اإلطار املؤسساتي لشركات املضاربة التكافلية كبديل ملؤسسات التأمني التعاوني اإلسالمي

أ .بونشادة نوال
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف1
املستخلص

ترتكز الصيغة املطبقة حاليا يف كثري من النامذج الدولية لصناعة التأمني اإلسالمي عىل تأسيس رشكةة مسةا ة
يكون العمل التأميني فيها مقصدا أساسيا ورسالة الرشكة األوىل ،بينام يكون العمل االستثامري فيهةا عمةال تابعةا ومقصةدا يانويةا،
ويف هذه الصورة قد تقع بعض التناقضات واملخالفات الرشعية ،وقد يتعارض هةذا النمةوذج ويتةدا ل فية اهلةد التجةاري مةع
اهلد التكافيل املحض ،و اصة يف مسألة الربح والتضارب يف بعض املصطلحات واملبادئ كة"التربع والربح" و"التربع ورشط
التعويض" و"التربع وتوزيع الفائض التأميني" .وتةأ هةذه الورقةة البحثيةة إلبةراز يمكانيةة تطبيةا صةيغة املضةاربة أو املشةاركة
االستثامرية كأساس أويل ينبنةي علية التةأمني التكةافيل أي كمؤسسةة اسةتثامرية منتهيةة بالتكافةل والتشةارو والتعةاون بةني أعضةا
املشرتكني أو املستأمنني.

Résumé
La formule appliquée actuellement dans de nombreux modèles internationaux
pour le secteur de l'assurance islamique, est basée sur l’établissement d’une société par
actions ont du travail assurance dans laquelle une touche de destination et le message de la
première société, tandis que l'activité d'investissement en vertu de l'adepte et la destination
secondaire. Cette image pourrait tomber certaines contradictions, était contraire au
modèle et interférer avec le Takaful des fins commerciales purement objective, notamment
en matière de profit et des incohérences dans certains des termes et des principes comme
un «don et le profit» et «don et la condition de l'indemnisation" et "don et la distribution de
l'assurance complémentaire." Cette recherche a pour but de mettre en évidence la
possibilité d'appliquer la formule de Mudharaba comme base de départ d’ assurance
Takaful comme une entreprise d’investissement qui se termine par le takaful et la
coopération entre les membres des participants ou des assurés.

متهيد
لقةةد دةةهدت صةةناعة التةةأمني التكةةافيل تطةةورات ملحو ةةة يف السةةنوات القليلةةة املا ةةية وحقق ة
يسهامات كبرية يف تطوير وصياغة و بط منتجات تأمينيةة موافقةة ألحكةام الرشةيعة اإلسةالمية ،مةن ةالل
اجلهود احلثيثة يف يعادة بعث املالية اإلسالمية وتفعيلها يف األنظمة املالية املعارصة وبشكل اص تطبيا نظةام
التأمني اإلسالمي القائم عىل التكافل والتعاون.
ين مقتىض التأصيل الرشعي والتطبيا اإلسالمي ملعاملة مالية متارس الوساطة املالية الضمنية مثةل
التأمني  -تتدا ل وتتشابك فيها العالقات املالية والتعاقدية وتتضارب فيها املصةالح  -تسةتوج املزيةد مةن

االجتهاد الفقهي للخروج بنموذج عمل مؤسيس تأميني تنتفي في مجيع املخالفات الرشةعية التةي وجةدت يف
املامرسات الغربية للتأمني التقليدي (التجاري أو حتى التعاوين) من أجل الوصول يىل و ةع املعةايري واألطةر
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التطبيقية ملامرسة التأمني التكافيل ،وعىل ال الصةناعة امل

ةفية اإلسةالمية التةي اجتةازت مرحلةة البحةث

واالجتهاد والتنظري يف أطر الشرعنة أو األسلمة واألطةر اإلداريةة والقانونيةة ،فةلن العمةل التطبيقةي للتةأمني
التكافيل الذي يعد رديف العمل امل

ةيف مةا زال حتةاج يىل مزيةد مةن التأصةيل الرشةعي واالجتهةاد الفقهةي

الذي تنوع في اآلرا الفقهية.

يدكالية البحث
ين التوصةةل يىل نمةةوذج مؤسيسةة تةةأميني تكةةافيل سةةيؤدي يىل تثمةةني التجربةةة املاليةةة اإلسةةالمية
واستكامهلا وتفعيل املسار التنموي للمؤسسات املالية اإلسالمية ،والذي يبقى الشغل الشاغل يف هذه املرحلةة
حتقيقا لألهدا السابقة ،فليس هناو حرجا رشعيا أن يكون تطبيا التأمني التكافيل عملية مجع أو تركيبة بةني
تشارو تكافيل بني الناس وبني تشارو استثامري تتضمن استخدام الصيغ االسةتثامرية والتمويليةة املعروفةة يف
فق املعامالت املالية اإلسالمية.
وبنا عىل ما سبا  ،فلن هذا املقال حاول اإلجابة عىل السؤال التةايل :يىل أي مةد يمكةن أن تكةون
رشكةةات املضةةاربة اإلسةةالمية للتكافةةل البةةديل الرشةةعي للتةةأمني التكةةافيل يف ةةو االنتقةةادات الش رعية
والتحفظات املطروحة للتطبيقات احلالية للتأمني التكافيل؟

فر يات البحث
تتمحور فر يات هذا البحث فيام ييل:
 يمكن أن يصبح االستثامر املؤسيس عن طريا املضاربة أو رشكات املضاربة املنتهية بالتكافل بديالللتطبيقات احلالية للتأمني التعاوين التكافيل أو اإلسالمي .

 -عىل الرغم من نس النمو التي تشهدها صناعة التأمني التكافيل ،يال أهنا ال تزال صناعة عيفة وال

ترق يىل املستويات العاملية للتأمني التقليدي.

منهج البحث :وفقا لطبيعة املو وع وحتقيقا ألهداف  ،ويجابة عةىل التسةا ل املطةروق فقةد تطلة اسةتخدام
األسلوب الوصفي التحلييل الذي يقوم عىل جتميع البيانةات واملعلومةات املتعلقةة بنظةام التةأمني يف النمةوذج
التعاوين اإلسالمي أو التكافيل وحتليلها.
أ ية البحث :يكتيس البحث أ ية بالغة عىل الصعيد التنظريي والتطبيقي ،حيث يعترب من املو وعات اهلامة
والتجارب احلديثة التي أفرزهتةا احليةاة االقتصةادية واالجتامعيةة املعةارصة ،باعتبةاره أحةد العقةود املسةتحدية
املستوردة من الغرب يف أسسها وتطبيقاهتا ،وال زال يىل يومنا هذا مةن املجةاالت ابصةبة إلعةداد البحةو
والدراسات حوهلا بل ويف حاجة ماسة يىل املزيد من التحليل واالجتهاد من أجل استكامل حلقات مؤسسات
واملنظومة املؤسساتية لالقتصاد اإلسالمي التي ال تستكمل يال بقيام مؤسسات التأمني التكافيل.
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طة البحث :لإلجابة عىل اإلدكالية املطروحة ،تم تقسيم هذا البحث يىل النقاط االساسية التالية:

الدراسات السابقة
مما ال دك في أن هذا البحث سبق عدد من البحو والرسائل العلمية واملؤلفات التي تناول
جزئية من جزئيات  ،أو مباحث اصة تناول الصيغ اإلدارية احلديثة املطبقة يف مؤسسات التأمني
التكافيل ،والتي لقي بعض االنتقادات والتناقضات من قبل الباحثني الرشعيني ،وقد أ اف هذه
املقالة قيمة علمية وبعدا جديدا إلدارة التأمني التكافيل من الل االستثامر املؤسسا املؤسس
باملضاربة واملنتهي بالتأمني التكافيل.
 ومن أهم تلك الدراسات السابقة التي َبح َث بعض جوان املو وع نذكر: دراسة عثامن بابكر أمحد ( ،)4002قطاع التأمني يف السودان ،تقويم جتربة التحول من نظام التةأمنيالتقليدي يىل التأمني اإلسالمي ،تناول الصيغ اإلدارية (الوكالةة ،اإلجةارة ،املضةاربة) مةن ناحيةة
التكييف الفقهي ملختلف العالقات التعاقدية يف مؤسسات التأمني اإلسالمي ومرشوعيتها.
 دراسة أمحد حممد صباغ ( :)4002أسس وصيغ التأمني اإلسالمي ،تناول النامذج احلديثةة إلدارةالتأمني التكافيل (الوكالة ،املضاربة ،التعةاون ،الوقةف ،النمةوذج املخةتلط) ،وتعر ة يىل دراسةة
نقدية وتقييمية ملختلف الصيغ السابقة.
 دراسة نارص عبد احلميد ( ،)4010النموذج املختلط للعالقة بني يدارة الرشكة وصةناديا التكافةل– املشاكل واحللول-والتي تناولة

صوصةية وكفةا ة النمةوذج اهلجةني (الوكالةة واملضةاربة) يف

يدارة العمليات التأمينية ويدارة العمليةات االسةتثامرية يف رشكةات التةأمني التكةافيل يف التطبيقةات
املعارصة.
المبحث األول :الفروق المؤسسية بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي أو اإلسالمي

سنبحث يف هذا املحور العنارص التالية:
أوال :تعريف التأمني التكافيل
قبل ابوض يف أهم الفروق املوجودة للتأمني بني النظامني التقليةدي التجةاري والتكةافيل،
ال بد من استعراض خمتلف التعاريف املطروحة للتأمني التكافيل كام ييل:
عرفةة هي ةةة املحاسةةبة واملراجعةةة للمؤسسةةات املاليةةة اإلسةةالمية ) (AAOIFIالتةةأمني
التعاوين كام ييل" :التأمني اإلسالمي نظام يقوم عىل تربع املشةاركني فية بكةل أو جةز مةن
االدرتاكات املقدمة لدفع تعويضات األرضار التي تقع لبعضهم واقتصار دور الرشكة عىل
يدارة أعامل التأمني واستثامر أمواهلا" .
ويركز بعةض البةاحثني عةىل اجلانة الفقهةي واملتعلةا بةالتكييف الفقهةي بةني املشةرتو
والصندوق التكافيل والتي يكاد يكون االتفاق منعقدا بني مجهةور الفقهةا عةىل أهنةا عقةد تةربع ملةزم
ii i
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فيعر بعضهم التأمني التكافيل عىل أن " قيام جمموعة من األدخاص باالدرتاو يف نظةام يتةيح هلةم
التعاون يف حتمل الرضر الواقع عىل أحدهم بدفع تعويض مناس للمترضر من الل ما يتربعون ب
من أقساط". iii
ويعر أيضا التأمني التكافيل عىل أن " النوع من التةأمني الةذي متمةع فية عةدة أدةخاص
معر ني أل طار متشاهبة ويدفع كل منهم ادرتاكا معينا وختصص هذه االدرتاكات ألدا التعويض
املستحا ملن يصيب الرضر ،ويذا زادت االدرتاكات عىل ما رص مةن تعةويض كةان لألعضةا حةا
اسةةرتدادها ويذا نقصة طولة األعضةةا بادةةرتاو ي ةةايف لتغطيةةة العجةةز ،فأعضةةا رشكةةة التةةأمني
التكافيل يسعون يىل ختفيف ابسائر التي تلحا ببعض األعضا  ،فهم يتعاقدون ليتعاونوا عةىل حتمةل
مصيبة قد حتل ببعضهم وتدار الرشكة بواسطة أعضائها ،فكل واحد منهم يكون مؤمنا ومؤمنا ل " .
وتشرتو جل التعاريف يف أن التأمني التكافيل ":عبارة عن تعاون جمموعة من األدةخاص،
يسمون " هي ة املشرتكني " يتعر ون بطر أو أ طار معينة ،عىل تاليف آيار األ طةار التةي يتعةرض
هلا أحدهم ،بتعويض عن الرضر الناتج من وقوع هذه األ طار ،وذلك بالتزام كل مةنهم بةدفع مبلةغ
معني عىل سبيل التربع ،يسمى القسط أو االدةرتاو حتةدده وييقةة التةأمني أو عقةد االدةرتاو ،وتتةوىل
رشكات التأمني التكافيل يدارة عمليات التأمني واستثامر أموال نيابةة عةن هي ةة املشةرتكني ،يف مقابةل
حصة معلومة من عائد استثامر هذه األموال باعتبارها مضاربا أو مبلغا معلوما مقدما باعتبارها وكيال
أو ا معا ".
يانيا :صائص التأمني التكافيل
من بني صائص التأمني التكافيل :vi
iv

v

أ .متلك األقساط من قبل هي ة املشرتكني كمجموع معنوي؛
ب .نية التربع الزمة وال بد من النص عليها يف العقد؛
ج .اجتامع طريف املؤمن واملستأمن يف كل عضو من أعضا هي ة املشرتكني؛
د .اإللتزام بدفع التعويضات عند حدويها وبقدر اإلمكان؛
ه .اإليبات والت

يح يف وييقة التأمني عىل أن العقد عقد تربع وليس عقد معاو ة؛

و .حماسةةبيا رأس مةةال املسةةا ني يغطةةي العجةةز يف حسةةاب املشةةرتكني عةةىل سةةبيل القةةرض
احلسن وال يفضل اللجو يىل ذلك يال عند الرضورة؛
ز .رأس مال املسا ني ال يتحمل سارة وال يكس ربحا من حساب هي ة املشرتكني؛
ق .عند حتديد القسط وعنارصه الرئيسية يف التكافيل ال تشتمل عىل الفائةدة وال يشةتمل عةىل
عن

الربح املحدد سلفا.
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يالثا :الضوابط احلاكمة ملامرسة العمل التأميني التكافيل
تقوم رشكةات التةأمني التكةافيل بمامرسةة خمتلةف ةدماهتا التأمينيةة واالسةتثامرية يف ةو
جمموعة من الضوابط من أ ها :
vii

االلتزام بمبادئ وأحكام الرشيعة اإلسالمية يف مجيع األنشطة الفنية واالستثامرية؛

أ.

ب .االلتزام بمبادئ الرشيعة اإلسالمية يف مسألة الفصل بةني حسةابات محلةة الويةائا وحسةابات محلةة
األسهم ،ونية التربع وملكية محلة الويائا ألموال التأمني وما ينتج عن من فائض؛
ج .قيام رشكة التأمني التكافيل بلدارة نشاط التأمني وفقا لصيغة الوكالة أو املضاربة أو كليهام؛
د.

وجود هي ة للرقابة الرشعية بجان الرقابة املالية واملحاسبية والفنية؛

ه.

االلتزام بلعادة التأمني وفا الضةوابط الرشةعية أو اإلفصةاق عةن اآليةار املحاسةبية إلعةادة التةأمني

لد رشكات تأمني جتاري.
رابعا :الفروق اجلوهرية بني التأمني التكافيل والتأمني التقليدي
ين املنطلا الرشعي للتفرقة بني العمل املؤسيس لكل من التأمني التقليدي والتأمني التكافيل
يتأسس عىل التزام التربع من قبل محلة ويائا التأمني باالدرتاكات املدفوعة ،حيةث أن مفهةوم التةربع
هو بمثابة مفرتق الطريا بني ممارسة العمل التأميني يف كىل النظامني وأن انتفا هذا املفهوم يف تطبيةا
يفًس بالرضورة انتفا الفروق بين وبني التأمني التقليدي.
التأمني التكافيل ر
وتكمن أهم نتائج التفرقة املؤسسية بني كل من النظامني السابقني يف النقاط التالية:
 ين اإلجتار بالتةأمني (بيةع منةتج الوعةد بةالتعويض) هةو األداة الرئيسةية املسةتخدمة يف رشكةات التةأمنيالتجةةاري للسةةعي نحةةو اإلسةةرتباق عةةىل حسةةاب املسةةتأمنني ،بيةةنام تكةةريس مفهةةوم التعةةاون والتةةربع
والتشارو جلرب األرضار وتغطية األ طار ألعضا التشارو هو اهلد الرئييس األويل للوعا التشاركي
أو الصندوق التشاركي وين اقتض الرضورة القانونية واالقتصادية للعمل املؤسيس لرشكات التةأمني
التشاركي ممارسة األنشطة االستثامرية لتغطية املصاريف اإلدارية والتنظيمية والتسويقية ونحوها وهةذا
ما يملي منطا أي نشاط اقتصادي.
 يكون للمستأمن امللكية احلقيقية لالدرتاكات التي تستدعي معها أحقية احلصةول عةىل الفةائض ،ذلةكأن املشةةرتكني حتكمهةةم عالقةةة مشةةاركة وتعةةاون ،بةةا تال اسةةتقاللية العالقةةة بةةني املسةةتأمنني ويدارة
الرشكة عىل اعتبار أن املسةتأمن طالبةا لالنتفةاع بخدمةة التةأمني وليسة لة عالقةة بةلدارة الرشةكة وال
وولة حةا ملكيةة األقسةاط وال احلةا يف احلصةول عةىل الفةائض
باإلجتار واإلسرتباق ،األمر الةذي ال ر
التأميني ين حت رقا.
 بخال رشكات التأمني التقليدي أين تكون عوائد االستثامرات كلها من حا الرشكة وليس من حااملستأمنني بسب

عدم استقاللية حمفظة التأمني عن حساب املسا ني ،فلن األمر خمتلف البتة يف
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رشكات التأمني التشاركي أين تكون الفوائض املالية املحققة من ورا القيام بعمليات املضاربة أو
الوكالة أو اإلجارة سوا املتعلقة بلدارة املحفظة التأمينية أو االستثامرية كلها من حا املشرتكني.

بنةةا عةةىل مةةا سةةلف ذكةةره مةةن مبةةادئ و ةةوابط ملامرسةةة العمةةل التةةأميني التكةةافيل يمكةةن
تلخيص أهم أوج اال تال والتشاب بني أنظمة التأمني الثالية يف اجلدول املوايل:
جدول رقم :01أوج اال تال والتشاب بني األنظمة الثالية للتأمني
الموضوع
العقود المستخدمة

النظام التعاوني التقليدي

النظام التكافلي اإلسالمي
تبرع بقصد التعاون

التعويضات
دفع
مسؤولية المؤ ّمـن والمصاريف من صندوق
التكافل أو من القرض
(الشركة)
الحسن في حالة عجز
الصندوق.
مسؤولية حملة
دفع االشتراكات.
الوثائق
المال
رأس
اشتراكات حملة وثائق
المستخدم في دفع
التكافل.
التعويضات
الشريعة
بأحكام
مقيد
االستـثـمــار
االسالمية
يوجد حسابين(صندوقين)
حساب حملة الوثائق.
الحسابات
حساب المساهمين في
الداخلية
الشركة.
الفائض التأميني
من حق حملة الوثائق ويعاد
وعوائد استثمار
توزيعه عليهم
االشتراكات

نظام
التجاري

التأمين

تجاري يقصد منه
منفعة متبادلة
الربح
التعويضات
المطالبات دفع
دفع
والمصاريف من صندوق والمصاريف من
االشتراكات وفي حالة الصندوق المختلط
ورأس
(أقساط
العجز يطلب اشتراكات
مال).
اضافية من المشاركين.
دفع االشتراكات األساسية
دفع األقساط.
واالضافية عند اللزوم.
مال
رأس
المساهمين
اشتراكات المؤسسين.
واألقساط.
ال يوجد قيود
ال يوجد قيود شرعية
شرعية
يوجد حساب واحد
يوجد حساب واحد فقط هو
فقط مختلط لرأس
حساب المشاركين.
المال واألقساط.
من حق المشاركين ويوزع يعتبر
للمساهمين
عليهم

ربح

املصدر :صالح أمحد بدار ،التأمني التكافيل اإلسالمي ،مؤمتر املصار اإلسالمية اليمنية :الواقع وحتديات
املستقبل ،مارس  ،4010يف املوقع اإللكتروني.www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D223.doc

امسا :النامذج املطبقة إلدارة رشكات التأمني التكافيل
لقد تم طةرق عةدد مةن الصةيغ أو الةنامذج التةي يقةوم عليهةا العمةل املؤسسةا أو اإلداري
للتأمني التكافيل منذ تأسيس أول رشكة تأمني تكافليةة بالسةودان سةنة  ،1191يمكةن تلخةيص أهةم
هذه النامذج املطبقة حاليا إلدارة رشكات التأمني التكافيل يف اجلدول املوايل:
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جدول رقم  :4الصيغ املطبقة إلدارة رشكات التأمني التكافيل
الصيغ
إدارة العملياااات التأمينياااة
وتوظيااااااااف اشااااااااتراكات
الصااااندوق علاااا أساااااس
المضاربة.

إدارة العمليااااات التأمينيااااة
وتوظيااااااف االشااااااتراكات
عل أساس عقد الوكالة.

تطبيق الصيغة في إدارة أعمال التأمين التشاركي
بمقتض ا هاالص الصاايغة تقااوم شااركة التااأمين باادور المضااارب أو
المتاجر بمال الغير بينما يقوم المشتركون بدور صاحب الماال حيا
يقتسم كل مان الطارفين األرباال المحققاة الناتجاة عان اساتثمار أماوال
الصندوق حسب النسبة المتفق عليهاا باإلضاافة إلا النسابة المحاددة
بينهماااا فيماااا يتعلاااق بالفاااائض الناااات عااان عملياااات التاااأمين بصااافتها
مضارب عن قيامها بالعمليات التأمينية.
وهلص الصيغة تعكس التجربة الماليزية في ممارسة التاأمين اإلساالمي
فااي بعااض شااركاتها مثاال شااركة التكافاال الماليزيااة والشااركة الوطنيااة
للتكافل.
تبعااا لهاالص الصاايغة تقااوم شااركة التااأمين بأعمااال التااأمين وكاالل
العمليات االستثمارية بصفتها وكيلة عن هيئاة المشاتركين مقابال أجار
معلوم.
ُ
طبقااه هاالص الصاايغة ماان قباال شااركة اإلخااالر الماليزيااة وشااركة
التكافل التابعة لبن الجزيرة بالسعودية.
نيابااة عاان هيئااة المشااتركين تقااوم الشااركة با دارة العمليااات التأمينيااة
بصاافتها وكاايال مقاباال أجاار محاادد أو نساابة معلومااة ماان االشااتراكات
المكتتبااة يااتم تحدياادها قبياال بدايااة كاال ساانة ماليااة بينمااا تقااوم الشااركة
بتوظيااف المتااوفر ماان االشااتراكات بصاافتها مضاااربا مقاباال حصااة
مشاعة من الربح النات .
ومااان أمثلاااة الشاااركات التاااي طبقاااه هااالص الصااايغة شاااركة التاااأمين
اإلسالمية باألردن.

إدارة أعماااال التاااأمين مااان
قباااال إدارة الشااااركة وفقااااا
لصااااايغة الوكالاااااة باااااأجر
معلااااااااااااوم واسااااااااااااتثمار
اشااتراكات الصااندوق عاال
أسااااس المضااااربة بنسااابة
معلومة مان الاربح الناات .
(الاااااادم بااااااين صاااااايغتي
الوكالة والمضاربة)
تتول الشركة إدارة جميع العمليات التأمينية دون أن تتقاض أجارا
إدارة عملياااااااات التاااااااأمين
عل ا أساااس الوكالااة بغياار عل ا إدارة أعمااال التااأمين بينمااا تقااوم باسااتثمار المتااال ماان أمااوال
أجااااااااااااااار واساااااااااااااااتثمار المسااهمين باإلضااافة إلا اإلشااتراكات بصافتها مضاااربا مقاباال نساابة
اإلشتراكات المتوفرة عل معلومة من الربح المحقق.
ويجري التعامل بهلص الصيغة في بعاض شاركات التاأمين الساودانية
أساس المضاربة
التااي تحولااه إلا التعاماال بنظااام التااأمين اإلسااالمي تماشاايا مااع الاانه
المتبع في جمهورية السودان اللي يقضي بأسلمة النظام المالي بشاكل
عام وشركات التأمين عل وجه الخصور.
راجع :أمحد حممد صباغ ،أسس وصيغ التأمني اإلسالمي ،بحث مقدم للمؤمتر الثالث للمصار واملؤسسات املالية اإلسالمية ،مارس ،4002
أمحد حممد ص ّباغ ،الطرق الرشعي والتطبيا العميل للتأمني اإلسالمي ،املؤمتر الثاين للمصار واملؤسسات املالية اإلسالمية ،سورية.4009 ،

بنةةا عةةىل بيةةان تفصةةييل ألهةةم الصةةيغ املطبق ةة إلدارة أعةةامل التةةأمني التكةةافيل ف ةلن ةةربا التةةأمني
اإلسالمي اقرتحةوا النمةوذج املخةتلط أو اهلجةني أو املركة بةني صةيغتي الوكالةة واملضةاربة وفضةلوا
استخدام عىل النامذج األ ر ملا وجد في من مزايا وحماسن عملية وتطبيقية حمفزة ،مما جعل النموذج
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األكثر ديوعا يف التطبيقات املعارصة ،حيث الذي حظي بةالقبول واالستحسةان عةىل املسةتو الةدويل
واإلقليمةةي عةةىل اعتبةةار أن ة النمةةوذج الةةذي لقةةي قبةةوال رشعيةةا مةةن قبةةل العلةةام والفقهةةا املسةةلمني
املعارصين.
دكل رقم  :01النموذج املختلط للعالقة بني يدارة الرشكة وصندوق التكافل

املصدر :نارص عبد احلميد ،النموذج املختلط للعالقة بني يدارة الرشكة وصناديا التكافل – املشاكل واحللول  ،-ملتقى التأمني
التعاوين ،الرياض ،أكتوبر ،4010ص.14 :

بنا عىل الشكل السابا يمكن تلخيص األسس التي يقوم عليهةا تطبيةا النمةوذج املخةتلط
بني املضاربة والوكالة يف رشكات التأمني التكافيل فيام ييل:
 تقوم الرشكة املسةا ة بةلدارة عمليةات التةأمني مةن اكتتةاب وحتصةيل لالدةرتاكات وتعةويض
املترضرين ونحو ذلك عىل أساس الوكالة مقابل أجر معلوم مشاع مسبقا؛
 تقوم الرشكة باسةتثامر الفةوائض التأمينيةة املتبقيةة يف الصةندوق التكةافيل عةىل أسةاس املضةاربة
مقابل نسبة مشاعة من الربح.

المبحث الثاني :صناعة التأمين التكافلي :الواقع واآلفاق
لقةةد دةةهدت صةةناعة التةةأمني التكةةافيل نمةةوا ملحو ةةا يف العقةةود األ ةةرية مقارنةةة بالتةةأمني
التقليدي عىل الرغم من حداية التجربة التكافلية ،يال أن صناعة التكافل العاملية ال تشةكل يف الوقة
الراهن سو أقل من  1يف امل ة من يمجايل أقساط التأمني يف العامل.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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وبيش من التفصيل ،سنتناول هذا املبحث بالدراسة العنارص التالية:
أوال :مسا ة صناعة التكافل العاملية
لقد أكدت األرقام احلديثة الواردة يف تقرير التكافةل العةاملي  4014الصةادر عةن «يرنسة
آند يونغ» والذي حمل عنوان " نمو الصناعة والتحضري للتغريات التنظيمية "ّ ،
أن مسا ي التكافل
العاملي حققوا نمو را بنسبة  11يف امل ة ليصل الرقم يىل  2.8مليار دوالر يف العام  4010أي بنسبة نمو
قدرت بة  %11مقارنة بسنة  ،4001ويشري التقرير يىل أن املحافظة عىل ز م النمو مع تعزيز الربحيةة
يبقى التحدي الرئيس للعاملني يف حقل التكافل يف العامل .كام تشةري أحةد التقةديرات يىل ّ
أن حجةم
تم تسليط الضو عةىل
سوق التأمني التكافيل قد يصل يىل  40مليار دوالر بحلول العام  .4019وقد ّ
دول جملةةس التعةةاون ابليجةةي يف التقريةةر ،والتةةي تسةةهم بةةأكثر مةةن  %24مةةن أمجةةايل حجةم التةةأمني
التكافيل عىل الصعيد العاملي ،وعىل رأسةها اململكةة العربيةة السةعودية  -بنموذجهةا التعةاوين  -التةي
حافظ عىل أعىل نسةبة يذ حققة ارتفاعة را ي ةافي را مقةداره  %19لتصةل يىل  7.9مليةارات دوالر يف
الل العام  4010بحس ما أفادت ب آ ر بيانات التقرير .
وترتكز أنشةطة قطةاع التكافةل بصةورة رئيسةية يف منةاطا الرشةق األوسةط ودةامل يفريقيةا
وجنوب رشق آسيا ،وقد تصدرت اململكة العربية السعودية تلك املنةاطا عةام  4014يذ ستسةتحوذ
اململكة العربيةة السةعودية بنموذجهةا التعةاوين حصةة األسةد بةأكثر مةن  7مليةار دوالر تليهةا منطقةة
جنوب رشق آسيا بلمجايل ادرتاكات تفوق  8مليار دوالر ،يم دول جملس التعاون ابليجةي باسةتثنا
السعودية بأكثر من  4مليار دوالر يف حني تبقى املنطقةة اإلفريقيةة يف املرتبةة الرابعةة مةن حيةث مبلةغ
االدرتاكات حس توقعات رشكة " أرنس أنةد يونةغ " بةة  722مليةون دوالر ،تليهةا منطقةة دةب
القارة اهلندية بة  221مليون دوالر ،وستحقا منطقة الرشق األوسط يمجايل ادرتاكات يقةارب 119
مليون دوالر أمريكي؛ وهذا ما تشري يلي املعطيات املوالية:
الوحدة :مليون دوالر
جدول رقم  : 08االدرتاكات اإلمجالية العاملية املقدرة لسنة 4010
viii

الترتيب
األول
الثاني
الثال
الرابع
الخامس
السادس
اإلجمالي

اإلقليم
الخلي العربي
الشرق األوسط
الشرق األقص
إفريقيا
شبه القارة الهندية
حوض البحر المتوسط
-

االشتراكات
4.386.5
4.654.3
..34..5
5.6.4
8...8
48.4
.6.345.3

النسبة
%5..3
%63
%.5.6
%6
%..4
%..3
%...

الدول الرائدة
السعودية
إيران
ماليزيا
السودان
بنغالديش
األردن
-

Source : World Islamic Insurance Directory ( prepared by Takaful Re Co. Ltd-Dubai ).
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وتعليق ة را عةةىل نمةةو سةةوق التكافةةل يف الةةدول العربيةةة واإلسةةالمية األ ةةر فةةام زال سةةوق
التكافل فيها ملي را نسبي را بالفرص غري املستغلة ،ومتوقع أهنا ستشةهد نمةو را ملموسة را ةالل السةنوات
القليلة القادمة ،من الل اكتشا املستثمرين لنقاط القوة يف هذا املجال.
وقةةد أدةةار التقريةةر أيضة را يىل أنة يف الوقة الةةذي يشةةهد فية القطةةاع يف النمةةوذج التكةةافيل
معدالت نمو قوية ،يبقى التحدي القةائم أمةام رشكةات التكافةل هةو احلفةا عةىل مسةتو الربحيةة
الل سنوات التطور األوىل ،كام أن ليس باألمر غري املتوقع أن يتمثل التحدي الرئييس يف قلة تواجد
ابةةربا املتمرسةةني يف كافةةة اجلوانة األساسةةية مثةةل االكتتةةاب ،ويدارة املخةةاطر ،ويدارة املطالبةةات،
وتطبيا التقنيات.
دكل رقم  :3منحنى بياين يو ح نمو صناعة التأمني التكافيل وتوزيعها عامليا

Source : Ibid.

يانيا :حتديات صناعة التكافل يف العامل
ين املصةداقية الرشةعية تعتةرب املنطلةا األسةاي للكفةا ة االقتصةادية يف التةأمني التعةاوين
اإلسالمي ،وهذا يتطل مواجهة التحديات التي تواج هذه الصةناعة حال ريةا ومسةتقبال مةن ةالل
مراعاة ما ييل :
ix

 يزالة الغموض عن رشعية التأمني التعاوين اإلسالمي ،وبيان األسس التي يسةتمد منهةارشعيت  ،والضةوابط الرشةعية احلاكمةة لة  .و اصةة فةيام يتعلةا باإلدةكاليات املتعلقةة
بصناعة التأمني التعاوين اإلسالمي ،سوا من حيث تكييف الرشةعي للعالقةة التعاقديةة
بني أطراف  ،والفائض التأميني ،وتكوين املخصصةات واالحتياطيةات ،ويعةادة التةأمني
وغريها وما يستجد من يدكاليات يف هذا الشأن.
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 -ينشةا وتطةوير بنيةة ترشةيعية مالئمةة لصةناعة التةأمني التعةاوين اإلسةالمي ،فلةيس مةن

املعقول لدول يسالمية أن تتبنى ترشةيعاهتا الةدفع بالتةأمني التقليةدي وو ةع املعوقةات
أمام التأميني التعاوين اإلسالمي .بل ين باألحر للدول اإلسةالمية أن تكةون حا ةنة

للتأمني التعاوين اإلسالمي ،وتكوين بنية ترشيعية متكاملة تتيح ل االنطالق سةوا فةيام
يتعلا بالترشيع القانوين لنظام التأمني ،أو النظام املايل أو النظام القضائي وغريها.
 تفعيل دور الرقابةة الرشةعية يف صةناعة التةأمني التعةاوين اإلسةالمي ،مةن ةالل فعاليةةوكفا ة هي ات الرقابة الرشعية دا ل رشكات التأمني التعاوين اإلسالمي ،وابروج هبا
من نطاق املستشار الرشعي أو الرقابة الالحقة يىل الرقابةة السةابقة واملالزمةة والالحقةة
لكافة العمليات التأمينية.
-

كام تتجسةد التحةديات الفنيةة لصةناعة التكافةل يف رضورة توحيةد املصةطلحات الفنيةة
وتطوير الكفةا ات والكةوادر البرشةية يف جمةال التةأمني التكةافيل ،باإل ةافة يىل وجةوب
تطوير وابتكةار منتجةات تكافةل ويعةادة تكافةل تنافسةية والعمةل تطةوير اسةرتاتيجيات
التسويا والرتويج.

المبحث الثالث :نموذج المضاربة اإلسالمية للتكافل كبديل عن التأمين التعاوني
اإلسالمي
املعم ةا عةةن التةةأمني الرشةةعي أو أسةةلمة التةةأمني مةةا زال حتةةاج يىل املزيةةد مةةن
ين البحةةث ر
االجتهاد وتنقية ما يسمى بالتأمني التكافيل أو التعةاوين مةن املخالفةات التةي وقةع فيهةا ،بةل وتظهةر
التطبيقات من األ طا املخالفةات الرشةعية التةي جتعلة يتشةاب مةع التةأمني التجةاري ،األمةر الةذي
استدعى مع املزيد من التمحيص والتدقيا الرشعي لنظرية التأمني التعاوين التي ال زالة حتتةاج يىل
التنظري والتأصيل الرشعي عىل الرغم من املحاوالت البحثية اجلادة واالجتهادات اجلبارة التي لقيهةا
تطبيا التأمني التكافيل.
من أجل ذلك ،سنتطرق يف هذا املبحث يىل العنارص التالية:
أوال :التعريف هبذا النموذج
بالنظر ملا لقيت تطبيقات التأمني التكافيل من انتقادات يف املفاهيم واملبادئ التي انطلا معها
وحتى يف أحقية ا تالف ومتييزه عن التأمني التجاري ،حتى أن يكاد يكون االتفاق منعقدا بني مجهور
الفقهةةا عةةىل اعتبةةار التةةأمني التعةةاوين هةةو البةةديل الرشةةعي لنظةةريه التقليةةدي؟؟ ،فمجمةةل املجةةامع
والندوات الفقهية املنعقدة يىل غاية يومنا احلايل أمجع عىل أن التأمني التعاوين أو التباديل أو التكةافيل
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أو التشاركي هو البةديل الرشةعي ملةا يتأسةس علية مةن نيةة التةربع املحةض الةذي يغتفةر معة الغةرر
واجلهالة وال يفسدان مثل مما هو علي يف عقود املعاو ات كالتأمني التجاري.
ين التأمني اإلسالمي أو التعاوين اإلسالمي املطبا حاليا عقد تربع انتهى باملامرسةة اسةتثامرا
ومعاو ة أو مشتب فيها ال تال األطرا وتعددها مما جعل يقع يف عدد من املخالفةات الرشةعية
حس بعض الباحثني التي وقع فيها مثيل التجةاري ،بيةنام لةو انقلبة املعادلةة يف أن يكةون التةأمني
التكافيل أساس وبدايت مشةاركة اسةتثامرية يف املجةاالت الرشةعية ليصةل يىل مسةألة التةربع بأرباحهةا
بدمة أغراض التأمني أو كمورد مايل آ ر لتغطية أ طار املشرتكني استثامريا يف حالةة كفايتة لتغطيةة
الكوار ويف حالة عدم كفايت يمكن تغطية العجز بواسطة القرض احلسةن مةن املسةا ني ،النتفة
مسألة املعاو ة املفسدة لعقد التأمني التكافيل .ويمكن تطبيا هذا النمةوذج يف تأمينةات األدةخاص
كالتأمني عىل احلياة مثال.
يانيا :الدور االستثامري املؤسيس هلذا النموذج
بمقتىض هذا النموذج التأميني ،يمثل االستثامر أساس العمل املؤسيس التأميني مةن ةالل
الدور االسرتاتيجي لألعامل االستثامرية الدرتاكات األفةراد أو مسةا اهتم ،لةذلك فةلن تطبيةا هةذا
النمةةوذج االسةةتثامري اهلةةاد للتةةأمني معةةل كةةال مةةن املشةةرتكني هةةم أنفسةةهم املسةةا ني يف أبسةةط
األدكال التطبيقية عىل أن وتار من بينهم من هلم درايةة و ةربة وكفةا ة يف أعةامل اإلدارة واالسةتثامر
مقابل أجر حمدد مقتطع من الربح احلاصل.
وقد يقوم املسا ون بلنشا رشكة مسا ة يتمثل نشاطها األساي يف املشةاركة أو
املضاربة االستثامرية مكونة من مسا ني ومشرتكني برأسامهلم كل حس مشاركت املالية يف
أعامل املضاربة أو املشاركة كنسبة معينة من االدرتاكات ،حيةث يكةون ربحهةا مةوردا آ ةر
بعد حساب االدرتاكات لتغطية أ طار التأمني من منطلا التربع بكل أو جز مةن األربةاق
في بطرق عديدة:
املحققة لصالح املترضرين ،وما بقي من األرباق يت
 يتم توزيع عىل باقي املشرتكني كل حس مسا ات ؛
 يتم ختصيص كاحتياطي يمكن أن يرحل يىل سنوات الحقة؛

لوجوه الرب.
 ي
ين تطوير هذه الرشكة االستثامرية للتأمني أو املضةاربة اإلسةالمية للتكافةل عةرب مسةا ات
األفراد من الل رشكة مسا ة من دأن زيادة رأس مال املضاربة أو املشاركة ومن يم تطوير أعامهلةا
وتعزيز مسارها ،حيث وتار جملس يدارة يتوىل القيام بأعامل اإلدارة عةىل أسةاس صةيغة الوكالةة عةن
االستثامر مقابل أجر حمدد يقتطع من أرباق االستثامر أو حصة من أرباق املضاربة يذا تم تطبيا صيغة
املضاربة يف هذه الشأن.
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ين و ع هذا األسلوب حيز التنفيذ ومو ع التطبيا العمةيل مةن دةأن اجتنةاب أي حةرج
وتاليف أي من املخالفات واملفسدات التي وقع فيها تطبيا التأمني اإلسالمي أيا كانة مسةميات فةال
اعرتاض وال مغالطة يف مفهوم التربع واملعاو ة هةذا مةن ناحيةة ،ومةن ناحيةة أ ةر  ،فةلن التطبيةا
العميل هلذا األسلوب التأميني يعمل عىل حتفيز املشرتكني عىل االدةرتاو ،وأيضةا حتةى يدارة الرشةكة
عىل األدا الكف وحسن يدارة املشاريع االستثامرية املرشوعة بصورة أساسية وتأدية العمل التأميني
بصورة منية يانويةة وفةا الطريقةة الرشةعية ،مةا دامة الصةيغ املطبقةة يف هةذه احلالةة هةي الصةيغ
التمويلية اإلسالمية القائمة عىل املشاركة ،وهذا مةا يةدفعهم يىل السةعي جاهةدين يىل ا تيةار قنةوات
وطرق استثامرية مرشوعة ومربحة يف ل عدم تعارض املصالح بني أطرا الرشكة.
يالثا :التكافل العائيل أو بام يسمى " تأمينات األدخاص"
ين منتجات التكافل العائيل أو التأمني عىل األدخاص نوع مةن أنةواع التةأمني اإلسةالمي،
وأن يقوم عىل نفس األسس الرشعية والفنية التي يقوم عليها التأمني اإلسالمي بصفة عامة ،وترتت
علي ة ذات األحكةةام  ،يال أن ة عن ةد تطبيةةا األحكةةام الرشةةعية عةةىل التةةأمني التكةةافيل أو التةةأمني عةةىل
األدخاص ،فلن هذا التطبيا قد وتلف ال تال طبيعة الرضر يف التأمني التكافيل عةىل األدةخاص
عن يف التأمني عىل األرضار ،ولذا كان التعويض يف احلالة األوىل هو مبلغ التأمني ،ويف الثانية الرضةر
الفعيل يف حدود مبلغ التأمني ،فاملبدأ الذي تقوم علية تأمينةات األدةخاص وتلةف عنة يف تأمينةات
األرضار ،حيث يتأسس النوع األول عىل املبدأ االتفاقي أو التعاقدي بينام يقوم النوع الثاين عىل املبةدأ
التعوييض بام حقا وال يتناىف ومبدأ عدم ييرا املستأمن بمبلغ التأمني .وتتأسس تأمينات األدةخاص
عىل األسس التالية :
x

أ .التربع من القسط أو االدرتاو ومن عوائد استثامره بام يكفي لدفع التعويضات؛
ب .ملكية هي ة املشرتكني ألموال التأمني؛
ج .هي ة املشرتكني االعتبارية؛
د .رشكة التأمني تدير عمليات التأمني وتستثمر أموال ؛
ه .استقاللية حسابات املشرتكني عن حسابات املسا ني؛
و .فوائض التأمني.

ومن ناحية اإلدارة ،فتوكل عمليات اإلدارة واالستثامر يىل رشكات مسا ة لتوسةيع دائةرة
التشارو والتكافل عىل أساس الوكالة بأجر مقابل أجر حمدد نظري قيامهم بلدارة عمليات التأمني عةن
األدخاص (التأمني عىل احلياة مثال) ،كام تستحا يدارة الرشكة ربحا معلوما كنسبة م وية مشاعة عىل
أساس املضاربة.
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والنموذج املقرتق يف هذا الصدد ،هو نظام التأمني باملضاربة اإلسالمية للتكافل واالسةتثامر
الذي يشتمل عىل نظامني رئيسيني أحد ا متعلا بفروع التأمني عىل احلياة ،واآل ر متعلا باالستثامر
الذي يقوم عىل تو يف واستثامر مةال املضةاربة عةن طريةا االد ةار لتكةوين رأس مةال املشةرتكني،
حيث أن الرشكة تقوم بلدارة أموال املضاربة واستثامرها وتتمثل هذه األموال يف جمموع االدةرتاكات
التي يدفعها املشرتكون.
رابعا :أسس ويجرا ات تطبيا هذا النموذج
تتمثل كيفيات ويجرا ات تطبيا هذا النموذج املرك فيام ييل:
 تقةةوم الرشةةكة باسةةتثامر االدةةرتاكات يف نظةةام التكافةةل ويف نظةةام االسةةتثامر وفقةةا ألحكةةامالرشيعة اإلسالمية وحت يرشا هي ة الرقابة الرشعية ،وبلقرار من املشرتو بأن متربع عن
طي نفس ويف سبيل التكافل والتواد والرتاحم بني جمموع املشرتكني.
 للمشرتو حرية اال تيار يف ادرتاك يف نظام االستثامر عةن طريةا املضةاربة اإلسةالمية مةنالل دفع لقسط االستثامر مقابل نسبة مشاعة من الربح املحقا.
 يمكن أن ختصص الرشكة لتطبيا هذا النمةوذج حسةابني منفصةلني أحةد ا لنظةام التةأمنيبالتكافل واآل ر لنظام االستثامر باملضاربة اإلسالمية.
أما عن تأمينات األرضار أو التأمينات العامة ،فلن الصيغة األنس هي الرتكيز عةىل أسةس
التكافل والتعاون التي بات غائبة من الناحية العملية يف رشكات التأمني التشاركي القائمة حاليا عىل
أسةةاس تطبيةةا النمةةوذج املخةةتلط إلدارة أعةةامل التةةأمني التشةةاركي ،فاالدةةرتاكات ينبغةةي أن تكةةون
موجهة أساسا للتكافل بني املشةرتكني بالدرجةة األوىل لتعةويض مةن حلةا بة رضر أو سةارة ماليةة
نتيجةةة حةةدو ابطةةر املبةةني يف وييقةةة التةةأمني وهةةذا فةةيام وةةص تأمينةةات األرضار ،ومةةا فةةاض يف
الصندوق التكافيل يمكن استثامره عىل أساس املضاربة أو املشاركة مع رضورة اتباع أنجع الطرق يف
التسويا واإلدارة واالستثامر؛ لتحقيا أفضةل النتةائج عةىل مسةتو الفةائض التةأميني هبةد تعظةيم
ييرادات الرشكة وتعزيز مركزها املايل لضامن استمراريتها يف حميط األعةامل ،ومةن أهةم سةبل اسةتثامر
الفائض التأميني استثامره يف صندوق املخاطر أو يف حساب االحتياطات الفنية عىل أسةاس املضةاربة
أو الوكالة بةأجر معلةوم ،أو اسةتثامره يف حسةاب وجةوه ابةري قبةل توزيعة عةىل أسةاس املضةاربة أو
الوكالة بأجر معلوم ،أما الفائض التأميني املخصص للتوزيةع فةلن نصةي كةل مشةرتو يصةبح ملكةا
اصا ب يد ل يف حساب اباص يف الرشكة ،وال موز استثامر يش من يال بلذن صاحب  .ومما سةبا
ذكره ،يمكن تلخيص هذا املقرتق يف الشكل املوايل:
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دكل رقم  :04نموذج املضاربة اإلسالمية للتكافل املقرتق
المشتركون
ملك
للمشرتكني

االدرتاكات

المصاريف
واالحتياطات

تربع بالربح للتعويض

أرباق املضاربة

الصندوق
االستثماري

الصندوق التكافلي

ربح المضاربة

دارة عمليات التأمني بالوكالة أجر الوكالة )  %من االدرتاكات) املضاربة

 %مشاعة

شركة المضاربة التكافلية
يدارة االستثامر

إدارة الشركة

املصاريف

املصدر :من يعداد الباحثة.
نتائج البحث:
من الل ما تم حتليل سابقا ،يمكن ييراد النتائج التالية:


ين مسألة التربع واهلبة برشط الثواب والوقف والوديعة مسائل فقهية تم اجتهادها إلمةاد التأصةيل
الفقهي األنس للعالقة بني املشةرتكني والصةندوق أو احلسةاب التةأميني التكةافيل لكةن كةل هةذه
التخرمات الفقهية مل تسلم من اإلعرتا ات واالنتقةادات ،ومل يصةل الفقهةا املعةارصون يىل حةد
اآلن يىل اماد تأصيل فقهي مالئم هلذه العالقة ،وما زال هذه األ رية حتتاج يىل مزيد مةن البحةث
والدراسة واالجتهاد.



لقد نص معيار أيويف عىل استقاللية الذمة املالية حلساب املشرتكني أو حساب التأمني عن املشرتكني
فوقعنا يف املعاو ة البحتة  -بني حساب التأمني وبني املشرتكني.-وزاد يف دةكلية التكييةف التةزام
رشكة التأمني باإلقراض من حساب املسا ني يف حال العجز يف حساب املشرتكني.



ين صناعة التأمني واحةدة يف النةوعني عةىل الةرغم مةن وجةود بعةض الفروقةات اهليكليةة والعمليةة
والتنظيمية ال غري ،والفرق الرئييس ينام يكمن يف اهليكلة.



ين النامذج اإلدارية املطبقة حاليا يف رشكات التأمني التكافيل (الوكالة ،املضاربة ،التعةاون ،الوقةف،
الوكالة واملضاربة) متثةل يبةداعا فقهيةا معةارصا مؤسسةا عةىل تكامةل وائةتال وازدواجيةة اهلةد
التجاري اإلسرتباحي من جهة واهلةد التكةافيل التشةاركي أو التعةاوين مةن جهةة أ ةر  ،بةل ين
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التطبيقةةات املعةةارصة إلدارة أعةةامل التةةأمني التشةةاركي كشةةف جليةةا عةةن تفضةةيل وطغيةةان اهلةةد
اإلسةةرتباحي وجعلة مةةن أوىل أولويةةات العمةةل التكةةافيل للتةةأمني دون االهةةتامم باهلةةد التكةةافيل
والتعاوين الذي أنش

من أجل رشكات التأمني اإلسالمي.

 ين الصيغة التي أجدها أكفةأ وأنسة مةن منظةور اقتصةادي ورشعةي والتةي تتأسةس عةىل رضورة
التمييز بني نوعني رئيسيني للتأمني و ةا التأمينةات عةىل األدةخاص وأدةهرها حاليةا التةأمني عةىل
احلياة أو التكافل ،والتأمينات عىل األرضار هي رضورة تطبيا نموذج املضاربة اإلسةالمية كمةورد
آ ةةر ملجاهبةةة االلتزامةةات التةةي قةةد تقةةع ودفةةع التعويضةةات املسةةتحقة ،فالعالقةةة يذن بةةني املشةةرتو
وحساب املشرتكني مركبة بني االستثامر والتكافل أي التربع بعوائد االستثامر.


ين صوصية التأمينات عةىل األدةخاص وبةالنظر يىل تبعاهتةا االقتصةادية واالجتامعيةة واإلنسةانية
عىل الفرد املستأمن (و اصة التأمني عىل احلياة الذي يتميةز باملةد أو األجةل الطويةل) تتطلة أن

يقوم النظام التأميني التكافيل أو اإلسالمي يف هذه احلالة عىل أسةاس مركة وجةامع بةني التكافةل
واالستثامر معا حيث يمثل االستثامر والتكافل معا نموذجا مركبا للعمل التأميني من الل الدور
االسرتاتيجي لألعامل االستثامرية الدرتاكات األفراد أو مسا اهتم ،حيث أن تطبيا هذا النمةوذج
االستثامري التكافيل املؤسسا يكس رشكات التأمني اإلسالمي مركزا ماليا قويا ودعام للمسرية
التنموية هلذا القطاع.

مقرتحات البحث:
 تثمةةني جتربةةة رشكةةات املضةةاربة التكافليةةة كبةةديل اجتهةةادي للتطبيقةةات احلاليةةة للتةةأمنياإلسالمي.

 تفعيل النموذج االستثامري املؤسس عةىل املضةاربة أو املشةاركة االسةتثامرية املنتهيةة بالتكافةلوالسعي نحو تطويره وتعزيز مسا ت التنموية.
 يجرا املزيد مةن البحةو والدراسةات هلةذا املقةرتق مةن أجةل الوصةول يىل يطةار مؤسسةامتكامل لتطبيا التكافل باملضاربة.
 التأكيد عىل رضورة تطبيا وجتسيد قواعد حةوكمةة الرشكات الصةادرة عةن جملةس ابةدماتاملالية اإلسالمية وهي ة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةة اإلسةالمية ،واجلهةات الرقابيةة

ذات الصلة يف كل بلد.
 تفعيل دور هي ات الرقابة الرشعية يف مؤسسات التأمني التكةافيل ويف مجيةع املؤسسةات املاليةةاإلسالمية.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

76

العدد 14لسنة 4102

 يعةةداد الةةربامج التكوينيةةة واملقةةررات التعليميةةة للتةةأمني التكةةافيل يف املعاهةةد واجلامعةةات.باعتبارها جتربة رائدة من دأهنا أن تثري اهتامم الدارسني وتوفري الكوادر البرشةية املؤهلةة التةي

تأ ذ عىل عاتقها مستقبال تفعيل أدا اهلندسة املالية اإلسالمية واقعيا.
 رضورة توحيد املرجعيةة الفقهيةة والرشةعية ملامرسةة العمةل املؤسسةا للتةأمني التكةافيل مةنالل يصدار معايري رشعية تلتزم هبا مؤسسات التأمني التكافيل بشةكل ةاص واملؤسسةات
املالية واالستثامرية اإلسالمية عىل وج العموم.

اهلوامش:
*ومثال ذل المملكة العربية السعودية التي أصدرت مرسوما ملكيا أو ما يعرف بنظام مراقبة شركات التاأمين التعااوني
السعودي الصادر بتاريخ  .5.4/.5/.4هـ واللي ألزم شركات التأمين بالعمل وفق أسلوب التأمين التعاوني.
- 1هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار رقم  83للتأمين اإلسالمي من معايير الهيئة.
 -8عبد الستار أبو غدة التبرع والهبة وأهميتها كبدائل للتعويض في التكافل بح مقدم لمنتدى التكافل السعودي الدولي
األول جدة  8..5ر..6:
 - 6الصديق الضرير الغرر وأثرص في العقود في الفقه اإلسالمي مجموعة دلة البركة جدة  .33.ط 8ر.368:
 -4صالح أحمد بدار التأمين التكافلي اإلسالمي مؤتمر المصارف اإلسالمية اليمنية الواقاع وتحاديات المساتقبل ماارس  8...فاي
الموقع اإللكترونيwww.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D223.do
 -4راجع :أحمد محمد صباغ أسس وصيغ التأمين اإلسالمي بح مقدم للمؤتمر الثال للمصاارف والمؤسساات المالياة
اإلسالمية مارس .8..8
 -3ناصاار عبااد الحميااد تقياايم تطبيقااات وتجااارب التااأمين التعاااوني ملتقا التااأمين التعاااوني الرياااض جااانفي 8..3
ر.3:
 - 4راجع :موس القضاة حقيقة التأمين التكافلي ندوة مؤسسات التأمين التكاافلي والتاأمين التقليادي باين األساس النظرياة
والتجربة التطبيقية جامعة فرحات عباس الجزائر ر .6ماوالي خليال التاأمين التكاافلي اإلساالمي الواقاع وا فااق
الملتق الدولي األول :االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات المساتقبل المركاز الجاامعي غرداياة الجزائار  8..3ر
مجدي السيد أحمد ترك إطار محاسبي مقترل لقواعد حوكمة شركات التأمين التعاوني الملتق الرابع
ر .4-.5
للتأمين التعاوني أفريل  8..6ر.644 :
8- The World Takaful Report, Industry growth and preparing for regulatory change, Ernest
and Young, 2012, p:.
3- World Islamic Insurance Directory ( prepared by Takaful Re Co. Ltd Dubai ).
10- Ibid.

 ومن أمثلة المعاوضة المقيادة المعاوضاات التاي أباحتهاا الشاريعة أو الفقاه لكان باال اساتربال كاالقرض الحسان وحوالاة
الدين النقدي وبيع التولية والمقايضة في الجنس الواحد.
 -..محمد أنس بن مصاطف الزرقاا نظارة اقتصاادية إساالمية إلا خماس قضاايا فاي التاأمين التعااوني ماؤتمر التاأمين
التعاوني -أبعادص وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه مرجع سابق ر ر..3-.4 :
 -.8راجع :عبد الحميد محمود البعلي وثائق التأمين التعاوني الحقاوق واإللتزاماات الملتقا الراباع للتاأمين التعااوني
أفريل  8..6ر ...:عبد الرحمان بن عبد هللا السند الضوابط والمعايير الشارعية للتاأمين التعااوني ملتقا التاأمين
التعاوني جانفي  8..3ر... -3 -8 :
 -.6أحمد محمد صبّاغ الطارل الشارعي والتطبياق العملاي للتاأمين اإلساالمي الماؤتمر الثااني للمصاارف والمؤسساات
المالية اإلسالمية سورية .8..8 8..4
 – .5راجااع :حسااين حامااد حساان أسااس التكافاال التعاااوني فااي ضااو الشااريعة اإلسااالمية دبااي  8..5سااامر مظهاار
قنطقجي تطور صناعة التأمين التكافلي وآفاقهاا المساتقبلية بحا مقادم للنادوة العلمياة حاول الخادمات المالياة اإلساالمية
وإدارة المخ ااطر فااي المصااارف اإلسااالمية كليااة العلااوم االقتصااادية وعلااوم التساايير جامعااة فرحااات عباااس سااطيف
الجزائر  8...ر... :
.4-The world Takaful Report, transforming operating performance, ERNEST and YOUNG, april2011, p : 1..
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 -.3أشاارف دوابااه التااأمين التعاااوني اإلسااالمي بااين الواقااع والمااأمول بح ا مقاادم للملتق ا الثال ا للتااأمين التعاااوني
الرياض  8...ر.4.8 :



ومثال ذل المملكة العربية السعودية التي أصدرت مرسوما ملكيا أو ما يعرف بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي
الصادر بتاريخ  .5.4/.5/.4هـ واللي ألزم شركات التأمين بالعمل وفق أسلوب التأمين التعاوني .

 iهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار رقم  83للتأمين اإلسالمي من معايير الهيئة.

 -8عبد الستار أبو غدة التبرع واله بة وأهميتها كبدائل للتعويض في التكافل بح مقدم لمنتدى التكافل السعودي الادولي األول جادة
 8..5ر..6:
 - 6 iiالصديق الضرير الغرر وأثرص في العقود في الفقه اإلسالمي مجموعة دلة البركة جدة  .33.ط 8ر368:
 - iiصااالح أحمااد باادار التااأمين التكااافلي اإلسااالمي مااؤتمر المصااارف اإلسااالمية اليمنيااة الواقااع وتحااديات المسااتقبل مااارس  8...فااي الموقااع
اإللكترونيwww.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D223.do

 -8 iiiعبد الستار أبو غدة التبرع والهبة وأهميتها كبدائل للتعاويض فاي التكافال بحا مقادم لمنتادى التكافال الساعودي الادولي األول
جدة  8..5ر..6:
 - 6 ivالصديق الضرير الغرر وأثرص في العقود في الفقه اإلسالمي مجموعة دلة البركة جدة  .33.ط 8ر368:
 - vصااالح أحمااد باادار التااأمين التكااافلي اإلسااالمي مااؤتمر المصااارف اإلسااالمية اليمنيااة الواقااع وتحااديات المسااتقبل مااارس  8...فااي الموقااع
اإللكترونيwww.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D223.do

 - viiراجااع :أحمااد محمااد صااباغ أسااس وصاايغ التااأمين اإلسااالمي بح ا مقاادم للمااؤتمر الثال ا للمصااارف
والمؤسسات المالية اإلسالمية مارس .8..8
 - 4 viiiراجااع :موس ا القضاااة حقيقااة التااأمين التكااافلي ناادوة مؤسسااات التااأمين التكااافلي والتااأمين التقلياادي بااين األسااس النظريااة
والتجربة التطبيقية جامعة فرحات عباس الجزائر ر .6موالي خليل التأمين التكافلي اإلسالمي الواقاع وا فااق الملتقا الادولي
مجاادي
األول :االقتصاااد اإلسااالمي الواقااع ورهانااات المسااتقبل المركااز الجااامعي غردايااة الجزائاار  8..3ر ر .4-.5
السيد أحمد ترك إطار محاسبي مقترل لقواعد حوكمة شركات التأمين التعاوني الملتق الرابع للتاأمين التعااوني أفريال  8..6ر:
.644
ix2
- The World Takaful Report, Industry growth and preparing for regulatory change, Ernest and
Young, 2012:
 مثل المعاوضة المفسدة للغرر والجهالة واستقاللية حساب المشتركين عن حساب الصندوق واللي من شأنه أن يوقعنا في المعاوضاة
البحتة.
x3 - World Islamic Insurance Directory ( prepared by Takaful Re Co. Ltd Dubai ).
10- Ibid
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