
على  المعاصرة  التكافلي  التأمين  شركات  لدى  به  المعمول  التكافلي  التأمين  نظام  يقوم 
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ومبادئ الشريعة ا�سالمية، بحيث ال يخل اجتماعها بضوابط العقود والمعامالت المالية في الفقه 
ا�سالمي. كما يلبي هذا النظام حاجة االقتصاد ا�سالمي ومؤسساته المتعددة وأسواق التأمين 
التعاون  مبدأ  تحقيق  هو  التكافلي  للتأمين  الرئيسي  الهدف  إن  ا�سالمية.  المجتمعات  في 

والتكافل بين المشتركين وفق عقود التبرعات في الشريعة ا�سالمية.
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العـــوض الـــذي يبذلـــه نظيـــر شـــراء ا�مـــن من 
الخطـــر المســـتقبلي، بمعنـــى ترميـــم الضـــرر 
الحاصـــل وجبر الخطـــر حال تحققـــه، فالعميل 
المؤمـــن عليـــه إنمـــا يســـتهدف شـــراء ا�مـــن 
وشـــركة  مالـــي،  عـــوض  ببـــذل  المســـتقبلي 
التأمين بموجب عقد المعاوضة نفسه (وثيقة 
التأميـــن) تبيع ا�من للعميـــل الذي يطلبه من 
احتمـــال وقوع الخطـــر مســـتقبال، وذلك نظير 
أقســـاط تأمينيـــة معلومـــة، وفي حـــال انتهاء 
أجـــل التغطيـــة المتفق عليهـــا بموجب وثيقة 
التأمين تنتقل ملكية ا�قســـاط التأمينية إلى 
ملكيـــة خاصـــة تـــؤول إلى ربـــح محقـــق لصالح 
شـــركات التأمين التقليدي، والمسوغ لذلك أن 
با�مـــن  الوعـــد  بذلـــت  قـــد  تكـــون  الشـــركة 
المستقبلي من ا�خطار واستحقت في مقابل 
ذلك االشـــتراكات التأمينية المدفوعة من قبل 

العميل. 

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
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عقد التأمين التكافلي
تقوم شـــركات التأميـــن التكافلـــي بمزاولة أعمال 
التأمين وفقا لمبادئ وأحكام الشـــريعة ا±سالمية 
الغراء. وتتمثل صورة عقد التأمين التكافلي في: 
أن يتعـــاون مجموعـــة مـــن النـــاس لدفـــع ا�خطـــار 
المحتملة عن بعضهـــم البعض، وذلك بتبرع كل 
منهم بقـــدر من المال لصنـــدوق جماعي تعاوني 
تديره هيئة فنية متخصصة تحدد مقدار اشـــتراك 
كل راغـــب في التعـــاون لتغطية نوع مـــن ا�خطار 
على أسس علمية رياضية إحصائية، بحيث يكفي 
±قالـــة عثرة المتضررين من ا�خطار المحتملة، كما 
يتم تحديد اÂلية الفنية المناسبة لكيفية ومقدار 
التعويـــض الفعلي للمشـــترك عند وقـــوع الخطر 

الذي قد يتعرض له.

أبرز مصطلحات التأمين التكافلي
• عقد التأمين التكافلي أو ا�سالمي: ُيعرف بأنه 
عقـــد تبـــرع لصالـــح مجموعـــة المشـــتركين، يلتزم 
بموجبه المؤمن له بســـداد االشـــتراكات التكافلية 
المتفق عليها بالقدر وا�جل المتفق عليه، على أن 
تلتـــزم هيئـــة المشـــتركين بتعويضـــه عـــن الضرر 
الفعلي حال وقوعه، وذلك وفق المبادئ والشروط 
والضوابـــط الفنيـــة المنصـــوص عليهـــا، والتـــي ال 

تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة ا±سالمية.
المحاسبة  لمعيار  الشرعي  ا±طار  في  جاء  وقد 
رقم  التكافلي  التأمين  ا±سالمية لشركات  المالية 
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادر   (12 )
التأمين  تعريف  أن  ا±سالمية  المالية  للمؤسسات 
المشاركين  تبرع  يقوم على  التكافلي هو: نظام 
لدفع  المقدمة  االشتراكات  من  جزء  أو  بكل  فيه 
تعويضات ا�ضرار التي تقع لبعضهم واقتصار دور 
أموالها. واستثمار  ا�عمال  إدارة  على  الشركة 

• هيئة المشتركين أو المؤمن عليهم أو حملة 
الوثائــق: يطلـــق هـــذا المصطلـــح علـــى مجموعة 
ا�شـــخاص الطبيعييـــن أو المعنوييـــن من حاملي 
يتمتعـــون  والذيـــن  التكافلـــي  التأميـــن  وثائـــق 
بالتغطيـــة التأمينية، والملتزمين بموجبها بتأدية 
هيئـــة  صنـــدوق  لصالـــح  التكافليـــة  االشـــتراكات 

المشتركين.

• وثيقــة التأميــن: يطلـــق هـــذا المصطلـــح على 
العقـــد الـــذي تبرمه شـــركة التأمين مع ا�شـــخاص 
عليهـــم،  المؤمـــن  المعنوييـــن  أو  الطبيعييـــن 
ويســـتخدم مصطلح الوثيقة في كل من التأمين 
التكافلـــي والتأميـــن التقليدي، ويجـــب أن تتضمن 
والشـــروط  ونطاقهـــا  التغطيـــة  نـــوع  الوثيقـــة 

بأنواعها.

ا�ســهم:  المســاهمين/الُمالك/حملة  هيئــة   •
يطلـــق هـــذا المصطلح علـــى مجموعة ا�شـــخاص 
الطبيعييـــن أو المعنوييـــن الذين تملكوا أســـهم 
شركة التأمين التكافلي وساهموا في رأس مالها 
إما بالتأســـيس أو الشـــراء بعد ذلك، وتتولى هيئة 
المســـاهمين القيـــام بـــإدارة الشـــركة مـــن خـــالل 
مجلـــس إدارتها، ويجـــب أن تكون ذمتهـــم المالية 
وصفتهم القانونية مســـتقلة ومنفصلة عن هيئة 

المشتركين.

• القرض الحســن: ُيقصد به المبلـــغ المالي الذي 
تقرضـــه هيئة المســـاهمين لصالـــح صندوق هيئة 
المشـــتركين، لمواجهـــة حاالت العجز، شـــريطة أن 
يكـــون القرض حســـنا بال زيادة (أي بـــال فوائد)، وقد 

يطلق عليه اسم االحتياطي المدفوع.

•  إعادة التأمين: هو قيام شـــركة التأمين بإعادة 
تأميـــن تغطياتهـــا لـــدى شـــركة تأمين أخـــرى أكبر 

منهـــا، بحيث تشـــترك معها في تفتيـــت جميع أو 
بعض ا�خطار حال وقوعها، بحيث تكون الشـــركة 
التي قامت بالتأمين أصال على المؤمن له مسئولة 
أمامـــه عن دفـــع أي التزامـــات طبقا لشـــروط وثيقة 

التأمين.

• هيئــة الرقابــة الشــرعية: تعتبر هـــذه الهيئة 
ركيزة استراتيجية تقوم عليها المؤسسات المالية 
ا±ســـالمية، وهيئـــة الرقابـــة الشـــرعية عبـــارة عـــن 
مجموعـــة مـــن الفقهـــاء المتخصصيـــن فـــي فقـــه 
المعامـــالت الماليـــة المعاصرة، حيـــث ُيعهد إليهم 
النظر في أعمال المؤسسة المالية بغرض حفظها 
عـــن المخالفـــات الشـــرعية، كمـــا تنـــاط بهـــا أعمال 
الرقابـــة والتفتيش على ســـالمة التطبيق العملي 

وتكون قراراتها ملزمة.

طبيعة العالقة بين أركان العملية التأمينية
يتطلـــب عمـــل شـــركات التأميـــن التكافلـــي قيام 
مجموعـــة عالقـــات ماليـــة وقانونيـــة تنســـجم مـــع 
مجموعـــة تكييفـــات فقهية مســـتمدة مـــن الفقة 
االســـالمي، وتمثـــل هـــذه العالقـــات ركائـــز ومعايير 
فنيـــة فـــي العمـــل التكافلـــي تتطابق فيهـــا عامة 

مؤسسات التأمين التكافلي أو التعاوني.
وأبـــرز تلـــك العالقات الماليـــة عالقتان رئيســـيتان ال 
تقوم شـــركة التأمين التكافلـــي المعاصرة إال على 
أساســـهما، وهمـــا: العالقـــة القانونيـــة بيـــن أفـــراد 

التأميـن التكافلـي
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المشـــتركين (حملة الوثائق) والصندوق التكافلي 
نفســـه مـــن جهـــة، والعالقـــة القانونية بيـــن هيئة 
مديـــر  بدورهـــم  ا�ســـهم)  (حملـــة  المســـاهمين 
التأميـــن التكافلـــي ومجموعة هيئة المشـــتركين 
(حملـــة الوثائق) من جهة أخـــرى، ومن غير المقبول 
فنيـــا أن يخلو قانون التأميـــن التكافلي من النص 
على هاتين العالقتين ا±ستراتيجيتين باعتبارهما 
مـــن أخص خصائص الهيكل التشـــغيلي للتأمين 
التكافلـــي، والـــذي يباين علـــى أساســـه التأمينات 
لماهيـــة  بيـــان  يلـــي  وفيمـــا  ا�خـــرى.  التقليديـــة 

العالقتين المشار إليهما:

أوال: العالقة بين أفراد المشتركين (حملة الوثائق) 
والشخصية المعنوية للصندوق التكافلي

تعتبـــر عالقـــة آحـــاد المشـــتركين (وهـــم المؤمـــن 
عليهـــم أو حملـــة وثائـــق التأمين التكافلـــي) تجاه 
الشـــخصية المعنوية لصنـــدوق التأمين التكافلي 
مـــن أبرز العالقـــات المالية التي يقـــوم عليها نظام 
عقـــد التأميـــن التكافلـــي، ذلـــك أن أركان العقـــد 
وطرفيه الرئيســـيين هما: أوال: المشـــترك (المؤمن 
ممثلـــة  (المؤمـــن)  التأميـــن  جهـــة  وثانيـــا:  لـــه) 
بالصندوق التكافلي لهيئة المشـــتركين، وصورة 
هـــذه العالقـــة الماليـــة تتمثل بأن يقوم المشـــترك 
بدفع قسط التأمين التكافلي أو التعاوني بصفته 
مجموعـــة  مـــع  التكافلـــي  الهـــدف  فـــي   Ïمشـــارك

المشتركين.

وينفصـــل االشـــتراك التكافلـــي عـــن ذمـــة العميل 
وملكيتـــه بمجـــرد دفعـــه لـــه واســـتالمه مـــن قبل 
الصندوق التكافلي باعتبار أن له شخصية معنوية 
مســـتقلة ماليا وقانونيا، وعندها ال يحق للمشترك 
(المؤمـــن عليه) المطالبة به باعتباره قد انتقل من 
ذمتـــه إلـــى ذمـــة الصنـــدوق التكافلـــي ولمصلحة 
 -Ïونظامي Ïمجموعة المشـــتركين. إذ لو أجيز- فني
اســـترجاع االشـــتراك التكافلي لمـــا انتظمت أحوال 
الشـــركة، ولمـــا أمكـــن التعويـــل على حســـاباتها 
المتوقعـــة،  ا�خطـــار  مواجهـــة  فـــي  المؤسســـية 
و�فضى ذلك إلى ا±خالل بالغايات التكافلية ممثلًة 

بتعويض المتضررين من المؤمن عليهم.

ثانيــا: العالقة بيــن هيئة المســاهمين (حملة 
للصنــدوق  المعنويــة  ا�ســهم) والشــخصية 

التكافلي
تعتبـــر العالقـــة القانونية بين هيئة المســـاهمين 
والصنـــدوق التكافلي للمشـــتركين عالقة مركبة 
وذات طبيعـــة مزدوجـــة، فهي تعتبـــر عالقة ربحية 
تجاريـــة من وجه، وهي عالقـــة تكافلية تعاونية من 

وجه آخر.
أما العالقـــة الربحية فتتمثل فيما تســـتحقه هيئة 
المســـاهمين من أجور وأتعاب وعوائد مالية نتيجة 
واالســـتثمارية  التأمينيـــة  ا±دارة  بأعبـــاء  قيامهـــا 
لصندوق المشـــتركين، فهي بهـــذا االعتبار عالقة 
ربحيـــة تجاريـــة محضـــة، تهدف إلـــى الربـــح بالدرجة 

ا�ولـــى، والتكييـــف الفقهي لهـــذه العالقة يتمثل 
فـــي أحد ثالثة عقود فقهية، هي: عقد المضاربة أو 

عقد الوكالة بأجر أو عقد ا±جارة على عمل.
وأمـــا العالقـــة التكافلية غير الربحيـــة فتتمثل فيما 
تقدمـــه هيئـــة المســـاهمين مـــن (قرض/قـــروض) 
حســـنة بـــال فوائـــد لصالـــح صنـــدوق المشـــتركين، 
والعالقة بهذا االعتبار تعتبر عالقة إحســـان وتكافل 
ال ربح فيها باعتبار ذاتها، والتكييف الفقهي لهذه 
العالقة يتمثل في عقد القرض في الفقه ا±سالمي، 

والذي من شروطه عدم الزيادة نظير ا�جل.

أحكام  وفق  التكافلي  التأمين  أموال  استثمار 
الشريعة ا�سالمية

المقصود باالســتثمار وعوائده: هو كافة عمليات 
التشـــغيل التي تستهدف تنمية الموارد وتعظيم 
ا±يرادات، واالستثمار في شركات التأمين التكافلي 
نوعـــان، أولهما: اســـتثمار خاص لÒمـــوال التأمينية 
الموجودة في حســـاب المشـــتركين في الصندوق 
التكافلي، والثاني: اســـتثمار ا�موال الموجودة في 
ينصـــرف  ا±طـــالق  وعنـــد  المســـاهمين،  حســـاب 

االستثمار إلى النوع ا�ول.
ويقصــــد بالعوائــــد جميــــع ا±يــــرادات المحققــــة عــــن 
عمليات توظيف وتشغيل أموال التأمين التكافلي، 
فإذا أطلق مصطلح (عوائد االســــتثمار) في شــــركات 
التأميــــن التكافلــــي انصــــرف إلــــى العوائــــد وا�ربــــاح 
الناتجــــة عن تشــــغيل أمــــوال صندوق المشــــتركين 

التأميـن التكافلـي

علــــى وجــــه الخصــــوص، علمــــا بأنــــه توجــــد عوائــــد 
اســــتثمارات ناتجة عن تشــــغيل أموال المساهمين 
(حملــــة ا�ســــهم) بشــــركات التأميــــن، إال أنهــــا غيــــر 

متصلة مباشرة بعملية التأمين التكافلي.
كذلـــك يجب علـــى شـــركات التأميـــن التكافلي أن 
تســـتثمر أموالها في المجاالت وا�دوات المشروعة، 
وذلك فـــي اســـتثمارات مالية بما يتفـــق مع أحكام 
الشـــريعة ا±ســـالمية، فـــال يخالـــط ذلـــك شـــيء من 
المخالفات الشـــرعية، وفي حـــال تحقيق أية إيرادات 
بطـــرق غير مشـــروعة فإن الواجب الشـــرعي يحتم 
على الشـــركة المبـــادرة إلى تطهير هـــذه ا±يرادات 
المحرمة شـــرعا بإخراجهـــا في طرق الخيـــر العامة، 
وعـــدم جواز اعتبارهـــا ماال مملوكا للشـــركة، وهي 
العمليـــة التـــي يطلق عليهـــا االقتصاد ا±ســـالمي 

المعاصر "تطهير ا�موال".



مالية
ومصرفية

التأمين  فــي  الــمــشــروع  الــربــح  قــنــوات  ــم  أه
التكافلي:

• أربـــاح االســـتثمار المتوفـــرة من أقســـاط التأمين 
المضاربـــة،  أســـاس  علـــى  بالمشـــتركين  الخاصـــة 
واقتســـام ا�ربـــاح بيـــن الشـــركة بوصفهـــا الطرف 
المضـــارب، وبيـــن المشـــتركين بوصفهـــم الطرف 

صاحب المال.
• أرباح اســـتثمار أموال المســـاهمين المتوفرة من 
أصل رأس المال بعد تغطية كافة االلتزامات المالية 

الخاصة بحسابهم، وتكون كلها للمساهمين.
• ا�جر المعلوم الذي تتقاضاه الشـــركة من أموال 
المشـــتركين مقابـــل إدارتها للعمليـــات التأمينية 

على أساس الوكالة.

التعويض طبقا للضرر الفعلي
تتمثـــل الوظيفـــة ا�هـــم مـــن بيـــن أعمال شـــركة 
التأميـــن التكافلـــي فـــي تقديم التعويضـــات التي 
ا�عضـــاء  لبعـــض  تحققـــت  التـــي  ا�خطـــار  ترمـــم 
المشـــتركين، ويصطلح العـــرف الفقهي المعاصر 
على تقييـــد التعويض التأميني لÒضرار بأن يكون 
في حـــدود الضرر الفعلـــي للخطـــر المتحقق، دون 
المبالغـــة فـــي التعويضات. ويؤخـــذ في ضبط هذا 

الشرط كل من الشرع والُعرف على الترتيب.

إن الفائـــض التأمينـــي هـــو حصيلـــة المتبقـــي في 
الصنـــدوق التكافلـــي (الوعـــاء التأمينـــي) كنتيجة 

الصنـــدوق  مـــوارد  بيـــن  للفـــرق  موجبـــة  ماليـــة 
واســـتخداماته، فهو مجموع المتبقي من أقســـاط 
التأمين المحصلة وعوائد اســـتثماراتها واالسترداد 
وأية إيـــرادات أخـــرى، بعد خصم كافـــة التعويضات 
والمصروفـــات واالحتياطـــات، ويقابل ذلك في عامة 
الشـــركات التجاريـــة مصطلح (الربح)، بيـــد أن الربح 
ناتـــج عـــن تشـــغيل ذي هدف تجـــاري محـــض، وأما 
الفائض التأميني فهو ناتج عن تشـــغيل ذي هدف 
تكافلـــي وتعاونـــي. ولمـــا كان المصـــدر الرئيســـي 
لتكويـــن الفائـــض التأميني إنما يرجـــع في جوهره 
وحقيقتـــه إلـــى االشـــتراكات مـــن أقســـاط التأمين 
التكافلية التي دفعها المشـــتركون وفقا لصيغة 
التبرع في الفقه ا±ســـالمي، فإن هؤالء المشتركين 
فـــي  المتبقيـــة  الماليـــة  بالفوائـــض  أحـــق  هـــم 
الصنـــدوق، �نهـــم المتبرعـــون بهـــا أصالـــة، وعلى 

الرغـــم من أن خبراء التأميـــن التكافلي ال يختلفون 
علـــى مراعـــاة مبـــدأ العدالـــة فـــي توزيـــع الفائـــض 
التأمينـــي علـــى المشـــتركين، إال أن تطبيـــق هذه 
العدالـــة يتبايـــن من الناحيـــة العمليـــة التطبيقية 
مـــن  مؤسســـة  كل  عمـــل  بيئـــة  تبايـــن  بحســـب 

مؤسسات التأمين.

أمـــا مصطلـــح االحتياطيــات فالمقصود بـــه طبقا 
للمفهـــوم المحاســـبي، هـــو كافة ما يتـــم تجنيبه 
ورصـــده مـــن المبالـــغ الماليـــة الســـائلة – عـــادة – 
لمواجهـــة أية التزامات مالية معلقـــة أو متوقعة أو 
طارئة في المســـتقبل، وتتنوع أنـــواع االحتياطيات 
وتتعـــدد أغراضهـــا، بيـــد أنهـــا تعتبـــر أســـلوبÏ من 
مـــن  الشـــركة، وحمايتهـــا  إدارة مخاطـــر  أســـاليب 
فـــي  المتوقعـــة  غيـــر  أو  المتوقعـــة  الطـــوارئ 

المستقبل.

المعايير الدولية الُمنظمة للتأمين التكافلي
لقـــد تـــم تأســـيس عـــدة معاييـــر دوليـــة ُمنظمـــة 
لÒصول والقواعد العامة لنظام التأمين التكافلي، 
وهي تعتبر معايير محاسبية وشرعية متخصصة:

1- المعيار المحاســـبي ا±ســـالمي الدولي رقم (12) 
والخاص بالتأمين ا±سالمي.

بإســـم   (26) رقـــم  الدولـــي  الشـــرعي  المعيـــار   -2
التأمين ا±سالمي.

3- المعيار الشـــرعي الدولي رقم (41) بإســـم إعادة 
التأمين ا±سالمي.

وقـــد تولـــى زمـــام هـــذا ا±نجـــاز هيئـــة المحاســـبة 
ا±ســـالمية  الماليـــة  للمؤسســـات  والمراجعـــة 

والمجلس الشرعي بمملكة البحرين.

التقليدي  التأمين  بين  االخــتــالف  ــه  أوج ــرز  أب
والتأمين التكافلي

يقـــوم عقـــد التأمين التكافلي على أســـاس عقود 
التبرعـــات فـــي الفقـــه ا±ســـالمي، فيكـــون مقـــدم 
مجموعـــة  مـــع  شـــريكا  التكافلـــي  االشـــتراك 
المشـــتركين فـــي تحمـــل ا�خطـــار حـــال وقوعهـــا 
وتحققها علـــى ا�فراد المشـــتركين، فالعالقة هنا 
تكافليـــة تعاونية هدفها ا�ساســـي هـــو التكافل 
فـــي جبر الضـــرر وترميـــم الخطر حـــال وقوعه على 
أفراد المشـــتركين، ولذلك فـــإن صناديق ومحافظ 
التأمين التكافلي ال تنتج ربحÏ، وإنما قد ينتج عنها 
المشـــتركين  تعـــود لمصلحـــة  تأمينيـــة  فوائـــض 
أنفســـهم، وذلـــك بعـــد خصـــم مصروفـــات ا±دارة 

ومستحقات التشغيل.

وأمـــا عقـــد التأميـــن التقليدي فهو عقـــد معاوضة 
قائم علـــى احتمال وقوع الخطـــر، ويعتبر عقد بيع 
لÒمـــان من أعبـــاء المخاطـــر والتهديـــدات التي قد 
تحصل وقد ال تحصل في المستقبل، فالعالقة هنا 
معاوضـــة ربحيـــة. حيث يقـــوم المؤمن عليـــه بأداء 

التأميـن التكافلـي


