؛جتربتها يف قطاع التأمني لالحتكاك واالستفادة من

التكفل بتوازن حقوق وواجبات أطراف عقد التأمني بالنظر للمقاييس املرتبطة بالشروط العامة   - 

 .للعقود

 :)UAAR( اإلتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين .5

، وله صفة اجلمعية املهنية، يضم ممثلني عن وزارة املالية والوزارات م1994فيفري  22تأسس بتاريخ 

عن شركات التأمني وإعادة التأمني الناشطة يف سوق التأمني اجلزائرية، ممثلني عن املؤمن األخرى، ممثلني 

  :1هلم، وهذا بغية التنسيق واالتصال املتبادل بني مجيع األعضاء لتحقيق األهداف التالية

 ؛بل شركات التأمني وإعادة التأمنيترقية نوعية اخلدمات التأمينية املقدمة من ق - 

 ؛در شركات التأمني وإعادة التأمنيأهيل والتكوين لكواحتسني مستوى الت - 

   .ممارسات املهنة واحلفاظ على أخالقيا�ا ةترقي - 

  التأمين الجزائري قطاع الشركات الناشطة في :لثالفرع الثا

تتباين بني شركات جمموعة من الشركات تقدم خدمة التأمني وميارس هذا النشاط يف اجلزائر من طرف 

  .للتأمني ومعيد وطين اونيتنيوأخرى خاصة، إضافة إىل تععمومية للتأمني 

 :الشركات العمومية للتأمين .1

سنتطرق هلا حيث ، أربع شركاتالعمومية الناشطة يف قطاع التأمني اجلزائري ب التأمني شركاتيقدر عدد 

 :اجلدول املوايلبواسطة ات احلاصلة عليها، نشأ�ا وأهم التطور من خالل عرض 

  

  

                                                 
ة معوش حممد األمني، دور الرقابة على النشاط التقين يف شركات التأمني على األضرار لتعزيز مالء�ا املالية، دراسة حالة شركة اجلزائري - 1

، غري منشورة، جامعة للتأمينات، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاديات التأمني

  .140، ص، 2014 اجلزائر، ،1سطيف



 تنمية التأمين التكافلي وآليات عمل شركاته في الجزائر:              الفصل الرابع

  

 
184 

  شركات التأمين العمومية الناشطة في قطاع التأمين الجزائري ):1-4(الجدول

  تطورها  الرمز  النشأة  الشركة

الوطنية 

  للتأمني

1963 SAA  1966أنشئت مبوجب شراكة مصرية جزائرية لتأمم يف ماي 

ىل تأمني كل ختصصت يف تأمني األخطار البسيطة لتنتقل إ

  1985الفروع منذ سنة 

اجلزائرية 

للتأمني 

وإعادة 

  التأمني

1963  CAAR 

  
من أكرب وأقدم شركات التأمني يف اجلزائر، كانت مبثابة معيد 

 CCRالتأمني الوطين قبل إنشاء الشركة املركزية إلعادة التأمني 

 لـ ا بعد عن حمفظتها يف فرع النقل، للتنازل فيم1975سنة 

CAAT  اء مع إلغ 1989، لتنوع حمفظتها سنة 1985سنة

  قانون التخصص

اجلزائرية 

للتأمني 

  الشامل

1985  CAAT 

  
يف البداية اهتمت باألخطار املرتبطة بالنقل طبقا ملبدأ 

التخصص و احتكار الدولة آنذاك، لتمارس فيما بعد خمتلف 

  فروع التأمني

التأمني على 

  احملروقات

1999  CASH  ني على احملروقاتشركة ذات أسهم أنشئت لتقوم بعمليات التأم  

على  10/10/2018أطلع علیھ یوم  assurance-d-https://www.cna.dz/Acteurs/Societes :المصدر

  .15:00الساعة 

  

 :الشركات الخاصة للتأمين .2

، حيث سنتطرق هلا شركات ةتسعالتأمني اجلزائري بيقدر عدد شركات التأمني اخلاصة الناشطة يف قطاع 

  :اجلدول املوايلمن خالل عرض نشأ�ا وأهم التطورات احلاصلة عليها، بواسطة 

  

  

 

https://www.cna.dz/Acteurs/Societes-d-assurance %d8%a3%d8%b7%d9%84%d8%b9 %d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87 %d9%8a%d9%88%d9%85 10/10/2018
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  الناشطة في قطاع التأمين الجزائري شركات التأمين الخاصة ):2-4(الجدول

  تطورها  الرمز  النشأة  الشركة

لتمارس كل عمليات التأمني على مت اعتمادها   2A  1998  اجلزائرية للتأمينات

  مليون دج 2000األضرار قدر رأمساهلا بـ 

الدولية للتأمني 

  وإعادة التأمني

1998  CIAR   اعتمدت لتمارس خمتلف عمليات التأمني بلغ

  2010مليون دج سنة  4167رأمساهلا بـ 

وحبرينية  35%أنشئت مبوجب شراكة جزائرية بـ TRUST  1998  ترست اجلزائر

للممارسة عمليات  5%وقطرية بـ 60%بـ 

 التأمني

العامة للتأمينات 

  املتوسطية

2001  GAM   ممارسة خمتلف عمليات التأمني قدر رأمساهلا بـ 

  2010مليون دج سنة  2400

 Alliance  2005  أليانس لتأمينات

Assurance 
  ممارسة خمتلف عمليات التأمني قدر رأمساهلا بـ 

  2010مليون دج سنة  2206

سالمة تأمينات 

  اجلزائر

2006  Salama 

Assurance 
من الربكة واألمان لتغري امسها لسالمة تأمينات 

  اجلزائر

  شركة تأمني على األشخاص AMANA  2011  أمانة للتأمينات

 AXA  2011  أكسا للتأمينات

Assurance 
  للتأمني يف اجلزائر  AXAفرع شركة 

 L’Algérienne  2015  اجلزائرية للحياة

Vie 
  اخلليجية للتأمني يف اجلزائر GIGفرع جمموعة 

على  10/10/2018أطلع علیھ یوم  assurance-d-https://www.cna.dz/Acteurs/Societes :المصدر

  .15:00الساعة 

  :للتأمين ونيةمؤسسات تعا .3

 ؛)MAATEC(الثقافة عمال الرتبية و  اجلزائرية لتأمني التعاونية - 

 ).CNMA(الفالحي  اونالصندوق الوطين للتع - 

 ):CCR(الشركة المركزية إلعادة التأمين  .4

https://www.cna.dz/Acteurs/Societes-d-assurance %d8%a3%d8%b7%d9%84%d8%b9 %d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87 %d9%8a%d9%88%d9%85 10/10/2018
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وقد أسست للمسامهة يف تطوير السوق م، 1975سنة  بدأت نشاطها يف، املعيد الوطين الوحيدوتعترب 

من خالل رفع قدر�ا على االحتفاظ للحد من حتويل أموال التأمني ا�معة إىل  الوطنية إلعادة التأمني

  .اخلارج

  مؤشرات التأمين في الجزائر: المطلب الثاني

سنحاول من خالل هذا املطلب عرض أهم مؤشرات قطاع التأمني يف اجلزائر، قصد معاجلتها بنوع    

، أو من ناحية مؤشر عمق حجم أنشطة التأمنية اء من ناحي، سو للوقوف على أداء القطاعمن التحليل 

  .التأمني وكثافته بالنسبة لقطاع التأمني يف اجلزائر

  التأمين في الجزائر نشاطمؤشرات حجم : الفرع األول

حجم و يف عقود التأمني، ) االكتتاب(اإلنتاج  حجم نشاط التأمني بصفة أساسية يف حجمتمثل ي   

من خالل سنحاول  حيث ،املتحققة واملؤمن عليها بواسطة هذه العقودات املدفوعة عن األضرار التعويض

  :كاأليت  على حدا، ومؤشر الكارثية بينهما كل واحد منها  مؤشر الوقوف علىهذا الفرع 

 :مؤشر حجم إنتاج التأمين في الجزائر .1

على مستوى شركات التأمني الناشطة ة يعرب عن مؤشر حجم إنتاج قطاع التأمني بإمجايل األقساط املكتتب

هذا املؤشر بالنسبة لقطاع التأمني يف اجلزائر، سنقوم باستعراض التطور  حتديديف هذا القطاع، وبقصد 

  :أقساط التأمني حبسب الفروع، من خالل اجلدول املوايلاحلاصل على إمجايل 

  مليون دجبال 2016-2009: للفترة في الجزائر التأمينتطور حجم إنتاج ): 3-4(الجدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

  67158  66841  65360  57722  53118  43958  40329  35433  تأمين السيارات

  44242  42723  42850  41500  32559  29215  26708  28868  تأمين األضرار

  6614  5652  6406  6010  5262  5679  6045  6109  تأمين النقل

  2256  2591  2042  1500  1398  1047  1051  762  التأمين الفالحي

  13216  13400  8801  8140  7832  7415  6902  5789  تأمين أشخاص

  50  43  13  13  13  14  47  378  تأمين القرض

 P(  77339  81082 87329 100182 114885 125472 131251 133537( األقساط

Source: les rapports d’activité des assurances en Algérie : 2009-2017,CNA. 
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طيلة  اً مستمر  اً منو إنتاج قطاع التأمني يف اجلزائر، قد عرف اجلدول أعاله أن حجم من معطيات املالحظ 

على  التأمني فروعغ إمجايل األقساط املكتتبة لكل ، إذ بل2016وسنة  2009الفرتة املمتدة بني سنة 

مليون دينار جزائري مقارنة  133537قيمة  2016اجلزائرية سنة  شركات التأمنيجمموع مستوى 

 قيمة ما يعادل %77.67 تغري مبعدل ارتفاع قدرهأي  ،2009مليون دينار جزائري سنة  77339بـ

مني إىل زيادة التأقطاع حجم إنتاج زيادة يف  ويرجع سبب هذا التغريمليون دينار جزائري،  56198

 لتأمني املختلفة، واملوجهةضمن فروع ا يف اجلزائر من قبل شركات التأمني عدد وثائق التأمني املصدرة

، لكن ، ولألفراد واملؤسساتتغطية املخاطر املتنوعة واملهددة للمحيط االقتصادي واالجتماعيل أساسا

قد  همسامهة أقساط وثائقالنصيب األكرب، كون أن  ئر هو صاحبايف اجلز  تأمني السياراتع يبقى فر 

، خالل نفس الفرتة ايل األقساط املكتتبة لكل فروع التأمنيإمجيف املتوسط مقارنة ب %50 بةبلغت نس

بعدم  ميكن تفسريهاملتبقية، األمر الذي  %50لتبقى نسبة مسامهة فروع التأمني األخرى يف حدود الـ 

باعتبار هذه الفروع من األخرى خارج تأمني السيارات،  االكتتاب يف فروع التأمني على اإلقبال

، الذي ضيع عن نفسه حصة ما ينعكس سلبا على إنتاجية قطاع التأمني يف اجلزائر، االختياريةالتأمينات 

دون تأمني،  األفرادمعتربة من أقساط فروع التأمينات االختيارية سنويا، باإلضافة إىل بقاء عدد معترب من 

  .اج بدائل تأمينية جديدة تتوافق ورغبة الفرد اجلزائريألمر الذي يستدعي إعادة هيكلة القطاع بإدر ا

 :مؤشر حجم تعويضات التأمين في الجزائر .2

ويعرب عن قيمة ما دفعته شركات التأمني يف القطاع من تعويضات للمتضررين من محلة الوثائق التأمينية، 

 :خالل اجلدول املوايلهذه التعويضات اليت سنعرض تطور حجمها بالنسبة لقطاع التأمني يف اجلزائر من 

  مليون دجبال 2016-2009: للفترة التأمين في الجزائر تعويضاتتطور حجم ): 4-4(الجدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 S( 35890  35796 42959 50400 54040 62013 67729 63400(التعويضات 

Source: les rapports d’activité des assurances en Algérie, Op-Cit. 

خبصوص تطور حجم التعويضات يف قطاع التأمني على ما ورد من معطيات يف اجلدول أعاله بناء 

اجلزائري، نالحظ أن هذا احلجم قد عرف تطور بوترية متغرية بني السنة والسنة اليت تليها، خالل الفرتة 

مليون دينار جزائري،  35890قيمة  2009، حيث بلغ سنة 2016وسنة  2009املمتدة بني سنة 

إىل  2011، لرتتفع يف سنة 2010جزائري سنة  مليون دينار 35796لتنخفض هذه القيمة إىل 
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مليون دينار جزائري وهكذا، وعلى العموم فإن حجم التعويضات املدفوعة قد ارتفع سنة 

 27510بزيادة يف القيمة قدرها 

يف حجم احلاصل  قاربة إىل نسبة التغري 

 يمنو حجم اإلنتاج وحجم التعويضات يف قطاع التأمني اجلزائر 

  :الشكل املقارن املوايل

في قطاع التأمين ت تطور حجم اإلنتاج مقارنة بتطور حجم التعويضا

2016  

  

قياس قيمة التعويضات املدفوعة نسبة إىل قيمة 

 حمفظة معتدلة عندأين نعتربها التوازن التقين للمحفظة التأمينية، 

لذا راحبة إذا قلت عن هذه النسبة وحمفظة خسارة إذا زادت عن هذه النسبة، 

واجلدول ) 3- 4(سنقوم حبساب مؤشر كارثية نشاط التأمني يف اجلزائر باالستعانة مبعطيات اجلدول 
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مليون دينار جزائري وهكذا، وعلى العموم فإن حجم التعويضات املدفوعة قد ارتفع سنة 

بزيادة يف القيمة قدرها  2009مليون دينار جزائري مقارنة بسنة  63400

قاربة إىل نسبة التغري ، وهي نسبة م%76.65مليون دينار جزائري، أي مبا نسبته 

منو حجم اإلنتاج وحجم التعويضات يف قطاع التأمني اجلزائر  وترية توازنإنتاج القطاع، ما يعكس 

الشكل املقارن املوايلمن خالل هذه الوترية اليت تظهر جليا خالل نفس الفرتة، 

تطور حجم اإلنتاج مقارنة بتطور حجم التعويضا): 1-4(الشكل

2016 -2009: الجزائري للفترة

  .من إعداد الباحث

 :مؤشر الكارثية لنشاط التأمين في الجزائر

قياس قيمة التعويضات املدفوعة نسبة إىل قيمة  )le taux de la sinistralité(يقصد مبؤشر الكارثية 

  :حيث يعطى باملعادلة التالية األقساط احملصلة خالل نفس الفرتة،

التوازن التقين للمحفظة التأمينية، للحكم على ويتم حساب هذا املؤشر 

راحبة إذا قلت عن هذه النسبة وحمفظة خسارة إذا زادت عن هذه النسبة، كنسبة منطية، و 

سنقوم حبساب مؤشر كارثية نشاط التأمني يف اجلزائر باالستعانة مبعطيات اجلدول 

  :فرتة الدراسة لنوضحها يف اجلدول املوايلنفس 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

=  مؤشر الكارثية 
مجايلإ التعويضات املدفوعة

 إمجايل األقساط احملصلة
 x 100

:              الفصل الرابع

مليون دينار جزائري وهكذا، وعلى العموم فإن حجم التعويضات املدفوعة قد ارتفع سنة  42959

63400إىل  2016

مليون دينار جزائري، أي مبا نسبته 

إنتاج القطاع، ما يعكس 

خالل نفس الفرتة، 

الشكل

من إعداد الباحث :المصدر

مؤشر الكارثية لنشاط التأمين في الجزائر .3

يقصد مبؤشر الكارثية 

األقساط احملصلة خالل نفس الفرتة،

  

  

  

ويتم حساب هذا املؤشر 

كنسبة منطية، و   %50الـ

سنقوم حبساب مؤشر كارثية نشاط التأمني يف اجلزائر باالستعانة مبعطيات اجلدول 

نفس خالل ) 4- 4(

Pاألقساط 

Sالتعويضات 
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  مليون دجبال 2016 -2009: للفترة التأمين في الجزائر مؤشر كارثيةتطور ): 5-4(الجدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  2009 البيان

 S/P( 46% %44 %49 %50 %47 %49 %52 %47(الكارثية 

  ).4-4(واجلدول ) 3-4(على معطيات اجلدول  بناءاً  :المصدر

يف  %50بأن هذا املؤشر قد بلغ نسبة ساب مؤشر الكارثية لنشاط التأمني يف اجلزائر نالحظ بعد ح

 ،أدناه) 2- 4(كما هو موضح يف الشكل   2016وسنة  2009املتوسط طيلة الفرتة املمتدة بني سنة 

، لكن %52كنسبة قصوى له بـ   2015وسنة  %44كنسبة دنيا له بـ   2010ما عدا ما عرفته سنة 

  .التأمينية كو�ا يف حدود النسبة النمطية للمؤشرعلى العموم ميكننا احلكم بتوازن واعتدال احملفظة 

  2016 -2009: مين الجزائري للفترةتطور مؤشر الكارثية في قطاع التأ ):2-4(الشكل

  

  .من إعداد الباحث :المصدر

  مؤشر عمق التأمين في الجزائر: الفرع الثاني

لقطــاع التــأمني يف ماليزيــا، بــنفس الطريقــة الــيت مت إتباعهــا يف حتديــد مؤشــر عمــق التــأمني بالنســبة   

السـعودية واإلمــارات، سـنقوم بتحديــد مؤشـر عمــق التــأمني بالنسـبة لقطــاع التـأمني يف اجلزائــر وتوضــيحه يف 

  :اجلدول املوايل

  مؤشر عمق التأمين في الجزائر): 6-4(الجدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 %0.72 %0.71 %0.73 %0.69 %0.63 %0.60 %0.67 %0.77  النسبة

  .)3-4(على معطيات اجلدول  بناءاً : المصدر

أن مؤشر عمق التأمني بالنسبة لقطاع التأمني خالل الفرتة املمتدة بني سنة  نالحظ من اجلدول أعاله

، إذ ترتفع تارة أدناه) 3- 4(كما يوضحها الشكل   قد عرف وترية منو متغرية 2010وسنة  2009
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أخرى، وهذا راجع إىل عدم تناسب مقدار التغيري احلاصل يف حجم إنتاج قطاع التأمني وتنخفض تارة 

ومقدار التغيري يف حجم الناتج احمللي اخلام يف اجلزائر خالل نفس الفرتة، فمثال نالحظ بأن مؤشر عمق 

 %0.67إىل  2011وسنة  2010لينخفض يف سنة  %0.77قد بلغ  2009التأمني يف سنة 

 2010رتتيب، ويرجع ذلك إىل كون معدل التغري يف حجم إنتاج التأمني بني سنة على ال %0.6و

كمعدل تغري يف حجم الناتج احمللي اخلام خالل   %16.33مقارنة بـ  %7.7قد بلغ  2011وسنة 

نفس السنتني، وعلى العموم رغم النمو الذي يعرفه مؤشر عمق التأمني يف اجلزائر إال أنه يبقى ضعيف 

مؤشر عمق التأمني فيها  مارايت، واليت جتاوزبنظرائه يف قطاع التأمني املاليزي، السعودي واإلجدا مقارنة 

  .لواحد الصحيح كنسبةا

  تطور مؤشر عمق التأمين في الجزائر): 3-4(الشكل

  
  .من إعداد الباحث :المصدر

  مؤشر كثافة التأمين في الجزائر: الفرع الثالث

حتديــد مؤشــر كثافــة التــأمني بالنســبة لقطــاع التــأمني يف ماليزيــا،  بــنفس الطريقــة الــيت مت إتباعهــا يف

السـعودية واإلمـارات، ســنقوم بتحديـد مؤشــر كثافـة التـأمني بالنســبة لقطـاع التــأمني يف اجلزائـر وتوضــيحه يف 

  :اجلدول املوايل

 بالدوالر األمريكيفي الجزائر  مؤشر كثافة التأمين): 7-4(الجدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

DZD 2202 2253 2378 2707 2999 3207 3306 3313 

USD 18,28 18,70  19,74  22,47 24,31  26,62  27,44  27,50  

  ).3-4(على معطيات اجلدول  بناءاً : المصدر

-
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مؤشر كثافة التأمني يف اجلزائر عكس مؤشر عمق التأمني، فقد عرف وترية منو متزايدة وهذا بناء على 

، حيث بلغت حصة الفرد اجلزائري من التأمني )4-4(وما يوضحه الشكل ) 7- 4(معطيات اجلدول 

أين   2009دوالر أمريكي مقارنة بسنة  27.50دينار جزائري ما يعادل  3313قيمة  2016سنة 

دوالر  18.28دينار جزائري مبا يعادل  2202كانت حصة الفرد اجلزائري من التأمني تقدر بـ 

، لكن تبقى هذه احلصة  %50.45ما يعادل  دينار جزائري 1111 ازيادة مقدارهب أمريكي، أي

كمؤشر ضعيفة جدا مقارنة حبصة الفرد املاليزي، السعودي واإلمارايت من التأمني، حيث فاق مؤشر  

 دوالر أمريكي للفرد، مقارنة باجلزائر واليت مل يتجاوز مؤشر كثافة التأمني 1000كثافة التأمني فيها قيمة 

  .دوالر أمريكي للفرد 30فيها قيمة 

  تطور مؤشر كثافة التأمين في الجزائر): 4-4(الشكل

  

  .من إعداد الباحث :المصدر

  لتأمين في الجزائرالكيفية والكمية ل متطلباتال: لثالمطلب الثا

بشأن متطلبات صناعة التأمني يف كل  املبحث الثالث من الفصل الثالث، كما سبق وأن وضحنا يف  

من ماليزيا، السعودية واإلمارات، سنحاول من خالل هذا املطلب عرض متطلبات صناعة التأمني يف 

من خالل تقسيمها إىل متطلبات تتعلق بإنشاء شركات التأمني وأخر باحلد األدىن املطلوب  اجلزائر،

لشركات التأمني يف ملالء�ا املالية، لنختم يف األخري مبتطلبات االستثمار ومتثيل املخصصات التنظيمية 

  .اجلزائر
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  متطلبات إنشاء واعتماد شركات التأمين في الجزائر  :الفرع األول

أو إعادة /و شركات التأمني يف نظر املشرع اجلزائري هي شركات تتوىل اكتتاب وتنفيذ عقود التأمني   

مع وجوب  1،مؤسسة تأمني ذات أسهم أو ذات شكل تعاوينحيث يقصد بلفظ شركة، كل ، التأمني

الفصل بني تلك الشركات اليت متارس عملية الرمسلة وتأخذ التزامات يرتبط تنفيذها مبدة احلياة البشرية 

   2.واحلالة الصحية لألشخاص، وتلك اليت تغطي أثار األضرار املادية

  :العتماد شركات التأمين في الجزائر اإلداريةالمتطلبات  .1

احلصول على اعتماد من الوزير املكلف لشركات التأمني ممارسة أعماهلا يف اجلزائر، البد عليها ميكن حىت 

توفر جمموعة من جوب و ، باإلضافة إىل وذلك بناء على استشارة ا�لس الوطين للتأمينات 3باملالية،

  :4لالعتماد، واليت نوضحها فما يليإدارية الشروط كمتطلبات 

التأمني اليت تنوي الشركة ممارستها وذلك من خالل توضيحها يف طلب حتديد نوع عمليات  - 

 االعتماد؛

 تقدمي حمضر اجلمعية العامة التأسيسية ونسخة من العقد التأسيسي للشركة؛ - 

 تقدمي وثيقة تثبت حترير رأس املال وفق احلد األدىن املطلوب قانونا؛ - 

 الرئيسني هلا تتضمن كافة املعلومات عنهم؛نسخة من القانون األساسي للشركة وقائمة املسريين  - 

 نسخة من مناذج وثائق التأمني املعدة للتوزيع على مجهور املؤمن هلم بعد االعتماد؛ - 

 جدول مفصل يتضمن تسعريات حبسب عمليات التأمني اليت طلب من أجلها االعتماد؛ - 

 ة لتغطية االلتزامات؛االستثمارات املوجهاإلنتاج والتعويض، إعادة التأمني و خمطط تقديري عن  - 

 .تقديرات املالءة املالية الواجب توفرها لدى الشركة طبقا للتنظيم املعمول به - 

  

                                                 
  .، مرجع سابق07-95من األمر  215و 203املواد  -  1

  .، مرجع سابق04- 06من القانون  23املادة  -  2

  .، مرجع سابق07-95من األمر  204املادة  -  3

، اجلريدة الرمسية، العدد 03/08/1996واملؤرخ يف ، الذي حيدد شروط منح شركات التأمني االعتماد 267-96املرسوم التنفيذي  - 4

  .07/08/1996، الصادر بتاريخ 47
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 :المتطلبات التقنية العتماد شركات التأمين في الجزائر .2

إضافة إىل املتطلبات اإلدارية ملنح االعتماد لشركات التأمني يف اجلزائر، فإن هذه األخرية ملزمة بضبط 

العتماده وحتديد نوعها  اليت ترغب يف ممارستها كمتطلبات تقنية فروع التأمنيعمليات وأصناف و قائمة 

موح مبمارستها يف ، حيث تتمثل فروع التأمني املسبني شركة لتأمني األضرار أو شركة لتأمني األشخاص

  :1اجلزائر فما يلي

التأمينات من  نات يف جمال البناء،تأمينات السيارات، تأمينات من احلريق والكوارث الطبيعية، تأمي

املسؤولية املدنية العامة، التأمينات من األضرار األخرى الالحقة باألمالك، التأمينات من اخلسائر املالية 

املختلفة ،التأمني من الربد، التأمني من هالك احليوانات، التأمينات الزراعية األخرى، تأمني النقل الربي، 

احلديدية، تأمينات النقل اجلوي، تأمينات النقل البحري، التأمني على  تأمني النقل عرب السكك

 .وإعادة التأمني األشخاص

  المالءة المالية لشركات التأمين في الجزائرمتطلبات : الفرع الثاني

تتمثل متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني الناشطة يف اجلزائر، طبقا للتنظيم املعمول به يف    

متطلبات احلد األدىن من رأس املال ومتطلبات احلد األدىن هلامش املالءة املالية، باإلضافة إىل كل من 

  .تشكيل املخصصات التنظيمية واالحتياطات األخرى

  :الحد األدنى لرأس المال المطلوب لشركات التأمين في الجزائر .1

د األدىن املطلوب إلنشاء واعتماد حدد اإلطار القانوين والتنظيمي لعمل شركات التأمني يف اجلزائر احل

شركات التأمني حبسب شكلها القانوين، وطبيعة فرع التأمني الذي طلبت من أجله االعتماد على النحو 

  :2األيت

 مليار دينار جزائري بالنسبة لشركات املسامهة اليت متارس تأمينات األشخاص؛ 1 - 

 متارس تأمينات األضرار؛مليار دينار جزائري بالنسبة لشركات املسامهة اليت  2 - 

                                                 
، اجلريدة الرمسية، 30/10/1995املتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمني وحصرها يف اجلزائر واملؤرخ يف  338-95املرسوم التنفيذي  -  1

  .31/10/1995، الصادر بتاريخ 65العدد

، 16/11/2009املتعلق باحلد األدىن لرأس املال لشركات التأمني يف اجلزائر واملؤرخ يف  375-09املرسوم التنفيذي من  3و2املواد  - 2

  .19/11/2009، الصادر بتاريخ 67اجلريدة الرمسية، العدد 
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 مليار دينار جزائري بالنسبة لشركات املسامهة اليت متارس إعادة التأمني؛ 5 - 

 مليون دينار جزائري بالنسبة للتعاونيات اليت متارس تأمينات األشخاص؛ 600 - 

  .اليت متارس تأمينات األضرار مليار دينار جزائري بالنسبة للتعاونيات 1 - 

  :ة المطلوب لشركات التأمين في الجزائرالحد األدنى لهامش المالء .2

  :1سب التنظيم املعمول به يف اجلزائر وفق العالقة التاليةحب حيسب هامش املالءة املالية لشركات التأمني

  

  

على املالية،  خالل الدورةيف شركة التأمني ب أن يكون هامش املالءة املالية احملسوب أو احملقق حيث جي

 نسبةبشرط أن ال يقل عن ، )الديون التقنية سابقا( من املخصصات التقنية %15 األقل مساوي لنسبة

ات سنة من الرسوم واإللغاءات خالل أي فرتة من فرت جمموع أقساط االكتتاب الصافية  من 20%

بالنسبة لشركات التأمني على األضرار وشركات إعادة التأمني، أما بالنسبة لشركات التأمني على 

  :2األشخاص جيب أن يساوي على األقل

من  %0.4بالنسبة لفروع التأمني على احلياة، الوفاة، الزواج، الوالدة والرمسلة، جمموع  - 

من رؤوس أمواهلا املعرضة للمخاطر واليت متثل الفرق  %0.3املخصصات التقنية هلذه الفروع و

 بني رؤوس األموال املؤمن عليها وخمصصا�ا التقنية؛

، )الديون التقنية سابقا( من املخصصات التقنية %15 نسبةبالنسبة لفروع املتبقية األخرى،   - 

لغاءات من الرسوم واإلجمموع أقساط االكتتاب الصافية  من %20 نسبةبشرط أن ال يقل عن 

  .خالل أي فرتة من فرتات سنة

  :التنظيمية تشكيل االحتياطات والمخصصات .3

 :االحتياطات -

                                                 
، اجلريدة الرمسية، العدد 30/10/1995املتعلق بقدرة شركات التأمني على الوفاء واملؤرخ يف 343-95من املرسوم التنفيذي  2املادة  -  1

  .31/10/1995، الصادر بتاريخ65

، اجلريدة الرمسية، العدد 28/03/2013املتعلق بقدرة شركات التأمني على الوفاء واملؤرخ يف 115-13من املرسوم التنفيذي  3املادة  -  2

  .31/03/2013، الصادر بتاريخ18

 التنظيميةالمخصصات  + االحتياطات +رأس المال =  هامش المالءة المالية
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املتحققة لدى شركة التأمني خالل دورة مالية  األرباح الصافية تشكل باقتطاع نسب مشاعة قانونا من 

الكتسا�ا  للشركةلدعم املالءة املالية حيث ختصص ، إضافتها لرأس املال م توزيعها أوحمددة، دون أن يت

التصدي حىت تتمكن شركة التأمني من  ستقاللية اجتاه الغري،االألكرب قدر ممكن من اليسر املايل و 

  .لألحداث املفاجئة واحملتملة يف املستقبل، وامتصاص اخلسائر السابقة

  :المخصصات التنظيمية -

  :تتمثل يفو بقصد تعزيز قدر�ا املالية على الوفاء بالتزاما�ا املستقبلية، تشكل من قبل شركة التأمني 

 : 1الضمان مخصص - 

من  %1ويكون باقتطاع نسبة  بالتزاما�ا، الوفاء على التأمني شركة قدرة لتعزيز الرصيد هذا خيصص

 خمصص تكوين ويتوقفمن كل سنة املالية، الصافية من اإللغاءات والرسوم  املكتتبةإمجايل األقساط 

 أو أموال تأسيسها إذا كانت تعاونية، لشركةمال ا ورأس كوناملت مبلغه جمموع يساويعندما  الضمان

  :التالية النسب إحدى املبلغ األكثر ارتفاعا لناتج

 املخصصات التقنية؛ جمموع من %5 - 

 املالية السنة خالل الصادرةالصافية من اإللغاءات والرسوم،   األقساط جمموع من %7,5 - 

 ؛األخرية

 .املعدل السنوي ملبلغ اخلسائر املدفوعة خالل الثالث سنوات املالية األخريةمن  10% - 

  :2لمخصص التقني للخسائر المطلوب دفعهال اإللزامي التكميلي المخصص - 

للخسائر   )الديون التقنية سابقا(ة املخصصات التقني يف حمتمل عجز أي لتعويض الرصيد هذا يكون

 وعن املالية السنة إقفال بعد سائراخل تصرحيات وعن تقييمها سوء عن خصوصا الناتجو املطلوب دفعها، 

اليت  سائراخل مبلغ من 5% بنسبة به مأذون باقتطاع املخصص هذا ميول ،ا� املرتبطة التسيري نفقات

                                                 
، الصادر 65، اجلريدة الرمسية، العدد 30/10/1995بااللتزامات املقننة واملؤرخ يفاملتعلق  342-95من الرسوم التنفيذي 4املادة  -  1

  .31/10/1995بتاريخ

، اجلريدة 28/03/2013املتعلق بااللتزامات املقننة لشركات التأمني يف اجلزائر واملؤرخ يف  114-13من املرسوم التنفيذي  6املادة  -  2

  .31/03/2013، الصادر بتاريخ 18الرمسية، العدد 
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ليتناسب مع مبلغ املخصص ، شرط أن يعاد ضبطه كل سنة التأمني شركةمازالت مل تسدد بعد من قبل 

  .التقين للخسائر املطلوب دفعها

 :1المخصص التقني للكوارث الطبيعية - 

تشكل شركة التأمني وبصفة دورية املخصص التقين للكوارث الطبيعية ملواجهة تكاليف األضرار 

 االستثنائية النامجة عن عمليات تأمني أثار الكوارث الطبيعية، حيث ميول عن طريق ختصيص سنوي

، واملتمثل يف الفرق بني من الربح التقين الناتج عن عمليات تأمني أثار الكوارث الطبيعية %95يساوي 

األقساط الصافية من اإللغاءات والرسوم والتنازالت يف إطار إعادة التأمني ضمن فرع تأمني الكوارث 

ا مصاريف التسيري التابعة الطبيعية من جهة، وتكاليف األضرار املدفوعة الصافية من التنازالت مضاف هل

  .هلا من جهة أخرى

  تمثيل االلتزامات التنظيمية متطلبات االستثمار و : الفرع الثالث

�دف تعزيز املالءة املالية لشركات التأمني يف اجلزائر ومن أجل متثيل التزاما�ا التنظيمية بأدوات مالية      

كافية ومالئمة وخصوصية نشاط التأمني، تدخل املشرع اجلزائري بتنظيم بنية احملفظة االستثمارية 

ضمن ول حمددة بالصنف والنسبة أصلشركات التأمني، حيث ألزمها بأن متثل التزاما�ا التنظيمية بعناصر 

  :2املالية، واليت نوضحها فما يلي ميزانيتها

 :الدولة قيم .1

  :كنسبة توظيف، وتتمثل يف عناصر األصول التالية  %50وتكون يف حدود الـ 

 اخلزينة؛ سندات - 

 اخلزينة؛ لدى ودائع - 

 .بضما�ا تتمتع أو الدولة تصدرها اليت االلتزامات - 

  .من هذه األصول للقيم املتوسطة وطويلة املدى %50على أن خيصص 

                                                 
املتعلق بااللتزامات التقنية الناجتة عن تأمني أثار الكوارث الطبيعية يف اجلزائر واملؤرخ يف  272-04من املرسوم التنفيذي  3و2املواد  -  1

  .01/09/2004، الصادر بتاريخ 55، اجلريدة الرمسية، العدد 29/08/2004

ختصيصها لكل نوع من التوظيفات اليت تقوم �ا شركات التأمني يف اجلزائر  من القرار الذي حيدد النسب الدنيا الواجب 2املادة  -  2

  .10/02/2002، الصادر بتاريخ 09، اجلريدة الرمسية، العدد 07/01/2002واملؤرخ يف 
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 :المماثلة والسندات األخرى المنقولة القيم .2

  :كنسبة توظيف، وتتمثل يف عناصر األصول التالية  %20وتكون يف حدود الـ 

 األخرى؛ املالية واملؤسسات للتأمني اجلزائرية املؤسسات أسهم - 

 باملالية؛ املكلف الوزير موافقة بعد التأمني إعادة أو للتأمني األجنبية املؤسسات أسهم - 

 .والتجارية الصناعية اجلزائرية املؤسسات أسهم - 

  :العقارية األصول .3

 لشركات العقارية التابعة األصول كل التنظيمية االلتزامات متثيل يف املقبولة العقارية األصول تعترب حيث

 :يلي مبا اجلزائري املشرع حددها وقد الوطين الرتاب على والواقعة التأمني

 الوطين؛ الرتاب على الواقعة املبنية العقارات - 

 .العينية العقارية احلقوق - 

   :األخرى التوظيفات .4

 السوق يف تكون توظيفات أن فممكن السابقة العناصر ضمن تندرج ال اليت التوظيفات خمتلف وهي

 كالودائع لدى اجلزائر يف �ا املعمول والتنظيمات القوانني حتدده التوظيف من آخر نوع أيأو  النقدي،

 .خزينتها يف املوجودة املالية املبالغ إىل باإلضافة وغريه، البنوك

  شركات التأمين في الجزائراإلبالغ المالي على أعمال و  الرقابة متطلبات: الفرع الرابع

شركات التأمني يف اجلزائر، يف مجلة اإلفصاح واإلبالغ املايل على أعمال تتمثل متطلبات الرقابة، 

االلتزامات املفروضة عليها مبقتضى القانون والتنظيم املعمول به اجتاه جلنة اإلشراف والرقابة على 

التأمينات بوزارة املالية، كرقابة قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط التقين واملايل، تقوم �ا طيلة الدورة املالية 

 قانونية ومالءة أعمال شركات التأمنيفتشني املراقبني ملديرية التأمينات، للتأكد من بواسطة احملافظني وامل

جمموعة من السجالت هذه األخرية قانونا مسك حيث وجب على  وثائقيا وإن استدعى األمر ميدانيا،

  :1قائمتها وزارة املالية كاأليت كمتطلبات للعمل الرقايب، حددت  والدفاتر

 يومية والدورية اخلاصة بكل العمليات؛الدفاتر احملاسبية ال - 
                                                 

، 23/07/1996من القرار الذي حيدد قائمة الدفاتر والسجالت اليت متسكها شركات التأمني يف اجلزائر واملؤرخ يف  3و2املواد  -  1

  .24/08/1997، الصادر بتاريخ 56اجلريدة الرمسية، العدد 
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 دفاتر كل من الصندوق والبنك واحلساب اجلاري الربيدي؛ - 

 سجالت العقود التأمينية املكتتب فيها حبسب فروع التأمني املعتمدة؛ - 

 سجالت حوادث التأمني حبسب فروع التأمني املعتمدة؛ - 

  . اص بالقبول والتنازل والعموالتسجل عمليات إعادة التأمني اخل - 

ترسل إىل جلنة  شركات التأمني يف اجلزائر ملزمة قانونا بأن فإنأما خبصوص متطلبات اإلبالغ، 

امليزانية  ،كأجل قانوين  جوان من كل سنة مالية 30 اإلشراف والرقابة على التأمني بوزارة املالية، يف

املرتبطة �ا، ضمن  والتقرير اخلاص بالنشاط وجداول احلسابات واإلحصائيات وكل الوثائق الضرورية

وجوب قيام شركات إضافة إىل  ،)12 أنظر امللحق رقم(النماذج العشرة احملددة من قبل وزارة املالية 

يوم بعد املصادقة عليها من  60نشر ميزانيتها وحسابات نتائجها يف أجل أقصاه ب التأمني يف اجلزائر

، لتفصح عن نتائج أعماهلا باللغة العربية مهاوطنيتني على األقل، وإحدا جريدتني، يف جملس إدار�ا طرف

  1.بكل شفافية

بني شركات اجلهود تكامل يقوم على أساس بأن قطاع التأمني يف اجلزائر  وجدنايف ختام هذا املبحث     

إصدار القوانني واملتطلبات الالزمة هذه األخرية اليت تتوىل مهمة التأمني واهليئات املشرفة واملراقبة عليها، 

 أدائها، ومنه تطوير أداء ، يف سبيل تطويرني يف هذه الشركات والرقابة على نتائجهالتأم نشاطللممارسة 

خاصة الدول الثالثة حمل  ائر تبقى ضعيفة مقارنة بدول أخرىالقطاع، غري أن هذه اجلهود يف اجلز 

من  %50عدى الواحد الصحيح، وأن ما نسبته اجلزائر ال تت كون أن مسامهة قطاع التأمني يفالدراسة،  

ملا اكتتب فيه املؤمن له بنية حمفظته التقنية متثل فقط فرع تأمني السيارات، والذي لوال إجبارية القانون 

جيعل القطاع خيسر سنويا حصة معتربة  و  ما يؤكد عزوف هذا األخري عن التأمينات االختيارية،اجلزائر، 

اع، يف القط جديد مصدره فروع التأمني األخرى، األمر الذي يقتضي توفر بديل تأميين كرقم أعمال

، من ضمنها الوازع الديين للمؤمن عدة اعتبارات راعيت واحتياجات املستهلك اجلزائري ويتوافق وتطلعاي

  .اجلزائري املسلم له

                                                 
  .، مرجع سابق06- 04من القانون  41املادة  -  1
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على اهليئات املشرفة واملنظمة البد ي، هذا البديل التأميين الشرعقطاع التأمني يف اجلزائر وحىت يكون ل    

ومن ، لتأمني التكافلي باملوازاة مع نظام التأمني التجاري القائمنظام لأن تأسس  لقطاع التأمني يف اجلزائر

التكافلي، كخطوة أولية  ات التأمنيوحتدي خالل املبحث املوايل حتديد فرص سنحاول منهذا املنطلق 

  .اجلزائريف شركاته  آليات عملو  لتأمني التكافليتنمية اتسبق حماولة اقرتاح إطار ل

  التأمين التكافلي في الجزائروتحديات  فرص: المبحث الثاني

، من حتول دون ذلكلتأمني التكافلي يف اجلزائر والتحديات اليت لقيام ا املتاحة فرصالبقصد حتديد    

احملاور اليت ميكن الوقوف على بعض  هذا املبحث من خالل سنحاولناحية قانونية وتشغيلية واحرتازية، 

، 2020من قانون املالية لسنة  103ديد املادة بالتحو لتأمني التكافلي يف اجلزائر، مالمح لاعتبارها 

كمالمح قانونية، وشركة سالمة للتأمينات كمالمح  2009لسنة  13-09واملرسوم التنفيذي 

ما يتناسب ويتناىف معه من مجلة املتطلبات التنظيمية السابق  ، باإلضافة إىلمؤسساتية للتأمني التكافلي

 .عرضها واملتعلقة بصناعة التأمني يف اجلزائر

  الفرص القانونية للتأمين التكافلي في الجزائر: المطلب األول

صدور سبق وأن مت التطرق إىل تطور قطاع التأمني يف اجلزائر من خالل املبحث السابق، أين الحظنا    

طار اإلتراكمها  واليت شكل، إىل غاية يومنا هذا التأمني منذ مطلع االستقاللاملتعلقة بمجلة من القوانني 

خيدم يف مضمونه صاحل  الذي هذا اإلطار القانويننظم للتأمني وأعمال شركاته يف اجلزائر، املقانوين ال

القانونية أو املراسيم التنفيذية، اليت ميكن بعض املواد ل خالفا التأمني التجاري التقليدي فقط دون غريه،

  .فرص قانونية لتأسيس وتنمية التأمني التكافلي يف اجلزائرإىل حد ما ك ااعتباره

  الجزائري قانون التأمين من منظورالتأمين التكافلي : الفرع األول

للتأمني  اً قانوني اً أو تعريف اً ما ميكن اعتباره مفهوم 2020صدر مؤخرا ضمن قانون املالية لسنة   

تمم أحكام املادة ، واليت ت14- 19من القانون  103املادة من خالل وذلك ، التكافلي يف اجلزائر

، حيث املتعلق بالتأمينات يف اجلزائر 04- 06واملتمم واملعدل بالقانون  07-95من األمر  203

  :1كاأليت فقرتني تضمن نصها

                                                 
، اجلريدة الرمسية، العدد 11/12/2019يف اجلزائر واملؤرخ يف  2020املتضمن لقانون املالية لسنة  14-19من القانون  103املادة  - 1

  .30/12/2019، الصادر بتاريخ 81
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 "إجراء، معامالت تأمني على شكل تكافل ميكن لشركات التأمني كذلك" :الفقرة األوىل - 

هو نظام تأمني يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه التأمني التكافلي :"الفقرة الثانية - 

يطلق عليهم اسم املشاركون، ويشرع املشاركون الذين يتعهدون أو معنويون /أشخاص طبيعيون و

عقد التأمني التكافلي، بدفع مبساعدة بعضهم البعض يف حالة حدوث خماطر أو يف �اية مدة 

ء مبلغ يف شكل تربع يسمى مسامهة، وتسمح املسامهات املدفوعة على هذا النحو بإنشا

حساب املشاركني، وتتوافق العمليات واألفعال املتعلقة صندوق يسمى صندوق املشاركني أو 

 ."بأعمال التأمني التكافلي مع مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت جيب احرتامها

  :أعاله نالحظ بأن القانون اجلزائري للتأمني، قدناء على ما جاء يف نص املادة ب

الناشطة يف القطاع، إضافة إىل عمليات التأمني  التجارية ذات األسهم مسح لشركات التأمني - 

 التجاري،  بأن متارس عمليات التأمني التكافلي؛

 طبيعيون ومعنويون؛ينخرط فيه أشخاص تعاقدي، اعترب التأمني التكافلي أسلوب  - 

 أطلق تسمية املشاركني على املنخرطني يف التأمني التكافلي عوض تسميتهم باملؤمن هلم؛ - 

ملنخرطني يف التأمني التكافلي هي مبثابة اهلدف اعترب أن املساعدة القائمة بني جمموع املشرتكني ا - 

 ؛هذا النوع من التأمني واألساس الذي يقوم عليه

 يه تسمية مسامهة؛لاملشاركني اجتاه بعضهم البعض، تعهدا بتربع أطلق عحدد ما يلتزم به  - 

 ن فيه من مسامهات؛كني، بناء على ما يدفعه املشاركو نص على إنشاء صندوق خاص للمشرت  - 

  .أكد على وجوب توافق أعمال التأمني التكافلي ومبادئ الشريعة اإلسالمية - 

، كون ني التكافلي، إال أن هذا غري كافيف صاحل التأملكن رغم ما ورد يف نص املادة من نقاط إجيابية 

م العالقة التعاقدية القائمة بني شركة التأمني واملنخرطني يف صندوق تنظ بنود قد غيب املشرع اجلزائري

كما أطلق عليها مسامهات التأمني التكافلي، خاصة ما تعلق مبلكية الصندوق واشرتاكاته أو  املشاركني، 

 مؤمن ا على أ�اينظر هلص للمشرتكني أم لشركة التأمني، وهل شركة التأمني حق خالتعترب هل ف

نيابة عنهم، فأي  رتكنيمشغل يدير حساب املش أو مشغل للتأمني التكافلي، فباعتبارها أ�ا للمخاطر

، األمر هذا الشأن، كون املادة مل توضح ذلكستعتمدها شركة التأمني يف  إداريةصيغة أي منوذج أو 
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الذي يتطلب إثراء هذه املادة وتتمتها مبواد ونصوص قانونية أخرى، حىت تتوافق ومتطلبات التأمني 

  .املعمول �ا دولياالتكافلي 

  قانون التأمين الجزائريشركات التأمين التكافلي من منظور  شكل: الفرع الثاني

على تأسيس التأمني التكافلي كهيئة أو شركة صراحة زائر مل ينص إن القانون املنظم للتأمني يف اجل   

ميكن احلديث عنه أو  على ما بل اقتصرت نصوص مواده القانونية فقطتأخذ شكل قانوين معني، 

مت إصدار بتعاونيات التأمني اليت  يف اجلزائر يسمىتعاوين، وهذا من خالل ما التأمني للشركة كتكييفه  

  :1نذكر منها ،يف شأ�اقرارات جمموعة من ال

ل جملس الصندوق املركزي لتجديد التأمينات واملتعلق حبم 1964جويلية  17املمضي يف القرار  - 

 اخلاصة بالتعاونيات الفالحية وتعيني جلنة إدارة مؤقتة لتسيري الصندوق؛

القرار املمضي يف نفس التاريخ واملتعلق حبل ا�لس اإلداري للصندوق اإلقليمي للتأمينات  - 

 التعاونية يف وهران وتلمسان وتعيني جلنة إدارة لتسيري الصندوق؛

م واملتضمن الرتخيص للرتخيص لتعاونية التأمني اجلزائرية 1964ديسمرب  29القرار املمضي يف  - 

 اخلاصة بعمال الرتبية والثقافة؛

ؤسس واملتعلق �يكلة الصناديق اجلهوية لت  م1972ديسمرب  02املؤرخ يف  64- 72األمر  - 

 .صندوق وطين للتعاون الفالحيل

تنشأ للتأمني، باعتبارها تعاونية فبعد أن كان قانون التأمني يف اجلزائر يسمح بإنشاء تعاونيات  وهكذا،

ما ميكن  2009سنة  جانفي من 11بتاريخ  بني املهنيني املنتمني لنفس القطاع، أصدر املشرع اجلزائري

اعتباره قانونا عاما يسمح بإنشاء شركات تأمني ذات شكل تعاوين أو تعاضدي، ودون قصرها على 

أمني التكافلي يف اجلزائر، أين أعترب هذا القانون مبثابة جوهر احلديث عن الت ،تغطية خماطر قطاع معني

نون األساسي النموذجي لشركات لقال املتضمن 132-09املرسوم التنفيذي نصب أساسا على والذي ي

                                                 
شركات التأمني حول  بني التجاري والتعاوين، حبث مقدم للندوة الدولية 13-09بدر الدين براحلية، التأمني يف ظل املرسوم التنفيذي  -  1

  ،2011أفريل  26و 25يومي  ، اجلزائر،1جامعة سطيف التقليدي ومؤسسات التأمني التكافلي بني األسس النظرية  والتجربة التطبيقية،

  .7ص، 

  .املرجع نفسه -  2
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سنخصها بشيء  ،مادة مقسمة على أربعة فصول 35حيث احتوى على  التأمني ذات الشكل التعاوين،

  .من التفصيل يف الفرع املوايل

  13-09من منظور المرسوم التنفيذيفي الجزائر شركات التأمين التكافلي : الفرع الثالث

من خالل مواد فصوله الثالثة األوىل، كل من متطلبات  13-09املرسوم التنفيذي نظم   

فيها، إدار�ا، وأحكامها املالية، لذا ومن خالل تأسيس شركة التأمني التعاوين يف اجلزائر وشروط االخنراط 

  .هذا الفرع سنقوم بالتفصيل يف هذه املتطلبات على النحو األيت عرضه

 13- 09 التنفيذي المرسوم من منظوروشروط تأسيسها شركات التأمين التكافلي شكل  .1

فإن شركة التأمني ذات الشكل التعاوين، هي شركة مدنية ذات  13- 09التنفيذي حبسب املرسوم

، غري منخرط 5000شرط أن ال يقل عددهم عن  األشخاصتؤسس بني جمموعة من  شخصية معنوية

هدفها هو وضع نظام تعاوين بني منخرطيها يهدف إىل تغطيتهم من كل ، وإمنا هادفة لتحقيق الربح

    1.األخطار املتعلقة بعمليات التأمني

 بني شركة التأمني ذات الشكل التعاوين وشركة بناء على ما ورد يف الفقرة أعاله نالحظ بأن هناك توافق

وضع نظام تعاوين بني املنخرطني هو  كال منهما  ، باعتبار أن هدفتكافلي من ناحية اهلدفالتأمني ال

مل حيدد الربح املقصود، هل هو الربح يبقى هناك تساؤل كون املرسوم التنفيذي  لكن وليس حتقيق الربح،

ني التكافلي، يف التأم وغري جائز من وراء إدارة الشركة لعمليات التأمني لصاحل املشرتكني والذي هو ممنوع

  .مثال أنشطة أخرى مع الغري كاالستثمار رسةالشركة من مماأو الربح الذي حتققه 

منخرط وجعله مبثابة احلد األدىن لقيام شركة  5000إضافة إىل أن املرسوم قد حدد عدد املنخرطني بـ 

لو  ما مصري هذه الشركةالتأمني التعاوين، وهذا ال يتوافق وآليات عمل شركات التأمني التكافلي، ف

أعمال  توافققد أمهل وغيب مسألة  التأمني، باإلضافة إىل أن املرسومنظام انسحب أحد املنخرطني من 

 103ضمن نص املادة  الحقا ، خالفا ملا وردمع أحكام الشريعة اإلسالمية ذات الشكل التعاوين الشركة

إىل ذلك خبصوص ممارسة التأمني التكافلي من قبل شركات ، واليت أشارت 2020من قانون املالية لسنة 

 .لتجارية احلاليةالتأمني ا

                                                 
الذي حيدد القانون األساسي النموذجي لشركات التأمني ذات الشكل التعاضدي واملؤرخ  13-09من املرسوم التنفيذي  2و 1املواد  -  1

  .14/01/2009، الصادر بتاريخ 03، اجلريدة الرمسية، العدد  11/01/2009يف 
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 13-09 التنفيذي شركات التأمين التكافلي من منظور المرسومإدارة  .2

جملس إدارة مكون من قبل  13-09حبسب املرسوم التنفيذي ،شركة التأمني ذات الشكل التعاوينتدار 

سنوات قابلة للتجديد،  3لعهدة مد�ا  ميتم انتخا�عضو على األكثر،  15أعضاء على األقل و 7من 

  1.الغري متأخرين يف دفع اشرتاكا�متتكون من كل األعضاء املنخرطني اليت عامة المعية اجل من قبل

منح صفة الشريك لكل األعضاء املنخرطني يف نظام بأن املرسوم التنفيذي قد  جندبالنظر إىل ما سبق 

كما هو احلال يف   واملؤمن لهأن الفرد املنخرط جيمع بني صفة املؤمن ب ما يوحي مبدئيا، التعاوين التأمني

م قد منح هلا الشخصية االعتبارية، ، لكن بالرجوع إىل مفهوم الشركة جند بأن املرسو التأمني التكافلي

، خاصة وأن املرسوم لذي ستبقى له صفة املؤمن له فقطاملنخرط ا عوضوبتايل ستكون هي مبثابة املؤمن 

نخرطني املشرتكني وحساب الشركة، األمر الذي املالتنفيذي مل يتطرق إىل مسألة الفصل بني حساب 

 .يتناىف ومتطلبات إدارة شركات التأمني التكافلي وتنظيم العالقات التعاقدية الناشئة فيها

 13-09التنفيذي المرسوم  منظور شركات التأمين التكافلي منالمتطلبات المالية ل .3

بتوفري احلد األدىن املطلوب من أموال التأسيس  شركة التأمني التعاوين 13- 09املرسوم التنفيذي  ألزم

طبقا للتنظيم املعمول به يف اجلزائر والذي سبق اإلشارة ذلك و ب فرع التأمني الذي اعتمدت ألجله، حبس

له يف املبحث السابق، كما أنه ضبط موارد ونفقات الشركة يف جمموعة من العناصر نوردها يف اجلدول 

  :املوايل

  موارد ونفقات شركة التأمين التعاوني في الجزائر): 8-4(الجدول 

  النفقات  الموارد

 اشرتاكات املنخرطني؛ - 

 حقوق االخنراط ومداخيل خدما�ا؛ - 

 أرباح استثمار مسامها�ا؛ - 

  .أي مورد أخر كاهلبات والوصايا - 

 احلوادث؛ خملفات تسوية - 

 نفقات وأعباء التسيري؛ - 

  .نفقات التجهيز واالستثمار - 

  .، مرجع سابق13-09من املرسوم التنفيذي  29 و28املواد  :المصدر

                                                 
  .، مرجع سابق13- 09 من املرسوم التنفيذي 18و 11املواد  -  1
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مصدر تكوين أموال تأسيس الشركة،  هي السابقالواردة ضمن اجلدول  حقوق االخنراط مع العلم أن

 االشرتاك، هذا مرة واحدة مع أول اشرتاك من كل األعضاء املنخرطنيواليت جيب حتصيلها بنفس القيمة 

لفائض بلغ تكميلي له يف حالة العجز، أما يف حالة حتقق ابدفعهم م األعضاء الذي قد تلزم شركة التأمني

خيصص منه ما يسمح بتكوين االحتياطات واملخصصات التنظيمية وفقا وإمنا فال يتم توزيعه مباشرة، 

للتنظيم املعمول به يف اجلزائر، كما تقتطع منه املصاريف املختلفة، ليوزع الصايف منه على املنخرطني بعد 

   1.جملس اإلدارة واستشارة جلنة اإلشراف والرقابة على التأمني بوزارة املالية موافقة

مل حيدد التكييف الفقهي ملبلغ االشرتاك  13- 09مما سبق نالحظ بأن املرسوم التنفيذي 

احملصل من املنخرط هل هو على أساس التربع أو املعاوضة، كما أنه يلزم املنخرط بدفع مبلغ تكميلي منه 

العجز، بل وأكثر من هذا فقد منعه من حق اسرتداد اشرتاكاته املدفوعة يف حالة انسحابه أو  يف حالة

  .شطبه من هذا النظام التأميين التعاوين، وهو ما يتناىف ومتطلبات االشرتاك يف التأمني التكافلي

  الفرص المؤسساتية للتأمين التكافلي في الجزائر: المطلب الثاني

ملؤسساتية للتأمني التكافلي، هو وجود شركات تأمني مؤهلة الحتضان التأمني املقصود بالفرص ا    

 تناوله يف املبحث األول من هذا الفصل، جند بأن هناك ما سبقفبالرجوع إىل التكافلي وممارسة أعماله، 

اليت سالمة للتأمينات  شركةمن جمموع شركات التأمني الناشطة يف اجلزائر، واملتمثلة يف  واحدة شركة

ميكن اعتبارها إىل حد ما شركة تأمني تكافلي العتبارات عدة سنحاول التفصيل فيها من خالل هذا 

  .املطلب

  شركة سالمة للتأمينات في الجزائر اعتمادو نشأة  :الفرع األول

بدولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث م 1979سالمة للتأمينات إىل سنة  نشأة شركةأصول تعود    

ماهلا بواحد مليار درهم إمارايت، وهي من ضمن الشركات املدرجة يف سوق ديب املايل، هلا فرع  يقدر رأس

دولة  60، حيث تقدم خدما�ا يف أكثر من )Best-Re(إلعادة التكافل واملتمثل يف الشركة العاملية 

شركات  من الوكالتني العامليتني لتصنيف) A(والتصنيف ) ++B(التصنيف حتصلت على حول العامل، 

على الرتتيب، تضم جمموعة سالمة للتأمينات فروع كشركات تكافل ) AM Best(و) S&P(التأمني 

                                                 
  .، مرجع سابق13- 09من الرسوم التنفيذي  34، 33، 32، 6املواد  -  1
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موزعة يف كل من اإلمارات العربية املتحدة، اململكة العربية السعودية، مجهورية مصر العربية، األردن، 

، حيث تقدم خدما�ا تونساجلزائر والسنغال، باإلضافة إىل تواجد شركة اإلعادة السابق اإلشارة هلا ب

لتلبية احتياجات عمالئها من األفراد واملؤسسات من خالل ما تقرتحه من حلول يف شكل منتجات 

   .األفراد وممتلكا�م وتأمينهم ضد خمتلف األخطارتأمينية تكافلية منافسة ومتنوعة حلماية 

 02املؤرخ يف  46شركة مبقتضى القرار اد الاعتمأما بالنسبة لشركة سالمة للتأمينات يف اجلزائر فقد مت 

 خلفا لشركة الربكة واألمان للتأمني وإعادة التأمني املنشأة يف ، والصادر عن وزارة املالية م2006جويلية 

، وتعد شركة سالمة للتأمينات مبثابة الشركة الوحيدة يف اجلزائر اليت تقدم خدمات م2000مارس 26

باإلضافة إىل ، األم سالمة للتأمينات التكافلية ا الفرع اجلزائري للشركةتأمينية نسبيا تكافلية وهذا لكو�

ا املرتبطة الوكالة واملضاربة يف إدارة أعماهل ةصيغ هاهيئة رقابية شرعية وإتباع على احتواء هيكلها التنظيمي

  1.التأمنيب

  شركة سالمة للتأمينات في الجزائر إنتاجحجم : الفرع الثاني

على  وكالة 150خدما�ا التأمينية يف قطاع التأمني اجلزائري، من خالل تقدم شركة سالمة للتأمينات    

مديريات جهوية، أما خبصوص حجم إنتاج شركة  4مستوى كافة الرتاب الوطين، واليت تقع حتت إشراف 

 يالتأمني اجلزائر قطاع مقارنة حبصص باقي شركات التأمني الناشطة يف سالمة للتأمينات وحصتها 

  :من خالل اجلدول املوايل فسوف نقوم بتوضيحه

  دج مليونالب يالجزائر  قطاع التأمين في حصة سالمة للتأمينات): 9-4(جدول

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  البيان

  5019  4710  4500  4050  3280  3267  2659  2548  سالمة للتأمينات

% 3.29  3.27  3.75  3.27  3.52  3.58  3.59  3.75  

  128518  126541  120972  110835  96902  84062  78423  74791  باقي الشركات

% 96.71  96.73  96.25  96.73  96.48  96.42  96.41  96.25  

Source: les rapports d’activité des assurances en Algérie, Op-Cit. 

                                                 
وليد سعود، جتربة سالمة للتأمينات يف تسويق التأمني التكافلي يف السوق اجلزائري، حبث مقدم للندوة الدولية حول شركات التأمني  -  1

، 2011أفريل  26و 25يومي  ، اجلزائر،1التطبيقية، جامعة سطيفالتقليدي ومؤسسات التأمني التكافلي بني األسس النظرية  والتجربة 

  .4، 3ص ص، 
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قد عرفت منو من سنة اجلزائر طيلة فرتة الدراسة 

مليون دينار جزائري، مقارنة مبا كان عليه 

، لكن يبقى %96.97مليون دينار جزائري أي مبعدل منو 

شركات التأمني، حيث حققت شركة سالمة للتأمينات 

اليت يف غالبها مشكلة لقطاع التأمني يف اجلزائر، 

من مسامهات شركات تأمني جتارية، األمر الذي يعكس املسامهة الضئيلة للتأمني التكافلي يف اجلزائر 

 التأمينية ملنتجاتا اليت تقدم نسبيا بعض

بوضوح الفرق الكبري بني حصيلة أقساط شركة سالمة 

  :للتأمينات كأقساط تأمني تكافلي وأقساط باقي شركات التأمني كأقساط تأمني جتاري

شركة سالمة للتأمينات مقارنة بباقي شركات التأمين 
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اجلزائر طيلة فرتة الدراسة  أن حصة شركة سالمة للتأمينات املالحظ من اجلدول

مليون دينار جزائري، مقارنة مبا كان عليه  5019إىل  2016إىل أخرى، ليصل حجم إنتاجها سنة 

مليون دينار جزائري أي مبعدل منو  2471بفارق زيادة مقداره 

شركات التأمني، حيث حققت شركة سالمة للتأمينات اجية باقي ضعيف مقارنة بإنت 

لقطاع التأمني يف اجلزائر، احلصة السوقية من إمجايل  يف املتوسط

من مسامهات شركات تأمني جتارية، األمر الذي يعكس املسامهة الضئيلة للتأمني التكافلي يف اجلزائر 

اليت تقدم نسبيا بعضالوحيدة  ، هي الشركةللتأميناتباعتبار أن شركة سالمة 

بوضوح الفرق الكبري بني حصيلة أقساط شركة سالمة يبني  املوايل التكافلية يف السوق اجلزائرية، والشكل

للتأمينات كأقساط تأمني تكافلي وأقساط باقي شركات التأمني كأقساط تأمني جتاري

شركة سالمة للتأمينات مقارنة بباقي شركات التأمين ر حجم إنتاج تطو  ):5-4(الشكل 

  2016 -2009 :في الجزائر للفترة

  .من إعداد الباحث

2659 3267 3280 4050 4500 4710

78423 84062
96902

110835
120972

162541

2010 2011 2012 2013 2014 2015

سالمة للتامينات باقي الشركات

:              الفصل الرابع

املالحظ من اجلدول  

إىل أخرى، ليصل حجم إنتاجها سنة 

بفارق زيادة مقداره  2009سنة 

 هذا احلجم كإنتاج

يف املتوسط %3.5ما نسبته 

من مسامهات شركات تأمني جتارية، األمر الذي يعكس املسامهة الضئيلة للتأمني التكافلي يف اجلزائر 

باعتبار أن شركة سالمة 

التكافلية يف السوق اجلزائرية، والشكل

للتأمينات كأقساط تأمني تكافلي وأقساط باقي شركات التأمني كأقساط تأمني جتاري

الشكل 

من إعداد الباحث :المصدر
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  في الجزائر لتنمية آليات عملها القدرات المتاحة لشركة سالمة للتأمينات :الفرع الثالث

اجلزائري، تشكلت لديها جمموعة من  خالل فرتة نشاط شركة سالمة للتأمينات يف سوق التأمني   

للسنوات القادمة، حيث تتمثل هذه القدرات  ومات اليت متكنها من تنمية آليات عملهاالقدرات واملق

  :1فما يلي

 متوقع مستدام يف سوق التأمني وقر�ا من الزبائن اخلواص واملؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ - 

متكنها من تقدمي خدما�ا التأمينية على كامل الرتاب جتارية كثيفة متنوعة وفعالة  امتالكها شبكة - 

 الوطين؛

حتسني دائم ومستمر لتشكيلة منتجا�ا التأمينية وتفعيلها يف القطاع مبا يتوافق واحتياجات  - 

 عمالئها احلالني وحىت مبا يسمح بكسب عمالء جدد؛

 مية والتأمني التكافلي؛التكوين املكثف واملستمر ملواردها البشرية خاصة يف جانب املالية اإلسال - 

 استخدامها للتكنولوجيات احلديثة يف معاجلة املعلومات وإعداد قواعد البيانات؛ - 

إبرامها التفاقية مع بنك الربكة اإلسالمي، لتسويق منتجا�ا التأمينية عرب الشبابيك البنكية  - 

العالقة بني أطراف القطاع وتقريبها من املؤمن له اجلزائري يف إطار صريفة التأمني، �دف تقوية 

 املايل يف اجلزائر؛

 : متتعها مبساندة شركات تأمني وإعادة تأمني عامليا، منها - 

( Hannover-Re, CCR, SCOR, Japan-Re, Odysse-Re, Africa-Re,…) 

يف جمال التأمني مع اخلرباء واملعاهد املتخصصة، والسماسرة  االتفاقياتمن  معتربإمضائها لعدد  - 

  .الدوليني للتأمني

  

  

  

  

  

                                                 
1
   .10، 8املرجع نفسه، ص ص،  - 
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  تحديات التأمين التكافلي في الجزائر : المطلب الثالث

ية التأمني التكافلي الفرص القانونية املتاحة لتنم من خالل ما تطرقنا له يف املطلب السابق خبصوص    

، وكذلك الفرص املؤسساتية 13- 09واملرسوم التنفيذي  103املادة يف اجلزائر، وبالتحديد ما ورد يف 

تأمني  تقدم خدماتإىل حد ما الشركة الوحيدة اليت ، واليت هي اجلزائر يف شركة سالمة للتأميناتاملمثلة ب

صناعة التأمني  مام هذه الفرص املتاحة لتنميةهناك مجلة من التحديات تقف أ ، توصلنا بأنةتكافلي

، األمر الذي دفعنا إىل ختصيص هذا املطلب لتحديد هذه التحديات وتوضيحها جلزائرالتكافلي يف ا

  .على النحو األيت عرضه

  للتأمين التكافلي في الجزائرالقانونية التحديات : الفرع األول

م الشريعة اإلسالمية يف اجلزائر املوافق ألحكاو اإلطار القانوين املنظم لصناعة التأمني التكافلي يعترب     

منتجات تأمينية تكافلية، ال يسمح ال بتقدمي ، الذي قانون التأمني احلايل، يف ظل من أكرب التحديات

مثل ما هو  ،ضمن نصوص وبنود قانونية واضحة صريحالشكل الب وال بقيام شركات تأمني تكافلي

قوانني لتنظيم سلطا�ا التشريعية أصدرت واليت  يف كل من ماليزيا، السعودية واإلمارات،معمول به 

، هذا الذي هافيلقوانني املنظمة للتأمني التجاري أو مكملة ل بصفة منفصلة صناعة التأمني التكافلي

�ا املشرع اجلزائري خبصوص التأمني يفتقده قطاع التأمني يف اجلزائر رغم اخلطوات البسيطة اليت قام 

التكافلي، واليت اعتربناها فرص ميكن البناء عليها لتنمية التأمني التكافلي يف اجلزائر، إال أن تقنني التأمني 

التكافلي مبادة واحدة حتدد مفهومهم ومرسوم تنفيذي واحد ينظر له على أنه مبثابة القانون النموذجي 

 بناء على ما، وهذا اف وغري مكتمل الشروط واملتطلباتل تعاوين، غري كلقيام شركات تأمني ذات شك

جند  حيث، 13-09واملرسوم التنفيذي  103دة بعد حتليل مضمون املااستخالصه من نقائص، سبق 

  :نبينها على سبيل الذكر وال احلصر فما يلي القانونية هناك بعض التحديات بأن

ارسة أعمال وأعمال التأمني التكافلي، بسب تقنني ممبني أعمال التأمني التجاري  التداخل - 

 التأمني التكافلي من قبل شركات التأمني التجارية احلالية الناشطة يف قطاع التأمني اجلزائري،

 يتناىف واملتطلبات الشرعية للتأمني التكافلي؛وهذا األمر 
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التأمني احلالية، فقد غيب حال القبول مبمارسة أعمال التأمني التكافلي من قبل شركات يف  - 

قانون التأمني اجلزائري إجراءات حتول هذه الشركات من شركات تأمني جتارية إىل شركات تأمني 

 تكافلية؛

خبصوص هدف حتقيق الربح من عدمه بالنسبة للشركات املؤسسة وفق القائم التناقض القانوين  - 

ال �دف الشركة  وع الربح الذين، كون القانون مل يوضح 13- 09القانون النموذجي باملرسوم 

إىل حتقيقه هل الربح الناتج عن األنشطة القائمة بينها وبني املشرتكني، أم الربح القائم بينها وبني 

 ؛املوارد املالية للشركةنفس القانون جزءا من  هالذي اعترب الربح الناتج عن االستثمار، الغري مثل 

التأمني التكافلي وتوافقها وأحكام الشريعة  على ضرورة مشروعية أعمال 103تأكد املادة  - 

التأمني ذات الشكل التعاوين ختضع  اإلسالمية، ويف نفس الوقت جند أن استثمارات شركة

يف حتديد أصناف  املعمول بهالتنظيم إىل  13-09إضافة إىل ما ورد يف املرسوم التنفيذي 

ب أصنافه قائمة على معدل والذي جند أغل، ونسب استثمارات شركات التأمني يف اجلزائر

 الفائدة احملرمة شرعا؛

غياب البنود القانونية الالزمة لضبط العالقات التأمينية واملالية القائمة بني شركة التأمني  - 

 ومشرتكي التأمني؛

غياب البنود القانونية الالزمة لضبط العالقة القائمة بني املشرتكني أنفسهم، وهل جتتمع صفة  - 

تكييف التأمني على أساس التعاون  وذلك بقصداملؤمن واملؤمن له يف املشرتك الواحد أم ال، 

 عاوضة؛على أساس املوالتربع وليس 

، صندوق على مستوى شركة التأمني امللزمة إلنشاء صندوقني التفصيلية غياب البنود القانونية - 

 وصندوق للمسامهني أو ألعمال الشركة، وتقنني الفصل بينهما؛للمشرتكني أو للتأمني، 

ملكية صندوق التكافل واشرتاكاته، فهل  خبصوص مسألة 103الغموض القانوين يف نص املادة  - 

 .تقنن ملكيتهما لصاحل املشرتكني أم لصاحل الشركة
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  التحديات التشغيلية للتأمين التكافلي في الجزائر: الفرع الثاني

 103املستنبطة من حتليل القانون اجلزائري للتأمني بصفة عامة واملادة  إضافة إىل التحديات القانونية   

ميكن هناك حتديات تشغيلية للتأمني التكافلي يف اجلزائر  بصفة خاصة، 13- 09منه واملرسوم التنفيذي 

سنوضحها ضمن صناعة التأمني يف اجلزائر ب واملتعلقةاستخالصها من املتطلبات السابق التطرق هلا 

  :النقاط التالية

املالئمة إلدارة أعمال شركات التأمني التكافلي يف الشرعية عدم حتديد النموذج أو الصيغة  - 

فرض ا يف إدارة أعماهلا بكة التأمني اعتمادهشر إدارية ميكن لصيغة  ةرد أيمل تاجلزائر، حيث 

لتأمني التكافلي، هل صيغة الوكالة أو املضاربة، أو الصيغة املختلطة بينهما أو صيغة ها لارستمم

 الوقف أو أي صيغة أخرى؛

رار وتأمينات األشخاص، هناك حتٍد إضافة إىل الفصل املعمول به يف اجلزائر بني تأمينات األض - 

ب الفصل و وهو وج، من شركات جتارية إىل شركات تكافليةمام شركات التأمني يف حال حتوهلا أ

 ؛هيئة املشرتكني، من خالل تأسيس صناديق أو حسابات خاصة بكل هيئةاملسامهني و هيئة بني 

االعتماد على املطالبة حبصة إضافية من االشرتاكات لتغطية العجز احلاصل يف صندوق الشركة،  - 

 ات إدارة العجز يف صندوق التأمني التكافلي؛عوض االعتماد على القرض احلسن كأحد متطلب

منخرط وربطه بأساس  5000حتديد احلد األدىن للمشرتكني يف النظام التعاوين لشركة التأمني بـ  - 

 شركات التأمني التقليدية؛ب مقارنة قيامها، ما يعترب حاجز أمام قيام وتطور هذه الشركات

ما عدا مقارنة بعدد شركات التأمني التجاري، لتأمني التكافلي افتقار قطاع التأمني لشركات ا - 

مة للتأمينات اليت ميكن اعتبارها إىل حد ما شركة تأمني تكافلي يف اجلزائر نتيجة شركة سال

والحتواء هيكلها التنظيمي على هيئة سالمة الدولية للتأمني التكافلي،  انتمائها إىل جمموعة

  ؛رقابة شرعية

هلذه  السوقيةكون احلصة اجلزائري،   قطاع التأمنيإنتاجية  يف مسامهات التأمني التكافليضعف  - 

 ؛يف ظل املنافسة الشديدة لشركات التأمني التجارية األخرى %4ال تتجاوز نسبة التأمينات 

ن نسبة من أعماهلا إلزام شركات التأمني الناشطة يف قطاع التأمني اجلزائري بالتنازل اإلجباري ع - 

أن مجيع شركات التأمني والذي يتعامل بإعادة التأمني التجارية حبكم ) CCR(للمعيد الوطين 
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عائق سيكون هذا مبثابة عيد أو لشركة إعادة تأمني تكافلي، افتقار اجلزائر ملجتارية، باإلضافة إىل 

 أمام ممارسة التأمني التكافلي يف اجلزائر؛

التأمني ذات الشكل التعاوين، أو إلزام شركات التأمني الناشطة يف اجلزائر مبا يف ذلك شركات  - 

، باستثمار  مسامهات 103تلك اليت ستمارس أعمال التأمني التكافلي مبقتضى نص املادة 

مبثابة سيكون التأمني اليت حبوز�ا ضمن األصناف والنسب احملددة يف التنظيم املعمول به، 

يف  %50ما ال يقل عن كو�ا ستستثمر أمام شركات التأمني التكافلي،   ستثمارياال عائقال

يف األساس تعتمد على معدل الفائدة يف احتساب العائد، األمر الذي ال  واليتسندات اخلزينة 

معيارية أو شرعية و من ناحية ا عمول �امل االستثمار لشركات التأمني التكافليومتطلبات  يتوافق

 ؛اتمن ماليزيا، السعودية واإلمار  يف كلعملية كما هو احلال من ناحية 

غياب الثقافة التأمينية بصفة عامة لدى املستهلك اجلزائري سواء كان التأمني جتاري أو حتدي  - 

االقتصاد االشرتاكي حيث كانت آنذاك الدولة خلفه نظرا للفكر االتكايل الذي  تكافلي، وهذا

�  احلماية والتعويض دون اللجوء إىل التأمني، باإلضافة إىل عدم تركيز وسائل اليت تقدم��

 1اإلعالم على نشر الوعي التأميين، ومدى أمهية التأمني يف حياة الفرد وا�تمع؛

النظرة السلبية للتأمني واعتباره كضريبة مفروضة وختوف املواطن من عدم االستفادة من وثيقة  - 

اخلطر احملتمل الوقوع واخنفاض مستوى دخل  االستفادة ال تتم إال بتحققهذه  التأمني، كون

 2.ارتفاع النفقات املعيشيةاألفراد و 

  

  

  

  

                                                 
كمال رزيق، التأمني التكافلي كحل ملشكلة غياب ثقافة التأمني يف الوطن العريب بالرجوع إىل حالة اجلزائر، حبث مقدم للندوة الدولية   - 1

 25يومي  ، اجلزائر،1جامعة سطيف سسات التأمني التكافلي بني األسس النظرية  والتجربة التطبيقية،حول شركات التأمني التقليدي ومؤ 

  .، بتصرف6، 5ص ص،  ،2011أفريل  26و

  .املرجع نفسه -  2
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  التحديات االحترازية للتأمين التكافلي في الجزائر: الفرع الثالث

على ما سبق عرضه خبصوص هيئة اإلشراف والرقابة على شركات التأمني يف اجلزائر ومتطلبات  اً بناء    

تحديات جمموعة من ال هاستواجهيف اجلزائر،  أعمال التأمني التكافليممارسة ا املالية، جند أن مالء�

  :نوردها فما يلي، حرتازيةاال

أعمال شركات كحد أدىن مطلوب لتسوية التزامات مالءة املالية  مناسب لل عدم توفر إطار - 

باعتبار اإلطار املعمول به يف اجلزائر هو عبارة عن مجلة من املتطلبات ، التأمني التكافلي

 التأمني التجارية؛املوضوعة واملوجهة أساس لشركات 

شراف والرقابة على شركات التأمني مبعية إطار العمل الرقايب املمارس من قبل هيئة اإلعدم تالءم  - 

احملافظني واملراقبني لوزارة املالية يف اجلزائر، ومتطلبات الرقابة الشرعية على أعمال شركات التأمني 

 ليزيا، السعودية واإلمارات؛يف كل من ماهو احلال التكافلي املعمول �ا دوليا كما 

الرقابة الشرعية على أعمال التأمني يف اجلزائر، بسبب أن مجيع شركات قطاع التأمني هي غياب  - 

 ال تعطي أي اعتبار ملشروعية أعماهلا وتوافقها وأحكام الشريعة اإلسالمية؛ شركات جتارية

تشكيل االحتياطات واملخصصات التنظيمية ومتثيلها بعناصر األصول ضمن امليزانية املالية  - 

كأحد متطلبات مالء�ا املالية، يعترب حتدي أخر أمام تأسيس شركات التأمني لشركة التأمني  

  .وم على أساس معدل الفائدة الربويالتكافلي يف اجلزائر كون أن كل من التشكيل والتمثيل يق

التأمني التكافلي يف اجلزائر ضئيلة مقارنة الفرص احلالية املتاحة لقيام أن ميكننا القول ب األخرييف 

ر لتنمية اقرتاح إطا رية اليت تقف أمامه، األمر الذي يدفعنا يف املبحث املوايل إىل حماولةبالتحديات الكث

ار النظري للتأمني التكافلي وإطاره شركاته يف اجلزائر، استنادا إىل اإلط التأمني التكافلي وآليات عمل

  .العملي املطبق يف نظام التأمني التكافلي املاليزي، السعودي واإلمارايت
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  شركاته في الجزائر ح لتنمية التأمين التكافلي وآليات عملإطار مقتر : المبحث الثالث

شركاته  وآليات عمل التكافليلتأمني تنمية اسنحاول من خالل هذا املبحث األخري، اقرتاح إطار ل     

من هذا  والثاين وهذا من خالل االعتماد على النتائج النظرية املتوصل هلا يف الفصل األوليف اجلزائر، 

الدولية للتأمني التكافلي، باإلضافة إىل النتائج الشرعية والضوابط ، واملبنية على أساس املعايري البحث

التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا،  خالل التحليل املقارن ملتطلباتث من ليها يف الفصل الثالاملتوصل إ

  .ي حاليااجلزائر  قطاع التأمني السعودية واإلمارات، وكذلك الفرص القانونية واملؤسساتية املتاحة يف

  في الجزائر وشركاته للتأمين التكافلي تنمية الجانب القانوني: المطلب األول

 تنمية اجلانب القانوين للتأمني التكافلي وأعمال شركاته يف اجلزائر مبثابة الركيزة األساسية األوىل اليت إن   

  .يقوم عليها هذا اإلطار املقرتح، واليت سنخصها بشيء من التفصيل عرب طيات هذا املطلب جيب أن

  والمصطلحات المتعلقة به التأمين التكافلي: الفرع األول

وضبط  تبيان مفهوم التأمني التكافليقبل بناء قانون منظم للتأمني التكافلي يف اجلزائر، البد أوال من   

، وهذا العتبار الفروق اجلوهرية اليت وجدناها بني التأمني يف هذا ا�الأهم املصطلحات املستخدمة 

تأمني التكافلي نخصص هذا الفرع لضبط وتفسري مفهوم السالتكافلي والتأمني التجاري، لذا 

  :املنظم له يف اجلزائر، وذلك على النحو األيت القانونواملصطلحات املتعلقة به واليت جيب أن يتضمنها 

  :التأمين التكافليتعريف  .1

بني جمموع املشرتكني فيه واملعرضني لنفس اخلطر أو جلملة من األخطار اتفاق منظم " :ويعرف على أنه

يدفعون اشرتاكات على أساس االلتزام بالتربع ليكونوا بذلك  يف أنفسهم،اليت قد تصيبهم يف ماهلم أو 

إىل شركات بأجر  تسيريهصندوق له شخصية اعتبارية، يطلق عليه صندوق املشرتكني، الذي يوكل 

�دف إصالح الضرر الالحق بأحد و وفق ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية، املشرتكني،  مسامهة بالنيابة عن

  ".كني إن وقع، واستثمار ما زاد عنهم كفائض لصاحلهم ولصاحل من عمل على ذلكاألفراد املشرت 

دائما هلذا التعريف،  تبقى املرجعية األساسية بشرط أن لكنيعرف التأمني التكافلي بصيغة أخرى، وقد 

 الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،) 26(هي نص املعيار الشرعي رقم 

بشأن األحكام والضوابط الشرعية ألسس التأمني التعاوين، والصادر ) 200(واملادة األوىل من القرار رقم 

  .الدويلرون �مع الفقه اإلسالمي شية والعدعن الدورة احلا
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 :1المصطلحات المرتبطة بالتأمين التكافلي .2

 :يزة له عن نظريه التجاري، وهيأهم املصطلحات املستخدمة يف جمال التأمني التكافلي واملم وتتمثل يف

 :التكافلي وثيقة التأمين -

أو /تربمه شركة التأمني التكافلي مع األشخاص الطبيعيني وهذا املصطلح على العقد الذي يطلق 

والقائم على أساس التربع وليس املعاوضة، واملوافق ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، والذي املعنويني، 

 نوع التغطية نطاقها وشروطها؛ وأن يتضمن ،)أنظر الفصل األول( أركانه مجيع يستويفجيب أن 

 :صندوق المشتركين -

ويطلق عليه كذلك تسمية حساب أو هيئة املشرتكني، املؤمن هلم، محلة الوثائق، وخيص جمموعة 

والذين من حاملي وثاق التأمني التكافلي ) املؤسسات(أو املعنويني /و) األفراد(األشخاص الطبيعيني

  يتمتعون بالتغطية التأمينية، وامللتزمني مبوجبها بتأدية االشرتاكات التأمينية التكافلية لصاحل هذا الصندوق؛

 :صندوق المساهمين -

يطلق مصطلح صندوق، حساب، هيئة املسامهني، أو محلة األسهم على جمموعة األشخاص الطبيعيني 

التأمني التكافلي وسامهوا يف رأس ماهلا، إما بالتأسيس أو الشراء أو املعنويني الذين متلكوا أسهم شركة /و

بعد ذلك، وتتوىل هيئة املسامهني القيام بإدارة الشركة من خالل جملس إدار�ا، وجيب أن تكون ذمتهم 

  املالية وصفتهم القانونية مستقلة ومنفصلة عن هيئة املشرتكني؛

 :القرض الحسن -

غ املايل الذي تقرضه هيئة املسامهني لصاحل صندوق هيئة املشرتكني، يقصد مبصطلح القرض احلسن املبل

 ملواجهة العجز احلاصل فيه، شريطة أن يكون القرض حسنا بال زيادة، أي بال فوائد ربوية؛

 :الفائض التأميني -

                                                 
رياض منصور اخلليفي، قوانني التأمني التكافلي، األسس الشرعية واملعايري الفنية، دراسة معيارية ألغراض تقنني أعمال شركات التأمني  - 1

 ،2010أفريل  12و11يومي اجلامعة األردنية، التكافلية، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، آبعاده أفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، 

  .19، 17ص ص، 
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كمحصلة للفرق املوجب ) الوعاء التأميين(يقصد مبصطلح الفائض التأميين املتبقي يف صندوق املشرتكني 

بني موارد الصندوق واستخداماته، فهو جمموع املتبقي من اشرتاكات التأمني احملصلة وعوائد استثمارا�ا، 

بعد خصم كافة التعويضات واملصروفات واالحتياطات، وهو ليس بربح كون الربح ناتج عن تشغيل ذي 

 هدف جتاري، والفائض ناتج عن تشغيل ذي هدف تعاوين تكافلي؛

 :عيةهيئة الرقابة الشر  -

يطلق مصطلح هيئة الرقابة الشرعية على جمموعة الفقهاء املختصني يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، 

عن املخالفات الشرعية، كما  إبعادهاحيث يعهد إليهم النظر يف أعمال شركة التأمني التكافلي بغرض 

رارا�ا ملزمة، وتصدر تقريرها تناط �ا أعمال الرقابة والتفتيش على سالمة التطبيق العملي، وتكون ق

  . الشرعي السنوي الذي يتم ضمه إىل التقرير السنوي للشركة

  التجاريعن قانون التأمين قانون التأمين التكافلي فصل : الفرع الثاني

مما سبق وجدنا بأن تقنني التأمني التكافلي يف اجلزائر يعد من أهم التحديات اليت تقف أمامه، وعليه     

قانون للتأمني التكافلي يف اجلزائر، وجب أن نراعي توجهني، توجه أول يقضي بفصل قانون إلعداد 

التأمني التكافلي عن قانون التأمني التجاري، وتوجه ثان يقضي بإضافة فصل قانوين يف شكل مرسوم أو 

  :1الئحة تنفيذية، يتم إحلاقه بقانون التأمني التجاري احلايل، وفما يلي مربر كل توجه

 :جه األول القاضي بالفصلتو ال .1

يستند هذا التوجه إىل أن نظام التأمني التكافلي خيتلف متاما عن منافسه التجاري التقليدي من عدة 

جهة مصادره الفكرية وآلية عمله وضوابطه التقنية والشرعية، فضال عن جوانب إسرتاتيجية، وذلك من 

 التكافلي والتجاري يوجب الفصل بينهما يف التقنني مقاصده وأرباحه، فثبوت التباين الكبري بني النظامني

شكال وهيكال، ويساند ذلك أن مبدأ الفصل هذا يعززه ضرورة احرتام خصوصية التأمني التكافلي، وكونه 

مستمد من الشريعة اإلسالمية الغراء، األمر الذي حيتم عدم إدراجه ضمن قانون التأمني التجاري 

  .التقليدي

 

                                                 
  .12، 11املرجع نفسه، ص ص،  -  1
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 :القاضي بعدم الفصلالتوجه الثاني  .2

يستند كذلك هذا التوجه القاضي بعدم الفصل بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري قانونيا، إىل عدة 

هات اجل وأندوافع ومربرات تقنية، أبرزها أن التقنني جيسد عالقة الدولة �ذا الفرع من القطاع املايل، 

التقنية على كل القطاع، مبا يف ذلك التأمني التكافلي وفق أي املعنية بالرقابة على التأمني تطبق معايريها 

نظام من األنظمة املعمول �ا يف عرف الصناعة التأمينية، ومبا أن قواعد اإلشراف والرقابة متماثلة من 

حيث اجلهة اليت متارسها واألدوات اليت تستخدمها، فإن الفصل الشكلي بقانون خاص ومستقل للتأمني 

ن عدمي اجلدوى من الناحية العملية، بل البد وأن يقع فيه من التكرار النصي للكثري مما التكافلي يكو 

  .تضمنه القانون التقليدي املعمول به سلفا

بناء على مربرات كل توجه، ميكن القول بالنسبة لقانون التأمني التكافلي يف اجلزائر أنه ليس من 

التأمني التجاري، وإمنا يكفي إضافة فصل املتعلق ب 06-04احلايل  قانونالالضروري الفصل بينه وبني 

حمددة تراعي يف مضمو�ا املعايري الشرعية الدولية للتأمني التكافلي، وتلزم الشركات الراغبة  قانونية ببنود

 على هذه األعمال كفل الرقابةوت، اليت يقوم عليهاالشرعية يف مزاولة أعماله بتطبيق املبادئ والضوابط 

  . شركات التأمني التجاريةالرقابة على أعمال متاما مثل 

  تكافليتأمين  شركات تحول شركات التأمين التجاري إلى: الفرع الثالث

ا إىل حتليل مضمو�ا واستناد، 2020من قانون املالية لسنة  103نص املادة  ورد يف بناء على ما   

مسح لشركات التأمني التجارية مبمارسة السابق عرضه، وجدنا بأن قانون التأمني اجلزائري احلايل قد 

أعمال تأمني على شكل تكافل إىل جنب أعمال التأمني التجاري، أين خلصنا بأنه خمالف ملتطلبات 

ممارسة التأمني التكافلي املعمول �ا يف العامل بصفة عامة ويف كل من ماليزيا، السعودية واإلمارات بصفة 

رع تدارك النقص القانوين احلاصل واملتعلق مبسألة حتول خاصة، وعليه سنحاول من خالل هذا الف

شركات التأمني التجاري يف اجلزائر إىل شركات تأمني تكافلي قبل ممارستها ألعماله، وذلك على النحو 

  :األيت عرضه

  

  

  



 تنمية التأمين التكافلي وآليات عمل شركاته في الجزائر:              الفصل الرابع

  

 
217 

    :الخطوات الرئيسية لتحول شركة تأمين تجاري إلى شركة تأمين تكافلي .1

الراغبة يف التحول إىل شركة و  يف اجلزائر قبل شركة التأمني التجارية تتمثل اخلطوات الواجب اختاذها من

  :1تأمني تكافلية فما يلي

صة من قبل جملس إدارة الشركة يعهد إليها مهمة دراسة مشروع التحول، من تشكيل جلنة خمت - 

 جوانبه القانونية، التقنية والشرعية؛

وصي بدوره إىل اهليئة العامة للمسامهني ترفع اللجنة املختصة توصيا�ا �لس اإلدارة الذي ي - 

 باملوافقة على مشروع التحول؛

تعيني هيئة رقابة شرعية من ذوي اخلربة واالختصاص، وإدراجها ضمن اهليكل التنظيمي للشركة  - 

 دارة العامة للشركة، مع مراعاة املعايري الشرعية الدولية يف ذلك؛إلحبيث تكون تابعة ل

معايري هيئة باقي و ، للشركة ليصبح متوافقا ومعايري التأمني التكافليتعديل النظام األساسي  - 

بشكل خاص، وأحكام الشريعة اإلسالمية  احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 بشكل عام؛

على ما خيالف أحكام  اشتماهلامراجعة كافة االتفاقيات املوقعة مع الغري والتأكد من عدم  - 

 ؛الشريعة اإلسالمية

تعديل مناذج العقود اخلاصة باملنتجات التأمينية اليت تقدمها شركة التأمني، لتصبح خالية مما  - 

 خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية ومتسقة مع صيغة التأمني التكافلي الذي حتولت إليه الشركة؛

الشرعية تعديل نظم اإلدارية واحملاسبية، ونظام الرقابة الداخلية لتصبح متوائمة مع املعايري  - 

 حتويل كافة احلسابات البنكية للشركة إىل بنوك إسالمية؛، و واحملاسبية اليت يتطلبها التحول

 تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لكافة املستويات الوظيفية يف الشركة؛ - 

 .تنفيذ محلة إعالمية ودعائية شاملة للتعريف بالرسالة اجلديدة للشركة - 

                                                 
موسى مصطفى القضاة، حتول شركات التأمني التجارية إىل شركات تأمني إسالمية، جملة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة  - 1

  .1047، ص، 2015، لسنة 3، العدد 42اإلمارات العربية املتحدة، ا�لد 
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التأمني جاهزة ملباشرة أعماهلا التأمينية التكافلية اجلديدة، لكن بعد إمتام هذه اخلطوات تصبح شركة 

من وحقوقها  التجارية معاجلة أثار التحول على التزامات الشركة التكافلية باملوازاة يرتتب على الشركة

  .ناحية شرعية، بإتباعها آليات تنفيذية، نفصلها يف النقطة املوالية

 :تحول على التزامات الشركة وحقوقها من ناحية شرعيةاآلليات التنفيذية لمعالجة أثار ال .2

بقصد معاجلة أثار حتول شركة التأمني التجاري إىل شركة تأمني تكافلي، على االلتزامات واحلقوق من 

  :1ناحية شرعية، وجب على الشركة أن تتبع اآلليات التنفيذية التالية

باحلساب التقين اخلاص بعمليات التأمني حتتفظ شركة التأمني املتحولة إىل النظام التكافلي  - 

التجاري اليت جرت قبل قرار التحول، وخصوصا ما كان منها خيص وثائق تأمني سارية أو تلك 

 احلوادث اليت مل تغلق ملفا�ا بشكل �ائي؛

تقدير املخصصات التقنية اليت ختص حساب عمليات التأمني التجاري بشكل دقيق وقيد  - 

 قيمتها يف ذلك احلساب؛

تقوم الشركة ببذل كل جهد ممكن يف سبيل تصحيح الوثائق التأمينية اليت مت االكتتاب فيها قبل  - 

حمرمة شرعا فوجب  اً التحول وال تزال سارية املفعول، فإذا كانت هذه الوثائق تغطي أخطار 

التعاقد من ناحية شرعية وقانونية إلغائها، أما إذا كانت تغطي أخطار مباحة وجب تصحيح 

 ة؛وتقني

بعد تسوية أعمال حساب عمليات التأمني التجاري يتم إقفاله حماسبيا والنظر يف نتيجته، فإذا   - 

كانت خسارة معناه غري كافية لتسوية االلتزامات املرتتبة على وثائق هذا احلساب حتمل 

املسامهني هذا العجز، وإذا كانت هذه النتيجة ربح مينع شرعا على الشركة االنتفاع منه ووجب 

 .ليها التخلص منه بتوزيعه على املؤمن هلم محلة الوثائق التأمينية املرتبطة �ذا احلسابع

و�ذه اخلطوات واآلليات التنفيذية امللحقة �ا، نكون قد حاولنا إىل حد ما تدارك ما غيبه قانون التأمني 

  .ة احلاليةاجلزائري خبصوص ممارسة أعمال التأمني التكافلي من قبل شركات التأمني التجاري
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  في الجزائر وشركاته للتأمين التكافلي لييتنمية الجانب التشغ: المطلب الثاني

، وجب كمرحلة موالية تنمية كركيزة أوىل  بعد أن تطرقنا إىل اجلانب القانوين للتأمني التكافلي يف اجلزائر   

الثانية اليت يقوم عليها هذا اجلانب التشغيلي ألعمال شركات هذا النوع من التأمني، باعتباره الركيزة 

  .قرتح، لذا مت ختصيص هذا املطلب للتطرق إىل هذا اجلانب بشيء من التفصيلاإلطار امل

  في الشركة صيغة إدارة أعمال التأمين التكافلي: الفرع األول

يف  صيغ إدارة العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي ومناقشتهااألسس النظرية لبعد عرض     

 والوقوف على بعض تطبيقا�ا يف الدول الثالثة حمل الدراسة، خاصة دولة اإلمارات اليت، الفصل األول

فإنه من املرجح اعتماد كل من على كل من صيغيت الوكالة واملضاربة،  يعتمد نظام التأمني التكافلي فيها،

التأمني لتنمية  املقرتح طاراإل هذا الشركة ضمنوصيغة املضاربة يف إدارة  صيغة الوكالة بأجر معلوم

تطبيق صيغة الوكالة بأجر يف إدارة العالقة التعاقدية بني الشركة وصندوق حيث يتم  ،التكافلي يف اجلزائر

املشرتكني فيما يتعلق بالعملية التأمينية، وتطبيق صيغة املضاربة بنسبة مئوية مشاعة من أرباح العملية 

  :يرجع إىل ما يليهذا الرتجيح كني أو صندوق التكافل، وبيان االستثمارية ألموال صندوق املشرت 

إن هذا الرتكيب يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية كون أجر الوكالة معلوم علم  -

 الشركة بقسط تأمينها، وحصة املضاربة نسبة مئوية مشاعة من ربح رأس املال ال من أساسه؛

تكون معلومة وحمددة مسبقا من قبل الشركة، يضمن احتساب أجر الوكالة من األقساط واليت  -

من قبل املسامهني بأداء فعال، فضال على حتفيزهم ) صندوق التكافل( إدارة العملية التأمينية

 لتعظيم الصناعة التأمينية التكافلية والعمل على انتشارها؛ 

ال من  اط التأمينية،إن املضاربة مقابل نسبة مئوية مشاعة من أرباح استثمار املتوفر من األقس -

األقساط نفسها كو�ا رأس املال ال رحبه، وال من الفائض كونه حق خالص للمشرتكني ال 

 غريهم، من شأنه إدارة العالقة التعاقدية بأسلوب عمليايت متكافئ وجائز شرعا؛ 

يف وجود فصل بني صندوق املسامهني مبوجوداته وصندوق املشرتكني مبوجوداته، خصوصا  -

، مع إمكانية تطبيق الرمسلة املزدوجة للفائض التأميين بني صندوق املشرتكني االستثمارية العملية

وشركة التكافل، وشركة التكافل وشركة إعادة التكافل، وصندوق إعادة التكافل وشركة إعادة 

  .التكافل، واليت سنوضحها الحقا يف متطلبات الفائض التأميين وفق هذا اإلطار املقرتح
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  استثمار موجودات صناديق الشركة : انيالفرع الث

ضمن هذا اإلطار  إن اعتماد صيغة املضاربة يف استثمار موجودات صناديق شركة التأمني التكافلي    

مبا يتوافق ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، لكن  ايعد املطلب األساسي لتكييف استثمارا� املقرتح،

  :مراعاة املتطلبات التاليةيف اجلزائر  على مشغلي شركة التأمني التكافلي وجبإضافة إىل هذا 

االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وضوابطها يف إدارة العملية االستثمارية والنص عليه يف عقود  - 

 التأمني املصدرة من قبل الشركة، وتوضيح معامله جلمهور املشرتكني قبل التعاقد؛

ركة،  تناط هلا مهمة وضع السياسات واالسرتاتيجيات االستثمارية للش تأسيس جلنة لالستثمار - 

 ؛تواالسرتاتيجياكما تشرف هذه اللجنة على متابعة ومراقبة درجة تنفيذ هذه السياسات 

مراعاة الفصل بني استثمار موجودات صندوق املشرتكني واستثمار موجودات صندوق  - 

بني صندوق ) تأمينات األشخاص(التكافل العائلي املشرتكني، باإلضافة إىل التفرقة يف صندوق 

 خماطر التكافل للمشرتكني وصندوق استثمارا�م، باعتبار املدى املتوسط والطويل هلذه األخرية؛

االستثمار باملسامهة التشاركية النسبية جلزء من الفائض التأميين الصايف بني صندوق التكافل  - 

 االستثمارية؛وشركة التكافل بوصفها مشغل العملية 

 االستثمارية لكل صندوق يف الشركة؛املنتظرة من وراء العملية األهداف  حتديد - 

كما هو معمول به يف    حتديد األصناف االستثمارية املناسبة اللتزامات كل صندوق يف الشركة - 

  ؛كل من التجربة السعودية واإلماراتية للتأمني التكافلي

 من ناحية الطبيعة، املدة، املنطقة؛توزيع احملافظ االستثمارية لكل صندوق  - 

 تقييم دوري لكل األصول االستثمارية وحتديد درجة التناسب بينها وبني اخلصوم؛ - 

لية املتعلقة يللتقليل من املخاطر التشغ التأكد من كفاءة القائمني بالوظيفة االستثمارية يف الشركة -

 باالستثمار؛

 ؛يف الشركة كل صندوقاستثمارات  ملخاطر وااللتزامات املتعلقة باحتديد  - 

 ؛املتعلقة باستثمارات كل صندوق التحكم يف خماطر السوق وخماطر االئتمان وخماطر السيولة - 

االستثمارية  إجراءات التدقيق واملراقبة على املخاطرتبين نظام متكامل إلدارة املخاطر من حيث  - 

 ؛)يف الفصل الثاين 4-2أنظر الشكل ( املخاطرهذه الطرق املناسبة لتحديد وقياس وتقييم و 
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يف حبسب كل صندوق وبإمجايل االستثمارات إعداد التقارير الدورية عن أنشطة االستثمار  - 

 الشركة؛

أن تكون هذه التقارير قد مت إجنازها بأسلوب يسمح هليئة الرقابة واإلشراف بفحصها والتأكد  - 

 .التنظيم املعمول بهها ومراقبتها من ناحية مالية، وكذلك من ناحية شرعية يف ظل من

  وتسوية العجز بالقرض الحسن في الشركة ،الرسملة المزدوجة للفائض التأميني: الثالثالفرع 

استنادا إىل ما سبق التطرق له خبصوص الفائض التأميين احلاصل يف صندوق املشرتكني يف شركة     

سيخصص هذا الفرع لضبط  تسوية العجز بالقرض احلسن من ناحية نظرية وتطبيقية،، و التكافلي التأمني

لتأمني التكافلي وآليات ا املقرتح لتنميةطار اإل ضمنمن الفائض والعجز والقرض احلسن كل   متطلبات

  :شركاته يف اجلزائر، وذلك كاأليت عمل

الشريعة اإلسالمية بصفة عامة ونصوص املعايري مراعاة أحكام جيب يف ظل هذا اإلطار املقرتح،  - 

الشرعية بصفة خاصة يف معاجلة الفائض التأميين أو العجز ومتويله بالقرض احلسن من قبل 

 القائمني عليهم يف الشركة؛

خرطني يف صندوق نالوثائق التأمينية املالتأميين حق خالص حلملة ) العجز( اعتبار الفائض - 

، مع شيء منه) هيئة املسامهني(غريهم ودون أن تأخذ الشركة  املشرتكني، وحدهم فقط دون

 ؛تبيان هذا للمشرتكني ضمن بند واضح وصريح يف عقود تأمينهم

بني ) السالب(احلاصل يف صندوق املشرتكني ناتج الفرق املوجب ) العجز(اعتبار الفائض  - 

 ؛)خسارة(إيرادات الصندوق ونفقاته وليس رحبا 

 :ض التأميني وحسابهبخصوص تحديد قيمة الفائ -

يف حتديد الفائض التأميين يف صندوق ) أرجع للفصل الثاين(اعتماد طريقة الوعاء التأميين الواحد 

حيسب من حفظ ملبادئ التأمني التكافلي، و  املشرتكني على مستوى الشركة، ملا يف هذه الطريقة

 :املقرتح وفق املعادلة التاليةالفاض التأميين يف شركة التأمني التكافلي حبسب هذا اإلطار 

  

  

 

  )عوائد إعادة التكافل+ أرباح استثمار التكافل+ المحصلة اشتراكات التأمين ( = الفائض التأميني للتوزيع

أجرة + نفقات إعادة التكافل+ المخصصات التقنية المشكلة + تعويضات التأمين المدفوعة ( - 

  )نصاب الزكاة+ الوكالة
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 :التأميني بخصوص توزيع الفائض -

الفائض التأميين بعد استشارة هيئة الرقابة الشرعية على مستوى شركة التأمني، ويوزع على  توزع نسبة من

مجيع املشرتكني بغض النظر عن التعويضات املدفوعة جلرب ضرر أحد منهم احرتاما ملبدأ التعاون والتشارك 

حصة ممنوحة لكل واحد من مشرتكي إما يوزع على شكل الذي هو أساس وهدف التأمني التكافلي، 

 :بتخفيض اشرتاكا�م للسنة املوالية، ويتم ذلك وفق املعادلة التاليةالصندوق أو 

  

  

 

 :1بخصوص استثمار الفائض التأميني - 

استثمار نسبة من الفائض التأميين بأسلوب املضاربة أو الوكالة مع شركة التأمني مع مراجعة  - 

 نسب توزيع األرباح بني صندوق املشرتكني والشركة؛

رمسلة نسبة من الفائض التأميين عن طريق مسامهة صندوق املشرتكني النسبية بامتالك جزء  - 

ة جزء من الفائض الذي خصص من من أسهم الشركة املديرة، وذلك من أجل إعاد

 لإلدارة؛

رمسلة نسبة من الفائض التأميين لصندوق إعادة التكافل بامتالك جزء من أسهم الشركة  - 

 املديرة لعملية اإلعادة، وذلك من أجل إعادة جزء من الفاض الذي خصص لإلدارة؛

صندوق هيئة أما يف حالة العجز فيتم تسويته بطلب قرض حسن من هيئة املسامهني ليمول  - 

املشرتكني، حىت يتمكن هذا األخري من تسوية التزاماته اجتاه املنخرطني فيه، على أن يسدد هذا 

القرض دون فوائد على فرتات أو فرتة واحدة حيددها قرار هيئة الرقابة الشرعية يف الشركة من 

 .الفوائض املتحققة يف صندوق املشرتكني مستقبال

  

  

                                                 
ح صاحلي صاحل، تطوير صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر، يف إطار نظرية الرمسلة املزدوجة للفائض التأميين واالستثمار املشرتك لألربا  -  1

  .، مرجع سابق14التأمينية، ص، 

= الفائض التأميني حصة المؤمن له من
قيمة االشتراك للمؤمن له

االشتراكات إجمالي 
 x   الفائض التأميني للتوزيعقيمة  



 تنمية التأمين التكافلي وآليات عمل شركاته في الجزائر:              الفصل الرابع

  

 
223 

  في الجزائر وشركاته للتأمين التكافلي االحترازيانب تنمية الج: المطلب الثالث

سنتطرق إىل اجلانب االحرتازي كأخر ركيزة هلذا اإلطار املقرتح لتنمية التأمني التكافلي يف اجلزائر،     

الواجب تطبيقه على أعمال شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر، من طرف اهليئات الوصية على القطاع 

شركة يل احلفاظ على املالءة املالية لاإلشراف والرقابة على التأمني خصوصا، وهذا يف سبعموما وهيئة 

التكافل مبا يف ذلك الصناديق اليت تقع حتت إدار�ا، كل هذا سنفصل فيه من خالل هذا املطلب على 

  .النحو األيت عرضه

  المالءة المالية ألعمال التأمين التكافلي في الشركة: الفرع األول

الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية واملتعلق مبتطلبات  )11(دا إىل نص املعيار رقم استنا  

املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي، والذي سبق التفصيل فيها يف الفصل األول، وكذلك باالعتماد 

مقارنة بالسعودية  هنا األفضل او�يف احتساب احلد األدىن املطلوب للمالءة املالية ك ةاملاليزي تجربةعلى ال

املطلوب الءة املالية تحديد احلد األدىن هلامش املسنقوم من خالل هذا الفرع بوضع مقرتح ل واإلمارات،

  :وفق اخلطوات التايل ترتيبها أمني التكافلي يف اجلزائر،لشركات الت

ش املالءة املالية لشركات رأس املال املقابل للمخاطر يف حتديد احلد األدىن هلام اعتماد أسلوب - 

عوض أسلوب املؤشرات اخلطية التقليدي الذي يستخدم حاليا يف  التأمني التكافلي يف اجلزائر

 ؛حتديد متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التجارية

، كاملخاطر )14(وفق نص املعيار الشرعي رقم  حتديد وتصنيف املخاطر املهددة ملالءة الشركة - 

التشغيلية، خماطر السوق واالئتمان وغريها من املخاطر األخرى اليت يراها التقنيون بأ�ا �دد 

 أعمال الشركة ومالء�ا املالية؛

مراعاة الفصل عند حتديد احلد األدىن املطلوب هلامش املالءة املالية لصندوق املسامهني،   - 

 دوق املشرتكني؛وحتديد احلد األدىن املطلوب هلامش املالءة املالية لصن

ة لصندوق التكافل العام مراعاة الفصل عند حتديد احلد األدىن املطلوب هلامش املالءة املالي - 

واحلد األدىن املطلوب هلامش املالءة املالية لصندوق التكافل العائلي ) األضرارتأمينات (

 ؛)تأمينات األشخاص(
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التأمني التكافلي يف اجلزائر حبسب هذا الية لشركة يتم حتديد احلد األدىن املطلوب للمالءة امل - 

 :املعادلة التالية اإلطار املقرتح وفق

 

  

  

  :املسامهني حيث، هامش املالءة املالية لصندوق

  

  

  

هامش املالءة املالية لفرع التكافل العام حني هامش املالءة املالية لصندوق املشرتكني، قد يتشكل من  يف

واحد فقط  لية لفرع التكافل العائلي، ويف حال ما كانت الشركة متارس نوعمضاف له هامش املالءة املا

نفسه هامش املالءة املالية هلذا الفرع شرتكني يكون هامش املالءة املالية لصندوق املمن فروع التأمني ف

  :التأميين، ويتم حساب هامش املالءة املالية لصندوق املشرتكني وفق املعادلة التالية

  

  

  

  

رأمسال إلنشاء باإلضافة إىل حتديد هامش املالءة املالية للشركة التأمني التكافلي وجب توفري احلد األدىن ل

لشركة التأمني التكافلي حبسب واعتماد هذه الشركة حبسب الفرع التأميين، كأحد متطلبات املالءة املالية 

  .التنظيم املعمول بهيف ظل   هذا اإلطار املقرتح

  الرقابة الشرعية على أعمال التأمين التكافلي في الشركة: الفرع الثاني

شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر، يتوجب على  هذا اإلطار املقرتح لتنمية آليات عمل يف ظل     

هيئة اإلشراف والرقابة على التأمني احلالية أن تستحدث على مستواها هيئة فرعية تناط هلا مهام الرقابة 

من هيئة للفتوى مكون  الشرعية على أعمال شركات التأمني التكافلي كجهاز للرقابة الشرعية اخلارجية

هامش المالءة المالية : (الحد األدنى لكل من=  هامش المالءة المالية للشركة 

 )هامش المالءة المالية لصندوق المشتركين+ لصندوق المساهمين 

الحد األدنى لرأس المال المقابل لكل = هامش المالءة المالية لصندوق المساهمين 

 المخاطر التشغيلية+ مخاطر السوق + مخاطر االئتمان : من

الحد األدنى لرأس المال المقابل لكل = المالءة المالية لصندوق المشتركين هامش 

مخاطر + مخاطر االئتمان + مخاطر المخصصات التقنية + مخاطر االكتتاب : من

 المخاطر التشغيلية+ السوق 
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وجب أن يكون ضمن ، كما يت)أنظر إىل الفصل الثاين( وهيئة للمراقبني الشرعيني، وهيئة للبحث والتطوير

يف حد ذا�ا، جلنة للرقابة الشرعية كجهاز للرقابة الشرعية الداخلية، اهليكل التنظيمي لشركات التكافل 

عليه استنادا إىل ما سبق التطرق له لي يف اجلزائر، و لتكافليكتمل بذلك احليز الرقايب على أعمال التأمني ا

  :سنحدد نطاق عمل كل نوع من الرقابة من خالل هذا الفرع كاأليتمن معايري شرعية وجتارب تطبيقية، 

 :الرقابة الشرعية الخارجية بواسطة الهيئة الشرعية لهيئة اإلشراف والرقابة على التأمين .1

التزام شركة التأمني التكافلي بالشريعة اإلسالمية يف مجيع أعماهلا، ونقصد �ا الفحص والتأكد من مدى 

داد التقارير والقوائم املالية، حيث مبا يف ذلك إصدار العقود، تطوير املنتجات، إبرام االتفاقيات، إع

  :يتمثل نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية التابعة للهيئة الوصية على قطاع التأمني فما يلي

اإلجراءات الرقابية املالئمة ألعمال شركات التأمني التكافلي من ناحية شرعية، دليل إعداد  - 

 لتغطية مجيع أنشطتها املتعلقة باجلوانب التقنية واجلوانب املالية؛

ملمة بأحكام الشريعة اإلسالمية املتعلقة بنطاق أعماهلا، التأكد من أن شركة التأمني التكافلي  - 

 جراءات الرقابية اليت يتطلب من اهليئة التأكد منها؛وملتزمة بتطبيقها، ومستوفية لإل

مراجعة االتفاقيات املربمة والعقود املصدرة خالل الدورة املالية، والتحقق من أ�ا ملنتجات تأمينية  - 

 معتمدة من قبل اهليئة الوصية على قطاع التأمني؛

االجتماعات، والتقارير مراجعة التقارير العامة للشركة وما تتضمنه من معلومات، وحماضر  - 

 التشغيلية واملالية، والسياسات واإلجراءات الداخلية يف الشركة؛

ذي قام به احملافظني واملفتشني توثيق نتائج املهمة الرقابية وإعداد تقارير عنها بناء على العمل ال - 

  .الشركةإلدارة بعد كل مهمة هذه التقارير  نسخة منتقدمي  املراقبني حتت إشرافها، مع وجوب

 :الشركةالرقابة الشرعية الداخلية بواسطة اللجنة الشرعية للرقابة في  .2

حيث يتوجب الرقابة الشرعية الداخلية جزء ال يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية يف شركة التأمني التكافلي، 

املراقبني الشرعيني الداخلني،  عملالصالحيات واملسؤوليات، ونطاق األغراض و  يكون هلا دليل يوضحأن 

 :والذي نوضحه فما يلي

 فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية للشركة التأمني التكافلي؛ - 
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التأكد من التقييد مببادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية يف إجناز األنشطة املختلفة على مستوى  - 

 الشركة؛

هام وإجنازها من قبل املكلفني �ا على كل املستويات اإلدارية فحص نوعية األداء عند القيام بامل - 

 للشركة؛

إجراء مسح للمجاالت اليت جيب الرتكيز عليها أثناء تنفيذ مهمة الرقابة الشرعية الداخلية، وفقا  - 

 ملا هو مناسب، �دف التعرف على األنشطة واملخاطر؛

الشرعية، ونتائج الرقابة الشرعية وتعليمات هيئة الرقابة  وإرشاداتمراجعة كل من فتاوي  - 

 ؛الداخلية واخلارجية للسنة السابقة

مجع وحتليل وتوثيق املعلومات عن الدفاتر واملستندات اليت متسكها الشركة يف ظل التنظيم  - 

املعمول به، بالصورة الكافية واملوثوقة واملالئمة لتوفري أساس سليم للنتاج النهائية والتوصيات 

 ة الشرعية الداخلية؛املتعلقة بالرقاب

مناقشة النتائج والتوصيات املتوصل إليها مع األطراف اإلدارية املعنية قبل إعداد التقرير النهائي  - 

، ليتم يف األخري رفع نسخة منه إىل جملس اإلدارة وإرسال نسخة أخرى هيئة يف شكله الكتايب

 الدولة؛الرقابة الشرعية بوصفها اجلهة الوصية على قطاع التأمني يف 

متابعة ما إذا كان اإلجراء املناسب قد أختذ بشأن النتائج النهائية للرقابة الشرعية الداخلية اليت   - 

كانوا قد ضمنوها يف تقريرهم، إضافة إىل متابعة أية توصيات تتعلق باألمور الشرعية واليت مت 

 .تقدميها من قبل هيئة الرقابة الشرعية

  ةأعمال التأمين التكافلي في الشركعن لقياس واإلبالغ المالي ا: الفرع الثالث

ة، اجعة للمؤسسات املالية اإلسالميامتثاال إىل معايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملر    

واإلطار احملاسيب لشركات التأمني التكافلي الذي تطرقنا له يف الفصل ، )12(وبالتحديد املعيار رقم 

الثاين من هذه الدراسة، باإلضافة إىل ما وجدناه كممارسات عملية يف كل من ماليزيا، السعودية 

أعمال  عنالقياس واإلبالغ أو اإلفصاح  ا الفرع حتديد متطلباتواإلمارات، سنحاول من خالل هذ

  .ريف اجلزائ التأمني التكافلياملالية كجزء من اإلطار املقرتح لتنمية  قوائمهاشركة يف ال
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 :القوائم المالية الخاصة بشركة التأمين التكافلي .1

تتمثل أهم القوائم املالية اليت تلتزم شركة التأمني التكافلي باإلفصاح عنها حبسب هذا اإلطار املقرتح 

  :لتنمية التأمني التكافلي وأعمال شركاته يف اجلزائر، فما يلي

 للشركة؛) امليزانية املالية(قائمة املركز املايل  - 

 ؛)حساب النتائج للمشرتكني( قائمة اإليرادات واملصروفات لصندوق املشرتكني  - 

 ؛)حساب النتائج للمسامهني( قائمة اإليرادات واملصروفات لصندوق املسامهني  - 

 قائمة التدفقات النقدية؛ - 

 قائمة التغيري يف حقوق املسامهني؛ - 

 .قائمة الفائض أو العجز للمشرتكني - 

حملاسبة املالية يف معيار اكن االعتماد على النماذج الواردة القوائم املالية ميأما بالنسبة لنماذج هذه 

أنظر (اإلسالمية واملتعلق بالعرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية لشركات التأمني  )12(اإلسالمية رقم 

  ).13امللحق رقم 

  :التكافليشركة التأمين عن القوائم المالية لواإلبالغ  متطلبات اإلفصاح .2

باإلضافة إىل حتديد أهم القوائم املالية ومناذجها اليت تلتزم �ا شركة التأمني التكافلي حبسب هذا اإلطار 

املقرتح، جيب كذلك على هذه األخرية عند إفصاحها على قوائمها املالية، مراعاة بعض املتطلبات اليت 

  :نوردها فما يلي

القوائم املالية   املعلومات ذات األمهية النسبية لكي تكون مجيعجيب أن تفصح القوائم املالية عن  - 

 كافية وموثوق �ا ومالئمة ملستخدميها؛

جيب أن حتتوي القوائم املالية على وصف واضح موجز للسياسات احملاسبية اهلامة اليت اتبعتها  - 

اشرتاكات  بإثباتركة إلعداد ونشر القوائم املالية، باخلصوص السياسات احملاسبية املتعلقة الش

وكذلك السياسات  التعويضات املدفوعة والتعويضات قيد الدفع، إثباتالتأمني التكافلي، 

نسبة جرة الوكالة و صول وخصوم الشركة مع تبيا�ا حبسب كل صندوق، أاحملاسبية اخلاصة بأ

 االستثمار وإعادة التأمني التكافلي؛ عوائد

 وتوزيعها القطاعي واجلغرايف؛اإلفصاح عن استثمارات الشركة بقيمها وأصنافها  - 
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جيب أن تفصح القوائم املالية عن األسس اليت اتبعتها شركة التأمني التكافلي يف احتساب  - 

 وتوزيع الفائض التأميين املتحقق يف صندوق أو حساب املشرتكني؛ 

ال جيب أن تفصح القوائم املالية عن أية قيود إشرافية استثنائية فرضتها اجلهة املشرفة على أعم - 

أو منعها من منعها  االشركة، وذلك إذا ترتب عليه تقييد حرية إدارة الشركة يف تصريف شؤو�

 من ممارسة أحد الفروع التأمينية اليت اعتمدت ألجلها؛

يف األخري يتوجب على شركة التأمني التكافلي حبسب هذا اإلطار املقرتح أن ترسل هذه القوائم  - 

الشرعية على مستوى هيئة اإلشراف والرقابة يف وزارة املالية يف أجل أقصاه املالية إىل هيئة الرقابة 

 60نشر ميزانيتها وحسابات نتائجها يف أجل أقصاه جوان من كل سنة، كما جيب عليها  30

وطنيتني على األقل، وإحدامها  جريدتني، يف جملس إدار�ا يوم بعد املصادقة عليها من طرف

 .نتائج أعماهلا بكل شفافية ، لتفصح عنباللغة العربية

  التكافل في الجزائر صناعة المقترح لتنميةطار إلالخطوات التطبيقية ل: المطلب الرابع

بعد حتديد الركائز الثالثة، القانونية، التشغيلية واالحرتازية لإلطار املقرتح لتنمية آليات عمل شركات    

ملطلب على وضع اخلطوات التطبيقية لتجسيد هذا التأمني التكافلي يف اجلزائر، سنعمل من خالل هذا ا

  .اإلطار املقرتح كنموذج جزائري للتأمني التكافلي

  الخطوات التطبيقية لعمل شركات التأمين التكافلي في الجزائر: الفرع األول

التأمينية إن تنمية آليات عمل شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر وحتقيق التوازن بني أطراف العملية    

  :1، وجتسيد ذلك ميدانيا يتطلب ما يلي)مشاركني/مسامهني(التكافلية 

وتشارك يف استثمار الفائض تكوين شركة مسامهة مفتوحة تدير عمليات التأمني التكافلي،  - 

برأمساهلا وعوائده واألجر الذي تأخذه عن الوكالة، ونسبتها احملددة من  التأميين الصايف، ختتص

ن استثمار موجودات التأمني على أساس املضاربة، أو األجر احملدد على أساس الربح احملقق ع

                                                 
1
لفائض التأميين واالستثمار املشرتك لألرباح صاحلي صاحل، تطوير صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر، يف إطار نظرية الرمسلة املزدوجة ل - 

  .، مرجع سابق16التأمينية، ص، 
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الوكالة باالستثمار، وتتحمل الشركة مجيع مصروفا�ا اخلاصة بأعماهلا، ومن تلك املصروفات 

 مصروفات استثمار موجودات التأمني؛

ن شركة تأسيس صندوق تأمني تكافلي له شخصية اعتبارية ويتمتع بذمة مالية مستقلة ع - 

التأمني، حلماية املوارد التكافلية يف حاالت العجز واإلفالس للشركة، وخيتص الصندوق 

باالشرتاكات وعوائدها وما يتم تكوينه من خمصصات تقنية والفائض التأميين، ويتحملون مجيع 

 املصروفات املباشرة املتعلقة بإدارة عمليات التأمني؛

ق، حتدد سياسته، وتشرف على سالمة إدارة عمليات هيئة توجيه وإشراف على الصندو  إجياد - 

 التأمني وخلوها من املخالفات؛

يف شركة التأمني، من خالل االستثمار باملسامهة التشاركية  )املشرتكني(التكافل  صندوق مشاركة - 

دوره يف إدارة شركة التكافل ويف االستثمارات  مما يزيد منالنسبية جلزء من الفائض التأميين، 

، ويصبح بذلك له أساس ة على مستوى مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية األخرىاملتاح

قانوين للتمثيل يف اهليئات اإلدارية لشركة التأمني التكافلي، مما ميكنه من املشاركة والرقابة وترشيد 

 ؛العمليات التأمينية

االنضباط الشرعي إجياد هيئة رقابة شرعية وتقنية مستقلة ومتعددة االختصاصات تضمن  - 

واالمتثال وااللتزام باملعايري التقنية للتأمني التكافلي على املستوى الداخلي للشركة، وتفعيل الدور 

الرقايب والتوجيه املركزي للدولة مبا يضمن جتسيد عناصر السالمة الشرعية والسالمة املالية 

 .والسالمة التقنية ملنظومة التأمني التكافلي

املؤسسي هلذه اخلطوات التطبيقية لتطوير املشاركة التعاونية التكافلية بني أطراف العملية وكتصور للوضع 

  :نضع الشكل التايل) مشرتكني/مسامهني(التأمينية 
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التأمني التكافلي يف اجلزائر، يف إطار نظرية الرمسلة املزدوجة 

  .، مرجع سابق
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الوضع المؤسسي المقترح لرسملة الفائض التأميني على مستوى التأمين ): 6-

  التكافلي

التأمني التكافلي يف اجلزائر، يف إطار نظرية الرمسلة املزدوجة صاحلي صاحل، تطوير صناعة 

، مرجع سابق15للفائض التأميين واالستثمار املشرتك لألرباح التأمينية، ص، 

:              الفصل الرابع

6-4(الشكل 

صاحلي صاحل، تطوير صناعة  :المصدر

للفائض التأميين واالستثمار املشرتك لألرباح التأمينية، ص، 
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  الخطوات التطبيقية لعمل شركات إعادة التأمين التكافلي في الجزائر: الفرع الثاني

التكافلي يف ظل هذا اإلطار املقرتح ملنظومة التأمني إن تنمية آليات عمل شركات إعادة التأمني    

يف التجسيد امليداين  التكافلي يف اجلزائر، وحتقيق التوازن بني أطراف عمليات إعادة التأمني التكافلي

  :1يستدعي وجود

شركة مسامهة مفتوحة تدير عمليات إعادة التأمني التكافلي، وتشارك يف استثمار فائض إعادة  - 

 التأمني؛

عن شركة  صندوق إعادة التأمني التكافلي له الشخصية االعتبارية ويتمتع بذمته املالية املستقلة - 

 إعادة التأمني؛

هيئة للتوجيه واإلشراف على صندوق إعادة التأمني التكافلي، تضع السياسات وتشرف على  - 

 سالمة إدارة عملية اإلعادة من قبل الشركة املديرة إلعادة التأمني؛

دوق إعادة التكافل يف شركة إعادة التكافل، من خالل املسامهة التشاركية النسبية اشرتاك صن - 

جبزء من الفائض الصايف إلعادة التأمني، مما يزيد من دور الصندوق يف إدارة الشركة والتمثيل يف 

 هيئا�ا والتمكن من مراقبة وترشيد عمليات إعادة التكافل؛

عن طريق القرض احلسن يف حالة عجز صندوق إعادة األساس القانوين الذي يؤصل للمساعدة  - 

 التكافل يف حدود نسبة املسامهة التشاركية؛

هيئة رقابة مستقلة ومتعددة االختصاصات، تتأكد من االمتثال النظامي واالنضباط الشرعي يف   - 

 .نظومة التأمينية إلعادة التكافلكامل امل

عملية وير املشاركة التعاونية التكافلية بني أطراف وكتصور للوضع املؤسسي هلذه اخلطوات التطبيقية لتط

  :نضع الشكل التايلإعادة التأمني التكافلي أو إعادة التكافل 

  

  

  

                                                 
1
  .21، 20المرجع نفسھ، ص ص،  - 
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صاحلي صاحل، تطوير صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر، يف إطار نظرية الرمسلة املزدوجة 
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الوضع المؤسسي المقترح لرسملة الفائض التأميني على مستوى ): 4-7(

  التأمين التكافلي

صاحلي صاحل، تطوير صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر، يف إطار نظرية الرمسلة املزدوجة 

، مرجع سابق20للفائض التأميين واالستثمار املشرتك لألرباح التأمينية، ص، 

:              الفصل الرابع

(الشكل 

صاحلي صاحل، تطوير صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر، يف إطار نظرية الرمسلة املزدوجة  :المصدر

للفائض التأميين واالستثمار املشرتك لألرباح التأمينية، ص، 
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  لخطوات التطبيقية لإلطار المقترح لصناعة التكافل في الجزائرابية لاآلثار اإليج: الفرع الثالث

القانونية، : إن اإلطار املقرتح لتنمية آليات عمل شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر بركائزه الثالث  

) مشرتكني/مسامهني(التشغيلية واالحرتازية، والوضع املؤسسي اجلديد لعالقة بني أطراف العملية التأمينية 

، سوف يؤدي إىل حتقيق )التكافل شركة إعادة/شركة التكافل(وأطراف عملية إعادة التأمني التكافلي 

  :جمموعة من اآلثار اإلجيابية نذكر منها ما يلي

حتقيق التوازن على مستوى اختاذ القرارات والسياسات املرتبطة بالعملية التأمينية وعملية اإلعادة،  - 

من خالل ترقية الدور التسامهي لصندوق التكافل يف شركة التأمني التكافلي، والدور التسامهي 

 ندوق إعادة التكافل يف شركة إعادة التأمني التكافلي؛لص

إعادة التوازن املرتبط بالكفاءة التشغيلية لصندوق التكافل، وصندوق إعادة التكافل ووضعيتهما  - 

املالية يف حالة الفائض، وذلك بتحقيق عوائد مزدوجة من نشاط االستثمار املباشر ونشاط 

اسرتجاع جزء من الفوائض واألرباح اليت تعترب أحيانا سببا يف  املسامهة التأمينية التشاركية، وبتايل

 عجز الصناديق التكافلية؛

ختفيض تكلفة التأمني التكافلي وتكلفة إعادة التأمني التكافلي على مستوى تقدير األقساط  - 

والتعويض بشكل جيعل صناعة التأمني التكافلي املباشرة والغري مباشرة أكثر تنافسية مقارنة 

 ة التأمني التقليدية؛بصناع

تطوير العالقات التشاركية بني شركات التأمني التكافلي وصناديق التأمني التكافلي من جهة،  - 

  .بني شركات إعادة التأمني التكافلي وصناديق إعادة التأمني التكافلي من جهة أخرىو 

ا سبق جند أن كل هذه النقاط جتعلنا أمام النموذج املوضح يف الشكل املوايل، كتصور للصيغة املركبة مم

  :يف اجلزائر التأمني التكافلي صناعةبني صيغة الوكالة وصيغة املضاربة يف إدارة 
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  النموذج المقترح إلدارة أعمال التأمين التكافلي في الجزائر): 8-4(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .من إعداد الباحث :المصدر

شركات التأمني  آليات عمليف ختام هذا املبحث ميكننا القول بأن هذا اإلطار اخلاص بتنمية      

السابق التطرق هلا يف فصول هذه  األسس النظرية والتجارب العمليةالتكافلي يف اجلزائر على ضوء 

مبثابة  اليت تعدو ، فليللتأمني التكا القانونية والتشغيلية واالحرتازيةتنمية اجلوانب ل يعترب كمقرتح الدراسة،

تتطلب  يبقى كمحاولة قد كما أن هذا اإلطاريف اجلزائر،  آليات عمل شركاته الركائز األساسية لتنمية 

املزيد من البحث والتطوير للوصول إىل أرقى املمارسات هلذا النوع من التأمني يف اجلزائر مبا يعظم من 

  .لتأمني التكافلي وشركاته العامليةأعمال ااز جلذب بامتي ه ويعزز تنافسيته وجيعله قطبإنتاجية قطاع

  

 

  

  حملة

  وثائق

  التأمين

 التكافلي

 صناديق استثمار شرعية

 

صندوق 

  التكافل

 أو المشتركين

  مشغل

  التكافل 

 المساهمينأو 

 استثمار الموجودات

 صندوق المشتركين

 موجوداتاستثمار 

  صندوق المساهمين

  عوائد المساهمة

  فائض %التشاركية عن رسملة 

  االستثمار كمضارب عوائد %+ أجرة الوكالة 

 شركة إعادة التأمين التكافلي

 االشتراكات

 التعويضات

 الفائضاستثمار 

تسدید 
المصاریف 
 التشغیلیة

 عوائد المساهمة إدارة إعادة التكافل عوائد االستثمار
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 :خالصة الفصل

فما نتطرق ه الكيفية والكمية، لواقع قطاع التأمني يف اجلزائر وأهم متطلباتهذا الفصل نا يف بداية تناول  

ختم يف تقف أمامه، لنالتحديات اليت إىل و ، القطاع هذا للتأمني التكافلي يف الفرص املتاحةإىل بعد 

 التطورات حيث وجدنا بأناته يف اجلزائر، تنمية التأمني التكافلي وآليات عمل شركل باقرتاح إطاراألخري 

متطلبات تنمية اقتصر أثرها على املتعاقبة على نظام التأمني يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة،  واإلصالحات

باحلد  حيث تعلقت كمية أكثر منها كيفية،  متطلبات اليت كانت يف الغالبو  دون غريه، التجاري التأمني

بأن كل كما الحظنا أيضا   ،لشركات التأمني التجارية األدىن لرأس املال املطلوب وهامش املالءة املالية

والرقابة تفتقد إىل مفهوم الرقابة  يف اجلزائر، خاصة هيئة اإلشراف اهليئات الوصية على قطاع التأمني

ال م التأمني يف اجلزائر نظام جتاري مها الرقابية على أعمال التأمني، كون نظاتنفيذ مهاآليات الشرعية يف 

الشريعة اإلسالمية بقدر مطابقتها يعطي أي اهتمام إىل مشروعية هذه األعمال وموافقتها ألحكام 

 توصلنا، يعلى نظام التأمني اجلزائر  التجاري الغالب الطابعلكن رغم ، ااملعمول � وموافقتها للمتطلبات

وذلك يف اجلزائر،  لتأمني التكافليلقيام وتنمية ا قانونية ومؤسساتية فرصكن اعتباره إىل أن هناك ما مي

من شركة سالمة وما يتوفر لدى  ،103دة واملا 13- 09املرسوم التنفيذي  ضمن بنود ما وردمن خالل 

توصلنا بأن التحديات اليت تواجه فقد  لكن باملوازاة شركة تأمني تكافلي بأصل املنشأ، كو�ا قدرات

، املتاحة الفرص القانونيةمني التكافلي يف اجلزائر أكثر من فرصه، وهذا جلملة التناقضات املوجودة يف التأ

جتارية دون مراعاة املعايري والضوابط الشرعية يف  لي من قبل شركاتكممارسة أعمال التأمني التكاف

ه التعاقدية واملالية، صيغ إدارة عالقاتلتأمني التكافلي خاصة يات عمل اأي بند يوضح آل، وغياب ذلك

بإضافة بنود تكميلية خاصة بالتأمني  انب القانوينبأن تنمية اجلالتحديات توصلنا هذه وبقصد جتاوز لذا 

باعتماد صيغة الوكالة  اجلانب التشغيليتنمية و  ،حاليا التكافلي وشركاته إىل التنظيم القانوين املعمول به

ورمسلة الفائض التأميين من خالل االستثمار  واملضاربة يف إدارة أعمال الشركة والفصل بني صناديقها

 اجلانب االحرتازيتنمية و  ،مبسامهة تشاركية بني صندوق املشرتكني وشركة التكافل وشركة إعادة التكافل

إدراج الرقابة الشرعية  اطر التأمني التكافلي، و من خالل اعتماد أسلوب هامش املالءة القائم على خم

اليت جيب  مبثابة املتطلبات الالزمة يه كهيئة خارجية وداخلية مراقبة ألعمال شركات التأمني التكافلي،

  .التأمني التكافلي وآليات عمل شركاته يف اجلزائر إلطار املقرتح لتنميةاهذا أن يقوم عليها 
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حتديد متطلبات تنمية آليات عمل شركات التأمني التكافلي يف نظام  حاولنا من خالل هذا البحث    

 وجدنا بأن التأمني اجلزائري، وذلك بقصد الرفع من مسامهة قطاع التأمني يف االقتصاد الوطين، واليت

عزوف بسبب وذلك ، فيه منيالتأ عمقتتجاوز الواحد الصحيح كمؤشر لال طيلة فرتة الدراسة  نسبتها

املقدمة من قبل شركات التأمني  خاصة االختيارية اجلزائري املسلم عن املنتجات التأمينيةاملؤمن له 

ة اإلسالمية يف كام الشريعمبادئ وأحراعي غياب البديل التأميين كنظام يو ، من جهة التجارية احلالية

بة على اإلجاأين جتسدت حماولتنا من خالل  ،من جهة أخرى ومنتجا�ا املقدمة آليات عمل شركاته

متطلبات تنمية آليات عمل حتديد  ذي مفادهوال السؤال الرئيسي املطروح ضمن إشكالية هذا البحث،

 حيث شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر على ضوء بعض التجارب العربية واألسيوية السباقة يف ا�ال،

، باإلضافة املرتبطة مبوضوع البحثلومات اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي يف جتميع البيانات واملع

التأمني ماليزيا، السعودية، واإلمارات يف جمال : املنهج املقارن يف دراسة جتربة كل من علىإىل االعتماد 

أين خلصنا املعمول �ا يف هذا الشأن،  ت الكيفية والكميةحتديد أفضل املتطلباالتكافلي، وهذا �دف 

تقتضي تنمية اجلوانب القانونية،  ،يف اجلزائر وآليات عمل شركاته كافليالتأمني التإىل أن متطلبات تنمية 

اإلطار املقرتح ضمن هذا البحث، اليت قام عليها  أساسا الركائز الثالثة، واليت هي واالحرتازيةالتشغيلية، 

  :فما يلي واليت نوردها، واالقرتاحات واآلفاق ،النتائج من مجلة توصلنا إىل من خالله والذي

 :نتائج البحث واختبار الفرضيات .1

ع بني جمموع الترب قيامه أساس  ملواجهة وحتمل املخاطر، تعاوين نظامنظام التأمني التكافلي هو  - 

 ؛بالنيابة من قبل جمموع املسامهني املؤسسني لشركة التكافلاملشرتكني، يدار 

نظم العالقة تالشرعية، و  التأمني التكافلي هي اليت حتقق للتأمني مقاصده عقدالصيغة القانونية ل - 

القائمة ما بني مشرتكي صندوق التكافل من ناحية، وبينهم وبني مسريي هذا الصندوق من 

 ؛ناحية أخرى

 تكييف عقد التأمني التكافلي على أساس عقد هبة بإلزام التربع وعلى أساس عقد وكالة - 

 ومضاربة، وعلى أساس عقد قرض حسن، جيعله خيتلف ويتميز عن عقد التأمني التجاري؛



 الخاتمة

  

 
238 

وق القدرة حتمل املخاطر الكربى اليت تف يف التعاون على أساس يالتكافلالتأمني إعادة قيام  - 

، جيعلها ختتلف وتتميز عن حتويل ونقل اخلطر أساس علىوليس ، املالية لصندوق املشرتكني

  ؛التجاريإعادة التأمني 

واعتمـاد منـوذج املضـاربة يف  لعمليـات التأمينيـة لصـندوق املشـرتكني،اعتماد منوذج الوكالة يف إدارة ا - 

الصــندوق، يعـد أفضـل آليـة إلدارة أعمــال شـركات التـأمني التكـافلي مــن  هـذا اسـتثمار موجـودات

 الناحية الشرعية أوال ومن الناحية التشغيلية ثانيا؛

الفائض التأميين هو رصيد مـايل نـاتج عـن الفـرق بـني إيـرادات صـندوق املشـرتكني ونفقاتـه، ولـيس  - 

 املال من مناء نتيجة للتجارة فيه؛كون الربح ما يزيد عن كما يف التأمني التجاري،  رحبا  

يـــتم  وهــو حــق خــالص هلــمملكيــة الفــائض التــأميين هــي للمشــرتكني وحــدهم فقــط دون غــريهم،  - 

 رف الشركة مبا حيقق مصاحل اجلميع؛ن طالتصرف فيه م

الوعــاء الواحــد يف حتديــد الفــائض التــأميين، وتوزيعــه علــى جممــوع املشــرتكني مبــا فــيهم  آليــةاعتمــاد  - 

مـــن شـــأنه أن حيفـــظ للتـــأمني اللـــذين ســـبق وأن تلقـــوا تعويضـــا عـــن أضـــرارهم، و  مـــنهم، املتضـــررين

 واليت متيزه عن نظريه التجاري؛التكافلي مبادئه وضوابطه الشرعية اليت يقوم عليها، 

يف شــركات وجــود إطــار احــرتازي فعــال ومتكامــل بــني أجهــزة الرقابــة الشــرعية اخلارجيــة والداخليــة  - 

التــأمني التكــافلي، مــن شــأنه ضــمان االلتــزام مببــادئ الشــريعة اإلســالمية يف أداء األعمــال كمــا أنــه 

 .لنا صحة الفرضية األوىل ، ما يؤكدشركةلاملالءة املالية لحيافظ ويعزز من مستوى 

تتوافق إىل املعمول �ا يف كل من ماليزيا واإلمارات،  الكيفية والكمية متطلبات التأمني التكافلي - 

الصادر عن هيئة  )26(خاصة املعيار الشرعي رقم ، واملعايري والضوابط الشرعية الدوليةحد كبري 

املنبثق عن الدورة احلادية  )200(والقرار رقم  احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،

الصادر عن جملس اخلدمات املالية  )11(، واملعيار رقم والعشرون �مع الفقه اإلسالمي الدويل

 ؛املتعلق مبتطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلياإلسالمية و 

امها باملعايري والضوابط الشرعية خبصوص درجة التز  توافق نسيب بالنسبة حلالة السعوديةهناك   - 

 يف وضع متطلبات ممارسة التأمني التكافلي فيها، األخرية هذه، كو�ا مل تتقيد ببنود الدولية
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خاصة ما تعلق مبفهوم التأمني التكافلي، وصيغة إدارة أعماله والفصل بني صناديقه، ومتطلبات 

  مالء�ا املالية؛

الدول قانون وهيئات مستقلة، مشرفة ومراقبة على أعمال شركات التأمني التكافلي يف اعتماد  - 

 حافظ على استمرارها؛ورفع من أداءها و اهم يف ضمان مشروعية هذه األعمال، قد س، الثالثة

 نعكسايف الدول الثالثة، قد  توفري اليد العاملة بالعدد والتأهيل املالئم لنمو هذه الشركات  - 

 .، ومنه على نتائج قطاع التأمني ككلستثماريةى نتائج أعماهلا التأمينية واالعلإجيابا 

صندوق تفصل بني  بصيغة ،يف كل من ماليزيا واإلمارات مال شركات التأمني التكافليإدارة أع - 

وتلزمهم بتقدمي القرض  فائض املشرتكني،، ومتنع مشاركة املسامهني يف املشرتكني واملسامهني فيها

، تعد مبثابة املتطلبات الكيفية املثلى لقيام التأمني حالة عجزهيف لصندوق املشرتكني احلسن 

 ؛التكافلي

حتديد احلد األدىن للمالءة املالية على أساس رأس املال املقابل للمخاطر، وتبين سياسات  - 

نتائج وبرامج حذرة لالستثمار، مبا ميكن من مراقبة مشروعيته وإدارة خماطره، وااللتزام بقياس 

، وهذا لتأمني التكافليلقيام ا املتطلبات الكمية املثلى ، تعد مبثابةواإلفصاح عنها شركةالأعمال 

 .ما يؤكد لنا صحة الفرضية الثانية

كمية أكثر منها كيفية، حيث تعلقت باحلد األدىن لرأس   متطلبات التأمني املعمول �ا يف اجلزائر - 

 لشركات التأمني؛املالية املال املطلوب وهامش املالءة 

تفتقد إىل  ،خاصة هيئة اإلشراف والرقابةو كل اهليئات الوصية على قطاع التأمني يف اجلزائر،  - 

 مها الرقابية على أعمال التأمني؛مفهوم الرقابة الشرعية يف آليات تنفيذ مها

قتها نظام التأمني يف اجلزائر نظام جتاري ال يعطي أي اهتمام إىل مشروعية هذه األعمال ومواف - 

 املعمول �ا؛ الكمية موافقتها للمتطلباتألحكام الشريعة اإلسالمية بقدر مطابقتها و 

املرسوم  بنودمن خالل ما تضمنته  قانونيةكانت فرص أمني التكافلي يف اجلزائر، سواء  فرص الت - 

ما يتوفر لدى شركة سالمة ، أو فرص مؤسساتية من خالل 103 واملادة 13-09التنفيذي 

ضئيلة مقارنة جبملة التحديات اليت بأصل املنشأ، تعترب من قدرات كو�ا شركة تأمني تكافلي 

 تقف أمامه؛
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من  103ممارسة أعمال التأمني التكافلي من قبل شركات جتارية وفق ما نصت عليه املادة  - 

ارة عالقاته التعاقدية واملالية، إد، يف ظل غياب أي بند يوضح آليات 2020قانون املالية لسنة 

، يعد  الذي قد يتحقق من وراء أعمالهوالفصل بني صناديقه، وحتديد الفائض أو العجز التأميين

 ؛من أهم التحديات الكيفية اليت تواجه قيام التأمني التكافلي يف اجلزائر

  املعمول به حاليا،إضافة بنود تكميلية خاصة بالتأمني التكافلي وشركاته إىل التنظيم القانوين - 

 يعد مبثابة الركيزة القانونية املطلوبة لتنمية التأمني التكافلي وآليات عمل شركاته يف اجلزائر؛

العمليات االستثمارية املضاربة يف إدارة صيغة و  يف إدارة العمليات التأمينية اعتماد صيغة الوكالة - 

الركيزة التشغيلية املطلوبة لتنمية التأمني يعد مبثابة  والفصل بني صناديقها، يف شركة التكافل

 التكافلي وآليات عمل شركاته يف اجلزائر؛

اعتماد أسلوب هامش املالءة القائم على خماطر التأمني التكافلي، وإدراج الرقابة الشرعية كهيئة  - 

طلوبة يعد مبثابة الركيزة االحرتازية املخارجية وداخلية مراقبة ألعمال شركات التأمني التكافلي، 

  .، وبذلك فالفرضية الثالثة صحيحةلتنمية التأمني التكافلي وآليات عمل شركاته يف اجلزائر

   :االقتراحات.2

ميكننا تقدمي  من خالل فصول البحث، على نتائج البحث النظرية والتطبيقية املتوصل هلا اً بناء

 :االقرتاحات التالية

اجلزائر والسماح صراحة للشركات مبمارسة أعمال ضرورة مراجعة اإلطار القانوين للتأمينات يف  - 

 وذلك، يف اجلزائر يالتكافل التأمني ألعمالبنود قانونية  التكافلي من خالل استحداث التأمني

الصادر بتاريخ  07-95املعدل واملتمم لألمر 2006فيفري  20لـ  04- 06القانون مبراجعة 

من قانون  103واملادة  2009سنة ل 13-09إثراء املرسوم التنفيذي ، و 1995جانفي  25

 ؛2020املالية لسنة 

اهليئة  هاوزارة املالية بوصف حتت إشراف التأمني قطاعيئات التنظيمية والرقابية على إعادة هيكلة اهل - 

دائل عطاء ديناميكية فعلية للسوق وخلق ب، إلضوابط الشريعة اإلسالمية، مبا يتماشى و الوصية

 تعظيم مسامهته يف الناتج الوطين اخلام؛تنافسية القطاع و ، وزيادة تأمينية تكافلية
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ب االستفادة من فتح ا�ال أمام شركات التأمني التكافلية العاملية لدخول السوق اجلزائرية من با - 

 ؛خرب�ا يف ا�ال

تكافلية من خالل تطوير صيغ إدار�ا  تأمني من التحول لشركاتمتكني الشركات احمللية التجارية   - 

 مناذج التأمني التكافلي وتبين وتفعيل ملبادئ الرقابة الشرعية عليها؛وفق 

 ، باعتبارهاالتكوين للكوادر املهنية يف جمال املالية اإلسالمية والتأمني التكافلي على وجه اخلصوص - 

 من أهم مقومات ومتطلبات النهوض باخلدمات التأمينية التكافلية يف اجلزائر؛ 

اإلقبال على  لزيادةتفعيل العملية الرتوجيية وكل سبل تعزيز الثقافة التأمينية لدى املؤمن له اجلزائري،  - 

 منتجات سوق التأمني التكافلية باجلزائر واخلروج من نطاق االكتتاب يف ما هو إلزامي فقط؛

ت املالية دفع خدمات التأمني التكافلي يف اجلزائر من خالل خلق التكامل بينها وبني خدما - 

 ؛كمحرك ووسيط للعملية االستثماريةمصارف إسالمية  بنوك و  مية األخرى، وذلك باعتماداإلسال

لضمان خماطر شركات التأمني التكافلي الناشئة  حملية ودوليةوطنية اعتماد شركات إعادة تكافل  - 

  ؛وتعزيز مالء�ا املالية وضمان استمرارها

تقليص حجم لواخلدمات الذكية  غالل كل الوسائط اإللكرتونيةتفعيل املعلوماتية والتكنولوجيا واست - 

تكاليف أعمال اإلدارة الورقية واحلد من البريوقراطية ما ينعكس على كسب وتعزيز ثقة املؤمن له 

 اجلزائري يف شركاته؛

  :آفاق البحث.3

ما مت تناوله خبصوص موضوع متطلبات تنمية آليات عمل شركات التأمني التكافلي يف  من منطلق   

اجلزائر على ضوء بعض التجارب الدولية، وبناء على مجلة النتائج املتوصل هلا بعد البحث فيه، جند بأن 

   : ا أخرى للدراسة والبحث ضمن مواضيع أخرى، منهاهذا البحث يفتح أفاق

ملمارسة مهام الرقابة الشرعية  هيئات اإلشراف والرقابة على قطاع التأمني متطلبات إعادة هيكلة - 

 يف اجلزائر؛ على شركات التأمني التكافلي

متطلبات النظام احملاسيب املايل لشركات التأمني وإعادة التأمني التكافلي يف ضوء املعايري املالية  - 

 واحملاسبية الشرعية الدولية؛
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يف  السيادي الشركة الوطنية إلعادة التأمني ملمارسة إعادة التأمني التكافليمتطلبات إعادة هيكلة  - 

 .اجلزائر

البحث فيه بتفاين واجتهاد، فإن وفقنا يف ذلك ويف األخري نرجو أن نكون قد أصبنا يف اختيار املوضوع و 

ريا على فمن اهللا عز وجل، وإن أخفقنا فمن أنفسنا والشيطان، وصلى اللهم وسلم وبارك تسليما كث

 .معلمنا األول وحبيبنا سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم
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  :المراجع باللغة العربية:أوال

  .....................................................................................:الكتب

أمحد سامل ملحم، إعادة التأمني وتطبيقا�ا يف شركات التأمني اإلسالمي، دار الثقافة للنشر  - 

 .2005والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل، 

لتصور للتأمني التعاوين وممارساته أمحد سامل ملحم، التأمني اإلسالمي دراسة شرعية تبني ا - 

العملية يف شركات التأمني اإلسالمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل، 

2012. 

  .2005أمحد صالح عطية، حماسبة شركات التأمني، الدار اجلامعية، كلية التجارة، مصر،  - 

لنظري والتطبيق العملي، إيتارك للطباعة ثناء حممد طعيمة، حماسبة شركات التأمني اإلطار ا - 

  .2002 والنشر والتوزيع، مصر،

جديدي معراج، حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 

2005.  

سامر مظهر قنطقجي، التأمني اإلسالمي التكافلي أسسه وحماسبته، شعاع للنشر والعلوم،  - 

  .2008حلب، سوريا، 

علي ومسيح احلسن، معامل التأمني اإلسالمي مع تطبيقات عملية لشركات التأمني  صاحل - 

اإلسالمية دراسة فقهية للتأمني اإلسالمي والتجاري، دار النوادر، دمشق، سورريا، الطبعة 

  .2010األوىل، 

، 2، ج2عثماين حممد تقي، حبوث يف قضايا فقهية معاصرة، دار القلم، دمشق، سوريا، ط - 

2011.  

حمي الدين القره داغي، التأمني التكافلي اإلسالمي  دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمني  علي - 

التجاري مع التطبيقات العملية، اجلزء األول، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة السادسة، 

2011.  
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لتأمني علي حمي الدين القره داغي، التأمني التكافلي اإلسالمي  دراسة فقهية تأصيلية مقارنة با - 

التجاري مع التطبيقات العملية، اجلزء الثاين، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة السادسة، 

2011.  

 ، األردن،عمان، عيد أمحد أبو بكر و وليد إمساعيل السيفو، إدارة اخلطر والتأمني، دار اليازوري - 

  .2009الطبعة العربية، 

  .2011صفاء، عمان، األردن،  عيد أمحد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمني، دار - 

، املنامة، AAOIFI-جملد املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية - 

 .2010- ه1431البحرين، 

دي، مكتبة امللك فهد الوطنية، مدخل إىل أساسيات التأمني، مؤسسة النقد العريب السعو  - 

  .م2016- ه1437كادمية املالية، الرياض، األ

مهيمن إقبال، ترمجة تيسري الرتيكي ومصباح كمال، التأمني التكافلي العام مقاربة تقنية الستبعاد  - 

 .2010الغرر وامليسر والربا، الشبكة العربية لألحباث والنشر، الطبعة األوىل، 

ناصر عبد احلميد علي، التأمني التكافلي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي التحديات  - 

 .2014 مبيك، القاهرة مصر، الطبعة الثانية، - ، مركز اخلربات املهنية لإلدارةواملواجهة

  .............................................................................:الرسائل العملية

 مدخل مقارن، رسالة: بونشادة نوال، إدارة أعمال التأمني بني النظام التشاركي والنظام التقليدي - 

  .2014 اجلزائر، ،1مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة سطيف

حنان الربجياوي احلمصي، توزيع الفائض التأميين وأثره على التوسع يف اخلدمات التأمينية  - 

اإلسالمية، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف املصارف اإلسالمية، األكادميية العربية للعلوم 

  .2008الية واملصرفية، دمشق، سوريا، امل

دراسة  - عامر أسامة، أثر آليات توزيع الفائض التأميين على تنافسية شركات التامني التكافلي - 

، رسالة 2013- 2008مقارنة بني شركة تكافل ماليزيا وشركة األوىل للتأمني األردن للفرتة  

 اجلزائر، ،1منشورة، جامعة سطيف مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، غري

2014.  
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عامر حسن عفانه، إطار مقرتح لنظام حماسيب لعمليات شركة التأمني التكافلي يف ضوء الفكر  - 

احملاسيب اإلسالمي، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، 

  .2010اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 

 رسالة مقدمة لنيل شهادةجتارب عربية،  - فالق صليحة، متطلبات تنمية نظام التأمني التكافلي - 

  .2015، ، اجلزائردكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلفال

دراسة  - كراش حسام، أثر العالقات التعاقدية يف شركات التأمني على متطلبات مالء�ا املالية - 

دكتوراه يف العلوم ال رسالة مقدمة لنيل شهادةقارنة هلذه املتطلبات يف بعض الدول، حتليلية م

  .2019 اجلزائر، ،1االقتصادية، جامعة سطيف

كرمية عمران، دور التأمني التعاوين يف متويل التنمية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  - 

  .2013، ، اجلزائرالعلوم االقتصادية، جامعة بسكرة

ماجد حممد علي أبو شنب، أثر التحديات امليدانية على صناعة التأمني التكافلي باململكة  - 

العربية السعودية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ختصص إدارة، كلية االقتصاد، األكادميية 

  .2013العربية املفتوحة بالدمنارك، 

ة باململكة العربية السعودية وشركة إخالص حممد ليبا، التأمني التعاوين وتطبيقاته يف بنك اجلزير  - 

للتكافل مباليزيا، دراسة حتليلية مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم الوحي 

  .2007، والرتاث، قسم الفقه وأصول الفقه، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا

 - دراسة بعض التجارب الدولية - معمر محدي، نظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق - 

 اجلزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة الشلف،

2012.  

معوش حممد األمني، دور الرقابة على النشاط التقين يف شركات التأمني على األضرار لتعزيز  - 

للتأمينات، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة مالء�ا املالية، دراسة حالة شركة اجلزائرية 

 ،1املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاديات التأمني، غري منشورة، جامعة سطيف

 .2014 اجلزائر،

  



 المراجعقائمة 

  

 
247 

  .......................................................................الملتقيات والمؤتمرات

التأمني التجاري والتأمني التعاوين حبث يبني اجلوانب االتفاقية والفروق أمحد سامل ملحم، بني  - 

اجلوهرية بني التأمني التجاري والتأمني التعاوين، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه 

  .2010أفريل  12 - 11وموقف الشريعة اإلسالمية منه، جممع الفقه اإلسالمي، 

ميزة إلعادة التأمني التكافلي، حبث مقدم للمؤمتر العام التاسع لالحتاد أمحد عارفني، السمات امل - 

  .2016أكتوبر 13-12العاملي لشركات التكافل والتأمني اإلسالمي، مصر، القاهرة، 

أمحد حممد السعد، تطبيقات التصرف يف الفائض التأميين، حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني  - 

  .2011ديسمرب  8و7ومي التعاوين، الرياض، السعودية، ي

أمحد حممد الصباغ، الطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمني اإلسالمي، حبث مقدم للمؤمتر  - 

  .2007مارس  13و12يومي  دمشق، سوريا، سات املالية اإلسالمية،الثاين للمصارف واملؤس

وين، حبث بني التجاري والتعا 13- 09بدر الدين براحلية، التأمني يف ظل املرسوم التنفيذي  - 

مقدم للندوة الدولية حول شركات التأمني التقليدي ومؤسسات التأمني التكافلي بني األسس 

  .2011أفريل  26و 25يومي  ، اجلزائر،1جامعة سطيف النظرية  والتجربة التطبيقية،

بودري شريف ومعزوز لقمان، األبعاد التنموية للتأمني التكافلي زمن العوملة، حبث مقدم  - 

جتارب دولية،  - لدويل السابع حول الصناعة التأمينية، الواقع العملي وأفاق التطويرللملتقى ا

  .2012ديسمرب  04و03جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، يومي 

بونشادة نوال، العمل املؤسسايت التكافلي بني جهود التأصيل وواقعية التطبيق، حبث مقدم  - 

التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة للملتقى الدويل حول مؤسسات التأمني 

  .2011أفريل  26و 25يومي  اجلزائر، ،1التطبيقية، جامعة سطيف

مجال أيت حدادن، املعايري الشرعية واحملاسبية للتأمني اإلسالمي وإعادة التأمني، حبث مقدم  - 

سس النظرية والتجربة للندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األ

  .2011أفريل 26و 25يومي  اجلزائر، ،1التطبيقية، جامعة سطيف
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حامد حسن حممد، الدور التنموي لشركات التأمني التعاوين اإلسالمي، األفاق واملعوقات  - 

واملشاكل، حبث مقدم إىل مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، 

  .2010أفريل  13و11اإلسالمي الدويل، يومي  جممع الفقه

حامد حسن حممد، صيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين حتليل وتقييم، حبث  - 

مقدم مللتقى التأمني التعاوين من تنظيم اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل بالتعاون مع 

جانفي  22و20اململكة العربية السعودية، يومي املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، الرياض 

2009.  

حسني حامد حسان، أسس التكافل التعاوين يف ضوء الشريعة اإلسالمية، حبث مقدم ملؤمتر  - 

  .2004االقتصاد اإلسالمي، ديب، 

رابعة عدوية، املشاكل اليت تواجه التأمني التعاوين، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده  - 

  .2010أفريل  12و11وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، يومي وآفاقه 

رانية زيدان العالونة، إدارة خماطر التأمني التعاوين اإلسالمي، حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني  - 

  .2011ديسمرب  8و7يومي  ،التعاوين، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل

في، قوانني التأمني التكافلي، األسس الشرعية واملعايري الفنية، دراسة معيارية رياض منصور اخللي -

ألغراض تقنني أعمال شركات التأمني التكافلية، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، آبعاده أفاقه 

  .2010أفريل  12و11يومي  اجلامعة األردنية، وموقف الشريعة اإلسالمية منه،

التكييف الشرعي للتأمني التكافلي، حبث مقدم للملتقى الدويل حول السعيد بوهراوة،  - 

جامعة  مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية،

  .2011أفريل  26و 25يومي  ، اجلزائر،1سطيف

ى الوطين حول سهام قارون، العجز التأميين يف شركات التأمني التعاوين، حبث مقدم للملتق - 

  .2011أفريل 13و 12النظام القانوين للتأمني التعاوين، املركز اجلامعي سوق أهراس، يومي 

شعبان حممد الربواري، الفائض التأميين يف شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل باإلدارة،  - 

املنامة،  اإلسالمية، ورقة مقدمة ملؤمتر اهليئات الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية

  .2010ماي  25،27 البحرين،
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صاحلي صاحل، تطوير صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر، يف إطار نظرية الرمسلة املزدوجة  -

للفائض التأميين واالستثمار املشرتك لألرباح التأمينية، ورقة مقدمة إلثراء التوجه اجلديد للدولة 

، للفرتة 02الطبعة  - لية، مؤمتر تيبازة الدويل للمالية اإلسالميةإلدماج املعامالت التأمينية التكاف

  .2020فيفري  18-19

عادل بن عبد اهللا عمر باريان، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية،  - 

حبث مقدم لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي حول املصارف اإلسالمية بني الواقع 

  .2009، 03/06إىل 31/05مارات العربية املتحدة، من واملأمول، اإل

عادل عوض بابكر، التأمني التعاوين األحكام والضوابط الشرعية، حبث مقدم للدورة العشرون  - 

  .2012سبتمرب  18إىل 13ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، وهران، اجلزائر، من يوم 

املفاهيم والية العمل،  - الشرعي اخلارجي عبد الباري حممد علي مشعل، إسرتاتيجية التدقيق - 

حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع للهيئات الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، 

  .2004أكتوبر  04و03يومي 

عبد الباري مشعل، جتارب التصرف بالفاض التأميين، حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني  - 

  .2010ديسمرب  3و 2يومي لتعاوين، الرياض، السعودية،ا

عبد الرزاق خليل، دور الرقابة الشرعية يف تطوير العمل املصريف اإلسالمي، حبث مقدم لليوم  - 

  .2010الدراسي حول التمويل اإلسالمي، جامعة األغواط، ديسمرب 

عبد الستار أبو غدة، التربع واهلبة وأمهيتها كبدائل للتعويض يف التكافل، حبث مقدم ملنتدى  - 

  .2004افل السعودي الدويل األول، جدة، التك

عبد ا�يد أمحد األمري، تطور نشاط شركات التأمني يف اململكة وأمهيتها االقتصادية، حبث مقدم  - 

للقاء السنوي السادس عشر جلمعية االقتصاد السعودية، حول اخلدمات املالية يف اململكة 

   .2007جويلية  4و 2يومي العربية السعودية، مركز امللك فهد الثقايف، الرياض،

عثماين حممد تقي، تأصيل التأمني التكافلي على أساس الوقف واحلاجة الداعية إليه، مؤمتر  - 

 18جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة العشرون، منظمة التعاون اإلسالمي، وهران، اجلزائر، 

  .2012سبتمرب 
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اإلسالمي، حبث مقدم إىل املؤمتر  عجيل جاسم النشمي، الفائض وتوزيعه يف شركات التأمني - 

  .2010ماي  28و26التاسع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، يومي 

عجيل جاسم النشمي، مبادئ التأمني اإلسالمي، الدورة العشرون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي  - 

  .2012سبتمرب  18إىل 13الدويل، وهران، اجلزائر، للفرتة من 

عدنان حممود العساف، الفائض التأميين أحكامه ومعايري احتسابه وتوزيعه، حبث مقدم ملؤمتر  - 

  .2010أفريل  12و 11التأمني التعاوين، اجلامعة األردنية، يومي 

دراسة فقهية  –على حمىي الدين القره داغي، التأمني التعاوين ماهيته وضوابطه ومقوماته  - 

  .2009لتأمني التعاوين، اململكة العربية السعودية، الرياض، ، حبث مقدم يف ملتقى ا- اقتصادية

عماد الزيادات، الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمني التعاوين اإلسالمية وطرق تفعيلها، حبث  - 

مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، 

  .2010أفريل  12و11ي يوم

عمر على بابكر الطاهر، دور إعادة التأمني يف احملافظة على املالءة املالية للشركة دراسة حالة  - 

شركة شيكان للتأمني وإعادة التأمني، حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين، أبوظيب، 

  .2014ماي  19و18يومي 

ه يف شركات التأمني اإلسالمي، العيفة عبد احلق، حممد إبراهيم مادي، الفائض التأميين وتوزيع - 

جتارب  -حبث مقدم للملتقى الدويل السابع حول الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير

  .2012ديسمرب  4و3دول، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 

ملؤمتر قذايف عزات الغنانيم، التأمني التعاوين مفهومه، تأصيله الشرعي، ضوابطه، حبث مقدم  - 

التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، 

  .2010أفريل  11-12

كمال رزيق، التأمني التكافلي كحل ملشكلة غياب ثقافة التأمني يف الوطن العريب بالرجوع إىل  - 

مني لتقليدي ومؤسسات التأحالة اجلزائر، حبث مقدم للندوة الدولية حول شركات التأمني ا

 26و 25يومي  ، اجلزائر،1جامعة سطيف والتجربة التطبيقية، التكافلي بني األسس النظرية

  .2011أفريل 
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جمدي السيد أمحد حممد الرتك، اإلطار العام لنظام املعلومات احملاسيب لصناديق التأمني اخلاصة  - 

رة صناديق االدخار واملعاشات ودور يف ضوء الفكر احملاسيب اإلسالمي، حبث مقدم لندوة إدا

  .تكنولوجيا املعلومات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر

حممد أمحد اخلاليلة، الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمني يف شركات التأمني اإلسالمية مع  - 

ماي  19و18 يومي ،تأمني التعاوين، أبوظيباخلامس للالتطبيقات العملية، حبث مقدم للملتقى 

2014.  

حممد أمحني، الضوابط الشرعية للتأمني وإعادة التأمني التكافلي مع التطبيق العملي، حبث مقدم  - 

  .2014ماي  19و18يومي  أبوظيب، للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين،

حلالية يف باكستان وماليزيا، حممد أكرم الل الدين، الوضع املهين واالقتصادي لصناعة التكافل ا - 

حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة 

 .2010أفريل  12و11األردنية، يومي 

حممد أكرم الل الدين، سعيد بوهراوة، جتربة التأمني التعاوين املاليزية، حبث مقدم للملتقى الثالث  - 

، رابطة العامل اإلسالمي، اهليئة اإلسالمية العاملية 2011ديسمرب  8و7يومي  للتأمني التعاوين،

  .لالقتصاد والتمويل

حممد سعدو اجلرف، مناذج التأمني التعاوين ومقوما�ا يف بعض الدول العربية واإلسالمية، حبث  - 

  .2013أفريل  22و21مقدم للمؤمتر الدويل حول التأمني التكافلي، طرابلس، يومي 

مصطفى القضاة، حقيقة التأمني التكافلي، حبث مقدم للملتقى الدويل حول مؤسسات موسى  - 

، 1جامعة سطيف التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية،

 .2011أفريل  26و 25ييوم اجلزائر،

مني على املالءة املالية هناء حممد هالل احلنيطي، عطا اهللا عودة اهللا الزبون، أثر إعادة التأ - 

دراسة حالة، حبث مقدم للملتقى اخلامس للتأمني التعاوين،  - لشركات التأمني اإلسالمية

  .2014ماي  19و18أبوظيب، ليومي 

هيثم حممد حيدر، الفائض التأميين يف شركات التأمني اإلسالمي، حبث مقدم مللتقى التأمني  - 

  .2009ي جانف 22التعاوين، الرياض، السعودية، يوم 
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تسويق التأمني التكافلي يف السوق اجلزائري، حبث مقدم للندوة الدولية حول وليد سعود،  - 

 شركات التأمني التقليدي ومؤسسات التأمني التكافلي بني األسس النظرية  والتجربة التطبيقية،

  .2011أفريل  26و 25يومي  ، اجلزائر،1جامعة سطيف

ضوابطها وأحكامها ودورها يف  - الشرعية على املصارفيوسف بن عبد اهللا الشبيلي، الرقابة  - 

ضبط العمل املصرف، حبث مقدم �مع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، 

  .2009، اإلمارات العربية املتحدة، 19الدورة 

ملؤمتر يوسف بن عبد اهللا الشبيلي، الرقابة الشرعية على شركات التأمني التعاوين، حبث مقدم  - 

و 11التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، يومي 

  .2010أفريل  12

  ..................................................................:المجالت العلمية المحكمة

بشركات التأمني التكافلية دراسة فقهية رياض منصور اخلليفي، التكييف الفقهي للعالقات املالية  - 

تطبيقية معاصرة، جملة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد 

 .2008، جانفي 33

عبد احلق محيش، تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية،  - 

  .2007، جامعة الشارقة، فيفري 4، ا�لد 4انية، العددجملة العلوم الشرعية واإلنس

عبد العظيم أبو زيد، البناء الشرعي األسلم للتأمني اإلسالمي التكافلي، جملة دراسات اقتصادية  - 

  .2013، سنة 1، العدد 19إسالمية، ا�لد 

ت التأمني عبد الكرمي أمحد قندوز، خالد عبد العزيز السهالوي، هامش املالءة املالية يف شركا - 

، كلية اإلدارة 10، ا�لد 38وإعادة التأمني السعودية، جملة العلوم االقتصادية، العدد

  .2015مارس، /واالقتصاد، جامعة البصرة، العراق، أذار

حممد عثمان طاهر شبري، الفائض التأميين يف شركات التأمني التكافلي، جملة كلية الشريعة  - 

  .2012، 30العدد  والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر،

  .2001، 13حممد علي القري، التأمني الصحي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد رقم  - 
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موسى مصطفى القضاة، حتول شركات التأمني التجارية إىل شركات تأمني إسالمية، جملة  -

لسنة ، 3، العدد 42الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ا�لد 

2015. 

هامل دليلة، دور إعادة التكافل يف احلفاظ على توازن شركات التأمني التكافلي، جملة البحوث  - 

  .2016االقتصادية واملالية، العدد السادس، جامعة أم البواقي، ديسمرب 

لة الدراسات املالية يوسف حممد العتوم، صناعة التأمني والتكافل وعالقتها باملصارف، جم -

 .2013سنة  األردن، العدد الثاين، واملصرفية،

رؤية : يونس صواحلي وغالية بوهدة، إشكاالت مناذج التأمني التكافلي وأثرها يف الفائض التأميين - 

  .2013، 34، العدد 17فقهية نقدية، جملة التجديد، ا�لد 

  ............................................................:......الشرعية والقراراتالمعايير 

بشأن األحكام والضوابط الشرعية ألسس التأمني التعاوين، الدورة احلادية  )200( القرار رقم - 

 .2013والعشرون �مع الفقه اإلسالمي الدويل، الرياض، السعودية، نوفمرب 

مالية إسالمية، جملس  املبادئ اإلرشادية لسلوكيات العمل للمؤسسات اليت تقدم خدمات - 

  .2009، ديسمرب IFSB-اخلدمات املالية اإلسالمية

، -IFSBاملبادئ اإلرشادية لضوابط التأمني التكافلي، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية - 

   .2009ديسمرب 

التأمني اإلسالمي، جملد املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة : )26( املعيار الشرعي رقم - 

  .2010- ه1431، املنامة، البحرين، AAOIFI- للمؤسسات املالية اإلسالمية

إعادة التأمني اإلسالمي، جملد املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة  ):41( املعيار الشرعي رقم - 

  .، املنامة، البحرينAAOIFI - واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

جملد معايري االشرتاكات يف شركات التأمني اإلسالمية، ): 19(معيار احملاسبة املالية رقم  - 

احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

 .2007-ه1428، املنامة، البحرين، AAOIFI-املالية اإلسالمية
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- ملالءة املالية للتأمني التكافلي، جملس اخلدمات املالية اإلسالميةمتطلبات ا): 11(املعيار رقم  - 

IFSB، 2010ديسمرب.  

- إدارة املخاطر لشركات التأمني اإلسالمي، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية): 14(املعيار رقم  - 

IFSB2013، ديسمرب.  

، جملس اخلدمات )اإلسالميإعادة التأمني (ملبادئ اإلرشادية إلعادة التكافلا): 18(املعيار رقم  - 

 .2016، أفريل IFSB-املالية اإلسالمية

  ..................................................:المواد القانونية والمراسيم واللوائح التنفيذية

، يف شأن احتكار وتأميم الدولة للتأمني يف اجلزائر، اجلريدة 129- 66واألمر 127- 66األمر - 

  .31/08/1966، الصادر بتاريخ 43الرمسية، العدد 

، الصادر بتاريخ 13، املتعلق بالتأمينات يف اجلزائر، اجلريدة الرمسية، العدد 07- 95األمر - 

08/03/1995.  

، هيئة التأمني، اجلريدة الرمسية، املتعلق بقانون التأمني ،2007لسنة ) 6(القانون االحتادي رقم  - 

  .دولة اإلمارات العربية املتحدة ،462العدد 

دولة اإلمارات  ، هيئة التأمني،املتعلق بقانون التأمني، 1984لسنة ) 9(االحتادي رقم القانون  - 

  .العربية املتحدة

  .، ماليزيا312، اجلريدة الرمسية، العدد 1984قانون التكافل لسنة  - 

، اجلريدة واملتعلق بالتأمينات يف اجلزائر 07- 95، املعدل واملتمم لألمر 04- 06القانون - 

  .12/03/2006، الصادر بتاريخ 15، العدد الرمسية

، الصادر بتاريخ 33، املتعلق بالتأمينات يف اجلزائر، اجلريدة الرمسية، العدد 07- 80القانون - 

12/08/1980.  

 ،2014 لتعليمات املالية لشركات التأمني التكافلي، هيئة التأمني،، املتعلق با)26(القرار رقم  - 

  .دولة اإلمارات العربية املتحدة

، جلريدة الرمسيةهيئة التأمني، ا ، بشأن نظام التأمني التكافلي،2010لسنة ) 4(القرار رقم  - 

  .دولة اإلمارات العربية املتحدة، 510العدد 
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الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمني التعاوين، مؤسسة النقد العريب السعودي، اململكة العربية  - 

  .السعودية

يف اجلزائر واملؤرخ يف  2020ملتضمن لقانون املالية لسنة ا 14- 19القانون  103املادة  - 

  .30/12/2019، الصادر بتاريخ 81، اجلريدة الرمسية، العدد 11/12/2019

من القرار الذي حيدد النسب الدنيا الواجب ختصيصها لكل نوع من التوظيفات اليت  2املادة  - 

، 09، اجلريدة الرمسية، العدد 07/01/2002تقوم �ا شركات التأمني يف اجلزائر واملؤرخ يف 

  .10/02/2002الصادر بتاريخ 

املتعلق بقدرة شركات التأمني على الوفاء واملؤرخ  343- 95رسوم التنفيذيمن امل 2املادة  - 

 .31/10/1995، الصادر بتاريخ65، اجلريدة الرمسية، العدد 30/10/1995يف

 30/10/1995املتعلق بااللتزامات املقننة واملؤرخ يف 342-95من املرسوم التنفيذي 4املادة  - 

  .31/10/1995، الصادر بتاريخ65اجلريدة الرمسية، العدد 

املتعلق بااللتزامات املقننة لشركات التأمني يف اجلزائر  114-13من املرسوم التنفيذي  6املادة  - 

  .31/03/2013، الصادر بتاريخ 18الرمسية، العدد  ، اجلريدة28/03/2013واملؤرخ يف 

، احملدد ملهام مركزية األخطار يف اجلزائر وتنظيمها وسريها، اجلريدة 138 -07املرسوم التنفيذي  - 

  .20/05/2007، الصادر بتاريخ 33الرمسية، العدد 

ذات الذي حيدد القانون األساسي النموذجي لشركات التأمني  13- 09املرسوم التنفيذي  - 

، الصادر بتاريخ 03، اجلريدة الرمسية، العدد  11/01/2009الشكل التعاضدي واملؤرخ يف 

14/01/2009.  

واملؤرخ  بقدرة شركات التأمني على الوفاء املتعلق 115- 13 التنفيذي املرسوم - 

  .31/03/2013، الصادر بتاريخ18، اجلريدة الرمسية، العدد 28/03/2013يف

املتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمني وحصرها يف اجلزائر واملؤرخ  338- 95املرسوم التنفيذي  - 

  .31/10/1995، الصادر بتاريخ 65، اجلريدة الرمسية، العدد30/10/1995يف 

، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة املالية، اجلريدة الرمسية، العدد 55- 95املرسوم التنفيذي  - 

  .19/03/1995، الصادر بتاريخ 15
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، الذي حيدد شروط منح شركات التأمني االعتماد واملؤرخ يف 267- 96رسوم التنفيذي امل - 

  .07/08/1996، الصادر بتاريخ 47، اجلريدة الرمسية، العدد 03/08/1996

، 65، اجلريدة الرمسية، العدد1995أكتوبر  29املؤرخ يف  339-95املرسوم التنفيذي رقم  - 

  .31/10/1995الصادر بتاريخ 

ت التأمني يف من القرار الذي حيدد قائمة الدفاتر والسجالت اليت متسكها شركا 3و 2املواد  - 

، الصادر بتاريخ 56، اجلريدة الرمسية، العدد 23/07/1996اجلزائر واملؤرخ يف

24/08/1997.  

املتعلق بااللتزامات التقنية الناجتة عن تأمني أثار  272- 04من املرسوم التنفيذي  3و 2املواد  - 

، الصادر 55، اجلريدة الرمسية، العدد 29/08/2004لطبيعية يف اجلزائر واملؤرخ يف الكوارث ا

  .01/09/2004بتاريخ 

املتعلق باحلد األدىن لرأس املال لشركات التأمني  375-09من املرسوم التنفيذي  3و 2املواد  - 

، الصادر بتاريخ 67، اجلريدة الرمسية، العدد 16/11/2009يف اجلزائر واملؤرخ يف 

19/11/2009.  

 .نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، مؤسسة النقد العريب السعودي، اململكة العربية السعودية - 

  :المراجع باللغة األجنبية: ثانيا

Les Ouvrages:......................................................................... 

- Ahmed Mohammed Sabbagh, Islamic Takaful Insurance from 

Jurisprudents to Applictions, the Islamic Insurance Company, the 

deposit number at the national library (2012/11/4240), Amman, 

Jordan. 

- Christian Sainrapt, Dictionnaire Général de l’Assurance, Arcature, 

Paris 1996. 

- Reto R.Gallati, Risk Management and Capital Adequacy, the MC 

Graw-Hill companies, USA, 2003. 

Les Guides:............................................................................. 
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- BNM/RH/GL004-19,Islamic Banking and Takaful Department, 

Guidelines on Investment Management for Takaful Operators, 

Bank Negara Malaysia. 

- BNM/RH/GL004-22,Islamic Banking and Takaful Department, 

Guidelines on Takaful Operational Framework, Bank Negara 

Malaysia. 

- BNM/RH/GL012-3, Islamic Banking and Takaful Department, 

Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions, 

Bank Negara Malaysia. 

- BNM/RH/PD 033-4, Islamic Banking and Takaful Department, 

Risk-Based Capital Framework for Takaful Operators, issued on 

17/12/2018, Bank Negara Malaysia. 

- BNM/RH/PD 033-5, Islamic Banking and Takaful Department, 

Financial Reporting for Takaful Operators, Bank Negara Malaysia. 

Les Sites d’Internet:................................................................. 

- Bank Negara Malaysia : http://www.bnm.gov.my 

- Conseil National des Assurances : https://www.cna.dz/ 

- Emirates Insurance Association : https://www.eiauae.com/ 

- GCC Takaful Industry, Alpen capital, Industry Report, 

12/01/201http://www.alpencapital.com/industry-

reports.html 

- Insurance Authority :https://ia.gov.ae 

- Malaysian Takaful Association: 

 http://www.malaysiantakaful.com.my  

- Malaysian Takaful Industry 1984-2004: 

http://www.bnm.gov.my/files/publication/tkf/en/2004/booklet.en

.pdf 

- Saudi Arabian Monetary :http://www.sama.gov.sa 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_about&pg=en_intro&lang=en
https://www.cna.dz/
https://www.eiauae.com/
http://www.alpencapital.com/industry-reports.html
http://www.alpencapital.com/industry-reports.html
https://ia.gov.ae/ar/legislations/insurance-authority-establishing-law-and-the-executive-regulation
http://www.malaysiantakaful.com.my/About-MTA/History-of-MTA.aspx
http://www.bnm.gov.my/files/publication/tkf/en/2004/booklet.en.pdf
http://www.bnm.gov.my/files/publication/tkf/en/2004/booklet.en.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Insurance.aspx
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- Sigma N°3/2008, N°3/2017, l’assurance dans le monde en 2009-

2016:https://www.swissre.com/institute/research/sigma-

research.html

https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research.html
https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research.html
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  التسمية  االختصار

AAOIFI Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions 

BNM Bank Negara Malaysia 
CAR Capital Adequacy Rtio 

CAAR Compagnie Algérienne d’assurance et Réassurance 
CAAT Compagnie Algérienne d’assurance Totale 
CNMA Caisse Nationale Mutuelle Agricole 
CIAR Compagnie internationale d’Assurance et réassurance 

CR Centrale des Risques 
CCR Compagnie Centrale de Réassurance 
CNA Conseil National des Assurances 
IFSB The Islamic Financial Services Board 

IA Insurance Authority 
MAATEC Mutuelle Algérienne d’assurance des travailleurs de 

l’éducation et de la culture 
MTA Malaysian Takaful Association 
SAC Shariah Advisory Council 

SAMA Saudi Arabian Monetary Agency 
SR solvency Requirements 
PIF Participant’s Investment Fund 
PRF Participant’s Risk Fund 
PIB Produit Intérieur Brut 

RCcr Requirement’s Components Credit Risk 

RCmr Requirement’s  Components Market Risk 
RCor Requirement’s  Components Opirational Risk 
TCA Totlal Capiatl Availabe 
TCR Total Capital Required 

UAAR L’Union Algérien des Assureurs et Réassureurs 
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  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

عناصر المقارنة من الناحية الشرعية بين التأمين التكافلي والتأمين   1-1

  التجاري

19  

التكافلي عناصر المقارنة من النواحي التقنية والمحاسبية بين التأمين   1-2

  والتجاري

20  

  24  أهم الفروق القانونية بين عقد التأمين التكافلي وعقد التأمين التجاري  1-3

  48  أوجه االختالف بين إعادة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التجاري  1-4

  79  عناصر المقارنة بين الفائض التأميني والربح التأميني  2-1

  92  شركة التأمين التكافليحساب الفائض التأميني في   2-2

  100  المخاطر المؤثرة على صندوقي شركات التأمين التكافلي  2-3

  110  مكونات جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي  2-4

  119  التأمين التكافلي في ماليزياتطور تسلسل   3-1

  135  عدد شركات التأمين التكافلي في ماليزي، السعودية واإلمارات  3-2

  137  عمالة قطاع التأمين الماليزي، السعودي واإلماراتي  3-3

 حجم استثمارات التأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية واإلمارات  3-4

  بالمليون

138  

حجم اإلنتاج إلجمالي قطاع التأمين في ماليزيا، السعودية واإلمارات   3-5

  بالمليون

140  

  التكافلي في ماليزيا، السعودية واإلماراتحجم اشتراكات التأمين   3-6

  بالمليون دوالر أمريكي 

141  

مقارنة بين حصة التأمين التكافلي والتأمين التجاري في ماليزيا   3-7

  واإلمارات بالمليون دوالر أمريكي

143  

حجم تعويضات التأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية واإلمارات   3-8

  بالمليون

144  

  في ماليزيا، السعودية وإلمارات  PIBتطور الناتج المحلي الخام   3-9

  بالمليون دوالر أمريكي 

146  

  146  مؤشر عمق التأمين في ماليزي، السعودية واإلمارات  3-10
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  147  تطور عدد السكان في ماليزيا، السعودية واإلمارات بالمليون  3-11

  148  مؤشر الكثافة التأمينية في ماليزيا، السعودية واإلمارات بالدوالر   3-12

  162  متطلبات االستثمار لشركات التأمين التكافلي في ماليزيا  3-13

مقارنة المتطلبات الكيفية للتأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية   3-14

  واإلمارات

168  

التكافلي في ماليزيا، السعودية مقارنة المتطلبات الكمية للتأمين   3-15

  واإلمارات

170  

  182  شركات التأمين العمومية الناشطة في قطاع التأمين الجزائري  4-1

  183  شركات التأمين الخاصة الناشطة في قطاع التأمين الجزائري  4-2

 2016-2009: في الجزائر للفترة تطور حجم إنتاج التأمين  4-3

  مليون دجبال

185  

 2016-2009: التأمين في الجزائر للفترة تعويضاتتطور حجم   4-4

  مليون دجبال

186  

 2016 -2009: التأمين في الجزائر للفترة مؤشر كارثيةتطور   4-5

  مليون دجبال

187  

  188  مؤشر عمق التأمين في الجزائر  4-6

  189  مؤشر كثافة التأمين في الجزائر بالدوالر األمريكي  4-7

  202  ونفقات شركة التأمين التعاوني في الجزائرموارد   4-8

  204  دج مليونبال يالجزائر  قطاع التأمين حصة سالمة للتأمينات في  4-9
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  14  التأمين التكافلي وظائف  1-1

  72  إدارة أعمال شركة التأمين التكافلي وفق صيغة الوكالة  2-1

  74  شركة التأمين التكافلي وفق صيغة المضاربةإدارة أعمال   2-2

الوحدات المحاسبية المشكلة للنظام المحاسبي في شركات التأمين   2-3

  التكافلي

87  

  103  مراحل إدارة المخاطر في شركات التأمين التكافلي  2-4

  108  متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي  2-5

بين األطراف المتدخلة في القطاع المالي اإلسالمي العالقة المتبادلة   3-1

  الماليزي

122  

  136  2018نسبة شركات التأمين التكافلي في ماليزيا واإلمارات لسنة   3-2

  138  تطور عمالة قطاع التأمين في ماليزيا، السعودية واإلمارات  3-3

تطور حجم استثمارات التأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية   3-4

  واإلمارات بالمليون دوالر أمريكي 

139  

تطور حجم اإلنتاج إلجمالي قطاع التأمين في ماليزيا، السعودية   3-5

  واإلمارات

141  

  142  تطور حجم اإلنتاج للتأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية واإلمارات  3-6

حصة التأمين التكافلي مقارنة بحصة التأمين التجاري في ماليزيا تطور   3-7

  واإلمارات

144  

تطور حجم تعويضات التأمين التكافلي في ماليزيا، السعودية   3-8

  واإلمارات

145  

  147  تطور مؤشر عمق التأمين في ماليزيا، السعودية واإلمارات  3-9

  148  السعودية واإلماراتتطور مؤشر الكثافة التأمينية في ماليزيا،   3-10

تطور حجم اإلنتاج مقارنة بتطور حجم التعويضات في قطاع التأمين   4-1

  2016 -2009: الجزائري للفترة

186  

  187  2016 -2009تطور مؤشر الكارثية في قطاع التأمين الجزائري   4-2
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  188  تطور مؤشر عمق التأمين في الجزائر  4-3

  189  في الجزائرتطور مؤشر كثافة التأمين   4-4

تطور حجم شركة سالمة للتأمينات مقارنة بباقي شركات التأمين في   4-5

  2016 -2009: الجزائر للفترة

205  

الوضع المؤسسي المقترح لرسملة الفائض التأميني على مستوى   4-6

  التأمين التكافلي

230  

الوضع المؤسسي المقترح لرسملة الفائض التأميني على مستوى   4-7

  إعادة التأمين التكافلي

232  
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  :الملخص

حتديد متطلبات تنمية آليات عمل شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر، هدف هذا البحث إىل        

ماليزيا، السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، باعتبارها : وهي بعض الدولجتارب  عتماد علىوذلك باال

الشريعة أحكام املنبثقة عن  الدولية الضوابطو  معايريللوموافقة رائدة يف جمال التأمني التكافلي، جتارب 

املنهج الوصفي التحليلي يف جتميع البيانات واملعلومات  اماستخد متحيث  ،يف هذا الشأن اإلسالمية

املتطلبات الكيفية والكمية  للمفاضلة بني املنهج املقارن اماملرتبطة مبوضوع البحث، وكذلك استخد

 مت، مجلة من املتطلباتحتديد إىل  الدول الثالثة املختارة، لنتوصل يف األخري جتارب يف للتأمني التكافلي

بأن كل  خلصناتنمية آليات عمل شركات التأمني التكافلي يف اجلزائر، أين لعلى أساسها اقرتاح إطار 

جيب هي مبثابة الركائز األساسية اليت ، التشغيلية واملتطلبات االحرتازيةواملتطلبات ، من املتطلبات القانونية

  .تنمية التأمني التكافلي يف نظام التأمني اجلزائريلطار هذا اإليقوم عليها أن 

 :الكلمات المفتاحية

  .التأمني، التأمني التكافلي، متطلبات التنمية، املعايري الشرعية، شركات التأمني

 

Abstract: 
This research aims to identify the requirements for the development 

of  TAKAFUL insurance companies mechanisms in Algeria, based on 
some international experiences such as the Malaysian experience, the 
Saudi experience and the Emirate experience, as successful experiences 
in global  TAKAFUL insurance in accordance with International 
standards and Islamic sharia law, the researcher used the descriptive 
analytical approach in collecting data and information related to the 
subject of the research, and used the comparative approach to determine 
the best qualitative and quantitative requirements for TAKAFUL 
insurance among the experiences of  TAKAFUL insurance in the three 
selected countries, finally the researcher reached a set of requirements on 
the basis of which a development framework of the operation’s 
mechanisms of TAKAFUL insurance companies in Algeria was 
proposed, moreover the researcher concluded that the legal requirements, 
operational requirements and prudential requirements are the main pillars 
on which this framework is based to develop the TAKAFUL insurance 
and its companies in the Algerian insurance system. 

Keywords: 
Insurance, TAKAFUL insurance, Development requirements, Sharia 
standards, Insurance companies. 




