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 ملخص البحث

 
اء         د العلم ل عن صادي للتكاف ر االقت ور الفك ة تط ة بدراس ذه الدراس وم ه تق

ا        التعاوني  والفقهاء، وإبراز أهمية صناعة التكافل       في وقتنا الحاضر، وما وصلت إليه
سة      صناعة مناف ذه ال دت ه ى غ وس حت ام وملم ور ه ن تط أمين  م صناعة الت ة ل  قوي

القتصادي لكثير من  التجاري على الصعيدين العالمي واإلسالمي، ومن رآائز التقدم ا    
ة                    البلدان ة بالمملك شرق األوسط ممثل ة لل ة واقعي ، آما قامت الدراسة بدراسة نموذجي

ي أو  دول الت ن ال ر م ث تعتب سعودية، حي ة ال ل العربي ال التكاف ًرا بمج ا آبي ت اهتماًم  ل
اوني،              التعاو أمين التع ني في اآلونة األخيرة، وذلك بعد تطبيق نظام مراقبة شرآات الت

ل ل مح ة لتح دي، محاول أمين التقلي رآات الت ل   ش وق التكاف وير س ة و لتط ة حاج لتلبي
شريعة اإلسالمية التي رسمها                        ود ضمن أطر ال وع من العق ذا الن المجتمع إلى مثل ه

من  صناعة التكافل   أصبحت  لقد  من الزمن، و  جهابذة علمائنا وفقهائنا على مدار عقود       
ستلزمات  ة م ي المملك صادي ف صناعية األخرى، التطور االقت دان ال ا من البل آغيره

وذلك من خالل إلقاء الضوء على أهم الجوانب اإليجابية والسلبية في صناعة التكافل،            
قبًال لتقدم فضًال عن هذا، فإن هذه الدراسة ستقدم جملة من التوصيات المأمول بها مست     

ه      ي تواج وم والت ودة الي شاآل الموج ة للم ول ناجع د، وحل و جدي ا ه صناعة م ذه ال له
 .افل في المملكة العربية السعوديةصناعة التك
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 :تطور الفكر االقتصادي للتأمين وتطور شرآات التكافل في العالم: المبحث األولى
 :تصادي للتأمينتطور مراحل الفتوى والفكر االق: الفقرة األولى

ا                   أمين بمراحل، وهي في حقيقته اوي الت أمين أو فت م الت لقد مّرت دراسة حك
صادية   ساحة االقت ر لل ا وف أمين، مم صادي اإلسالمي للت ر االقت ر عن تطور الفك تعب
د             ذه الدراسات بع أرًضا خصبة ورحبة واسعة لدراسة التأمين بجميع أنواعه، وأّدت ه

ل      فل العالمية إلى ن    مناقشتها وتداولها في المحا     في بعض     شوء وظهور شرآات التكاف
األقطار اإلسالمية بدًال من التأمين التقليدي، واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات األمر             
ة         الل إقام ن خ دول، م ك ال ي تل المي ف صاد اإلس ة االقت ي تنمي ًرا ف اعد آثي ذي س ال

اة            احي الحي وال في مختلف من سيم مراحل تطور        ويم. المشاريع واستثمار األم كن تق
 :الفكر االقتصادي للتأمين ودراسته إلى ثالث مراحل أساسية

 
 :م1932ما قبل : المرحلة األولى

د،   أمين، دون تحدي ازة الت دم إج اوي حول ع ور فت ة ظه ذه المرحل شهدت ه
ى عدم وجود شرآات                          ود إل د يع ذا ق ا، وه ا أو تعاونًي ا تجارًي أمين تأميًن سواًء أآان الت

ل ى  ،التكاف وذه عل سط نف اول ب شأة، ويح ة الن أمين التجاري غربي ون الت ار آ  أو باعتب
وع من               البلدان اإلسالمية واستغالل الموارد البشرية، وحاجة المجتمع إلى مثل هذا الن
ه            ي تواج رة الت ديات المعاص ل التح ي ظ شهم ف مان عي اتهم وض أمين حي ود لت العق

ا    تعمار، وغيرهم ر واس ن فق المي، م ع اإلس بعض   المجتم ي أّدت ب باب الت ن األس  م
ى الغرر            د عل ى اشتمال العق النظر إل األفراد إلى النظر بجدية إلى هذه العقود، وذلك ب
د، من حيث إدراجه                        وع العق د ن اء تحدي ك، حاول الفقه مع بيان درجته، فضًال عن ذل
ى    اء عل اع العلم ة بإجم ذه المرحل ز ه ات، وتتمي ود المعاوضات أو التبرع ضمن عق

 .قد التأمينتحريم ع
ويعتبر ابن عابدين أول القائلين بتحريم عقد التأمين عامًة، والبحري خاصًة،           

ل الضمان الباطل              ه من قبي شيخ        . الشتماله على الغرر الفاحش، وأن ده ال وجاء من بع
صدد،             ذا ال ا    1محمد عبده، ويرى بعض الباحثين عدم وجود فتوى صريحة به  إّال م

ديوان       شائخ     جاء عن المجلس األعلى ل ة المكون من الم اف العمومي ليم مطر   : األوق س
د بخاتي               صيرفي، ومحم البشري، وحسونة النواوي، ومحمد عبده، وبكري عاشور ال

ة               -رحمهم اهللا - الرغم من الدعاي ، مفاده عدم جواز التأمين على األعيان من الحريق، ب
اب               ة    الشديدة حول جواز التأمين بأنواعه في مصر، ورغم ثناء بعض الكتَّ ى مرون عل
 .أحكام الشريعة اإلسالمية ومسايرتها للتقدم الحضاري الذي شهد تلك الفترة

ام   رى ع شرعية الكب ة مصر ال رار محكم ًضا ق ر أي م، القاضي 1906وظه
بعدم جواز المطالبة بمبلغ التأمين على الحياة، الشتمالها على ما ال تجوز المطالبة بها              

م        ثم تقدمت الجهة المطالبة بال    . شرًعا تعويض والذي تم رفض الدعوى باالستئناف، وت
ي          سابق ف رار ال صحة الق ة ب رت المحكم تئناف وأق ض االس ًضا رف سمبر  24أي  دي

 .م1906
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أمين   د الت ه اهللا عن عق سئل رحم ي، ف د بخيت المطيع شيخ محم وى ال ا فت أم
الف،           : "فقال دي، أو اإلت ق التع ة، أو بطري إن ضمان المال إما أن يكون بطريق الكفال

ة      د الكفال دم تحقق عق سبب   ...أما الضمان بسبب الكفالة فليس متحققًا هنا لع والضمان ب
ه، وفي تصرفه، إذا            د مالك التعدي أو اإلتالف ال محل له أيضًا، ألن المال باق تحت ي

شرآة          ر أهل ال م   . هلك آان هالآه إما قضاًء وقدًرا، وإما بتعد، أو اتالف من غي ا ه أم
بأدنى ضرر، والتزامهم ال يصلح سببًا لضمان ليس له سبب           فال يتعرض له أحد منهم      

د مضاربة             يس عق د ل ، فيكون  ..شرعي، فهو التزام لما ال يلزم شرعًا، آما أن هذا العق
ار                             ع، فهو قم ارة ال يق ع، وت ارة يق ى خطر ت ق عل ه معل ك ألن دًا شرعًا، وذل عقدًا فاس

 . 2.."معنى
د  شيخ عب أمين ال ريم الت وا بتح ذين أفت ه ومن ال ة الفقي ود قراع رحمن محم  ال

الحنفي مفتي الديار المصرية آنذاك، وذهبت المحكمة الشرعية الكلية باالسكندرية في           
د األحمدي    1931 فبراير عام    7 شيخ محم م، والمحكمة العليا الشرعية والمكونة من ال

رة                الظواهري شيخ األزهر في وقته، والشيخ عبد المجيد سليم مفتي مصر في تلك الفت
3.لى عدم جواز التأمينإ

 
 :م1979م إلى ما قبل عام 1932 تمتد ما بين عام :المرحلة الثانية

أمين، فأصبح                    ام واضح بموضوع الت ر واهتم د آبي رة بتزاي ذه الفت تميزت ه
االت                      ًضا من خالل البحوث والمق سمر والمجالس، وأي أمين حديث ال الحديث عن الت

ة، والن    ة المحكم الت العلمي ة للمج ؤتمرات  المقدم ة، والم امع الفقهي دوات، والمج
العالمية، وشهدت هذه الفترة أيًضا ظهور فتاوى تجيز التأمين بأنواعه جميًعا، وفتاوى            
ة                    دوات العالمي ة والن االت واألبحاث والمجامع الفقهي رة المق تجيز بعض أنواعه، فكث

4. حول التأمين مع تقديم مقترحات وتوصيات وبدائل عن التأمين التجاري

د بدمشق في                ففي أسبوع الفقه اإلسالمي ومهرجان اإلمام ابن تيمية الذي عق
ر من     م  1961-هـ1380عام   دت حول الفكر االقتصادي          يعتب م الدراسات التي عق أه

از   أمين، فأج م الت ات تتحدث عن حك ع وريق بوع أرب ذا األس ي ه دم ف د ق أمين، ولق للت
شيخ مصطفى ال          تاذ         بحثان جميع أنواع التأمين، وهما لل اني لألس ه اهللا، والث ا رحم زرق

ي، دون                د القليقل عبد الرحمن عيسى، وبحث واحد يمنع التأمين، وهو بحث األستاذ عب
و      ه ه ن آالم اهر م ر أن الظ اوني، غي أمين التع اري والت أمين التج ين الت رق ب أن يف
ين الضرير،                د األم التأمين التجاري، أما البحث األخير فهو بحث للشيخ الصديق محم

 .يث أجاز التأمين التعاوني ومنع التأمين التجاريح
ر                   ه األث ان ل ولقد آان لهذا األسبوع نقاش وجدال حادين حول الموضوع، آ
اب           ًا وخصبًا للكت اًال رحب رى مج ا أث أمين، مم ال في تطور الفكر االقتصادي للت الفّع

ر من ذي               فافية أآث ل،   والباحثين والفقهاء في دارسة هذا الموضوع بموضوعية وش  قب
                                                           

ويتي         التنمية والتأمين من منظور إسالمي     جناحي، عبد اللطيف عبد الرحيم،       2 ل الك ة لبيت التموي ة الثاني دوة الفقهي دم للن ، بحث مق
 .78-76،  ص)م1993-هـ1413، 1بيت التمويل الكويتي، ط: الكويت(م، 1990فق هـ الموا1410لعام 
دولي    تطور الفكر االقتصادي اإلسالمي في مجال التأمينالجرف، محمد سعدو،   3 ؤتمر ال ى الم ة إل ة   : ، ورقة مقدم صناعة التأميني ال

المي الم اإلس ي الع نة   : ف ر س ة األزه ي جامع د ف ذي عق ستقبلها، ال ا وم ـ1421واقعه ي، . 9-3،  ص2م، ج2001-ه ره داغ أمين الق الت
 .152-144، صاإلسالمي
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ه اإلسالمي              ثم توالت دراسات أخرى مستفيضة حول التأمين بعد أسبوع الفق
 :في عدد من المؤتمرات العالمية والمجامع الفقهية ومنها

المية بال   .1 وث اإلس ع البح ام     مجم اني ع ؤتمره الث ي م اهرة ف ـ1385ق -ه
ام  1965 ث ع ؤتمره الثال ـ1386م، وم واز  1966-ه ا ج رر فيهم د تق م، وق

ام              سابع ع ؤتمره ال ا في م د آتب     1972-هـ 1382التأمين التعاوني، أم م، فق
أمين،                 واع الت ع أن فيه ثمانون ورقة في التأمين التجاري، فبعضها أجاز جمي

ا   أمين التج واز الت ع ج ضها من اة   وبع ى الحي أمين عل ع الت ضها من ري، وبع
 .  وأجاز جميع أنواع التأمين، ولم يصدر المجمع قرارًا بهذا الموضوع

 .م1972ندوة التشريع اإلسالمي بالجامعة الليبية بالبيضاء عام  .2
م، وقد 1976-هـ1396المؤتمر العالمي األول لالقتصادي اإلسالمي بمكة  .3

اري،  أمين التج واز الت دم ج ه ع رر في ن  تق ة م وين لجن رح المجلس تك  واقت
صبغة    راح ال صاد القت اء االقت شريعة وعلم اء ال ن علم صاص م ذوي االخت
دًال من                ل ب اون والتكاف الشرعية للتأمين خالية من الربا والغرر، وتحقق التع

 . التأمين التجاري
راره           .4 د جاء في ق سعودية، وق ة ال مجلس هيئة آبار العلماء بالمملكة العربي

م  ا55رق أمين       4/4/1497ريخ  بت ن الت دًال م اوني ب أمين التع واز الت ـ ج ه
 .التجاري

ى     .5 دورة األول الم اإلسالمي ال ع الفقهي برابطة الع ـ 1398مجلس المجم ه
ع أنواعه وجواز               بمكة المكرمة، وجاء قراره بتحريم التأمين التجاري بجمي

 5.التأمين التعاوني
ة، أن المقصود           اوني       ونرى في جميع هذه المجالس العلمي أمين التع  بجواز الت

ي       دفها األول والحقيق ي ه صغيرة، والت ات ال راد والجمعي ين األف ائم ب أمين الق و الت ه
ة                  د قيم دون تحدي ه ب التعاون والتكافل، حيث يساهم المشترك بماله عن طيب خاطر من
وم من وجود                   اوني الي أمين التع المساهمة، وليس المراد منه ما قامت عليه شرآات الت

وم أو عن عنصر ا أجر معل ة ب د الوآال ق عق ا عن طري ي آن مًع اون والمرابحة ف لتع
ن     شرآة ع ا ال ي تحققه اح الت ن األرب ة م سبة معين ى ن ضاربة باإلضافة إل ق الم طري

 . طريق االستثمار والفائض التأميني
 

 :هـ وحتى اآلن1979تمتد من عام : المرحلة الثالثة
ام    ة ع ر بداي ة الحق 1979تعتب ي النقل ك    م، ه ين تل ي ب صل الحقيق ة أو الفي يقي

ز         يث انتقل الفكر االقتصادي للتكافل التعاوني     الفترات، ح  ى الحي  من الحيز النظري إل
ل        التطبيقي وال  شاء أول شرآة للتكاف شريعة           عملي، فتم إن اوني تعمل وفق أسس ال  التع

ة              رة سنوات طويل اإلسالمية، وهذه نتيجة للدراسات المستفيضة حول الموضوع، وثم
أمين،                  صاد اإلسالمي للت من البحث النظري، فجاء قيامها نتيجة للتطور الفكري لالقت
                                                           

دولي    موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية من التأمين الضرير، الصديق محمد األمين،  5 ؤتمر ال ى الم ة إل ة   : ، ورقة مقدم صناعة التأميني ال
 .15-12، ص2م، ج2001-هـ1421واقعها ومستقبلها، الذي عقد في جامعة األزهر سنة : م اإلسالميفي العال



أمي    م الت ول حك دريجًيا ح الف ت سار الخ ًضا بانح رة أي ذه الفت زت ه ن وتمي
ل التجاري، إّال أّن الخالف ما زال مستمًرا بين العلماء، مع ظهور خالف حول                  التكاف

ديره شرآات  ا ت اوني وم لالتع ات تأمينالتكاف ن عملي اوني م شابه  التع ود الت ة، ووج ي
زام    الكبير بينهما   في أن أصحاب رؤوس أموال هم حملة األسهم، ووجود عنصر االلت

اطر،   ة للمخ التعويض أو التغطي رآات الت   ب ك أن ش ى ذل افة إل ل باإلض اوني كاف  التع
 . تسعى إلى الربح آشرآات التأمين التقليدي

المية       ات اإلس ل الحكوم ن قب ادة م اوالت ج رت مح ك، ظه ى ذل الوة عل ع
ادة الت رة إع ي فك شرآات والمؤسسات اإلسالمية تبّن لوال سًة كاف ون مناف اوني تك  التع

ة           لشرآات إعادة التأمين التجاري في المس       ة فقهي ة تقويمي تقبل، وظهرت رسائل علمي
   6.اقتصادية حول التأمين وشرآات التأمين اإلسالمية

أمين                   رة الت ستمرة حول تطوير فك ذا، أن الدراسات مازالت م  أضف إلى ه
راهن، حتى غدت بعض الحكومات تتبنى                        ا ال ه في وقتن التعاوني، ومدى الحاجة إلي

شرآات والم        أمين اإللزامي لل ى          فكرة الت ة والقطاعات الخاصة وعل ؤسسات الحكومي
ة             دوات العلمي السيارات والتأمين الصحي وغيرها، مثل السعودية وماليزيا، فعقدت الن

ل        والمؤتمرات الدولية  رة التكاف اوني، وظهرت مسميات        العالمية حول تطوير فك  التع
دة العا   شرآات الجدي م ال ه معظ ى فكرت ذي تبن ل وال ل التكاف أمين مث دة للت ي جدي ة ف مل

اه    ذلك لبيان أهميته  مجال التأمين، و    وإلضفاء نوع جديد للتأمين اإلسالمي ولجذب انتب
ك                 تهم حول شرعية تل ات، وإعطاء ثق ع شرائح المجتمع جمهور عامة الناس من جمي
لمة،                 شرآات التي ادعت األس الشرآات اإلسالمية، مما ساعد أيًضا على قيام بعض ال

شرعيتها،           وهي شرآات تأمين تجارية أضاف     اس ب ى الن وهم عل اوني لت  7ت اسم التع
فأخذت تنصب شباآها على المجتمع واألفراد وذوي الحاجات دون رقابة صارمة من             

 .8الدولة نفسها أو الحكومة أو التي في يدها زمام األمور
رة،                  ذه الفت الم اإلسالمي خالل ه وعقدت ندوات ومؤتمرات متعددت في الع

دى  د م ة لتؤآ ي دول مختلف ال  وف ي مج صادي اإلسالمي ف ر االقت ه الفك ا وصل إلي م
ل  التأمين، مع بيان أهمية ما تقوم به       الم اإلسالمي من      شرآات التكاف اوني في الع  التع

                                                           
دولي  تطور الفكر االقتصادي اإلسالمي في مجال التأمين الجرف، محمد سعدو،   6 ؤتمر ال ة   : ، ورقة مقدمة إلى الم صناعة التأميني ال

 .29-26، ص2م، ج2001-هـ1421 األزهر سنة واقعها ومستقبلها، الذي عقد في جامعة: في العالم اإلسالمي
artid/cfm.print/net.islamtoday.www://http=1675 لجنة البحث العلمي في موقع اإلسالم اليوم، 7
لمة، فأخذت تنصب           لقد شهدت المملكة العربية السعودية في اآلونة األخيرة ظهور شرآات          8 سها باألس دعي لنف ة ت  التأمين التجاري

اوني وفق                       أمين التع ة الت سمح بمزاول ي ت راخيص الت شأن استخراج الت وترات الحاصلة ب ك في ظل الت وال، وذل شباك الحيل لجمع األم
سعودي بال      سيارات     لشروط مؤسسة النقد العربي السعودي التي في يدها زمام األمور، وفي ظل إجبار المجتمع ال ى ال أمين اإللزامي عل ت

 بجمع األموال وادعت أنها ستحصل     - شرآات التأمين النصابة     –والصحة وإجبار الشرآات األخرى على التأمين، فقامت هذه الشرآات          
رد تل                                   وم ب ا دون أن تق ل مكاتبه شرآات بقف ذه ال زة أعلنت ه رة وجي د فت سعودي، وبع ي ال د العرب ل مؤسسة النق ك على الترخيص من قب

د                     ي تحت قي شرآات المرخصة والت شرآات، وإعالن ال ذه ال األموال إلى أصحابها واآتفت مؤسسة النقد بإعالن عن عدم التعامل مع ه
t?php.showthread/vb/com.insurancearab.www://http=180. الدراسة

ى       : "شيخ عبد العزيز بن باز في هذا الموضوع   ويقول ال  شرآات تلبيس عل  ولكن ظهر في اآلونة األخيرة من بعض المؤسسات وال
اء، من أجل     تأمينًا تعاونيًا، ونسبوا القول: للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم النَّاس َوَقْلٌب بإباحته إلى هيئة آبار العلم

ا واضح في             لشرآاتهم،التغرير بالنَّاس، والدعاية راءة، ألنَّ قراره لَّ الب ذا العمل آ ة من ه اء بريئ ار العلم ين    وهيئة آب التفريق ب
راء        التعاوني، وتغيير االسم ال يغير الحقيقة،كافلالتأمين التجاري والت يس، ودحض الكذب واالفت وألجل البيان للنَّاس، وآشف التلب

org.ef-islamic@info هـ1421 -وة واإلرشاد وتوعية الجاليات  المكتب التعاوني للدع. R"صدر هذا البيان
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  : التعاوني وتطورهاكافلنشأة شرآات الت: الفقرة الثانية
ل  رآات التكاف شأة ش بب ن أمين  إّن س رآات الت زوح ش ى ن ود إل اوني يع  التع

ح والطمع والجشع، التجاري من الغرب إلى البلدان اإلسالمية التي تقوم على مبدأ الرب  
ي   ل ف اون والتكاف دأ التع زيين مب شرية، وت ات الب سانية والطاق وارد اإلن تغالل الم واس
دعايات          ا من ال مواجهة األخطار والمصائب التي تحل على المسلم والمجتمع، وغيره
البّراقة التي اجتاحت بعض الدول اإلسالمية لتحقيق غرضهم المادي والذي يقوم على            

اء بدراسة               تجميع رؤوس األ   احثين والعلم اء والب موال لفئة قليلة من الناس، فأخذ الفقه
أمين   ريم الت ى تح ر عل تقر األم ؤتمرات، واس دوات والم دت الن اري، فعق أمين التج الت

 . التجاري مع إيجاد البديل الشرعي، وهو شرعية التأمين التبادلي
ب    دين الخطي تاذ محب ال دم األس د تق ه اهللا(ولق ام ) رحم اقتراح 1934ع م ب

وين                    ات، بتك ة واحدة، آالناشرين وأصحاب المكتب صنعة الواحدة وأهل حرف لذوي ال
شرآات                 دفع ل لجنة خاصة فيما بينهم من أهل الثقة واألمانة، تقوم بجمع األموال التي ت
ة المصائب والمخاطر              ى مجابه اتفون عل اونون ويتك التأمين تحت صندوق واحد، يتع

 .وهالتي تصيبهم من الحريق ونح
ام       صرية ع اف الم شروع وزارة األوق اله م م ت ندوق  1954ث شاء ص م بإن

ة              ا شخصية معنوي ا، يكون له ر  9.تأمين على العمارات التابعة له ان    وتعتب  الخطوت
ات والدراسات والحمالت التي قامت ضّد                    ي للنظري العمليتان بدايًة في التطبيق الفعل

ذي من        ةالتأمين التجاري، وتعتبر أيًضا خطوات إيجابي    أمين وال نحو تحقيق هدف الت
 . أجله تبنى معظم الكتاب والفقهاء إيجاد البديل الشرعي للتأمين التجاري

ا       التكافلوقد دفع ذلك إلى تطوير فكرة إنشاء شرآات          اء به اوني واالرتق  التع
د تفوقت        إلى مستوى شرآات التأمين التجاري من حيث التنظيم واإلدارة، إن لم يكن ق

ّيًة حاجة األفراد والشرآات والمجتمع إلى التأمين التعاوني ليكون بديًال عن            عليها، ملب 
 .المحرم

ى ظهور شرآ          ًضا إل اوني    وآان الدافع أي ل التع اد الواضح     ات التكاف ، االزدي
أمين       ة الت ن لجمعي ال يمك اق اآلالف، ف ذي ف ادلي ال أمين التب ي الت شترآين ف دد الم لع

ستأمنين والمشترآين             التبادلي أن تقوم بتنظيم وترتيب و       ل من الم م الهائ ذا الك إدارة ه
اوني                    أمين التع إدراة الت وم ب ة تق لنظام التعاون، لذلك استدعى األمر وجود هيئة أو جه

 .بصفة الوآالة آما ذآرنا سابًقا، وهذه الجهة تمثل شرآة التأمين التعاوني
اوني اإلسالمي شرآة           أمين التع دم شرآة تعمل في مجال الت أمين ولعل أق الت

ان                  ز الوجود، وآ ورًا في حي اإلسالمية السودانية أولى شرآات التأمين اإلسالمي ظه
رة         1979هـ الموافق   1399ذلك في عام     م في الخرطوم، واعتبرت هذه الفترة نقلة آبي

ي   ال التطبيق ى المج ري إل ال النظ ن المج المي م صادي اإلس ر االقت ة للفك وحقيقي
                                                           

، بحث مقدم للندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي لعام   التأمين على الحياة ومستجدات العقود     القره داغي، علي محي الدين،       9
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مي، ولقد آان للمصارف اإلسالمية دور هام وبارز على صعيد العالم اإلسال          
ان لبنك فيصل                 د آ والتي تبنت فكرة إنشاء شرآات للتأمين التعاوني أو اإلسالمي، وق
أمين اإلسالمية                      د في دعم شرآة الت ال والرائ دور الفّع سبق وال اإلسالمي السوداني ال
بالسودان، مما فتح مجاًال أآبر لبنوك إسالمية أخرى لدعم مسيرة الشرآات اإلسالمية   

 . لتطورللتأمين نحو التقدم وا
ة             وم في الحقيق أميني الي سوق الت ة في ال وتعتبر المؤسسات اإلسالمية العامل
بالد اإلسالمية بفعل              شرت في ال د ظهرت وانت شرآات التأمين التعاوني الربحي، ولق
العوامل التي ذآرناها، فهي إلى حد ما تشبه شرآات التأمين التجاري من حيث وجود               

ة األس   م حمل وال وه التعويض أو   أصحاب رؤوس أم زام ب صر االلت ود عن هم، ووج
ى                افلي إل اوني أو التك التغطية للمخاطر، باإلضافة إلى ذلك تسعى شرآات التأمين التع
ر       أميني، وأج ائض الت ن الف سبة م ى ن صول عل تثمارات والح الل االس ن خ ربح م ال

 .الوآالة والذي يزيد مع ازدياد المشترآين
 أن  ،تعاوني وشرآات التأمين التجاري   غير أن الفروق بين شرآات التأمين ال      

ائض     إن الف ة ف شترآين بخالف الثاني ى الم أميني عل ائض الت ع الف وم بتوزي ى تق األول
اني أن   رق الث وال، والف شرآة أو أصحاب رؤوس األم ي مالك ال أميني ينحصر ف الت
ا غالبً               ستثمر أمواله ا األولى تقوم باستثمار أموال التأمين في طرق مشروعة والثانية ت

رق الثا  ة، والف دين الربوي ندات ال ي س ل ف رآات التكاف د أن ش ث نج دأ  ل ى مب وم عل  تق
10.التبرع بين المشترآين، وهذا بدوره يحدد العالقة بين الشرآة والمشترآين

دد شرآ غ ع لويبل والي ات التكاف الم ح ي الع ل ف اوني أو شرآات التكاف  التع
غ عدد شرآات         سبعة وسبعين شرآة إسالمية موزعة في ثالث وعشرين           ة، ويبل  دول

اني شرآات موزعة في                  إعادة التأمين التعاوني أو شرآات إعادة التكافل في العالم ثم
 .11سبع دول
 

 : التعاونيشرآات التكافل صور :المبحث الثاني
ة                   ة األلفي ر أو مع بداي لقد تعددت أنماط وصور شرآات التكافل في العقد األخي

ا على اعتبارات عديدة، وهذا يعود إلى وجود تطور           الجديدة، وتعتمد هذه الصور بناءً    
ا       ًسا قوًي ون مناف اول أن يك ذي يح اوني، وال أمين التع صادي للت ر االقت ي الفك ر ف آبي

اوني  أمين التع سعى شرآات الت ذلك ت وم، ول أمين التجاري الي شرآات الت ل ل أو التكاف
ى                ان عل در اإلمك دول اإلسالمية،    اليوم جاهدة أن تزيح من سيطرة تلك الشرآات بق ال
 :ويمكن أن نقسم صور شرآات التأمين لعدة اعتبارات وهي آاآلتي
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 : التعاوني باعتبارها ربحيا وغير ربحيا التكافلصور شرآات: الفقرة األولى
ا محًضا دون البحث عن المكاسب              ا تعاونًي ا ذآرن اوني آم أمين التع لقد بدأ الت

ذا       واألرباح والعوائد، إالَّ أنَّه ظهرت م      ربح، وه ؤخًرا شرآات إسالمية تبحث عن ال
الطمع                  أمين التجاري التي تميزت ب ين شرآات الت ا وب ة بينه الربح ليس محًال للمقارن
ك،     ى ذل ة إل ن الطرق المؤدي ر ع احش بغض النظ ربح الف ن ال شع، والبحث ع والج

 :ويمكن أن نقسم هذا النوع إلى صورتين
 : الالربحي التعاونيشرآة التكافل:  الصورة األولى

ا     يس له ساط، ول ى جمع األق ة األمر عل وم في بداي شرآة تق ذه ال وصورة ه
والص          ة الب ا حمل ة المشترآين   (رأس مال، وتملكه ى          )هيئ وم عل ا يق ا رأس ماله ، وإنم

وال    األقساط والرسوم واالحتياطات المتراآمة، وتقوم إدارة الشرآة باستثمار هذه األم
ة مرآز        والص لتقوي ة الب ة ضد األخطار              لصالح حمل ع حصانتها المالي الي ورف ا الم ه

ة،                    ات المتحدة األمريكي شرآات في الوالي ذه ال ر ه ة، وظهرت أآث والكوارث الطبيعي
ك ألن                      ة، ذل ة تجاري ى شرآات ربحي رة تتحول إل د فت وأخذت بعض هذه الشرآات بع
دم وجود                      وك، لع راض من البن دين واالقت ستطيع إصدار سندات ال هذه الشرآات ال ت

.الك لهذه الشرآة، فتحولت تلك البوالص إلى أسهم تباع في سوق األوراق الماليةم
 : التعاوني الربحيشرآات التكافل: لصورة الثانيةا

دان            ن البل ر م المية أآث دان اإلس ي البل شرآات ف ن ال وع م ذا الن شر ه انت
ة                        أمين التجاري من حيث وجود حمل شرآات شرآات الت ذه ال شبه ه الغربية، حيث ت

صر  أس ود عن ذا وج ى ه يهم، أضف إل د عل ع العوائ ربح وتوزي ستهدف ال ا ت هم، وأنه
12.االلتزام للشرآة من ناحية دفع التعويض

د أنَّ ل َبْي رآات التكاف أمين      ش رآات الت ن ش ف ع المي تختل اوني اإلس  التع
ي     اب المعاوضة ف ل ب ى قامت بتحوي ا، أن األول ل أهمه زات ولع دة ممي اري بع التج

ة من األمور               المعامالت إلى    ك جمل باب التبرعات في جمع األقساط، ويترتب على ذل
ام                   ا ألحك أمين طبًق وال الت سنذآرها ال حًقا، أضف إلى هذا أن األولى تقوم باستثمار أم
أمين         ي ت ا، وال ف ندات الرب ي س ل ف ال تتعام امالت، ف ي المع ستخدمة ف شريعة الم ال

ة شرًعا             تج أدوات محرم ا،        الشرآات والمصانع التي تن ل مصانع الخمور وغيره مث
اوني  أمين التع ك أن دور شرآة الت ى ذل نذآرها، أضف إل ور س ك أم ى ذل وترتب عل
وال    ر أم نهم، وال تعتب يًال ع ا وآ ة باعتباره ات التأميني يم العملي شترآين تنظ اه الم تج
ترداد  شترآين اس ة الم شترآين، ولهيئ ة الم ك لهيئ ا هي مل شرآة، وإنم ا لل أمين ملًك الت

ع                   الفائض ة من دف وال المتبقي تثمار واألم وال نتيجة االس  التأميني باعتبار أن هذه األم
التعويضات، وآل هذه األمور وغيرها يمكن أن تجعل شرآة التأمين التعاوني مختلف      
شريعة اإلسالمية،  ام ال ة بأحك ور المتعلق ي بعض األم أمين التجاري ف عن شرآة الت

شاءها هو             ومختلف أيًضا من حيث نظرة األولى للت       أن المقصد األساسي من إن أمين ب
 .إيجاد بديل شرعي للثاني يخدم اإلسالم والمسلمين
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أجر أو         كافلصور شرآات الت  : الفقرة الثانية   التعاوني القائم على أساس الوآالة ب
:بدون أجر

رآات الت   زت بعض ش لتمي ي    كاف ة ف د الوآال ر بعق د األخي ي العق اوني ف  التع
ة             عمليات التأمين التع   ات وآال اوني، إال أنها تختلف في آونها تتقاضى على تلك العلمي

، صورتين  التعاوني إلى    لى هذا األساس نقسم شرآات التكافل     بأجر أو بدون أجر، وع    
 :وهي

 :على أساس الوآالة بدون أجر: الصورة األولى
ة                 ات التأميني تقوم شرآة التأمين على أساس الوآالة بدون أجر في تنظيم العملي

ق                من  جمع األقساط أو مبلغ التبرع، ودفع التعويضات وغيرهما من األمور التي تتعل
ساهمين       ن الم ة م ام مجموع ى قي اًء عل شرآة بن يس ال تم تأس ة، وي ات التأميني بالعملي
شرع           ام ال االلتزام بأحك وم ب بإنشاء وتكوين شرآة مساهمة وبناء هيكلها العام، وهي تق

 .في جميع تعامالتها
شرآة  ذه ال ة وه ائق أو هيئ ة الوث ين حمل رع ب اون والتب دأ التع ى مب ة عل قائم

المشترآين، فيتبرعون باألقساط المتفقة عليها ابتداًء من التوقيع على العقد، ويتم أيًضا            
ا الحق الكامل في                       شرآة، وله ة لل ا ملزم شرعية، وتكون فتواه تشكيل هيئة الرقابة ال

ى    الع عل أمين، واالط ات الت ع عملي ة جمي شرآة  مراقب ة بال ائق المتعلق ة الوث آاف
ات واإلدارة أي   ك العلمي ى تل ى عل شرآات ال تتقاض ذه ال ر أن ه ستأمنين، غي والم

 .أتعاب، بغية ثواب اهللا ونيل رضاه
ذا   ى ه ة عل شرآات القائم أمين من ال ة للت شرآة اإلسالمية القطري ر ال وتعتب

ة        ات التأميني دون أجر في إدارة العملي ة ب سبة    13،المبدأ وهو الوآال ا تقطع ن  إال أنه
معينة من عمليات االستثمار على أساس المضاربة الشرعية بنسبة عالية قد تصل إلى             

ين   ا ب ى % 50م صاريف       % 80إل ع الم إن جمي ك ف وء ذل ى ض اح، وعل ن األرب م
ة    ساب هيئ ى ح ون عل ا تك ضرائب وغيره وم وال ة والرس ات التأميني ة بالعملي المتعلق

ة            14قالمشترآين وهم حملة الوثائ    ا حساب حمل ستقالن، وهم شرآة حسابين م ، ولل
 .الوثائق أو هيئة المشترآين وحساب الشرآة

د                 م عوائ إن له أما من ناحية استفادة المساهمين في الشرآة في هذه العملية، ف
أمين،              استثمار رأس مال الشرآة استثماًرا شرعًيا، ونسبة من عوائد استثمار أموال الت

شرآة         ة أسهم ال وال، فضًال عن               زيادة قيم تثمار األم شرآة في اس من خالل نجاح ال
ة                  اءة في خدم ذلك، أنهم يكتسبون األجر من عند اهللا سبحانه وتعالى في مساهمتهم البن

 . اإلسالم والمسلمين
 :على أساس الوآالة بأجر: الصورة الثانية

 عن   هي نفس الفكرة التي ذآرناها في الصورة األولى، إّال أنَّ الثانيَّة تختلف            
ا             ل إدارته رع مقاب غ التب ة من مبل سبة معين الصورة األولى في آونها تقوم باستقطاع ن
ة       ور الفني ن األم ا م ضات وغيرهم ع التعوي ساط ودف ع األق ن جم أمين م ات الت لعملي
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تهج نهج الصورة            ومعظم الشرآات اإلسال   أميني تن مية العاملة في السوق الت
يهم دخًال                     در عل ة ت امالت التأميني ع التع الثانية، ألن فكرة الوآالة بأجر معلوم في جمي
ر                      رة تعتب ذه الفك ين، وه وف أو المالي ى األل وربًحا آبيًرا لو وصل عدد المشترآين إل

شريعة اإلس          شرط أن تكون األجرة        بديلة عن نظم التأمين التجاري، وموافقة لل المية ب
 .معلومة مسبًقا وغير فاحشة

ات           : ويتم تقدير األجر بطريقتين، األولى      ع مصاريف العملي د جمي تم تحدي أن ي
اليف         أن تكون تك غ، آ ك المبل التأمينية وأجرة اإلدارة وغيرهما، ومن ثم يتم اقتطاع ذل

ثًال، فت           ين م ذا        هذه العمليات وأجرة اإلدارة سنوًيا خمسة مالي شرآة باستقطاع ه وم ال ق
تة    ف أو س ة أل ين وخمس مائ سة مالي غ خم شترآين مبل ة الم ن صندوق هيئ غ م المبل
اوني أو         أمين التع شائعة لمعظم شرآات الت ماليين، أما الطريقة الثانية فهي الطريقة ال
ن     ة م سبة معين ستقطع ن شترك، أي ت ل م ن آ ة م سبة معين تقطاع ن ي اس ل، وه التكاف

16%.25أو % 17ع حملة الوثائق، آأن تكون النسبة مثًال األقساط من جمي
 

 : التعاوني باعتبار الجهة المؤسسة لها شرآات التكافلصور: الفقرة الثالثة
ل  رآات التكاف بحت ش أمين  أص شرآات الت رة ل سة آبي وم مناف اوني الي  التع

ة   التجاري، باعتبار أن     امالت الجائز       غالبي ون عن المع وم يبحث سلمين الي شرًعا،  ة الم
ل   رآات التكاف دأت ش د ب ام   ولق ور ع ي الظه اوني ف وك   1979 التع ن البن دعم م م، ب

ين     ا ب ز مكانته اري تعزي أمين التج رآات الت شار سعت ش ذا االنت د ه المية، وبع اإلس
ادئ األساسية التي                         ى المب وم عل دول تق ا في بعض ال روع له شرآات إسالمية بفتح ف

دًما           أقرتها المجامع الفقهية والعلماء، وب     ر ق دأت بعض البنوك التجارية أيًضا في التفكي
إن صور شرآات الت  ه ف ل، وعلي اوني أو التكاف أمين التع لنحو تأسيس شرآة الت  كاف

ا، وهي                         سها أو تمويله وم بتأسي ة التي تق ار الجه سام باعتب ى عدة أق سم إل التعاوني تنق
 :على النحو اآلتي
:تستند إلى بنوك إسالمية التعاوني التي شرآة التكافل: الصورة األولى

 كافلإن معظم قوانين البلدان اإلسالمية تنص على أن يكون تأسيس شرآة الت      
وك  ل للشرآة، لذلك فإنها تستند في تأسيسها     التعاوني قائًما على وجود رأس ما      على بن

إسالمية، باعتبار أن هذه البنوك لديها حصانة مالية قوية، تستطيع من خاللها الوقوف             
وك اإلسالمية دور                       أمام ال  ان للبن د آ شرآات، ولق ذه ال د يصيب ه ذي ق الي ال عجز الم

ة، شرآة                   شرآات العالمي ك ال رز تل رائد في تأسيس تلك الشرآات وتطورها، ولعل أب
سوداني،        المي ال صل اإلس ك في ى بن تندت عل ي اس الخرطوم الت المي ب أمين اإلس الت

ى بنك الجز            ة        وشرآة التكافل التعاوني التي استندت عل ل الماليزي رة، وشرآة التكاف ي
والتي استندت على البنك اإلسالمي الماليزي، وشرآة التأمين اإلسالمية األردنية التي       

 . 17استندت إلى البنك اإلسالمي األردني

                                                           
 .207-206، صنفس المرجعغي،  القره دا 15
 .328، صنفس المرجع القره داغي،  16
 .179 ص،م2002-هـ1423، 1دار األعالم، ط: ، عّمانالتأمين اإلسالمي أحمد سالم، ملحم،  17



ة صورة الثاني ل: ال ال  شرآات التكاف وال رج ى رؤوس أم ستند إل ي ت اوني الت  التع
:األعمال

ل    رآات التكاف ض ش وم بع اونيتق ال     التع ى رج اد عل تناد أو االعتم  باالس
ا        ستعين به ا ت ى أثره وال وعل ة أو رؤوس أم وال طائل ون أم ذين يملك ال، أو ال أعم
ستفيد                       ا ي وال في شكل أسهم، من خالله ذه األم ل ه سها، وتتمث ة تأسي الشرآة في بداي
ي   الغ الت ى المب تثمار، إضافًة إل ة من االس د الناتج اح والعوائ ي األرب هم ف ل األس حام

 . تحصل عليها الشرآة من خالل أجرة الوآالة، ونسبة من الفائض التأمينيت
ة      رآة تجاري اح ش ن أرب زء م ى ج ها عل ي أساس شرآة ف وم ال ن أن تق ويمك
تثمار               شرآة اإلسالمية لالس ل ال ويخصص تأمين صحي للمساهمين فيها وورثتهم، مث

18.الخليجي

ستن    شرآات التكافل : الصورة الثالثة  ة          التعاوني التي ت أمين تجاري ى شرآات ت د عل
.أو بنوك تجارية

 التعاوني التي تستند إلى شرآات       د ظهرت في وقت قريب شرآات التكافل      لق
سبة من                  ة ون التأمين التجاري أو بنوك تجارية بمقابل، فقد يكون المقابل، أجور الوآال

ب  ور س ذا الظه ديها، وه أمين ل ادة الت شرآة اإلسالمية بإع وم ال ائض أو أن تق به أن الف
اون أو               دأ التع ى مب بعض الدول تفرض أن تقوم الشرآة العاملة في السوق التأميني عل
أمين      رآات الت ع ش ى جمي ي فرضت عل سعودية الت ة ال ة العربي ل المملك ل، مث التكاف

رآات الت   ام ش ق نظ اري أن تطب لالتج رآات    كاف ك، أن ش ى ذل افة إل اوني، إض  التع
لالت ور وا كاف ي الظه دأت ف اوني ب ل   التع ل مح دريجًيا تح وة، وأصبحت ت شار بق النت

ل شرآة اإلخالص                ا، مث اوى تحرم التعامل معه شرآات التأمين التجاري، لوجود فت
ل                  ة للتكاف شرآة الوطني أمين، وال ادة الت ة إلع للتكافل التي استندت على الشرآة الوطني

ان، والتي                 ا ب أمين، وشرآة ماي ادة الت  استندت   التي استندت على الشرآة الوطنية إلع
 . على بنك مااليان الماليزي

 
 

 افل في المملكة العربية السعوديةتجربة صناعة التك: المبحث الثالث
رة ا ىاأللفق ام ل: ول ع الع ل سوق الوض ناعة التكاف ي ص يج العرب ي دول الخل ف

 :والمملكة العربية السعودية
 :في دول الخليجصناعة التكافل سوق نبذة عن الوضع العام ل:  أوًال

دول    الفكر االقتصادي لصناعة التكافل   لقد شهدت األلفية الجديدة تطور        في ال
ًوا                 ستمًرا ونم صاعًدا م ًضا ت اإلسالمية عامة ودول الخليج العربي خاصة، وشهدت أي
وال             أمين وأصحاب رؤوس األم آبيًرا لم يشهده القرن الماضي، فأصبحت شرآات الت

الل     رة إح ى فك المية تتبن وك اإلس لالتكاوالبن أمين    ف رآات الت ن ش دًال م اوني ب  التع
ة  أآثر شفافية وتميًزا عن       األولىالتجاري أو التقليدي، مما جعل       م      الثاني  التجاري إن ل

ك، فهي                      ى ذل دول اإلسالمية، إضافة إل تتفوق عليها في التنظيم واإلدارة في بعض ال
 . بلتقدم برامج متنوعة وآثيرة، تلبي شرائح مختلفة لم يسبق لها مثيل من ق
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ة                        اوني في منطق أمين التع ادة الت د قامت عدة شرآات إع ذا، فق فضًال عن ه
أمين  ة للت ام المجموعة العربي ل قي ي، مث يج العرب ج(الخل شاء شرآة ) أري بمشروع إن

ل (إعادة تأمين جديدة تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية          ة      ) تكاف ات تطبيقي ووفق آلي
 مليون دوالر، وتعتبر هذه 125ها برأس مال يبلغ حديثة، وتتخذ من دبي مقًرا رئيًسا ل    

ى                 دم والتطور، تهدف إل الخطوة إيجابية في سوق التأمين العربي واإلسالمي نحو التق
اري       أمين التج ادة الت رآات إع ى ش دفق إل ي تت وال الت م األم ن حج ل م دِّ أو التقلي الح

صعيدي  ى ال المي عل د إس وق جدي تح س ى ف افة إل ة، إض ة الغربي ي العالمي ن العرب
ارات               19.واإلسالمي  ولقد بلغ إجمالي حجم سوق التأمين العربي حوالي خمسة ملي

 . 20دوالر، ومليونين دوالر إلعادة التأمين
ا زال   يج م ة دول الخل ي منطق راد ف دى األف أميني ل وعي الت َد أن ال َبْي

أمين              21ضعيًفا، دى شرآات الت أمين ل   وهذا يعود إلى المترسبات الفكرية لمفهوم الت
اوى تحرم                      اس بالباطل، وظهور فت وال الن التجاري من طمع وغش وخداع وأآل أم
ة                   ا زالت معلق ة م التعامل مع هذه الشرآات، وجملة هذه األسباب أو الترسبات الفكري
أمين                           ك، أّن شرآات الت ى ذل ة، أضف إل ذه المنطق سلمين في ه ر من الم في ذهن آثي

ل  شرح حقيقة مف  ن تعرض وت  التعاوني لم تستطع أ    راد       هوم التكاف ه لألف اوني وغايت  التع
 . بشكل صحيح

اه         ا تج وفي بالتزاماته شرآات ال ُت ض ال د أن بع ك، نج ى ذل الوة عل ع
ة، مع ضعف إدارة               ل من تعويضات مالي اونين في صندوق التكاف المشترآين والمتع
ستلزم       ي ت رات الت اءات والخب وفر الكف دم ت ة، وع ات التأميني شرآات للعملي بعض ال

ا معالجة                   تنظيم   ة، تحاول من خالله ات صحيحة تطبيقي وإدارة هذه العمليات وفق آلي
ديم            اإلشكاليات والعقبات التي تظهر بين الفينة واألخرى، لذلك آان من الضروري تق
ات   يم العملي ة إدارة وتنظ ة، بكيفي ذه األم اء ه ن أبن دين م شباب الواع ة لل دورات مكثف

ة صحيحة           ات تطبيقي ل أو             التأمينية، وفق آلي وم التكاف شمولية لمفه ديم النظرة ال مع تق
 . التأمين التعاوني وعالقتها بمقاصد الشريعة وأهميته في وقتنا الحاضر

ل    لما آان لوجود شرآات مزيفة تدعي األ        سلمة وأنها تعمل على أساس التكاف
ى        وي عل ر ق ة أث ات المعني ن الجه ة م شريعة دون رقاب ابق ألسس ال اوني المط التع

أمين التجاري               ة  فكرترسيخ   اوني وشرآات الت أمين التع التشابه القوي بين شرآات الت
22!.لدى آثير من الناس

راز        اب إب شرعيين والكت اء ال لذلك فإنه يستدعي من أهل االختصاص والعلم
رآات  لدور ش شاآل   التكاف ة الم ي معالج ا ف راز أهميته المي وإب الم اإلس ي الع  ف

اٍف من             والمخاطر المستقبلية التي يواجهها ا     غ آ وفير وادخار مبل لمجتمع والفرد، أو ت
أجل التقاعد أو الزواج أو دراسة األبناء في المستقبل، وذلك من خالل وسائل اإلعالم               
ر        دروس عب ب، وال ة والخط دوات العلمي اء الن صحافة، وإلق ضائية وال وات الف والقن
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 في المملكة العربية السعوديةصناعة التكافل سوق الوضع العام ل: ثانًيا
ال   ًرا بمج ا آبي ي أولت اهتماًم دول الت سعودية من ال ة ال ة العربي ّد المملك َتُع

ًوا في            في العقد األخير، ويع    صناعة التكافل  تبر السوق السعودي من أآبر األسواق نم
ة شرآات     ، وذلك بعد تطبيق نظ      23 التعاوني بين دول الخليج    كافلمجال الت  ام مراقب
ل ضمانالتكاف ام ال ق نظ يقوم بت، وتطبي ذي س اوني، وال  احتياجات ةغطي الصحي التع

ا               الغ عددهم تقريًب ة الب د، إضا         20آافة سكان أهل المملك سمة أو يزي ون ن فة عدد    ملي
أمين  ام الت ًضا نظ يهم أي يطبق عل ي س ة والت المية والغربي ة واإلس ات العربي الجالي

اري         24التعاوني الصحي اإلجباري   اوني اإلجب أمين التع ، وسيساهم تطبيق نظام الت
ى       صل إل ة لي صاد المملك و اقت ى نم ب عل ستقبل القري ي الم ادة ف ى رخص القي  6عل

 . مليارات دوالر
ادة  ويعتبر التأمين على     ا             25رخص القي وز به ر الحصص التي تف  من أآب

سبة  ة بن أمين التعاوني رآة الت أمين  %32ش ي الت تراك ف رار االش م صدور ق ث ت ، حي
ادة           ع حاملي رخص القي ر، وهو           26التعاوني اإللزامي لجمي أمين ضد الغي ، وهو ت

مطلب مهم الستكمال متطلبات إصدار رخصة القيادة والتجديد، وفي حالة عدم وجود             
ة  وثي دأ من مائ ة تب ة مالي يتحمل غرام سائق س إنَّ ال ر، ف اوني ضد الغي أمين التع ة الت ق

وم إدارة       وف تق رار، وس ة التك ي حال ال ف ة ري الث مائ ى ث صل إل عودي وت ال س ري
ة و          ر المؤمن سيارات غي د ال اوني برص أمين التع رآات الت ع ش اون م رور بالتع الم

  27.وضعها عبر الطرق السريعةالسائقين المتهورين من خالل اآلليات التي تم 
ى                أمين عل ائق الت أمين بحصة استصدار وث ة للت شرآة التعاوني ازت ال ولقد ف
ة،  والتي أخذت             دخول شرآات مزيف رخص القيادة دون غيرها من الشرآات، منًعا ل
ة              سوداء، وهي في حقيق سوق ال تصدر وثائق التأمين على رخص القيادة وبيعها في ال

وفي بالتز ر ال ت تكمال   األم ا الس ط ببيعه وم فق ا تق ضررين، وإنم ويض المت ا لتع اماته
28.متطلبات استصدار رخصة القيادة وبأسعار أقل من السعر المعتاد

صًرا     % 22ثم يأتي بعد ذلك التأمين الصحي أو الطبي بنسبة           ات عن ذي ب وال
ه،                    رون عن  مهًما في حياتنا خاصة مع ارتفاع أسعار العالج الطبي والتي يعجز الكثي
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رياال للرخصة ) 360(وسيتم تطبيق رسوم بوليصة التأمين من قبل شرآة التأمين التعاونية على الرخص ابتداء من  25

ريال على الرخصة العمومي للنقل الثقيل حيث يتم سداد قيمة بوليصة التأمين من ) 200(ا فما فوق وعاًم) 21(الخصوصي من سن 
و البنوك المحلية التي عقدت معها شرآة التأمين اتفاقية بذلك أدارات المرور إمكاتبها بو أخالل فروع الشرآة في المناطق والمحافظات 

id?php.show/sa.gov.makkah.www://http=2329 .نشاء نماذج سداد خاصة بالتأمينإوتم بها 
من إجمالي الناتج القومي، أي أن المملكة تستنفد ما % 4-3مرور تكلف سنوًيا ما بين تشير بعض اإلحصائيات أن حوادث ال 26
 بليون ريال، وهذه األموال تعتبر أموال مهدرة، لذا قامت المملكة العربية السعودية مؤخًرا بإصدار أمر يستلزم التأمين 12-10يعادل 
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لقد طالب المواطنون الشرآة السعودية األوروبية للتأمين بإعادة رسوم التأمين التي تقاضتها منهم مقابل التأمين على الرخصة بعدما 
 150 دون تقديم ضمانات، والمسألة حقيقة ليست في تبين لهم عدم اعتمادها من قبل المرور وتالعبها في أموال المواطنين والمقيمين
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ة تقوم بمراقبة األموال التي ستدفع للمتضررين،   لذا يرى الباحث تشكيل لجن 
غ  وصحة  والتأآد من مصداقية     ذي سيدفع لهؤالء، فضًال      المستندات ومبل التعويض ال

سؤولين ة للم ة دورات مكثف دم الغش  عن إقام ى ع وتهم إل يدهم ودع ى ترش وم عل ، تق
ذه ا                  ا له ة والمصارف اإلسالمية، لم امالت المالي ر في المع دورات  والخداع والتزوي ل

ذلك تضمن                     شباب، وب امالت لهؤالء ال سلوك اإلسالمي في المع دور مهم في إعادة ال
 . واإلفالسعدم الخسارةهذه الشرآات 

أمين      ن الت وعين م ذين الن د ه أمين     –وبع ادة والت ى رخص القي أمين عل الت
سبة          -الصحي وزع بنسب       %17يأتي التأمين على الحريق والممتلكات بن اقي يت ، والب
ة   أمين األخرى متفاوت واع وصور الت ين أن ة  . ب ي في المرتب يج العرب أتي دول الخل وت

ك              الثانية بسبب ازدياد الطلب على منتجات التأمين التعاوني لتلبية حاجة المجتمع، وذل
وعي         شر ال تطاعت ن اوني، اس أمين التع رآات الت بعض ش ة ل ارب ناجح ود تج لوج

30.التأميني التعاوني في المجتمع السعودي والخليجي

التأميني حجم السوق رت بعض الدراسات في اآلونة األخيرة، أن ولقد أشا
 بنسبة القادمة،سيرتفع خالل السنوات الخمس التعاوني في المملكة العربية السعودية 
أصول أموال من المتوقع أن يصل إجمالي فأربعة أضعاف عما هو عليه اآلن، 

للتأمين اإلجباري الطبي ، نتيجة م2009 مليار ريال في عام 15 إلى  التعاونيالتكافل
 سعودي، فضًال عن زيادة مليون ريال 6350إلى قد تصل زيادة اشتراآات التأمين و

ومن المتوقع ،  سعودي مليون ريال4963إلى السيارات أصول أموال التأمين على 
انتهت و.  مليون ريال3786زيادة تصل إلى باقي أنواع التأمين األخرى إلى أن تسهم 

 150لدراسة أيضًا إلى ارتفاع متوسط اإلنفاق الفردي على التأمين في السعودية من ا
، آما سيزيد إسهام م2009 ريال عام 750 إلى في الوقت الراهنريال في السنة 

 في عام %5 حاليًا إلى ما يزيد على %0,6التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي من 
2009.31

سعودي في الوقت الحاضر           َبْيَد أنَّ الوعي التأميني ا     لتعاوني لدى المجتمع ال
يج العربي األخرى       ل دول الخل ه مث ود    32ما زال ضعيًفا نوًعا ما، مثل د يع ذا ق ، وه

شر                  إلى األسباب التي ذآرناها سابًقا، وال ننسى أيًضا أن للعلماء دور هام وبارز في ن
دهم      ذا، نج ه، ل ان أهميت اوني وبي أميني التع وعي الت ي  -ال ًة ف ة  خاص ة العربي المملك
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نظم التي                 امالت المستحدثة من األمور أو ال وتعتبر أقوال العلماء حول المع
رفض،                  ول أو ال تتحكم في سير الفرد أو المجتمع السعودي وتحدد سلوآياتهم نحو القب

ا ل غي لب التفولع اري والتكاف أمين التج ين الت ق ب رت ري ي أث نظم الت ن ال اوني م  التع
  33.حقيقة على سلوك هؤالء في قبوله أو رفضه

إن شرآات الت   ذا، ف لفضًال عن ه زال ضعيفة في اإلدارة  كاف اوني ال ت  التع
يم، إ ل والتنظ وم التكاف ك، غموض مفه ى ذل د  ضافة إل ة عن ه التطبيقي اوني وآليات  التع

ل مسؤولي شرآات مديري و  م عاجزين عن       التكاف ذي جعله اوني، األمر ال شرح   التع
ا، ة مفهومه اون     حقيق دأ التع ى مب ة عل ة صحيحة قائم ور برؤي ى الجمه صالها إل  وإي

34.والتكافل والتعاضد بين أبناء المجتمع المسلم

أمين    الغ الت ع مب ي دف ًرا ف ل آثي شرآات تتماط ض ال ًضا أن بع رى أي ون
دى              ، وهذا   35للمتضررين اوني ل أمين التع بدوره آان له األثر السلبي في رفض الت

ين           واطنين والمقيم ار الم صادر بإجب رار ال ذا، أن الق ى ه راد، أضف إل ض األف بع
د أدى                 أمين ق بالتأمين على رخص السيارات والتأمين الصحي، وغيرها من صور الت

ه                      سعودي، ألن راد المجتمع ال ر من أف دى آثي أمين ل رة الت الفرض   أت إلى رفض فك ي ب
 .والجبر ولم يأت بالتخيير

 

 :صناعة التكافلدور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنظيم : ةنيالفقرة الثا
 :نبذة عن المؤسسة: أوًلا

صاد        دان االقت ي مي ارًزا ف ا وب سعودي دوًرا هاًم ي ال د العرب سة النق إنَّ لمؤس
صاد      السعودي بوجه عام وعلى المصارف السعودية بوجه خاص في ت          ع اقت ل ورف فعي

الدولة على مدى نصف قرن من الزمان، حيث لم تكن للمملكة العربية السعودية عملة          
ى            ة، باإلضافة إل ورقية، فكانت العمالت المتداولة في تلك الفترة هي العمالت األجنبي
د                  شاء مؤسسة النق ل إن النقود الفضية السعودية، ولم يكن هناك أي مصرف سعودي قب

 .ديالعربي السعو
ام   ي ع ام   1372فف ق لع ـ المواف د    1952ه سة النق ة مؤس شأت الحكوم م أن

ن     ان م د آ سعودية، ولق ة ال ة العربي زي للمملك سعودي، والمصرف المرآ ي ال العرب
دول،             ات وال أولى اهتمام المؤسسة إيجاد عملة سعودية معتمدة تتداولها الجهات والهيئ

ة حاجة    آما رآزت أيًضا على ضرورة خلق وتطوير نظام مصر       وم بتلبي في وطني يق
صادية                 ة اقت ة نقل رة بمثاب ذه الفت المجتمع السعودي ليوافق مقتضيات العصر، فكانت ه

                                                           
33  http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_new  
34   http://www.jordan.jo/News/wmview.php?ArtID=12122  
35  http://www.insurancearab.com/vb/showthread.php?t=221  

http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_new
http://www.jordan.jo/News/wmview.php?ArtID=12122
http://www.insurancearab.com/vb/showthread.php?t=221


ر   م تم توسيع األعمال المصرفية 1972م إلى عام 1960وفي عام    شكل أآب ب
د           ار، ولق دم واالزده لتشهد البالد نقلة جديدة أيًضا للفكر االقتصادي السعودي نحو التق
د      ة صندوق النق ن اتفاقي ة م ادة الثامن ا للم ة وفًق ة متداول ال عمل اد الري ًضا اعتم م أي ت

ام     1973م، أما في الفترة من      1961الدولي في شهر مارس من عام        م، 1982م إلى ع
هدت الممل  د ش ام       فق عة النظ ا، وتوس صادًيا قوًي ا اقت سعودية انتعاًش ة ال ة العربي ك

ة        الحات الالزم راء اإلص ى إج سة األول ات المؤس ن أهتمام ان م صرفي، فك الم
سنوات                   ر ال م تضاعفت مسؤولية المؤسسة عب واألساسية في األسواق المالية، ومن ث

ام   ي النظ ع ف سعودي، والتوس صاد ال ة االقت وير وتنمي ي تط شكل الماضية ف الي ب  الم
شآت      اء المن رق وبن د الط ن تعبي ضخمة م شاريع ال ة للم ة التحتي وير البني ر، وتط أآب

ذه                . العامة والخاصة  ًضا في ه سعودي أي د العربي ال وآان من مسؤوليات مؤسسة النق
36. التعاونيكافلالفترة إنشاء نظام مراقبة شرآات الت

ي        د العرب سة النق وم مؤس ال، تق ك األعم ب تل ى جان ام  وإل سعودي بالمه ال
 :التالية

ة  إصدار ا  سعودي  (لعملة الوطني ال ال ة،     )الري ام بعمل مصرف  الحكوم ، القي
ة،  صارف التجاري ة الم ي، و إدارة احمراقب د األجنب ن النق ة م ات المملك إدارة تياط

ة ع  ة للمحافظ سياسة النقدي صرف، و  ال عار ال عار وأس تقرار األس ى اس و  ل شجيع نم ت
37.متهالنظام المالي وضمان سال

 

 : في المملكة التعاونيكافلنظام مراقبة شرآات الت: ثانًيا
شرآات                  ع ال ل جمي وزراء بتحوي ل مجلس ال َقبل نزول القرار الصادر من ِقب

ي  ة ف لالعامل ام التكاف ى نظ أميني إل ة القطاع الت ر من مائ اك أآث اوني، آانت هن  التع
أمين في   وتعاونية، وطنية وأجنبية تقوم بمما  ةشرآة تأمين تجاري   ا رسة الت د   ه ، ولكن بع

سعودي بحصة                   د العربي ال وز مؤسسة النق سعودي بف إصدار قرار مجلس الوزراء ال
ود       ن البن ة م سة مجموع اوني، أصدرت المؤس أمين التع رآات الت ة ش يم ومراقب تنظ
صة       ى رخ صول عل ا للح اوني به أمين التع رآات الت زام ش ي يجب الت شروط الت وال

رة من               مزاولة أعمالها في المملك    ى مجموعة آبي ة، ولقد آان لهذا القرار أثر سلبي عل
شرآات                      سعودي، وتقلص عددها، وبقيت ال سوق ال الشرآات التي آانت تعمل في ال

  38.المرخصة والتي قيد الدراسة
اريخ   دة بت سته المنعق ي جل وزراء ف س ال مح مجل د س ـ 1426/ 2/3ولق ه

أمين          لشرآات التأمين األجنبية بفتح فروع في المملكة، و        ة شرآات الت ا لنظام مراقب فًق
سعودي    ي ال د العرب سة النق ى مؤس دم إل شرآات أن تتق ذه ال ى ه اوني، ويجب عل التع
شروط    ق ال ة وف رخيص المطلوب ات الت ديم طلب أمين، وتق دمات الت ديم خ ب تق بطل

 .المطلوبة
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ويحتوي نظام مراقبة شرآات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية          
ى خم  ق         عل ا وف اوني وتنظمه أمين التع ات الت ير عملي م س ادًة، تحك شرين م س وع

ة من نظام            ى والثاني ادة األول ة، وتنص الم ات الحديث اء واآللي توصيات العلماء والفقه
ة         ة العربي اوني في المملك مراقبة شرآات التأمين التعاوني بأن يكون نظام التأمين التع

ا       السعودية عن طريق شرآات تأمين مسجلة، ت  ى م اوني عل أمين التع عمل بأسلوب الت
أنها                   ذي صدر في ش اوني، وال أمين التع ة للت شرآة الوطني ورد في النظام األساسي لل

م    ي رق وم الملك اريخ ) 5/م(المرس ام     1405/ 17/4بت ع أحك ارض م ا ال يتع ـ، بم ه
  39.الشريعة اإلسالمية

ضمان      ام ال ام نظ اة أحك ى مراع نص عل ا ت ة فإنه ادة الثاني ا الم صحي أم  ال
هـ، ويحتوي نظام    1/5/1420بتاريخ  ) 10/م(التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم      

دد   رى الع دة أم الق ي جري شور ف اوني المن صحي التع ضمان ال اريخ ) 3896(ال بت
هـ على مائة وثالث وعشرين مادة، ويترآز نظام الضمان الصحي على           10/4/1423

شرآات ذه       ال شاء ه ة إن دد آيفي ود تح ذه البن صحي، وه أمين ال ال الت ي مج ة ف  العامل
ؤمنين                     راد الم شرآة واألف ين ال ربط ب ة التي ت ًضا العالق ذا النظام أي الشرآة، ويحدد ه
ة                       شرف في العالج والتغطي ة التي ست ه والجه ة المؤمن علي ًضا عالق لديها، ويحدد أي

ال      ة فصل المنازعات           التأمينية والمنافع، وآيفية ممارسة أعم أمين الصحي، وآيفي  الت
ا زاء وغيره سويتها والج وان . وت ة بعن ادة الثاني ن الم اني م صل الث ذآر الف وي

ستفيدون" يهم" (الم ؤمن عل ع األشخاص   ) الم صحي لجمي ضمان ال ام ال ون نظ أن يك
ن           ة وم ي المملك ون ف م المقيم املين وه ر الع أجر، وغي املين ب سعوديين الع ر ال غي

    40.يعولهم
وتشترط مؤسسة النقد العربي السعودي أن تقوم الشرآات العاملة في السوق           
ذه        ضمن ه اوني، وتت أمين التع رآة الت ة ش ة إلقام ة التنفيذي ق الالئح سعودي بتطبي ال
أمين         ة شرآات الت شرآة وفق نظام مراقب شاء وإدارة ال ة إن ود توضح آيفي الالئحة بن

ابًقا،         التعاوني، وهذه الالئحة عبارة عن شرح تفصي       ا س لي لنظام المراقبة التي ذآرناه
ع   ة وأرب ى مائ اوني عل أمين التع ة شرآات الت ام مراقب ة لنظ وي الالئحة التنفيذي وتحت
م            ؤمن له وق الم ة حق ا حماي داًفا منه ة أه ذه الالئح ضمن ه ادًة، وتت انين م وثم
دمات         وفير خ ع ت أمين، م رآات الت ين ش ة ب سة العادل شجيع المناف ستثمرين، وت والم

أمين                ت تقرار سوق الت د اس أمينية أفضل بأسعار منافسة ومعقولة، أضف إلى ذلك توطي
 .في المملكة وتطوير قطاع التأمين بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف

ه          وره وأنواع أمين أي ص روع الت ن ف ًضا ع ة أي ة التنفيذي دث الالئح وتتح
سام،        ة أق ى ثالث سم إل ي تنق ة، وه ي المملك ة ف أ-1المطبق ام،  الت أمين -2مين الع  الت

رخيص             -3الصحي،   نح الت  تأمين الحماية واالدخار، وتتضمن الالئحة أيًضا شروط م
أمين      اس الت ى أس شرآة عل وم ال ث يجب أن تق أمين، حي ادة الت أمين وإع شرآات الت ل
ساهمة،                التعاوني، وأن ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وأن تكون شرآة م

ا                 وال يقل رأس مال ا     أمين، أم ال سعودي إن آانت شرآة ت لشرآة عن مائة مليون ري
ال،           ون ري ائتين ملي ن م ل ع ال ال يق إن رأس الم أمين، ف ادة الت رآة إع ت ش إن آان
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ة                    اوني في سوق المملك أمين التع شاط الت ة ن هذا من حيث المبدأ العام لمزاول
د قامت   العربية السعودية، أما من حيث التطبيق، فإن مؤسس    ة النقد العربي السعودي ق

وال           ساهمين –بتطبيق نظام فصل حساب رؤوس أم شترآين، أي        -الم  عن حساب الم
أميني من خالل                       ائض الت ع الف تم توزي صلين، حيث ي ك صندوقين منف أن الشرآة تمتل
ك                    صندوقين وذل ى ال ائض عل ع الف ساهمين، وتوزي وال الم أمين وأم وال الت استثمار أم

شرآة التوقف           بعد خصم جميع مص    اريف اإلدارة والتعويضات وغيرها، وال يجوز لل
ي        د العرب سة النق ة مؤس ى موافق صول عل د الح ة إال بع ا التأميني ة أعماله ن مزاول ع
د            السعودي، وذلك للمحافظة على حقوق المشترآين والمستثمرين، ويحق لمؤسسة النق

شرآات لضمان سير شرآا                 ى ال راقبين عل ين م سعودي تعي أمين وفق     العربي ال ت الت
41.الشروط التي حددتها المؤسسة

ى الفصل في         ولقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتعيين لجنة تقوم عل
ظ       ة لحف وة إيجابي ذه الخط ر ه شترآين، وتعتب أمين والم رآات الت ين ش ات ب المنازع
أمين        حقوق هيئة المشترآين، وهذا نص المادة العشرون من قانون مراقبة شرآات الت

 :لتعاونيا
ة             "   تشكل لجنة أو أآثر بقرار مجلس الوزراء بناًء على توصية من وزير المالي

ًا   شارًا نظامي ل مست ى األق دهم عل ون أح ن ذوي االختصاص يك ة أعضاء م من ثالث
ا                    أمين وعمالئه ين شرآات الت ع ب ذه   , يتولى الفصل في المنازعات التي تق ين ه أو ب

ا مح        ة التعليمات             الشرآات وغيرها في حالة حلوله ه، والفصل في مخالف ل المؤمن ل
ات   ي مخالف ا، وف أمين المرخص له ادة الت أمين وإع شرآات الت رافية ل ة واإلش الرقابي

ادة             ا في الم ة عشر  (مزاولي المهن الحرة المشار إليه ذا النظام   ) الثامن ل  . من ه ويمث
ة   ذه اللجن ام ه اء أم ات  –اإلدع ذه المخالف ق به ا يتعل ون ال– فيم صدر  الموظف ذين ي

ة    ر المالي رار من وزي نهم ق وان     . بتعيي ام دي ذه اللجان أم رارات ه تظلم من ق يجوز ال
  42".المظالم

أميني  ائض الت سبة للف ا بالن إن  ،أم اوني  ف أمين التع رآات الت ة ش ام مراقب نظ
سعودية  ة ال ة العربي ىبالمملك نص عل ة  ي وق الملكي ين أصحاب حق ائض ب ع الف  توزي

الي وهيئة المشترآين وهي آا     شرآة و  % 90: لت ادة      ،  للمشترك % 10لل ذا نص الم وه
ع     : "السبعين من نظام المالئمة التنفيذية     ا بتوزي % 10توزيع الفائض الصافي، ويتم إم

ا    ل م ة، وترحي سنة التالي ساطهم لل يض أق رة، أو بتخف م مباش ؤمن له ة للم عشرة بالمئ
سبته  ساهمين     % 90ن ل الم ة دخ ى قائم ة إل سعون بالمئ سبة  ، إال أن 43"ت ذه الن ه

 .ضئيلة جًدا مقارنة بحجم الفائض الناتج من تراآم أموال هيئة المشترآين
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ا سام: ثالًث سعودية      أق ة ال ة العربي ة بالمملك أمين العامل رآات الت ا  ش ار أنه باعتب
 :بعد تطبيق نظام مراقبة الشرآاتمرخصة وغير مرخصة 
سعودي،   هناك أآثر من مائة شرآة آانت عاملة في         ذآرنا سابًقا أن     السوق ال

أمين          رآات الت ير ش ة وس يم حرآ سعودي بتنظ د ال سة النق رار مؤس دور ق د ص وبع
ين شرآة،                ا دون ثالث ى م ك      التعاوني تقلص عدد شرآات التأمين إل در رأسمال تل ويق

ال     2.5الشرآات مجتمعة بـ     ادل   ( مليار ري ون دوالر   667يع دمت    ،  44) ملي د تق ولق
ضها    رخيص، وبع ب الت شرآات بطل ذ    بعض ال صعوبة تنفي سوق، ل ن ال سحبت م  ان

ا من جني                 الشروط والقيود التي تحكم حرآة شرآات التأمين التعاوني، والتي تحرمه
سيم                        سعودي بتق د ال د قامت مؤسسة النق سابق، ولق أموال طائلة، لما آانت تفعل في ال

سام         ة أق ى ثالث رخيص إل أمين من حيث الت شرآات المرخصة،  -1: شرآات الت  -2 ال
رآات ت ة،       ش ة متقدم ى مرحل ا إل لت طلباته رخيص ووص ت الت د   -3ح رآات قي  ش
 . الدراسة

 :  الشرآات المرخصة-1
أمين       دة المرخصة حتى        ) NCCI(تعتبر الشرآة التعاونية للت شرآة الوحي ال

ة           د باعت    . هذا الوقت لمزاولة التأمين التعاوني في المملكة باعتبارها شرآة حكومي وق
 :دي، أما باقي الشرآات فهي تنقسم إلى قسمينمن أسهمها للشارع السعو% 70
 : شرآات تحت الترخيص-2

ة،                  أمين في المملك ة الت رخيص لمزاول دمت بطلب الت وهي الشرآات التي تق
ا ووصلت    ة عليه ة، وتمت الموافق ى مراحل متقدم ا إل ة طلباته ي وصلت دراس والت

ة شر             أمين   إجراءات ترخيصها إلى مراحل متقدمة، وذلك بموجب نظام مراقب آات الت
 . شرآة14 وعددها حوالي التعاوني، ومعظم هذه الشرآات هي أجنبية

 : شرآات قيد الدراسة-3
ة،                  أمين في المملك ة الت رخيص لمزاول دمت بطلب الت وهي الشرآات التي تق

. شرآة، وغالبيتها أجنبية26، وعددها حوالي وما زالت هذه الطلبات قيد الدراسة
 :في المملكة العربية السعودية  المطبقالتكافلد طبيعة عق: الثالثةالفقرة 

د  ة عق ل طبيع قالتكاف ي المطب شرآات  ف اوني -بعض ال ل التع رآة التكاف ش
ا تتكون          -ببنك الجزيرة  بعض، وفي مجموعه ة بعضها ال ود متداخل تنقسم إلى عدة عق

سم إل              ة   العمليات التأمينية التعاونية، أو ما يسمى بعقد التكافل التعاوني وهي تنق ى أربع
 : عقود
 ).عقد وآالة أو نيابة( عقد بين المشترآين والشرآة -1
 )عقد التكافل الجماعي( عقد التكافل بين المشترآين أنفسهم -2
 .   عقد تبرع أو هبة-3
 . عقد الكفالة-4
 ):عقد وآالة أو نيابة( عقد بين المشترآين والشرآة -1

ة،        التكافل التعاوني دوًرا مهًما وفعا     اتإن لشرآ  ًال في تقديم الخدمات التأميني
ضات          دفع التعوي ة، آ ات مختلف ن حيثي شترآين م ين الم ة ب ات التأميني وإدارة العملي
                                                           

 .4537 العدد - م 14/03/2006 هـ الموافق 1427 صفر 14,  الثالثاء- أسواق المال - إللكترونيةا جريدة االقتصادية 44



ة من                      سبة معين شرآة ن شرع استحقاق ال ع ال ففي هذا النوع من العقود ال يمن
تراآا ساط أو االش أمين،    تاألق ات الت ال عملي إدارة أعم وم ب ا تق ة، لكونه أجر وآال  آ

ع التعويضات               وذلك بإجراء الدراسات الفنية وجمع األقساط، وإبرام العقود ومن ثم دف
 . 46تحقين نيابة عن هيئة المشترآينللمس

اوني   -بعض الشرآات   وتتقاضى   ة         -شرآة التكافل التع سبة معين ة بن  أجرة الوآال
 :عمليات رئيسية وهيمن خالل ثالث 

شترآين، أي أن          -1 ن الم ات م ع التبرع الل جم ن خ ة م أجر وآال ة آ سبة معين ن
ل         ة مث رع الواحد والمش       % 25الشرآة تستقطع نسبة معين ترك في   للشخص المتب

رد، و    اوني للف ل التع امج التكاف اوني    % 50برن ل التع امج التكاف سبة لبرن بالن
 .الجماعي للشرآات

واع من األتعاب          -2 ة أن : نسبة معينة من صندوق أرباح االستثمار، وتتمثل في ثالث
ل       : وثانًيانسبة معينة من الرسوم مقابل اإلدارة،       : أوًال نسبة معينة من الرسوم مقاب

نسبة معينة من الرسوم مقابل األداء، وهناك نوع رابع وهو رسوم          : اوثالًثالحفظ،  
تثمار   ناديق االس ي ص وال ف تثمار األم وم باس شرآة تق ار أن ال افية، باعتب إض

 .اإلسالمي، وتتحمل الشرآة جميع اإلجراءات الالزمة بذلك
أم         -3 ائض الت ة من الف ذل شرآات           نسبة معين ا تب ى م أجر أتعاب عل ل  يني، آ  التكاف

 47.افقة هيئة الرقابة الشرعية بعد مو،ونيالتعا
ة                  أميني لهيئ ائض الت سبة الف إّال أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد حددت ن

اتج من        % 10المشترآين وهي    ائض الن ة بحجم الف فقط، وهذه نسبة ضئيلة جًدا مقارن
   48.تراآم أموال هيئة المشترآين

ائزة         األتعاب والمتمثلة في أجور عمليات     وتعتبر هذه   التكافل من األجور الج
رًعا ة49ش ن قدام ول اب صفها أو  : " يق ة بن دة معلوم ا م ى رعايته تأجره عل وإن اس
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ة           رى بعض العلماء أالّ   وي ل عالي  وأن  ، تكون أجور الوآالة في شرآات التكاف
ي محيي                   دآتور عل ول ال ال يكون همها األول البحث عن األرباح الطائلة، وفي ذلك يق

ره داغي دين الق رة  :" ال ذ األج ي أخ ا الحق ف شرآة له و أن ال ه ه ذي أرى رجحان وال
شرط   ل، وأن ال         : ولكن ب ك لالسترباح،     أن تكون في حدود أجر المث شرآة ذل  تتخذ ال

وإّال لم تحقق الشرآة مقاصد الشريعة في التأمين اإلسالمي، بل حققت مقاصد الشرآة 
ا هي          شرعية، ألنه ة ال للتأمين التجاري، وأن يتم ذلك من خالل االتفاق مع هيئة الرقاب

م               ين له شرآ    . الممثلة الوحيدة لحملة الوثائق في ظل عدم وجود ممثل ة أن وال يجوز لل
  52".تبالغ في األجر أبًدا

المية         شرآة اإلس ار أن ال سن، باعتب ول ح و ق ول فه ذا الق ى ه ا إل و نظرن ل
وم باستقطاع                       ا تق ة أجر، وإنم ا التأميني ة وأعماله ى الوآال أمين ال تأخذ عل القطرية للت
أمين والرسومات والضرائب                  ال الت دفع أعم جزء معين من حساب هيئة المشترآين ل

ا و  ة به أة       الخاص ا ومكاف ا وأعماله ة به ا الخاص صاريف أمواله ا م ضات، أم التعوي
شرآة        ستفيد ال ن ت ة، ولك ا الخاص ن أمواله دفع م ا ت س اإلدارة فإنه ضاء مجل أع
ة المشترآين بصورة المضاربة،                   وال حساب هيئ تثمار أم والمساهمون من خالل اس

ام           ا آانت ت     %70م  2005فقد آانت نسبتها من هذه العملية في ع سبتها   ، بينم تقاضى ن
53.في السابق% 50

ل   رآات التكاف ض ش ات     إّال أن بع ي إدارة العملي ة ف تراتيجية خاص ا اس  له
التأمينية، حيث أنها تدير أموال التأمين بصورة الوآالة وليست بصورة المضاربة آما            
اع اسهم                   اح وارتف ذا نجد أن أرب هو معروف في الشرآة القطرية اإلسالمية للتأمين، ل

ة      المساهمين اع أجور الوآال  في شرآة التكافل التعاوني ببنك الجزيرة تعتمد على ارتف
شرآة،      م ال ى مواصلت دع هم عل ز ألصحاب األس وع تحفي ذا الن ي ه اب، وف واألتع
ون     ساهمين يقوم إّن الم شرآة، ف الي لل ز م ود عج ة وج ي حال ه ف ذا، أن ى ه أضف إل

شرآة      بقرض الشرآة قرًضا حسًنا، وهذا هو الدور الرئيس الذي           ه المساهمون لل يقدم
ى                   شرآة إل ة حتى ال تتحول ال وهيئة المشترآين، ولكن ينبغي أن تكون األجور معقول

صالح شر         ة      شرآات تأمين تجاري، ومما يحسب ل ل في المملك  أن مؤسسة    آات التكاف
صيص  ت بتخ د قام سعودي ق ي ال د العرب صالح % 90النق أميني ل ائض الت ن الف م

ر ي ساهمين، وهو دخل وفي ساهمينالم صالح الم ود ل ك . ع رغم من ذل ى ال ولكن وعل
ور          ف أج ك بتخفي شترآين، وذل وق الم ساهمين وحق وق الم ين حق ة ب ب الموازن يج

 .     الوآالة
 : عقد التكافل التعاوني بين المشترآين أنفسهم-2
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اء      ة أعب شترآين لمواجه ضاء أو الم ين األع افلي ب ندوق تك ة ص إن إقام
ي ت  وارث الت اطر أو الك ور    المخ ن األم رى، م ين واألخ ين الح سان ب ى اإلن ـزل عل ن

ى روح     ة واضحة عل دل دالل ث ت شرع، حي ا ال ي حث عليه ة الت ستحبة والمطلوب الم
صندوق          . التعاون والتكافل بين المسلمين جميًعا     افلي أو ال وال شك إن إقامة صندوق تك

ل أ  دأ التكاف ق مب ه يطب د، بموجب ستلزم عق شترآين ي ة الم ين هيئ ري ب اون، الخي و التع
اق                       ل باالتف اعي، ويتمث اوني جم د تع ة المشترآين هو عق ين هيئ وهذا العقد الذي يتم ب
ا  ة مترابطة حث عليه ة وحميم ة قوي م عالق م تجمعه ؤمن له ون الم ين جماعة ُيعَرُف ب
ة األخطار                      ك في مواجه رة، وذل سنة المطه رآن وال رة في الق اإلسالم في مواضع آثي

ائالتهم،                 وأعباء الحياة قدر اإلمكا    راد ع ع أف الي لجمي غ م وفير مبل ساهمة في ت ن، والم
ة المرض                       د التقاعد أو في حال يم أو عن الزواج أو التعل ان، آ ال سمح   –ألي غرض آ

ول             -اهللا ال، ولكن نق بيه ببيت الم صندوق ش  عبر صندوق التكافل، وال نقول أن هذا ال
ال ويحفظ       أن هذا الصندوق جزء من فكرة بيت المال، باعتبار أنه مكان            يجمع فيه الم
 .فيه ويستثمر ليعود الخير والنفع على المشترآين عند الحاجة

 : عقد تبرع-3
عقد تبرع من العقود التي يغتفر فيه الغرر الكثير أو القليل، ويغتفر فيه أيًضا           
ر                  ة نحو الغي الجهل، وينتفي عنه شبهة الربا والقمار، وهو عقد يقوم على إخالص الني

اع األرض             من أجل المسا   سلمين في شتى بق عدة والتعاون والتكافل والتضامن بين الم
ين         دأ الموجود ب ذا المب ل، وه ان، وهو مقصد أصيل ونبي وفي أي مجتمع إسالمي آ
ه                ادى ب دأ ن أمين، وهو مب هيئة المشترآين، تفتقر إليه الشرآات التقليدية العاملة في الت

ى قمع الطمع والجشع واألنانية الموجودة      اإلسالم في القرآن والسنة، ذلك ألنه يقوم عل       
ر من األهداف                   ا تحقيق الكثي ة في   افي نفس اإلنسان، ومن خالل هذا المبدأ يمكنن لنبيل

ا من األهداف التي ال يمكن                      ر وغيره اج والفقي ة حاجة المحت مواجهة المخاطر وتلبي
 .حصرها في هذا المقام

رآة الت   ي ش ري ف افلي أو خي ة صندوق تك ر إقام ى ويعتب اوني عل أمين التع
رع                   ة التب سبيل التبرع، من األمور التي فتح لنا اإلسالم بابه، فلم يحدد لنا اإلسالم آيفي
ود                  ان دون قي ان ومك . ومعالمه، وصوره، وإنما جعل بابه مفتوًحا ليتناسب مع آل زم

ين        افلي ب ومع انتشار شرآات التأمين التجاري، ظهرت الحاجة إلى ابتكار صندوق تك
وع في               هيئة ا  لمشترآين على سبيل التبرع لتخفيف أعباء المخاطر والتقليص من الوق

ة            ة مالي الفقر والحاجة بقدر اإلمكان، ولمواجهة التحديات التي تنـزل بالناس، من حماي
 .وادخار من أجل التقاعد وزواج األبناء وتعليمهم، ودفع مصاريف العالج، وغيرها

على أساس التبرع في البرنامج يعود إلى       قيمة المساهمة القائمة    لذلك نجد أن    
ه                      ى أن د حساباتهم عل ة، وتعتم ة الحماي د، أو قيم نوع وقيمة التغطية المذآورة في العق
راد                آلما زاد مبلغ التغطية زاد مبلغ االشتراك، أي أن المشترك يحدد آمية التغطية الم

وع الب       ود    منها في البرنامج، ويتم أيًضا تحديد مدة العقد وسريانه ون اك عق امج، وهن رن
ل                   غ االشتراك، وأق ادة مبل ك بزي امج أضافتها، وذل إضافية يستطيع المشارك في البرن

 .قيمة مائة ريال سعودي



إالَّ أنَّه سيتم في المستقبل القريب زيادة أو رفع مبالغ التأمين للتأمين الصحي              
اع    أو الطبي إثر الخسائر الفادحة التي تعرضت لها شرآات التأمين في الم             ة الرتف ملك

ع        أمين م ة الت أمين بوثيق ستفيدين للت ب الم شفيات، وتالع ي المست الج ف ة الع آلف
54.المستشفيات

 : عقد آفالة-4
د             يتم هذا العقد بين الشرآة وهيئة المشترآين، بغرض تغطية التعويضات عن

ام     عجز صندوق التكافل، فتقوم الشرآة باستخدام        اطي الع ة أصحاب      االحتي د موافق بع
ات     رؤوس الي وااللتزام ز الم شرآة العج ل ال سن، فتتحم رض ح ديم ق ي تق وال ف  أم

المالية المستحقة للمتضررين وذوي الحاجات، وتسترد بعد ذلك من أموال التأمين في             
ذي              من و ،صندوق التكافل  د ال ة، وينص العق ساط الدوري تثمارات، أو األق اح االس أرب

اني   ل الث ى تخوي شرآة عل شترآين وال ين الم تم ب ي  ي ود ف اطي الموج تخدام االحتي  اس
وف            م ت ا إذا ل ل، أم ندوق التكاف ي ص الي ف ز الم ة العج ي حال ك، ف صندوق، وذل ال

ة المشترآين باستخدام                   ،االحتياطات الموجودة  ة عن هيئ ًضا نياب وم أي شرآة تق إن ال  ف
 .رأس المال آقرض حسن، والوفاء به حين توفره

ر إال   -في شرآة التكافل التعاوني   عقد التكافل التعاوني    –إال أن هذا العقد       يفتق
ا                ار أنه عقد المضاربة، باعتبار أن بعض الشرآات ال تقوم بعمليات المضاربة، باعتب

الين                  ى احتم وم عل رة المضاربة تق ربح، أي أن فك م المكسب أو ال ال  : ال توفر له احتم
ة     رة الوآال ا فك سارة، أم ال الخ سب واحتم و  الك شخص يق تثمار، أي أن ال ي االس م ف

شرآة            وم ال سألة تق ذه الم ي ه أمين، فف وال الت تثمار أم إدارة واس شرآة ب ل ال بتوآي
تثمار        اب وإدارة اس ل أتع تثمار مقاب دفوع لالس غ الم ن المبل ين م غ مع تقطاع مبل باس
د  ذلك فق ربح، وب غ من ال ًضا مبل ستقطع أي شرآة ت إن ال ة الكسب ف ي حال وال، وف األم

 .اربةضمنت لنفسها عدم الخسارة بخالف المض
 
 

 :ودور هيئة الرقابة الشرعيةالمملكة المطبقة في التكافل منتجات : رابعةالالفقرة 
ادة                      د نص في الم اوني ق أمين التع ة الت ة لنظام مراقب جاء في الالئحة التنفيذي

 : الثالثة بتقسيم عمليات التأمين إلى ثالثة أنواع، وهي
 :، ويشمل هذا النوعالتأمين العام: أوًال
 .، ويشمل اثني عشر نوًعاعلى الحوادث والمسؤوليةالتأمين  -1
ة           التأمين على المرآبات   -2 أمين الخسائر والمسؤوليات المتعلق شمل الت ، وي

 ..بالمرآبات ويستثنى مخاطر النقل
ق،             التأمين على الممتلكات   -3 أمين الخسائر الناتجة عن الحري شمل الت ، وي

 .ات وغيرهاوالسرقة واالنفجارات، والظواهر الطبيعية، واالضطراب
سفن              التأمين البحري  -4 ًرا وهياآل ال ة بح ضائع المنقول أمين الب ، ويشمل الت

 .والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تتعلق بهذا النوع
ران  -5 أمين الطي اه    ت سؤوليات تج ائرات والم سام الط أمين أج شمل الت ، وي

 .الرآاب والبضائع المنقولة جًوا، وأي تأمينات أخرى تتعلق بهذا النوع
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أمي -6 ةت شآت   ن الطاق ة، والمن شآت البترولي أمين المن شمل الت ، وي
ذا               ق به ات أخرى تتعل البتروآيميائية، ومنشآت الطاقة األخرى، وأي تأمين

 .النوع
اولين، وأخطار الترآيب             التأمين الهندسي  -7 أمين أخطار المق شمل الت ، وي

ف اآلالت، وأي     ة، وتل ة واإللكتروني زة الكهربائي شاءات واألجه واإلن
 .ت أخرى تتعلق بهذا النوعتأمينا

م               فروع التأمينات األخرى    -8 ام األخرى التي ل أمين الع روع الت شمل ف ، وي
 .يذآر آنًفا

ع الخدمات              : التأمين الصحي : ثانًيا ة وجمي ة واألدوي اليف الطبي أمين التك شمل الت وي
 .والمستلزمات الطبية والعالجية، وإدارة البرامج الطبية

 :، ويشملخارتأمين الحماية واالد: ثالًثا
اة والعجز            :تأمين الحماية  -1 ار الوف ق بآث  ويشمل عمليات التأمين التي تتعل

 .الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات
ا            :تأمين الحماية مع االدخار    -2 دفع بموجبه أمين التي ي ات الت  ويشمل عملي

ل   المؤمن مبلًغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة االدخار، في تاريخ مستق           بلي مقاب
 .ما يدفعه المؤمن له من اشتراآات

ة واالدخار          : فروع تأمين الحماية واالدخار     -3 أمين الحماي روع ت شمل ف وي
 .  األخرى التي لم تذآر آنًفا

 :ر هيئة الرقابة الشرعية في شرآات التكافل في المملكةدو: ثانًيا
أمين التع               ة وفي شرآات الت شرعية في المصارف عام اوني لهيئة الرقابة ال

ة      ساحة التجاري ى ال ـزل عل ي تن ضايا الت ة الق ي معالج سي ف ارز ورئي خاصة دور ب
شرعية،                 ة ال ضايا من الناحي ذه الق واالقتصادية ومعامالت الناس، فهي تقوم بدراسة ه
تالئم مع                  فإن آان بها شبهات حاولت إزالتها أو معالجتها، أو تقديم بدائل ومقترحات ت

م تكن               طبيعة الشريعة، آما أنها ال     شريعة اإلسالمية ل ك أن ال  تغفل حاجة المجتمع، ذل
 .يوًما عاجزة عن معالجة المشاآالت المستديمة

ا       ن لن ال يمك صر، ف ذا الع ي ه سة ف ضايا الرئي ن الق أمين م ضية الت ل ق ولع
ذه        ة ه ان إزال در اإلمك اول بق ا أن نح ن علين بهات، لك ود ش سبب وج ا ب ضها آلًي رف

ا وم وم حوله ي تح شبهات الت م  ال ات صحيحة عصرية خاضعة لحك ق آلي ا وف عالجته
شرعية                ة ال ة الرقاب د قامت هيئ ع، ولق في شرآات   الشريعة ومقاصدها وحاجة المجتم

أمين          التكافل العاملة في المملكة    ة بالت  بدراسة هذه المنتجات وغيرها من المسائل العالق
ديم المقترحات والتوصيات التي               تناسب وضع    دراسة مستفيضة ومتأنية، وقامت بتق

 .المجتمع بالتوافق مع مقاصد الشريعة وأطرها
 
 

 : في المملكة العربية السعوديةدراسة إعادة التكافل : ةخامسالفقرة ال
أمين أو   ادة الت اوني إّال بإع أمين التع أمين التجاري أو الت ة الت ال تكتمل منظوم

اوني أو التجاري، وت       في  إعادة التكافل    أمين التع ادة الت أمين    شرآات إع ادة الت ر إع عتب
ل                   تها للتكاف ا وممارس ى بقاءه شرآات للمحافظة عل من أهم األمور التي تحتاج إليها ال



وم   رآاتوتق اوني بعض ش ل التع ك  – التكاف اوني ببن ل التع رآة التكاف ل ش مث
أمين التجاري، وهي ش               -الجزيرة ادة الت دى شرآات إع ة  بإعادة التأمين ل رآات ألماني

 :وبريطانية، ولقد أقرت هيئة الرقابة الشرعية بذلك لعدة اعتبارات، وهي
ة                 -1 ا في المملك عدم وجود شرآة إعادة التكافل أو التأمين التعاوني معترف به

شرآ        ا      العربية السعودية، حيث تحدثنا سابًقا أن ال دة المعترف به شرآة     ة الوحي  هي ال
ش      سعودي               التعاونية للتأمين، أما باقي ال د العربي ال د مؤسسة النق م توافق بع رآات فل

 .على إصدار التراخيص لها لمزاولة التأمين التعاوني
ل في           -2 ادة التكاف دى شرآات إع الم اإلسالمي،   ارتفاع نسبة أجرة الوآالة ل  الع

ة              حيث تعتبر بعض شرآات    وال الكافي ك األم د، فال تمتل  التكافل التعاوني حديثة العه
شر    ه في       لدفعها لهذه ال شرآات           آات، إال أن ذه ال رة ه د توسيع دائ ستقبل وبع د   الم  وبع

ك أن        مكن أن تقوم  إصدار التراخيص لجميع الشرآات ي      بإعادة التكافل، أضف إلى ذل
شرآات  الشروط التي تفرضها شرآات إعادة التكافل هي شروط ال تستطيع         بعض ال

ددة    رة مح شرعية فت ة ال ة الرقاب ددت هيئ د ح ا، ولق زام به دى  االلت أمين ل ادة الت  إلع
 .شرآات إعادة التأمين التجاري

الم                   اوني في الع ل التع ادة التكاف شرآات إع ام ل ويقترح الباحث إقامة اتحاد ع
ى                     ة والمشرفة عل ة أو القائم ة الراعي ة الجه اإلسالمي، ويكون البنك اإلسالمي للتنمي

ة، ولديها حصانة   هذا االتحاد، باعتبار أنه يضم عضوية أآثر من خمسين دولة إسالمي          
ستطيع      ي ال ت ة الت وارث الطبيعي اطر والك ة المخ ستطيع مواجه ة ت ة ومتين ة قوي مالي
ساعد           رة ست ذه الفك ا، وال شك أن ه صغيرة مجابهته اوني ال شرآات إعادة التأمين التع
وال في            دخرات واألم في التقليل تدفق أموال المسلمين لبالد الغرب، ويضمن جمع الم

الد اإلسالم            إقامة المشاريع ال   ا في ب صادًيا قوًي كثيرة والحيوية، ويضمن أيًضا نمًوا اقت
ود         ر، ويع ة والفق ن البطال د م شرية والح وى الب تخدام الق راد، واس شرآات واألف ولل

 .خيراتها لصالح دول األعضاء والمجتمع اإلسالمي
 الخاتمة

صب                        ا ن ا آن ى م دانا إل وال أن ه دي ل ا لنهت ا آن دانا وم ه،   الحمد هللا الذي ه و إلي
غ،    د ومبل ر قائ ان خي ة، وآ ذي أّدى األمان ين ال وث األم ى المبع سالم عل صالة وال وال
دى    وره واهت عاع ن ل ش ن حم ى صحابته وم ه، وعل دى ب ا صحيًحا يقت ان أنموذًج وآ

 بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، 
 : يرى الباحث تلخيص أهم نتائج دراسته في النقاط التاليةفبعد هذه الجولة 

أمين              الباحث بتسليط   قام   .1 صادّي للت رّي االقت اريخ التطور الفك ى ت الضوء عل
  .صورها الموجودة في الوقت الحاضروتطور شرآات التكافل، و

رة                 .2 ى فك ى التطورات التي طرأت عل ل   صناعة التك  سّلط الباحث عل في  اف
اري                 اوني اإلجب أمين التع المملكة العربية السعودية، إذ إّنه بعد تطبيق نظام الت



ة ب                   .3 سعودية ضعيًفا مقارن ة ال ة العربي أميني في المملك وعي الت دول يعتبر ال
ذا  أخرى آ شر ه وم بن زمن أن تق ن ال دين م تطاعت خالل عق ي اس ا الت ماليزي

ات  وم من خالل المعارض والتجمع ا المفه ات وغيره ور والجامع ى الجمه إل
ذ اليزي، ول شروع  الم ذا الم ي ه ا تبن وطني بماليزي وى ال ر مجلس الفت د أق ا فق

ى نطاق واسع، ولعل            اع الجمهور عل ر في إقن ر آبي ه أث ان ل ذي آ ر وال الكبي
اب مف        ه دور في غي ان ل سعودية آ اء ال ل  غياب هذا االتفاق بين علم وم التكاف  ه

 . التعاوني
ا، وأ                 .4 ًوا عظيًم رن نم ذا الق اوني في ه أمين التع خذ يحل محل    نمى قطاع الت

يج             شرآات التأمين التجاري في البلدان اإلسالمية تدريجًيا خاصة في دول الخل
دان     ي البل ل ف ادة التكاف رآات إع رت ش ا ظه سعودية، آم ة ال ة العربي والمملك
د                     ادة التي ق ة األزمات الح ستطيع مواجه ة ت ة قوي اإلسالمية ذات حصانة مالي

تح سوًقا أ          ذا يف الم اإلسالمي،         تحصل للشرآات الصغيرة، وه ر في دول الع آب
ديار اإلسالمية، والحد من                ويضمن دوران واستثمار أموال المسلمين داخل ال
تدفقها إلى بالد الغرب، إال أن بعض شرآات إعادة التكافل أو التأمين التعاوني     

سبة   ل بن ادة التكاف امج إع وم ببرن ك % 100ال تق ى ذل درتها عل دم ق ًرا لع . نظ
اوني في      كافل الت بالنظر إلى تطبيقات   ة،  التع ين       المملك ة ب د العالق  نجد أّن تحدي

شرآة إدارة    ث تفوض ال ة حي د الوآال ى أساس عق تم عل شترك ي شرآة والم ال
العمليات التأمينية من جمع االشتراآات وتعويض المتضررين، واالدخار في            
ذه                شرعية، ونجد أن ه صندوق االدخار الشخصي واستثمارها وفق األسس ال

تثمار اإلسالمي المطبق في                 األموال ى صناديق االس ا إل ر من     يتم تحويله آثي
بعض،       الشرآات والبنوك العاملة في المملكة،      وأما عالقة المشترآين بعضهم ب

غ         رع بمبل اس التب ى أس وم عل ذي يق رع، ال د التب اس عق ى أس دد عل ا تح فإنه
غ التكا              دفع للمتضررين مبل ه ي ل  االشتراك لصالح صندوق التعويضات، ومن ف

 .على قدر الضرر
ة   من خالل الدراسة وجد الباحث أن        .5  نظام مراقبة شرآات التكافل في المملك

ى أن                      ينص ة التي تنص عل ة التنفيذي ى نظام المالئم اًءا عل ائض بن ع الف  بتوزي
ون  شترآين، و  % 10يك ة الم صالح هيئ أميني ل ائض الت ن الف صالح % 90م ل



 
 : توصيات الدراسة

ع    ل وجمي اوني والتكاف أمين التع رآات الت يم ش ائمين بتنظ ويوصي الباحث الق
 : العاملين فيها وهيئة الراقبة الشرعية جملة من التوصيات

ل  )1 ة شرآة التكاف ة إقام اون الحقيقي والتكاف أن تكون غاي اوني هو التع ل  التع
ا،            والتعاضد بين المشترآين لمواجهة المخاطر وتخفيف أعبائها على المصابين به
ن             رة م زاء آبي دمر أج يا، ف رق آس وب ش ي جن سونامي ف ة ت دثت آارث ا ح آم
وم                 ر أداة أو مسرًحا تق األراضي المسلمة وتشرد الناس، لذلك فشرآة التكافل تعتب

ين،    ى ضرر مع ا عل ي عمله صر ف ال تقت يم، ف ذا التنظ وارث  به شمل الك ا ت وإنم
ة               ى طبق ًضا عل الطبيعة آالفيضانات والبراآين والهزات األرضية، وال تقتصر أي
ن   ا م زًءا معيًن اجين وتخصص ج راء والمحت ى الفق ا إل د عمله ا يمت اء وإنم األغني
ذي ال        ؤالء ال ى ه شرآة عل وال ال اة أم راج زآ اح وإخ أميني واألرب ائض الت الف

ا من             يجدون لقمة العيش، فلو قامت       ذا المشروع العظيم، لخففن آل شرآة بتبني ه
 .وطأة الفقر وحدته

ل   )2 رآات التكاف ب ش رت أغل د أق د  لق ي عق ت الحاضر تبن ي الوق اوني ف  التع
ض     اوني، إّال أّن بع أمين التع ات الت ا لعملي ل إدارته وم مقاب أجر معل ة ب الوآال

ا تبحث عن               االسترباح  الشرآات تتقاضى على هذه األعمال رسوم عالية، أي أنه
ة         ى هيئ وم عل ف الرس ب تخفي ذا يج ل، ل اون والتكاف دأ التع ق مب ن تطبي ر م أآث
ائض                  ام والف اطي الع ى أن يصل االحتي المشترآين في بداية تأسيس الشرآة، أو إل
ا                ة خفض الرسوم فينبغي عليه التأميني إلى آفايته، وإذا رأت الشرآة عدم إمكاني

ذوي ا  اوني ل أمين التع ائق الت ة  تخصيص وث ساآين وطلب راء والم ن الفق ة م لحاج
ات                       ع طبق ين جمي ل ب اون والتكاف دأ التع ٍق لمب ك من تحقي العلم وغيرهم، لما في ذل

 .المجتمع
أمين التجاري،        تعتبر شرآات التكافل    )3 شرآات الت شرعي ل ديل ال  التعاوني الب

راد           ة المجتمع واألف وم بخدم ديل لتق ذا الب لذا يجب أن ينصب عملها على تحقيق ه
سابها      و وال لح ع األم ي جم ة ف ذه الحاج شرآات ه ذه ال ستغل ه ال ت شرآات، ف ال

الخاص، بل تسعى دوًما وأبًدا إلى تحقيق المصلحة للمجتمع الذي تعيش فيه، فهي              
ع      ذا المجتم ين ه ل والتعاضد ب اون والتكاف دأ التع يكن مب ه، ول زأ من زء ال يتج ج

وفير فيكون   بأسره وشرآات التأمين التعاوني، وأما البحث عن ال     مكسب والربح ال
يعلم المسؤولو              أن  نتابًعا للمقصد األصلي الذي من أجله أنشأت هذه الشرآات، ول

ر، وإن               ًرا فخي ان خي إن آ اهللا سبحانه تعالى مطلع عليهم ومجازيهم على عملهم، ف
 .آان شًرا فشر

 التعاوني االلتزام باألحكام اإلسالمية التي رسمها         كافليجب على شرآات الت    )4
ذاهب، وال ا وال الم رة وأق سنة المطه رآن وال ستمدة من الق ة م شرع، وهي حقيق ل

ا من األمور                  ا وتنظيمه د طرق إدارته ينبغي أن يكون الخالف البسيط حول تحدي
ول                ا أن نق ا ينبغي علين ا، وإنم ا        "التي تخل بجوهر عمله ًضا فيم ذر بعضنا بع ليع



 
شرعية في شرآات              )5 ة ال ة الرقاب ل إن تأسيس هيئ اوني من األسس       التكاف  التع

وم   ة أن تق ذه الهيئ شريعة، وينبغي له د ال ق قواع شرآات وف ذه ال سير ه سة ل الرئي
ام دا شرآة بانتظ ال ال ة أعم ة آاف صل  بمراجع ًال لف ة مح ذه الهيئ ون ه م، وأن تك ئ

صر     ال يقت شترآين، ف اوني والم أمين التع رآة الت ين ش ـزعات والخصومات ب الن
شرآة،                    ضائية لل ا سلطة ق عملها على مراجعة أعمالها فقط، بل يجب أن يكون له

وم                       ى تق ة أعل اك هيئ ا، وجب أن تكون هن ة بالتزاماته ى  فإن لم توفي هذه الهيئ عل
 . التعاوني بتعيينها في فصل النزاعات التكافلتنظيم سير شرآ

تقوم على متابعة ومراقبة األموال التي       التكافل   في شرآات تأسيس لجنة عليا     )6
 تدفع للمتضررين جراء الحوادث واألخطار التي تصيبهم، وذلك للتأآد من صحة           

  .أو األموال التي ستدفع للمتضررينأو المستندات ومصداقية المعلومات 
شريعة    ليمية في مجال تهذيب اإلخالق، ومق      ورات تدريبية وتع  إقامة د  )7 اصد ال

صارف       ة والم امالت المالي ي المع المية ف امالت اإلس ام المع سها، وأحك وأس
 . اإلسالمية للموظفين والقائمين على إدارة شرآات التكافل

ل          )8 رة التكاف ضمن أن فك رد، وي ل الف ع دخ ب م رع ليتناس غ التب ف مبل تخفي
دخل، أضف                 التعاوني ليست    ة دون محدودي ال ة الغني ى الطبق محصورة فقط عل

وال  ام من أم راء واأليت أمين لمجموعة من الفق ك تخصيص بوليصات الت ى ذل إل
اوني                   رة التع ك لتحقيق فك دعم هؤالء، وذل ة ب الزآاة، أو التعاون مع جهات خيري

ال الذي حث عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته، وتحقيق فكرة بيت الم              
أو شبيه به، وال ننسى أيًضا أن نقوم بتخصيص بواليص التأمين ألصحاب المهن               

 .الحرة آالمزارعين وغيرهم
 

ا قمت          : وفي الختام أقول آما قال العبد الفقير إلى اهللا         إن يكن هذا العمل أو م
ذا تقصير                   الى، وإن يكن عكسه فه ذا من اهللا سبحانه وتع به في هذا الشروع موفقًا فه

. إلنسان بطبعه مقصر والكمال هللا وحدهمنى، وا


