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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  متهيد

  هوالسالم على سيدنا حممد وآله وصحباحلمدهللا، والصالة 
  

يف العمل املصريف اإلسـالمي مـا زال   وبعد ، فإن التأمني التكافلي الذي هو رد      
 ما زال اجلدل فيه قائماً – حىت اآلن  –حيتاج إىل املزيد من التنظري والتأصيل الشرعي، ألنه         

حسب التعبري املستخدم يف اجلرح     ( خبالف العمل املصريف اإلسالمي الذي جاوز القنطرة        
  :والسبب يف ذلك أمران مها ) والتعديل عند احملدثني

عهد بتطبيق التأمني اإلسالمي واحملدودية يف اإلقبال عليه وتسليط األضـواء           حداثة ال  •
 .الكاشفة ألساسه، وتعاظم التشويش عليه بسوء نية أو حبسن نية 

والتأمني التقليـدي تـشااً يف اإلجـراءات        واألمر الثاين أن بني التأمني اإلسالمي        •
من، بالرغم من الفروق اجلوهرية يف      والتنظيم، ومتاثالً يف النتيجة اليت هي محاية املستأ       

  .ماهية كل منهما واألساس والتكييف الذي ينطلقان منه 
مني للمبادئ التفصيلية يف ممارسة التـأ     وال خيفى األثر البالغ هلذا املراجعة الشرعية        

 تلقي اجلوانب الفنية إال بعد تأصيلها والتأكد من مشروعيتها وإن منـهج             مالتكافلي وعد 
 للضوابط الشرعية وللمبادئ العملية للتأمني جيب تعميمه، وعدم االقتـصار           املراجعة هذه 

على تكرار البحث يف موضوع املشروعية أو عدمها ألصل مبدأ التأمني وحكم أنواعـه،              
فإن قرارات اامع الفقهية قد حسمت األمر وبقيت احلاجة ماسة لتناول املسائل التطبيقية             

ها جوانب فنية مشتركة بينه وبني التأمني التقليدي وذلـك          يف التأمني التكافلي اليت معظم    
لتقرير الضوابط الشرعية عليها حتقيقاً لاللتزام املطلق يف شركات التأمني التكافلي بأحكام            
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بل جيب اسـتكمال    ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف ممارسته إذ ال يكفي تطبيق أصل املبدأ            
  ..متطلباته 

 السـتحقاق التغطيـة،     يف الشروط باعتبارها قيداً   ومبا أن بعض اجلوانب تندرج      
، االستثناءات باعتبارها إخراجا جلزء من االستحقاق ، فإن التعرف إىل           وبعضها يندرج يف  

مشروعية هذه اجلوانب يستلزم النظر يف مشروعية كل من الشروط واالستثناءات وغريها            
بـالرغم مـن    ) التعاوين( تكافلي  من التطبيقات اليت هلا ضوابط شرعية يتميز ا التأمني ال         

  .الصعيد املشترك من حيث النتيجة والتنظيمات واإلجراءات 
ويؤمل من اجلهود الناشطة أخرياً ، من خالل قرارات اامع واملعـايري الـشرعية              
واحملاسبية، وقرارات املؤمترات والندوات أن تسهم يف إثراء أدبيات التأمني التكافلي وجتلية            

  .واهللا املوفقائص اليت يتسم ا حقيقته واخلص
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   دون التقليدي،)التعاوين( تكافلي حملة عن مشروعية التأمني ال

  

هية بـصورة   ىل الفقه اجلماعي الذي يتمثل حاليا يف اامع الفق        ان نستند إ  حسبنا  
ي جممع الفقه اإلسالمي الدويل، وامع الفقهي اإلسالمي لرابطـة  جلية وذلك بإيراد قرار  

  : اإلسالمي العامل
  :يف الدورة الثانية ) ٩(فيما يلي نص قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  /أ

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق مـن منظمـة املـؤمتر            " 
 ربيع الثـاين    ١٦ – ١٠اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة من         

م وبعد أن نـاقش الدراسـات       ١٩٨٥ديسمرب  ٢٨ – ٢٢/ هـ١٤٠٦
مة وبعد تعمق البحث يف سائر صور التأمني وأنواعه، واملبادئ الـيت            املقد

يقوم عليها والغايات اليت يهدف إليها، وبعد النظر فيما صدر عن اامع            
  .الفقهية واهليئات العلمية ذا الشأن 

  :قــــرر 
أن عقد التأمني التجاري ذا القسط الثابت الـذي تتعامـل بـه              •

ولذا . د فيه غرر كبري مفسد للعقد       شركات التأمني التجاري عق   
  .فهو حرام شرعاً 

أن العقد البديل الذي حيترم أصول التعامل اإلسالمي هـو عقـد             •
وكذلك احلال  . التأمني التعاوين القائم على أساس التربع والتعاون        

  .بالنسبة إلعادة التأمني القائم على أساس التأمني التعاوين 
ى إقامة مؤسسات التأمني التعاوين     دعوة الدول اإلسالمية للعمل عل     •

ك مؤسسات تعاونية إلعادة التأمني، حىت يتحرر االقتـصاد         وكذل
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اإلسالمي من االستغالل ومن خمالفة النظام الذي يرضاه اهللا هلـذه       
  ".األمة واهللا أعلم 

يف ) ٥( رقـم    يوهذا قرار امع الفقهي اإلسالمي لرابط العامل اإلسالم         /ب
قرار مفصل يتكون من تقرير اللجنة املكلفة بإعـداد         الدورة األوىل وهو    

القرار الذي بين على قرار هيئة كبار العلماء وفيه النص على حترمي التأمني             
التجاري وبيان أدلة التحرمي والرد على استدالالت القائلني باإلباحـة مث           

  :جاء يف القرار ما يلي 
 جملـس هيئـة     كما قرر جملس امع باإلمجاع املوافقة على قرار       "

وتـاريخ  ) ٥١(كبار العلمـاء يف اململكـة العربيـة الـسعودية رقـم             
هـ من جواز التأمني التعاوين بدالً عن التـأمني التجـاري           ٤/٤/١٣٩٧

  :احملرم واملنوه عنه آنفاً لألدلة اآلتية 
إن التأمني التعاوين من عقود التربع اليت يقصد ـا أصـالة               :أوالً

ار واالشتراك يف حتمل املـسئولية      التعاون على تفتيت األخط   
عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ         
نقدية ختصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التـأمني         
التعاوين ال يستهدفون جتارة وال رحباً من أموال غريهم وإمنا          
  .يقصدون توزيع األخطار بينهم والتعاون على حتمل الضرر

 التعاوين من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء         خلو التأمني   الثاين
فليست عقود املسامهني ربوية وال يستغلون ما مجـع مـن           

  .األقساط يف معامالت ربوية 
إنه ال يضر جهل املسامهني يف التأمني التعاوين بتحديد مـا             :الثالث

ن فال خماطرة وال غرر وال      يعود عليهم من النفع ألم متربعو     
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ف التأمني التجاري فإنه عقد معاوضة ماليـة        مقامرة، خبال 
  .جتارية 

قيام مجاعة من املسامهني أو من ميثلهم باستثمار ما مجع من             :الرابع
األقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعـاون     

  .بل أجر معني اسواء كان القيام بذلك تربعاً أو مق
 شركة تأمني تعاونية خمتلطـة      ورأى الس أن يكون التأمني التعاوين على شكل       

  .اخل  ..."لألمور اآلتية
وقد عرض موضوع التأمني وإعادة التأمني يف كل من الندوات الفقهيـة لبيـت              

  ) .األوىل، والثانية ، والرابعة( التمويل الكوييت 
  :وصدرت بشأنه هذه الفتوى يف الندوة األوىل 

من عدم إباحة التأمني التجاري     تأكيد ما انتهى إليه جممع الفقه اإلسالمي جبدة         " 
   .)١(بصورته احلالية، وأن البديل املشروع املتفق على جوازه هو التأمني التعاوين

كما صدرت يف الندوة الرابعة لبيت التمويل الكوييت فتاوى يف ضوابط التـأمني             
  .التعاوين ستأيت اإلشارة إليها فيما بعد 

                                                 
  ) .٥(أعمال الندوة الفقهية األوىل، الفتوى ثانيا، الفقرة   )1(
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  )التعاوين(عن التأمني التكافلي نبذة 

  

يهدف إىل تقدمي اخلدمة اليت يقدمها التـأمني        التأمني التكافلي اإلسالمي      /أ
بطريقة تعاونية مشروعة خالية مـن      ) حامل الوثيقة   ( التقليدي للمستأمن   

الغرر املفسد للعقد والربا وسائر احملظورات، وذلـك بتقـدمي املـستأمن            
هلـا شخـصية    ة  اشتراكات متربعاً ا كلياً أو جزئياً لتكوين حمفظة تأميني        

تدفع منها عند وقوع الضرر املؤمن ضده، وما يتحقق من فائض           مستقلة  
محلة ( واملصاريف واقتطاع االحتياطيات يوزع على املستأمني        التغطيةبعد  
  ) .الوثائق

: ر وعدمه ألحد الطرفني    هو االحتمال والتردد بني حصول األم      )الغرر(و  
سالمي يشتمل على الغرر أيـضاً      الشركة أو املستأمنني ومع أن التأمني اإل      

 لعـدم تـضرر     )١(لكنه مغتفر فيه، ألنه يفسد املعاوضات دون التربعات       
  . إن مل حيصل على املتربع به – له من وجهة النظر الشرعية –املتربع 

وجتدر اإلشارة إىل أن الغرر يف التأمني اإلسالمي هو فيما بني املـستأمنني               
قيق مصلحة مـشتركة، أمـا يف       أنفسهم، وهم كيان واحد يهدف لتح     

فالغرر واقع بني املستأمن والشركة ، ومها       ) غري التعاوين ( التأمني التقليدي   
  .طرفان مصلحتهما متعارضة 

إن قيام عقد التأمني اإلسالمي على أساس التزام التربع يتضح من تنـازل               /ب
حمفظـة  ( املستأمن عن االشتراك املقدم منه لصاحل جممـوع املـستأمنني           

                                                 
عليه اجلمهور، انظر، الغرر وأثره يف العقود للربوفسور الـصديق حممـد            ملا  هب املالكي، وخالفاً    طبقاً للمذ   )1(

 صـاحل كامـل للرسـائل اجلامعيـة يف االقتـصاد            ةسلـسل (األمني الضرير ، نشر جمموعة دله الربكـة         
  .هـ١٤١٠)اإلسالمي
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والتربع يصح التعليق فيه، سواء كان تعليقاً ألصله أو لكميته، إذا           ) لتأمنيا
  .مل تستغرق التغطية االشتراكات 

إن التربع هنا مقيد بالشروط املبينة يف نظام التأمني ولوائحـه، فتنحـصر               /ج
االستفادة منه يف املستأمنني امللتزمني بدفع االشتراكات فهو مـن تبـادل            

  ) .املواساة(على الرباملعروف والتعاون 
إن تقدم التغطية منوط بوجود حصيلة يف احملفظة التأمينية أو بإمكان تقدمي              /د

قروض حسنة أو متويالت إليها تسدد من وفورات الفتـرات الالحقـة            
واملتبع أن ينشأ التزام من الشركة املديرة أو من أي جهة أخرى بتقـدمي              

ة املستأمني بزيادة االشتراكات،    هذه القروض أو التمويالت بدالً من مطالب      
  .فيما إذا التزموا بذلك، ألن حاالت العجز غالباً ما تكون مرحلية 

إن العالقة يف التأمني اإلسالمي بني املستأمنني محلة الوثائق وبني الـشركة              /هـ
هي عالقة دعت إليها ظروف إجرائية بسبب عدم االعتـراف الرمسـي            

 مع االتراف للشركة املديرة     –فظة التأمني   املباشر بالشخصية االعتبارية حمل   
فكان تأسيس الشركة    -بتلك الشخصية وسرياا إىل احملفظة اليت تديرها        

  . يف نشاط التأمنيإلجياد الكيان القانوين املرخص له بالعمل
أما إن العالقة بني املستأمن وشركة التأمني التقليدية اليت ينظمهـا عقـد             

 مالية احتمالية بني االلتزام من املستأمن باألقساط        التأمني فهي عالقة مبادلة   
وااللتزام من شركة التأمني بالتعويضات وينحـصر حـق املـستأمن يف            
التعويضات عند وجود السبب ، مع حق شركة التأمني املطلق يف األقساط            

  .دون تدخل املستأمن يف استثمارها أو االستحقاق يف الفائض 
ملكاً مشتركاً مملوكة مارها يف التأمني التكافلي إن االشتراكات وعائد استث  /و

نظام التأمني وأسباب االستحقاق    للمستأمنني تتحدد حقوقهم فيها حبسب      
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يف التغطية، ولذا جيب الفصل بني حسابات الشركة وحسابات حمفظـة           
  .التأمني 

ن الفائض التأميين حق خالص للمشتركني وال عالقة للشركة به، وليس           إ  /ز
ق أساسي فيه وإذا قرر هلا نصيب من الفائض فإنه من قبيـل             هلا استحقا 

عملية التأمني، وعملية االسـتثمار املنوطـة       عند إدارة   احلافز الذي يعطى    
بالشركة وذلك بالنسبة اليت يضعها جملس إدارة الشركة وتعتمدها هيئـة           
الرقابة الشرعية للشركة ويعترب املشتركون موافقني عليها ضمنا بقبـوهلم          

راك ويتعلق بذلك تكوين ما يلزم من االحتياطيات واملخصـصات          االشت
  .الالزمة

تتم إدارة الشركة عمليات التأمني مبقابل حمدد نظري اخلدمات اإلداريـة،             /ح
نصيب من الربح أو    بكما يتم قيامها باستثمار موجودات التأمني باملضاربة        

ا من هيئة   عتمادمها من اإلدارة وا   بالوكالة باالستثمار مبقابل ويتم حتديدمه    
الرقابة الشرعية اليت هلا دور يف متثيل املشتركني وهذان األمران ميكـن أن             
تقوم ما الشركة، أو يقوم ما محلة الوثائق من خالل جهـة إداريـة              

  . أو ميثلون فيهما اوجهاز استثماري تابعني هل
تنميـة  هناك فرق بني التأمني التقليدي والتأمني اإلسالمي بشأن طريقـة             /ط

يف التأمني اإلسالمي تلتـزم بـأن يكـون اسـتثمار           املوارد، فالشركة   
االشتراكات اليت يدفعها محلة الوثائق بالصيغ املشروعة، ويف احلاالت اليت          
تستدعي اقتراض أموال إضافية ملقابلة اخلسائر الزائدة عن االشتراكات اليت          

من الـشركة أو    تدفعها محلة الوثائق يكون ذلك باالقتراض بدون فائدة         
حيث ينحصر  ) حمله( بشأن موضوع التأمني     كيصغ التمويل املشروعة وذل   

  .يف التأمني اإلسالمي فيما هو مشروع 
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وال تلتزم شركات التأمني التقليدية بأي ضـوابط شـرعية يف اسـتثمار             
األقساط أو االقتراض أو حدود التعويضات ما دامت تنعكس يف مقـدار            

حل التأمني أو حرمته، فتؤمن على كل        االعتبار   تأخذ يف األقساط، وال يف    
  .ما حيقق هلا مصلحة مادية دون مراعاة املشروعية

فصل حسابات التكافل عن حسابات الشركة، مع حتديد وعاء الزكـاة             /ي
  .وحساا، وهو مما ختتص به اهليئة الشرعية بالتعاون مع حماسيب الشركة 

وال املشتركني، هو الخـتالف     إن استقالل كل من أموال املسامهني وأم        
فمال املسامهني مقدم منهم الستيفاء املتطلب القـانوين        طبيعة كل منهما،    

للترخيص وهي أموال مرصدة منهم لالستثمار، مع االستعداد إلقـراض          
 محلة الوثائق  املقدمة من    االشتراكاتأما  . نظام التكافل منها عند احلاجة      

نظام التكافل وهلـذا     اجلزئي إلقامة    فهي مقدمة على وجه التربع الكلي أو      
) املـشتركني (جيب فصل حسابات املسامهني عن حسابات محلة الوثائق         

حيث يتضمن حساب املسامهني بياناً لرأس املال واستثماراته ومـصاريفه          
  .وأرباحه، ويتضمن حساب املشتركني نشاط الشركة يف جمال التكافل 

ترك مع إدارة الشركة يف وضـع       أن تكون للشركة هيئة رقابة شرعية تش        /ك
النماذج ووثائق التأمني وتراجع عمليات الشركة للتأكد مـن مطابقتـها           
ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك للتأكد من توافـق مجيـع معـامالت            

 األطـراف   ل التأمني واالستثمار واالتفاقيات بينهما وبني     الشركة يف جما  
  .األخرى مع الشريعة اإلسالمية 

اس والضوابط والطرق نفسها على إعادة التأمني اإلسـالمي بقيـام           وينطبق األس 
الشركة بدور املستأمن وشركة إعادة التأمني بدون املؤمن، علماً بأن الشركات اإلسالمية            

ىل شركات إعادة التـأمني التقليديـة إذا مل         ‘ودية طاقاا   تلجأ بسبب حداثة نشأا وحمد    



 ١١

مـع  مع جتنب التصرفات احملرمة وإجياد بدائل هلـا         يتوافر إعادة تأمني إسالمي، للحاجة،      
  . غري مشروع وصرفها يف وجوه اخلري  بتصرفجتنيب العوائد اليت تؤول إىل الشركة



 ١٢

   الفروق نتائج

  مني التقليدي والتأمني التكافليأبني الت

  
ومجيع ما  إن حمفظة التأمني ليست مستقلة عن أموال الشركة يف التأمني التقليدي،              /١

ه املستأمنون من أقساط التأمني تكون مملوكة للشركة، خبـالف شـركات            يدفع
التكافل، فإن حمفظة التأمني فيها منفصلة متاما عن أموال الشركة، وليست مملوكة            

  .هلا 
إن عقد التأمني التقليدي عقد معاوضة بني املستأمن والشركة، يدفع حامل الوثيقة              /٢

ة، وتدفع الشركة إليه مبالغ التأمني، عنـد      التامني على الشرك   تاالشتراكامبوجبه  
 أما شركات التكافل، فإن املستأمنني فيها       .لشروط، من أمواهلا اململوكة هلا      توافر ا 

يتربعون باألقساط إىل حمفظة التأمني وهي تتربع إلـيهم بالتعويـضات حـسب             
  .شروطها 

لتقليدي للـشركة   قساط كلها مملوكة يف التأمني ا     تثمار األ سااألرباح احلاصلة من      /٣
أما مـا   . مملوكة هلا، وال حق للمستأمنني يف هذه األرباح         حبكم كون األقساط    

 األضرار املؤمن عليها فإمنا      وقوع يستحقونه حبكم عقد التأمني أو التعويضات عند      
يستحقونه حبكم عقد التأمني، ال من حيث إم مسامهون يف االستثمار، خبـالف             

 فيها ليست مملوكة للشركة، وإمنا هي       تاالشتراكاشركات التكافل، فإن أرباح     
  .مملوكة حملفظة التأمني اململوكة للمستأمنني 

ال يستحق املستأمنون يف التأمني التقليدي أية حصة يف الفائض التأميين، فإنه بأسره               /٤
مملوك للشركة، وهو الربح املقصود هلا من وراء عمليات التأمني أما يف شـركات        



 ١٣

ئض كله مملوك للمحفظة، ويـوزع كلـه أو جـزء منـه علـى               التكافل فالفا 
  .)١(املستأمنني

 املدفوعة لشركة اشتراكاماملؤمنون هم املستأمنون يف التأمني التكافلي وال تستغل   /٥
أما يف شركة التأمني التجاري . التأمني التعاوين إال مبا يعود عليهم باخلري مجيعاً 

للشركة، ألن شركة التأمني التجاري تقوم فاملستأمن هو عنصر خارجي بالنسبة 
يها طرفان بينهما يما يعود عليها بالنفع وحدها، ففباستغالل أموال املستأمنني ف

مستأمن ( ثابة طرف واحد تعارض مصاحل، أما يف التكافل فاملشتركون مب
  .)ومؤمن

 وذلك شركة التأمني التعاوين هدفها هو حتقيق التعاون بني أعضائها املستأمنني،  /٦
 أي مبعىن ما يشتكي منه أحدهم يشتكون منه مجيعا ،بتوزيع األخطار فيما بينهم

 واحلصول املصاريف اإلداريةجو رحبا وإمنا الذي ترجوه تغطية وهي أيضا ال تر
  .على املقابل عند خدماا 

وعلى العكس من ذلك فإن شركة التأمني التجاري هدفها هو التجارة 
 وال يتناىف هذا .األرباح الطائلة على حساب املستأمنني بالتأمني واحلصول على 

مع حصول املعونة للمستأمن لكنها ليست هي اهلدف بل قد تكون نتيجة، وهي 
ليست تعاونا ألنه ال يتحقق إال باملشاركة اليت حتصل بني جمموع املستأمنني 

  .ملسامهات اليت ا يساعد بعضهم بعضابا
 مع التكافلي هو املالك لالشتراكات ملكية شائعةأمني شركات التاملستأمن يف ن إ  /٧

  .والتغطية الفائض مما يؤهله للحصول على محلة الوثائق 
ألن املؤمن لـه ليس : وأما يف شركات التأمني التجاري فالصورة خمتلفة متاما 

، وتنفرد الشركة التجارية فائضبالشريك، وذلك حيرمه من احلصول على أي 
  .ألرباح باحلصول على كل ا

س ا عن األس، وهو املعاوضة،  يقوم عليها التأمني التجاريالذيس اتلف األسخي  /٨
 التربع من  التزامي يقوم عليها نظام التكافل، إذ يقوم هذا النظام على أساسذال

مع االستفادة من حيث ) بقدر احلاجة ( جزئياً أو  كليا باالشتراكات محلة الوثائق
                                                 

  .من حبث الربوفسور الصديق حممد األمني الضرير   )1(



 ١٤

 عن األضرار، واستحقاقهم طبقا لطريقة حمددة بالتغطيةيلة املبدأ جلميعهم من احلص
 الفائض التأميين بعد حسم املصاريف واقتطاع االحتياطات الالزمة حبصة من

  .الستمرار قيام هذا النشاط 



 ١٥

  األسس املطروحة لتكييف التأمني التكافلي

  
مي الكالم عن األسس املختلفة اليت قام عليها  التـأمني اإلسـال            املقصود هنا 

 .وذلك باإلشارة إىل بعض البيانات املمهدة للموضوع واسـتعراض تلـك األسـس            
 وأـا   ، اإلشارة التأكيد بأن هناك مساحة واسعة لألمور املشتركة        تلكوالغرض من   

الذي ميثل زمرة من العقود والتـصرفات، وهـو         ) التربع  (مجيعها تنطلق من مفهوم     
ونظام التأمني التقليدي، حيث دعت احلاجة      مفترق الطريق بني نظام التأمني التكافلي       

  .إلبراز أهم الفروق بينهما 
 ، والوقـف  ، هـي التـربع     املطبق حاليـاً   فليواألسس اليت يقوم عليها التأمني التكا     

  :واملضاربة

 واملراد هنا املنظمة وعقد اهلبة حمل اتفاق بني املذاهب الفقهية،         ) اهلبة  (التربع   التزام  /١
  .املقرر يف املذهب املالكي ) ع التزام الترب( مبدأ 

مع التـربع   لتكوين حمفظة للتكافل،    ) الذي هو من عقود التربعات    (إنشاء الوقف     /٢
  . وقفاً وهذا التربع ال يعتربعلى الوقف نفسه 

  مث هناك أساس آخر انفردت به الشركات املاليزية، وهو   
ساس املضاربة نظري حـصة     املضاربة، باعتبار الشركة مديرة ألعمال التأمني على أ         /٣

من الفائض عن تلك األعمال، وخيتلف هذا عن عملية االستثمار فـإن تطبيـق              
  .املضاربة فيها ليس حمل نزاع 

وهو حمل اعتراض   ) اهلبة مع املكافأة  ( هناك طرح للتكييف على أساس هبة الثواب          /٤
  .شديد، كما سيـأيت 



 ١٦

  افليالتزام التربع هو املنطلق الشرعي للتأمني التك

  
نفرد ا املالكية، وقد وضع العالمة احلطاب       االتزام التربع من املبادئ الشرعية اليت       

  .التزام التربعات : واملقصود به " حترير الكالم يف مسائل االلتزام" كتاباً خاصاً به مساه 
سن تقدمي  حب )١ ()التزام التربع ( وقيل بيان وجه تأسيس التامني التكافلي على مبدأ         

البيانات الفقهية عنه من كتاب احلطاب املشار إليه ألنه أوسع مـا أعـد يف هـذا                 بعض  
التصنيف يف باب مل حتصر     " املوضوع، بل هو أول من مجع مسائل االلتزام، وذكر صعوبة           

 ولذا جاءت املسائل األساسية فيه متنـاثرة        )٢(ً"مسائله تصنيفاً ، ومل تضبط قواعده تأليفا      
ستطرادية بالرغم من اختياره تبويباً منطقياً حلاالت االلتزام تبعـاً          تتخللها فروع ومسائل ا   

  .ألنواعه املختلفة 
  :تعريف االلتزام بالتربع والتمييز بني أنواعه 

  .إلزام الشخص نفسه ما مل يكن الزما : االلتزام بالتربع لغة 
من أي  ( أما يف عرف الفقهاء فهو إلزام الشخص نفسه شيئاً من املعروف مطلقاً             

أو معلقا على شيء ، مبعىن العطية وقد يطلق يف العرف على مـا              ) غري تعليق على شيء     
   .)٣(أخص من ذلك وهو التزام املعروف بلفظ االلتزام، وهو الغالب يف عرف الناس اليوم

                                                 
الصادرة عن هيئة   اإلسالمي ، واملعيار الشرعي     لتأمني  احملاسبية األربعة ل  ام الفقهية للمعايري    إن مالحق األحك    )1(

احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية اشتملت على بيانات موجزة تدور حول اعتمـاد التـربع               
 مـن معـايري     ٥٧٥ – ٤٩٩- ٤٥٠- ٤١٧املنظم امللتزم به أساساً للتأمني اإلسالمي، تنظر الـصفحات          

   الصادرة عن اهليئة طاحملاسبة واملراجعة والضواب
   .٦٨  يف مسائل االلتزام ، للحطاب الكالمرحتري  )2(
   .٦٦ الكالم يف مسائل االلتزام للحطاب، املقدمة صفحة رحتري  )3(



 ١٧

 ،  ىوالعمـر  ، والعارية، ) الوقف(هلبة، واحلبس   الصدقة، وا : ويدخل يف االلتزام    
إلرفاق، واإلخدام، واإلسكان، والنذر غـري املعلـق، والـضمان،          والعرية، واملنحة ، وا   

   .)١ ()أي بلفظ االلتزام ( وااللتزام باملعىن األخص 
مث ذكر احلطاب الفرق بني أنواع االلتزام ، ويهمنا منها اهلبة يف ما كان بقـصد                

  .، أو لوجه املعطى لصداقة أو قرابة ىمن املعط) مكافأة وعوض( ثواب 
 ى املعروف لزوم العطية بعقدها، وااللتزام نوع منها، بل رمبا كان اقو           "مث بني ان    

   .)٢(" داللة لفظ االلتزام على اإلجياب واإلمضاء حيثمن 
العدة لـيس فيهـا إلـزام       : " ويف التفريق بني االلتزام والوعد باهلبة قال احلطاب       

نـشاء املخـرب     إخبار عـن إ    - كما قال ابن عرفة      –الشخص نفسه شيئاً اآلن وإمنا هي       
معروفاً واما الفرق بني ما يدل على االلتزام، وما يدل على العدة، فاملرجع فيه إمنا هو إىل                 

ث دل الكالم على االلتزام أو على العدة        يما يفهم من سياق الكالم وقرائن األحوال ، فح        
   .)٣(محل على ذلك

  :أركان االلتزام 

  .صيغة، وامللتزم، وامللتزم له، وامللتزم بهال: ذكر احلطاب أركان االلتزام وأا أربعة 
هي كل ما دلّ على إلزام الشخص       – كما يقول احلطاب     –يف االلتزام   والصيغة  "

 ، سواء كانت الداللة عن طريق اللفظ أو غريه مما يقوم مقام اللفـظ               هنفسه ما التزمه لغري   
   .)٤(كاإلشارة وحنوها

                                                 
   .٧١ الكالم رحتري  )1(
   .٧٢حترير الكالم   )2(
   .١٥٩ – ١٥٣املرجع السابق   )3(
   .١٢٩كالم حترير ال  )4(



 ١٨

ويضرب مثاالً لذلك بذل الزوج    " ادة  ومن االلتزام ما يكون مبقتضى الع     " مث يقول   
   .)١(مهراً كثرياَ مع العادة اجلارية بإعطاء األب مبلغا لتجهيز ابنته

وقد يكون االلتزام بالكالم النفسي، قال ابن رشد يف نوازله،          :" مث يقول احلطاب    
فه قول أونية فال جيوز له أن يصر      ب) أي جعله له    ( فيمن عزل ملسكني معني شيئا وبتله له        

ولو : ىل غريه وهو ضامن له إن فعل ، وسواء كان املال من عنده أو جعل له تفرقته قال                   إ
  " ىل غريه ه بقول وال نية كره له أن يصرفه إيبتله ل نوى أن يعطيه ومل

أما امللتزم وامللتزم له وامللتزم به من حيث شروطها فهي كشروط اهلبة املعروفـة،              
غري معني، كاملساكني والفقـراء وحنـو ذلـك،         )  بفتح الزاي  (إذا كان امللتزم له     " لكنه  

  " .فاملشهور من املذهب أنه يؤمر بالوفاء ملا التزمه ، وال يقضى به 
ألنه إما معلق، أو غري معلق، واملعلق إما " مث قسم احلطاب االلتزام إىل أربعة أقسام     

   .)٢(ك على غري ذلأو، أو على فعل امللتزم له معلق على فعل امللتزم 

                                                 
   .١٢٩ – ١٤٥املرجع السابق   )1(
   .٦٩حترير الكالم   )2(



 ١٩

  إيضاح بناء التأمني اإلسالمي على االلتزام بالتربع

  
التأمني اإلسالمي أو التكافلي تربع يلزم به املستأمن نفسه، فهو امللتزم، أما امللتزم             
له فهم جمموعة املستأمنني املالكني حملفظة التأمني، وهم معينون بالوصف، وهـو كـوم              

يكون الوفاء معه مأموراً به وال يقضى به عنـد          مشتركني فيها فانتفى عدم التعيني الذي       
  .االمتناع 

 به املستأمن وهذا االلتزام غري معلق، فهـو         يلتزم الذي   االشتراكوهذا االلتزام هو    
منجز يقع أثره مبجرد اإلقدام على االشتراك كما أن الصيغة فيه صرحية فهي الكتابة اليت هلا                

  .ى إلزام الشخص نفسه بالتربع حكم اللفظ ، وقد سبق اعتبار كل ما يدل عل
أما ما حيصل عليه املستأمن املتضرر فهو أيضاً التزام بالتربع من حمفظة التأمني اليت              
هي شخصية اعتبارية وهو التزام معلق على وقوع الضرر املؤمن منه وحتقـق الـشروط               

  .وامللتزم له هو املستأمن املتضرر . وانتفاء االستثناءات 
لتامني التكافلي الذي اختاره مجع من العلماء املعاصرين هو أن          التكييف الشائع ل  ف

أما ما حيصل   . حامل الوثيقة يلزم نفسه بالتربع موعة املستأمنني املالكني حملفظة التأمني           
عليه املستأمن املتضرر فهو أيضاً التزام بالتربع من حمفظة التأمني وهو التزام معلـق علـى                

وامللتزم له هـو املـستأمن      . انتفاء االستثناءات   وقق الشروط   وقوع الضرر املؤمن منه وحت    
  .املتضرر 

وقد توسع  ) من ألزم نفسه معروفا لزمه      : ( وهذا التكييف مبين على أصل املالكية       
ومن أمثلتـه مـا ذكـره       . احلطاب رمحه اهللا تعاىل يف بيان أنواع هذا االلتزام وأحكامه           

  :احلطاب بقوله 



 ٢٠

ى شخص مدة معينة، أو مدة حياة املنفق أو املنفق عليه، أو            من التزم اإلنفاق عل   " 
حىت يقدم زيد أو إىل أجل جمهول لزمه ذلك ما مل يفلس أو ميت، ألنه تقدم يف كالم ابن                   

على نفسه ما مل يفلـس       أوجبه   نعلى مذهب مالك وأصحابه الزم مل     ) املعروف(رشد أن   
   .)١(ذلكوالفروع اآلتية كلها صرحية يف القضاء ب.. أو ميت 
  :على التكافل ) التزام التربع ( تطبيق 

أن يتربعـوا   ) املـستأمنني ( تنشأ حمفظة للتأمني، ويطلب مـن طـاليب التـأمني            •
 التأمني هلذه احملفظة حسب اللوائح واألنظمة اليت يتم إعالا من قبل            االشتركات

ني حـسب   ىل املستأمن  إ منها التغطيات تدفع  وإن هذه احملفظة هي اليت      . الشركة  
  .الشروط املعلنة يف تلك اللوائح 

الشركة ال متلك حمفظة التأمني، وإن دورها بالنسبة إلدارة احملفظة ينحصر يف إنشاء              •
 املدفوعـة منـها،     والتغطيـات حساب مستقل ألمواهلا وعوائدها ، ومصاريفها       

. ويكون هذا احلساب منفصال عن حساب الشركة فصال كـامال           . وفوائضها  
ولكن بعـض   . كة أن تتقاضى أجرة من احملفظة مقابل هذه اخلدمات          وجيوز للشر 

 .ركات تؤدي هذه اخلدمات بدون عوض حمدد ، وتكتفي باحلوافز الش

إن الشركة باستثمار أموال احملفظة على أساس املضاربة الشرعية، تكون هي فيها             •
 مـن   وتضخ الشركة يف وعاء املضاربة جزءاً     . مضاربة، وتكون احملفظة رب املال      
 . مضافاً إىل ما تستحقه بصفة املضارب  عنهرأس ماهلا أيضاً ، فتستحق رحباً

إن حمفظة التامني تتزايد مبالغها بتزايد املستأمنني ، وبالعوائد اليت تكـسبها مـن               •
فإن بقى شـيء بعـد دفـع        . استثمار أمواهلا على أساس املضاربة مع الشركة        

وهو الذي يسمي الفائض التأميين، فإن       إىل املستأمنني حسب الشروط ،       التغطيات
  .جزءاً منه توزعه الشركة على املستأمنني حسب اللوائح املنظمة لذلك 
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وقد أورد الشيخ حممد تقى العثماين على هذا األساس بأن هناك التـزامني مـن               
منني أطرفني مرتبط كل منهما باآلخر، فمحفظة التأمني تلتزم التـربع بتعـويض املـست             

هبـة  ( ليها، وذا تأخذ حكم اهلبة بشرط العوض        لتزموا بالتربع إ  رط أن ي  املتضررين بش 
بعد اإلقـرار بأننـا أمـام       ( وقد أجاب الربوفسور الصديق حممد األمني الضرير        ) الثواب

االلتزام األول بالقسط من املستأمنني، وهذا ال بد من حصوله، وااللتزام الثـاين             : التزامني  
أجاب بأن التعويض قـد     )  بتعويض املستأمن    – من احملفظة    – املقابل من هيئة املشتركني   

ألن هبة الثواب ال بد أن يدفع امللتزم لـه          : حيصل وقد ال حيصل فافترق عن هبة الثواب         
فيها شيئا أو البد أن يكون الفعل املعلق عليه إعطاء امللتزم له للملتزم أو لغريه شيئا ومتليكه                 

، وهذا  )١(كما يعرب احلطاب  .. ك فقد التزمت لك بكذا       فرس أوإياه حنو إن أعطيتين دارك      
  . التزام التربع –منتف يف مسألتنا 

  . اليت سيأيت بياا )٢(هذا فضالً عن الفروق بني التأمني التكافلي واهلبة للثواب
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   والفائض التأميين على التغطية لألضرارأثر 
  تكييف التأمني التكافلي بااللتزام بالتربع 

  
 املدفوع من حمفظة التأمني إىل املتضرر من املستأمنني هو تربع أيضاً فال املبلغإن 

هذا . تتحول به العالقة إىل معاوضة، وذلك لوحدة الطرف فكل مستأمن هو مؤمن أيضاً 
  .من حيث األطراف 

 فإنه أمر احتمايل منوط بالضرر ، فليس ا وعدمهالتغطيةأما من حيث وجود 
ا عن اهلبة ، كما تصور البعض ليصلوا إىل إعطاء التأمني التعويض هنا ثواباً أو عوض

  .اإلسالمي صفة املعاوضة ويسووا بينه وبني التأمني التقليدي 
 وهو ما مييزها أيضاً االشتراكات ختتلف يف املقدار عن التغطيات لألضرارمث إن 

  .عن اهلبة بشرط العوض، إذ يشترط يف العوض عنها التكافؤ مع اهلبة 
 وسداد التغطياتئض التأميين الذي يوزع على املستأمنني بعد دفع أما الفا

املصروفات والعموالت وتكوين االحتياطيات فإنه يستند إىل صيغة االلتزام اليت تشري إىل 
  . حبسب احلاجة االشتراكتربع املستأمنني بكل أو جبزء من 

حمضة تنقطع صلة وال يتناول الذم ما يعاد إىل املسـتأمن من تربعه ألنه ليس هبة 
  .الواهب ا فيكون العود فيها مذموماً، بل هو التزام بالتربع منظم مبا حيدد من الشروط 
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 ، والتـزام حمفظـة      املستأمن باالشتراك إن تبادل التزام التربع الذي يتم من خالل التزام          
ن  عند وقوع الضرر ال جيعل العملية معاوضة ملا سبق مـن فـروق، وأل              بالتغطيةالتأمني  

االلتزام بالتربع من املستأمن ناجز غري معلق، يف حني آن التزام التربع بـالتعويض مـن                
  .احملفظة التزام معلق، فهو احتمايل قد يقع وقد ال يقع 

قد يندرج يف املعاوضة إذا كان ) االلتزام بالتربع(وسبب إبداء هذه املالحظة أن 
  : ك وجعله من هبة الثواب فقال ناجزاً من طرفني مستقلني وقد نبه احلطاب إىل ذل

االلتزام الذي هو من باب هبة الثواب هو من باب اجلعل لغريه، ألنه من باب " 
املعاوضة فيطلب يف الشيء امللتزم به أن يكون معلوماً ال غرر فيه كما أنه ال يتم إال 

   .)١(باحليازة ، ويبطل باملوت والفلس قبلها كما يف سائر التربعات
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  القاتتكييف الع

  التعاقدية يف التأمني التكافلي 
  

  :تكييف العالقة بني الشركة ومحلة الوثائق 
 هي إما عالقة عقد مضاربة لالشتراكاتمن حيث إدارة االستثمار قساط   -

بنسبة من أرباح االستثمار، أو ) املضارب ( شرعية، يقوم فيها املسامهون بدور 
 عملية االستثمار، أو بنسبة من صايف عالقة عقد وكالة استثمار مببلغ معني نظري

  .قيمة األصول املستثمرة 
 أن هناك عقد وكالة بأجر بني املسامهني وبني املشتركني من حيث إدارة التأمني  -

يف التكافل موضوعها تقدمي اخلدمات اليت تطلبها إدارة التكافل، وذلك نظري 
ايف قيمة األصول أجرة معلومة، تتمثل أيضاً يف مبلغ معني أو يف حصة من ص

  .املدارة 
ويف العالقتني املشار إليهما ال بد من توافر اتفاق اإلرادتني، وهو هنا اإلجياب املوجه 
للعموم من قبل املسامهني مبا يوردونه يف إحدى وثائق تأسيس الشركة أو لوائح عملها أو 

اعتبار كل من ضمين، بلبإعالن عام، أو بإشعار موجه للمشتركني مع القبول الصريح أو ا
وهو قيامها باستثمار األموال املتاحة حبصة حمددة ( يتعامل مع الشركة عاملا ذا اإلجياب 

سواء حصل ) من الربح أو مببلغ مقطوع، وقيامها بإدارة حمافظ التكافل مببلغ مقطوع
ضة القبول ذا التعامل، أو بتلقي اإلشعار املربوط مبدة يعترب املشترك قابال بعدم املعار

  . االشتراك أو االنسحاب خالهلا، أو يعرب عن رفضه بعدم
ومن اجلدير بالبيان هنا أنه ال جيوز أن يتفق على إدارة أعمال التكافل مقابل حصة 
من الفائض التأميين أو بعبارة أخرى مقابل حصة من أرباح موجودات التكافل، ألن 

تكون األجرة معلومة، بدليل على خدمات ومن شروطها الشرعية أن ) إجارة ( العالقة 
فإذا أغفل حتديد األجر ) من استأجر أجريا فليعلمه أجره ( قوله صلى اهللا عليه وسلم 
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كانت اإلجارة عقدا فاسدا، وحىت على اآلراء اليت ترى قابليته للتصحيح فإن ذلك يكون 
ل على نسبة بالرجوع إىل أجر املثل أي املقابل احملدد عرفاً نظري ذلك العمل وليس باحلصو

من الربح ألنه جيعل ذلك مضاربة وليس هلا حمل ألا فيما اهلدف منه االستثمار واهلدف 
هنا عمل معلوم بأجر معلوم، كما أن التوزيع يف املضاربة إمنا هو من الربح ال من رأس 
ماهلا والفائض التأميين إن جعلت العالقة مضاربة مبثابة رأس املال فإعطاء جزء منه 

  . توزيع لرأس املال وهو خمالف ألحكام املضاربة للشركة
  :واخلالصة 
 إجرائية دعت إليها ظروف عدم وجود إطار قضية شركة التكافل هي وجودأن 

 تأسيس شركة كانقانوين يستوعب مفهوم التأمني التعاوين اإلسالمي، ومن أجل ذلك 
  .التكافل إلجياد الكيان القانوين املرخص بالعمل 

تكافل وبني بني املشتركني يف نظام ال ) الذي حيصل تراكمياً(  والعقد الضمين
ىل عقد إدارة كما سيأيت ، وليس هناك أي عقد معاوضة على الشركة اقرب ما يكون إ

النحو املتبع يف شركات التأمني التقليدية فإن العالقة فيما بينها وبني املستأمن عالقة مبادلة 
لتزام بالتعويضات ، فاألموال اليت جتمعها الشركة التقليدية مالية بني االلتزام باألقساط واال

من املستأمنني تصري ملكاً هلا، أما األموال املقدمة من محلة الوثائق يف نظام التكافل فإا 
ال مبا تقدمه من ام وليس للشركة أي استحقاق فيها إتظل خمصصة إلقامة ذلك النظ

  .خدمات إدارية أو استثمارية 
  :القة التعاقدية بني محلة الوثائق تكييف الع

ما سبق هو بشأن العالقة بني املسامهني يف الشركة ومحلة وثائق التكافل أما بشأن 
العالقة بني محلة الوثائق أنفسهم، فهي عالقة تربع متبادل مقيد بشروط حتقق أهداف 

  .النظام الذي يقوم عليه التكافل 
 التكافل، االشتراكربع حمله كل أو بعض وقد تشتمل بعض البيانات على أن هذا الت

، واحلالة اليت يستفيد فائضىل حامل الوثيقة أي عاجلة احلالة اليت ال يرجع فيها إوذلك مل
  .جود فائض تأميين وحالة عدم وجوده التكافل، وكذلك ملعاجلة حالة وفائضفيها من 

من املشترك ربع  الت التزاموالدليل الشرعي على سالمة هذه العالقة املشتملة على
وبيان إمكان استفادته منه عدة نصوص شرعية خترج هذا التصرف من الذم الوارد يف 
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العائد بته فإن ذلك الذم هو فيمن يهب هبة مطلقة دون قيد أو تنظيم مصلحي أما اهلبة 
  .رف قد تشمل الواهب فال مانع منهااملخصصة ملصا

نفد زاد بعضهم، أو قل زاد ( رملوا وقد ورد يف ذلك حديث األشعريني وأم إذا أ
مجعوا ما لديهم من أزواد مث أخذ كل منهم مبقدار حاجته، وهذا شبيه جبمع ) مجيعهم 

   .باالشتراك مث تنظيم االستفادة منها حبسب احلاجة مبا يشمل املتربع االشتراكات
 تراط استحقاق الواقف نفسه ما دامـكما أنه يستأنس بالوقف على الذرية مع اش

  .حيا 
ومبناسبة حصر العالقة يف التربع املنظم جيب نفي أي صفة للمعاوضة بني الشركة 
وبني محلة الوثائق، إذ ال يترتب يف أموال املسامهني أي التزام مادي وينحصر االلتزام 
املادي يف موجودات حمفظة التأمني بني املستأمنني أنفسهم مبا حيصلون عليه من تعويضات 

 منوط بتوافر اإلمكانات املالية سواء الذاتية حلملة الوثائق التغطيات تلك علما بأن تقدمي
  . من املسامهني أو غريهم على ذمة حمفظة التكافل هأو مبا ميكنهم اقتراض

  :متثيل محلة وثائق التكافل يف اجلمعية العمومية للشركة وجملس إدارا 

أمني بالسودان أن تتكون    مما اشتمل عليه النظام األساسي النموذجي لشركات الت       
عضوية اجلمعية العمومية لشركة التأمني من املسامهني ومن هيئة املشتركني محلة وثـائق             

  .التأمني 
كما أنه أوجب أن يكون حلملة الوثائق ممثلون يف جملس اإلدارة أيضاً وقد حـدد               

ثلون عدد األعضاء مبجلس اإلدارة لكل شركة بسبعة أشخاص ، اثنان منهم على األقل مم             
   .)١(للمشتركني محلة الوثائق

 مـن   نوال خيفى أن هذا التمثيل من محلة الوثائق ضروري ألم هم املقـصودو            
تأسيس الشركة أصال وال تقارن هذه احلالة حبالة أصـحاب حـسابات االسـتثمار يف               

  .املصارف 
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رية على أنه جيب تقييد دور ممثلي محلة الوثائق بعدم التدخل يف القرارات االستثما            
غري (اليت يتخذها جملس اإلدارة، وميكن مشاركتهم يف وضع السياسات االستثمارية العامة            

ألن هذه املهمة األخرية تندرج يف تقييد املضاربة، وهو حق لرب املال، دون أن              ) التنفيذية
  . به املضارب خيتصار االستثمار التنفيذي الذي ميتد للقر
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  حق بشأنلم

  ليت يتعني إضافتها جلميع الوثائقنصوص التكافل النمطية ا

  
  : بني كل من ) ليها فيما يلي الوثيقة  يشار إ٠م هذه االتفاقية للتامني مت إبرا

ع، ويقع مقـر    .م.للتكافل ش ....................................شركة   -
  .ويشار إليها فيما يلي بالشركة................... (مكتبها الرئيس يف 

 ................................................. قة اسم حامل الوثي -

  )يشار إليه فيما بعد حبامل الوثيقة(
حيث إن الشركة متارس أنشطة التأمني التكافلي وفقا ملبادئ وأحكام الشريعة            -

 تغطيـة اإلسالمية والذي يقوم على تعاون املستأمنني أي محلة الوثائق علـى            
رار اليت تغطيها الوثيقة الـيت حيملـها ،         الضرر الذي يصيب أحدهم من األض     

 مما يتربع به املستأمنون من اشتراكات نقدية يدفعوا يف حساب           ذلكويكون  
التأمني أي حساب الوثائق يف صورة أقساط، وكذلك عائد اسـتثمار تلـك             

  .االشتراكات 
قد وافق على التعامل مع الشركة وفق       ) حامل الوثيقة   ( وحيث إن املستأمن     -

صيغة للتامني التكافلي ومشاركة غريه من املستأمنني يف حساب التأمني          هذه ال 
وبعائد استثماره بالقدر الـالزم     تعاوين والتربع باشتراكه النقدي     على أساس   

 اليت تدفعها الشركة من حساب التأمني نيابة عن املستأمنني ملن           األضرارلتغطية  
  .تغطيتهاد على يصاب منهم بضرر من األضرار اليت مت أو يتم التعاق

أجرة (ن املستأمن قد وافق على تعيني الشركة وكيال عنه بأجر معلوم            وحيث إ  -
إلدارة عمليات التأمني التكافلي الذي متارسه الشركة لصاحل  ) الوكالة باإلدارة   
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املستأمنني كما وافق على أن تقوم الشركة باسـتثمار األمـوال املتـوفرة يف            
واملستأمنني بصفتهم أرباب مال نظري حـصة       حساب التأمني بصفتها مضارباً     

شائعة هلا من أرباح االستثمار الذي يتم على أسـاس األحكـام الـشرعية              
 .للمضاربة املطلقة املأذون فيها للمضارب خبلط رأس مال املضاربة مباله 

املستأمن قد وافق على أن مقدار أجر الوكالة باإلدارة الذي يـتم            إن  وحيث   -
املستأمن وحصة الشركة الشائعة من أرباح       الذي يدفعه    االشتراكاقتطاعه من   

االستثمار بصفتها مضارباً قد حتددا وفق الوارد يف اإلعالن العام املوجـود يف             
والذي يتم اعتماده قبيل بداية كل سـنة        ( املركز الرئيسي للشركة وفروعها     

 ) .مالية ليطبق على الوثائق اليت تربم خالهلا 

ستأمنني إمنا تدفعها الشركة من حساب التأمني فـإن          للم التغطياتوحيث إن    -
أية مسؤولية ترد يف الوثيقة أو يف أي اتفاق أو تفاهم سابق أو الحق ذي صلة                

منا يقصد ا مـسؤولية     إكة واملستأمن سواء بصيغة اإلثبات أو النفي        ربني الش 
إىل مـر   ألحساب التأمني نفسه والدفع من هذا احلساب ولو متـت نـسبة ا            

 .ة بأي صيغة أو أسلوب الشرك

وحيث إن املستأمن قد وافق على توزيع الفائض الذي يتحقـق يف حـساب               -
التأمني بعد خصم ما يلزم من خمصصات واحتياطيات بني املـستأمنني وفـق             
اآللية اليت تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة ويعتمدها جملس إدارة           

 .الشركة 

كل واحد من املستأمنني بالوكالة عـن بقيـة         وحيث إن الشركة تتعاقد مع       -
  .املستأمنني أي حساب التأمني فيما يتعلق بعمليات التأمني 



 ٣٠

فقد تالقت إرادة الشركة وحامل الوثيقة باإلجياب والقبول املتبادل على اعتبـار            
هذه املقدمة جزءاً ال يتجزأ من الوثيقة ومتمما هلا وعلى إبرام هـذه الوثيقـة بالـشروط                 

  .ناءات الواردة ا واالستث
  )املستأمن(توقيع املؤمن له       للتكافل ...............عن الشركة 
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  ):التباديل ( التأمني التعاوين موجزة عن فقرة 

 ال بد أن تشتمل وثائق التامني اإلسالمي علـى فقـرة          وإذا مل يستخدم ما سبق ف     
  : تدل على طبيعته مثل النص التايل موجزة

وتقـوم  ) تبـاديل (تعاوين  بوله التعامل مع الشركة على أساس       يعترب املؤمن له بق   
 التأمني كلياً أو جزئياً على أساس عقد املضاربة نظري حـصة            اشتراكاتالشركة باستثمار   

شائعة للشركة من الربح بصفتها مضاربا كما تقوم بإدارة عمليات التأمني نظري عمولـة              
ا عن اإلدارة حتدد كـل منـهما يف         وحصتهم من الربح عن االستثمار وعمولته     . حمددة  

  .الوثيقة، أو حتدد يف اإلعالن العام يف مركز الشركة وفروعها قبيل بداية كل عام ميالدي 
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  القسم الثاين

  التكييف الشرعي للجوانب الفنية للتأمني التكافلي

  أوالً

  االشتراكات

  
  : وتكييفه الشرعي )١( )القسط التأميين ( تعريف االشتراك 

 هو املبلغ الذي يدفعه املستأمن أو يلتزم بدفعه إىل الشركة املديرة ألعمال             االشتراك
 طبقاً  التغطيات لألضرار التأمني ، متربعاً به كلياً أو جزئياً لتكوين حمفظة تأمينية تدفع منها             

  .للشروط املبينة يف العقد أو الوثيقة أو اللوائح 
يل التربع لصاحل احملفظة التأمينية     مني اإلسالمي مدفوع على سب    فاالشتراك يف التأ    /أ

اإلسالمية أما يف التأمني التقليدي فهو مدفوع على سبيل املبادلة املالية بني التزام             
  .املستأمن به والتزام شركة التأمني بالتعويضات 

شركة التأمني اإلسالمية ال متلك االشتراك بل تقوم بإدارة عمليـات التـأمني               /ب
ل عن اإلدارة ويبقى على ملك املستأمنني وتـستثمره         بصفتها مديرة نظري مقاب   

لصاحلهم نظري حصة من الربح أما يف التأمني التقليدي فالشركة متلك األقساط            
  .وتستثمرها لصاحلها دون أي تدخل من املستأمن 

االشتراكات بعد  التربع باالشتراك مقيد مبا تتطلبه احلاجة، فإذا حصل فائض من             /ج
يف حـني ان    .  يستحق للمستأمنني، باعتباره حتصيالً زائداً       دفع التعويضات فإنه  

  .املستأمن يف التأمني التقليدي ال يستحق شيئاً من الفائض 

                                                 
  .مستخدم يف املعاوضات ) القسط ( ، ألن ) االشتراك(املفضل هنا مصطلح   )1(
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  :طبيعة االلتزام بدفع االشتراك 

مبدأ شرعي قرره املالكية على سبيل الوجوب واألصل يف التربعات  االلتزام بالتربع
 لكن املالكية أعطوا لاللتزام بالتربع      .ع إال بالقبض    أا تقدم على سبيل البذل وال يتم الترب       

  .صفة االستحقاق من امللتزم له مبجرد االلتزام 
 أحياناً بأنه كيف يكون التأمني قائماً على التربع         وذا يزول االستغراب الذي يثار    

  .مع أنه ملزم به وال يستفيد من مزايا التأمني إال بدفعه 
بني جمموعة املستأمنني وهو من تبـادل املعـروف         واجلواب أن هذا تربع منظم      

  :والتعاون على الرب، والتربع يقبل كال مما يأيت من األحوال 
التخصيص، وهذا املعىن واضح هنا فالتربع خاص فيما بـني املـستأمنني              /أ

  )محلة الوثائق (
التعليق، وذلك بربط التربع مبا تدعو إليه احلاجة وقد ال تقع احلاجة إليـه                /ب

  .صالً فالتعليق ألصل االشتراك أو للكمية أ
التقييد، وهو أن يستفيد من التربع من حتققت فيه الشروط املنظمة حملفظة              /ج

  .التأمني 
، ) املواسـاة ( وقد اقترح بعض الباحثني أن يكون االشتراك مدفوعا على أساس           

عدم إدراجـه يف    مستنداً إىل حديث األشعريني وقوبل هذا مبناقشة يف شأن هذا املصطلح ل           
املدونات الفقهية فضال عن أن املواساة ال حتمل معىن االلتزام بالتربع، وإمنا هي تربع مبتدأ               

  .، وغري حمدد املقدار، وغري خمصص حلملة الوثائق 
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  :االلتزام بدفع االشتراك والتزام التربعات 

 تكـاد تكـون     وهذا االلتزام بالتربع صادر بالتوقيع على الوثيقة اليت تفتتح بفقرة         
  :موحدة من حيث املضمون بني وثائق التأمني ولو اختلف التعبري عنها، مثل النص التايل 

لقاء دفع املؤمن   مبوجب هذه الوثيقة مت االتفاق بني الشركة واملؤمن له على أنه            " 
  " .اخل .. يضه عن الضرر وله لقسط االشتراك املعني باجلدول التزمت الشركة بتع

دفع ، أو قبـل أن    :" تعرب بالدفع وبعضها بقبول الدفع أو ما معا         وبعض الوثائق   
كما يف الشركة   " سدد، أو وافق على تسديد      " كما يف شركة إياك باإلمارات و       " يدفع  

  ) .بالسعودية ( التعاونية 
  :مدى إمكانية املطالبة باالشتراك قضائياً 

سالمية باألردن وأجابت عنه    طرح هذا األمر على اهليئة الشرعية لشركة التأمني اإل        
اهليئة باإلجياب ، والسند يف ذلك ان االلتزام بالتربع جيعل امللتزم مطالباً باألداء فإذا امتنـع                

  :وفيما يلي نص السؤال واجلواب املشار إليه . يسوغ مطالبته قضائياً 
  :السؤال 

التـربع  تردد يف أكثر من ندوة أن قسط التأمني يدفعه حامل الوثيقة على أساس              
جلرب األضرار اليت تلحق حبملة الوثائق اآلخرين وذلك من قبل التكافل التعاوين فيما بينهم              

هل من اجلائز شرعاً مطالبة حامل الوثيقة يف حالة ختلفه عن دفع قسط التأمني عن طرق                . 
  القضاء ؟
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  :اجلواب 

ـ              د نـص   نعم جيوز ، ألن هذا من التزام التربعات ليس من التربع االختياري وق
فقهاء املذهب املالكي على أن االلتزام بالتربع ملزم قضاء ، فيحق مطالبة حامل الوثيقة عن         

   .)١(طرق القضاء بدفع قسط التامني يف حالة ختلفه
  ) :خيار النقد( تعليق نفاذ العقد على دفع االشتراك 

" دفع  قبل أن ي  " بعض وثائق التأمني اليت ال تشترط الدفع الفوري وتكتفي بعبارة           
تنص على أنه إذا مل يسدد القسط بعد التوقيع على العقد فإنه            " وافق على أن يسدد     " أو  

  .ال يستفيد من التعويضات إذا وقع الضرر 
) خيار النقد (وهو من قبيل    . وهذا النص فيه تعليق لنفاذ العقد على دفع االشتراك          

لثمن فوراً أو خالل مهلة حمـددة  الذي ينص فيه بعد عقد البيع مثالً على أنه إذا مل يسدد ا    
  .فال بيع، وهذه املهلة على سبيل السماح وليست من قبيل األجل الالزم 

  :حتديد مقدار االشتراك تبعاً حملل التأمني وظروفه 

يد االشتراك تبعاً لقيمة األشياء، وال يترك اخليـار         يف التأمني على األضرار يتم حتد     
ال بد من التحديد للقيمة السوقية      :" بل حسب الفتوى    للمستأمن يف تقدير قيمة ممتلكاته      

وعدم األخذ بتقدير العميل وحيـدد القـسط        ] لتحديد مقدار االشتراكات    [عند التأمني   
   .)٢(حبسب القيمة السوقية

هذا، ومبا أن هناك قيوداً للتأمني حسب السن والظروف الصحية فإنه قد عـرض              
ال مانع مـن    :" مني اإلسالمية باألردن فأجابت     املوضوع على اهليئة الشرعية لشركة التأ     

                                                 
  )١٠/٥أنظر فتاوى التأمني رقم (فتوى اهليئة الشرعية لشركة التأمني اإلسالمية األردنية   )1(
   .١٠/٤ التأمني اإلسالمية باألردن فتاوى التأمني اهليئة الشرعة لشركة  )2(
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استيفاء قسط إضايف مقابل قبول التأمني على بعض الفئات اليت هلـا ظـروف صـحية                
  .)١(خاصة

أن يعيـشه   من حرج شرعي يف تقدير العمر بالشكل التقرييب املتوقع          وليس هناك   
يف تطبيقات الوقـف    املستأمن، حبيث يتم التقدير لالشتراك يف ضوئه فقد استساغ الفقهاء           

على الذرية إذا كان طيلة عمر املوقوف عليه أن يقدر العمر املتوقع لـه أن يعيـشه، ومل                  
  .جيدوا يف ذلك مانعاً شرعياً 

  :املطالبة برسم إصدار باإلضافة لالشتراك

هناك مصروفات عقود التأمني والوثائق، وهي غري مصروفات اإلدارة اليت تتحملها           
العمولة اليت تستحقها عن اإلدارة وهي نفقات التعاقد، وحكمها أـا         شركة التأمني نظري    

حتمل على طريف العقد، ألن كال الطرفني مستفيد منه، لكن ميكن اشتراطها علـى أحـد             
  .الطرفني 

  :شركة التأمني اإلسالمية باألردن وقد عرض هذا املوضوع على اهليئة الشرعية ل
  :السؤال 

 التأمني لتغطيـة املـصاريف اإلداريـة         عادة رسم إصدار عقود    ستوىفي
وتكاليف القرطاسية؛ وتتراوح بني دينارين وعشرة دنانري؛ فهل حتول هذه الرسوم           

  تكاملها إيرادات الشركة أم إىل صندوق التكافل ؟
  
  :اجلواب

حيث إن رسوم إصدار عقود التأمني ال يشملها القسط التأميين، فإنه جيوز            
 اإلدارية وتكاليف القرطاسية اليت تتحملها الـشركة،        استيفاؤها لتغطية املصاريف  

                                                 
   .١٤/٢فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة للربكة رقم   )1(



 ٣٧

وتعترب هذه الرسوم من إيرادات الشركة، ويبني مقدارها يف الوثيقة ليحصل العلم            
  .ا من املستأمنني

  :تقسيط االشتراك مع زيادته 

االشتراك التزام بالتربع، وليس ديناً على املستأمن ولذا ميكن تقسيطه عند االلتزام            
ك بعد االلتزام، مع زيادة مقداره وليس هذا من ربا النسيئة، ألنـه يكـون يف                به، وكذل 
  ) .جدولة الدين ( الديون 

  :وقد عرض املوضوع على اهليئة الشرعية لشركة التأمني اإلسالمية باألردن هكذا 
  :السؤال 
التكافـل الفـردي مبوجـب      ) اشتراكات  ( األصل يف احتساب أقساط       

  .ري هو أن يتم دفعها من قبل املشترك سنوياً توصيات اخلبري االكتوا
رغب املشتركون فيها يف استيفاء اشتراكام إما       يوهناك بعض حاالت قد       

  .نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهرياً 
وقد اقترح اخلبري االكتواري اإلضافات التالية على االشتراكات يف حالة جتزئـة            

  سداداها 
   عند التسديد بشكل نصف سنوي %٣  /١
  عند التسديد بشكل ربع سنوى% ٤  /٢
  عند التسديد بشكل شهري % ٥  /٣

  فهل هذه اإلضافات جائزة شرعاً ؟ 
  :اجلواب 
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سـنوياً أو   ( ال مانع من اختالف مبالغ االشتراك وفقاً لفترات سـدادها             
اللتزام عند بداية   لألنه حتديد مبتدأ    ) نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهرياً      

تضاف إىل  ) الزيادة(ثابت بزيادته، وعليه فإا     ء لدين   التعاقد وليس استيفا  
  .صندوق التكافل 

  :زيادة االشتراك لسد العجز 

من املقرر أن االشتراكات يف شركات التأمني اإلسالمية يتم دفعها من املستأمنني            
، خالفاً ملا عليه احلال يف      التغطيةعلى سبيل التربع، وليس على أساس املعاوضة بينها وبني          

شركات التأمني التقليدية اليت يتم فيها التقابل التام بني االشتراكات والتعويضات، حيث            
تلتزم الشركات بدفع التعويضات بالغة ما بلغت ولو كانت أكرب من مقدار االشتراكات             

  .اليت حصلت عليها الشركات 
ار أما يف شركات التأمني اإلسالمية فإن دورها هو إدارة حمفظة التأمني واسـتثم            

موجوداا، وليست ملزمة بأداء التعويضات إال من حصيلة تلك احملفظة من اشـتراكات             
 كما هو احلال يف شركات      –واحتياطيات، ألن عملية التأمني اإلسالمية ليس فيها طرفان         

  . وإمنا تندمج يف حمفظة التأمني شخصية املستأمن واملؤمن –التأمني التقليدية 
االشتراكات عن دفع التعويضات فإن من حق الشركة        وعليه فإذا حصل عجز يف      

مطالبة املستأمنني بزيادة االشتراكات وهذا احلق منصوص عليه يف بعض عقـود التـأمني              
اإلسالمية أو لوائح شركاته لكن ليس هو احلل الوحيد، فهناك حل آخر وهو االقتـراض               

فـاء بـالقرض مـن      احلالل من الشركة على ذمة احملفظة وذلك لسد العجز وترتيب الو          
  :وفورات األعوام التالية 
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املتبـع أن  :" ويف هذا جاء يف األحكام الفقهية ملعيار العرض واإلفصاح يف التأمني      
ينشأ التزام من الشركة، أو من أي جهة أخرى، بتقدمي هذه القروض بدالً مـن مطالبـة                 

   .)١("لية املستأمنني بزيادة االشتراكات، ألن حاالت العجز غالباً ما تكون مرح
  :تقسيم االشتراك إىل جزء للتكافل وجزء لالستثمار 

بعض أنظمة التأمني اإلسالمي جتمع بني التأمني واالسـتثمار وذلـك بتقـسيم             
  .االشتراك إىل جزأين خيصص أحدمها حملفظة التأمني، واآلخر لالستثمار 

ينطبـق  وجيب حتديد اجلزء املخصص لالستثمار ألنه يبقى على ملك املشترك وال            
عليه مبدأ التربع خبالف اجلزء املخصص للتكافل وخيتص املشترك بأصل مبلغ االسـتثمار             

 فإذا انتهت مدة الوثيقة،     –نصيب الشركة بصفتها مضارباً     ونصيبه من الربح، بعد اقتطاع      
  .أو انسحب خالهلا فإنه يأخذ مبلغ االستثمار ورحبه 
  . يستحق عند انسحابه شيئا منهأما اجلزء املخصص للتكافل فإنه متربع به وال

  :استثمار االشتراكات 

تلتزم شركات التأمني اإلسالمية باستثمار االشتراكات نظري حصة من الربح يـتم   
حتديدها قبل بداية كل سنة بإحدى الطرق املتاحة مثل اإلعالن العام يف مركز الـشركة               

  .وفروعها ليحصل رضا املستأمنني ا 
باالستثمار وحينئذ تتحمل مصروفاته ألا مـأخوذة يف        وميكن أن تقوم الشركة     

االعتبار يف نصيبها من الربح، كما ميكن أن يقوم به محلة الوثائق من خالل جهاز استثمار                
وتلتزم شركات  تابع هلا بعمولة حمددة، وحينئذ حتمل مصروفاته على وعاء االستثمار نفسه            

ضوابط الشرعية، وتقوم بذلك إما باملضاربة       التأمني اإلسالمية يف استثمار االشتراكات بال     
  . أو بالوكالة باالستثمار كما هو احلال يف حسابات االستثمار املقيدة –كما سبق 
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وهناك طريقة متبعة لتحديد النسب اليت يوزع إليها االشتراك ما بني االسـتثمار             
سنة األوىل  يف ال / ٨٥ و   ٥٥والتكافل وحيكم النسب عدد سنوات االشتراك وتتراوح بني         

للتكافل ، وليس يف هذا التحديد أي مـانع         % ١٠أما السنوات التالية فالنسبة ثابتة وهي       
  .شرعي 

  :تقسم االشتراكات إىل مكتسبة وغري مكتسبة 

املالية فإنه يتم  ) أو السنة   ( مبا أنه ال حيصل التزامن بني مدة الوثيقة التأمينية والفترة           
يطلق على كل جزء االسم املناسب لـه مـن حيـث            تقسيم االشتراكات إىل جزأين، و    

  .االستحقاق وعدمه 
  :االشتراكات املكتسبة 

. وهى األقساط اليت حتققت للشركة عن الوثيقة للفترة الزمنية من السنة املاليـة              
   .)١(وتسمى أيضاً االشتراكات احملققة أو املستحقة

  :االشتراكات غري املكتسبة 

تراكات للفترة الزمنية من السنة املاليـة التاليـة،         وهي اجلزء الذي جينب من االش     
وتسمى أيضاً االشتراكات احملتجزة وقد أورد معيار العرض واإلفصاح العام للتأمني املعاجلة            
لالشتراكات غري املكتسبة وأا ال تعترب إيراداً يف الفترة املالية احلالية اليت صـدرت فيهـا                

يف الفترة املالية التالية لتغطية األخطار الناجتـة عـن          وثيقة التأمني ويستخدم اجلزء انب      
  .سريان الوثيقة ملدة أطول من الفترة املالية احلالية 

 مبـا   – باإلضافة إىل قواعد التحوط      –ويستأنس هلذا التقسيم من الناحية الشرعية       
أن هو مقرر يف التصرفات املرتبطة بالزمن كاإلجارة من ان املنفعة حتدث شـيئاً فـشيئاً و               
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 ٤١

األجرة عن الفترة اليت مل تستخدم فيها املنفعة بعد مملوكة للمؤجر ملكاً مراعى الحتمـال               
  .فسخ اإلجارة ورد ما قبض من األجرة املعجلة عن الفترة املستقبلية 

وهناك قواعد متبعة للنسب اليت يتم احتجازها  دوائر التأمني ضمن الشركة مثـل              
  ) .سفن، أو بضائع (مة، والتأمني البحري السيارات ، واحلريق ، واحلوادث العا

ألا ختص وثائق رحلة معينـة      % ٧٥وتعترب أقساط التامني البحري حمققة بنسبة       
  .وليس لفترة زمنية 

ة بيـان   يوقد أورد معيار العرض واإلفصاح العام للتأمني بني السياسات احملاسـب          
  . االشتراكات غري املكتسبة السياسة املتبعة يف إثبات االشتراكات املكتسبة، ويف حتديد

  :إثبات اشتراكات 

إثبات االشتراكات غري املكتسبة حتت املطلوبات هو ألن االشتراك يعتـرب             /أ
مقابال لالكتتاب ملدة الوثيقة اليت قد ال تتزامن مع الفترة املالية، وما كان             
مقابال ملدة معينة يوزع عليها فال يستحق إال بانقضاء أجزاء تلك املـدة،             

هذا يشبه املبدأ الشرعي املقرر بشأن اإلجارة من حيث توزيع األجـرة            و
  .على مدة العقد، وأا تستحق شيئا فشيئاً تبعاً لالنتفاع بالعني املؤجرة 

  
 بالرغم من قيامه على     –اعتبار االشتراك مطلوباً من املشترك والتزاماً عليه          /ب

لذي أثبت املالكية له صفة      قائم على أساس االلتزام بالتربع ا      –مبدأ التربع   
االستحقاق من امللتزم به مبجرد االلتزام وكذلك إثبات االشتراكات غـري           

 مبوجب االلتزام من    –ألن االشتراك   " اشتراكات مدينة   " املدفوعة يف بند    
 يصبح مبنـزلة الدين وحيق للشركة املطالبة به عـن طريـق            –املتربع به   

  .القضاء 



 ٤٢

اة املالءمة بني االشتراك واملخاطر املتعلقة عنـد        إن الوجه يف وجوب مراع      /ج
إثبات التغري يف حالة وجود زيادة أو نقص يف االشتراك هو أن االشـتراك              
واملخاطر املتعلقة عند إثبات يف حالة وجود زيادة أو نقص يف االشـتراك             

 اليت حيتـاج    األضرارهو أن االشتراك متربع به لغرض معني ، وهو تغطية           
لوثائق، فال بد من أن يؤخذ يف االعتبار حتقيق هـذا الغـرض             إليها محلة ا  

حبسب ما يقرره خرباء الشركة االكتواريون ، ومـستند األخـذ خبـربة             
االكتواريني مع كون اخلربة هنا احتمالية وظنية هو أنه يؤخذ بغلبة الظـن             

والرجوع إىل اخلرباء مبدأ مقرر شرعاً، وله تطبيقـات         يف األموال العملية،    
   .كثرية

انـسحاب  ضه عند إلغاء الشركة الوثيقة، أو  إن شرط رد مجيع االشتراك أو بع        /د
إن ذلك يبني يف الوثيقـة      حيث  حاملها هو من قبيل تعليق التربع على الشرط         

كمـا جـاء يف     " لمون عند شـروطهم     ـاملس" بصفته شرطاً من شروطها و    
   .)١ (احلديث

  :فائض التأميين استخدام االشتراك عنصراً يف معادلة توزيع ال
االشتراك هو أحد العناصر اليت يتكون منها املؤشر املستخدم يف حساب ما يستحقه 

  .املستأمن من الفائض التأميين بصرف النظر عن الطريقة اليت يوزع الفائض وفقاً هلا 
  :وقد أشارت فتاوى اهليئة الشرعية لشركة التأمني اإلسالمية باألردن إىل ذلك مرتني 

يتم توزيع عوائد محلة الوثائق بنسبة ما ساهم به كل مؤمن :" بعبارة   :ـا إحـدامهـ
   .)٢(له من إمجايل األقساط العامة للشركة

بنسبة ما ساهم به كل مؤمن له على حدة من أقساط ختص سنة  "    :والعبارة الثانية
احلساب فقط على إمجايل األقساط العامة املكتسبة للشركة عن ذات 

   .)١(السنة
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 ٤٣

مستند أخذ االشتراك يف االعتبار حني توزيع الفائض هو ان التربع بالقسط مقيد و
بالشروط املبينة يف نظام التأمني ولوائحه ، لتنحصر االستفادة حبملة الوثائق، وليكون منسجماً 
مع التكييف املقرر للفائض التأميين بأنه حتصيل زائد ، فريد لكل مشترك بنسبة التحصيل الزائد 

  .منه 
  :استرداد االشتراك 

بالرغم من التكييف الشرعي لالشتراك بأنه متربع به فإنه قابل للرد، وهذه القابلية للرد 
. ال تتناقض مع مبدأ التربع، بل هي منسجمة مع إمكانية تقييد التربع أو تعليقه كلياً أو جزءاً 

  :ورد االشتراك يقع يف حالتني مها 
  :ثيقة انسحاب املشترك خالل مدة الو  -١

واملتبع يف هذه احلالة عدم رد شيء من االشتراك ، ألنه تنازل باختياره عن حقه يف 
  .االستفادة من نظام التأمني 

إلغاء الوثيقة التأمينية لوقوع املشترك حتت طائلة إحدى احلاالت اليت حيق ا للشركة   -٢
 املدة الباقية من مدة إلغاء الوثيقة واملتبع يف هذه احلالة رد نسبة من االشتراك حبسب

  .الوثيقة 
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 ٤٤

  ثانياً

  ارة بنسبة من االشتراكاتحتديد عمولة اإلد

  
   .)١(تتم إدارة عمليات التأمني مبقابل حمدد نظري اخلدمات اإلدارية

وهذا املقابل إما أن حيدد مببلغ مقطوع ، وهو ال يطبق عمليا وان كان جائزاً شرعاً، وإما 
ت، وهو ما عليه العمل، وهو األعدل واألكثر جدوى حملفظة أن حيدد بنسبة من االشتراكا

التأمني ، ألنه يشكل حافزاً للشركة لبذل اجلهد لزيادة املشتركني، وهو يستحق دائماً ألنه ال 
  .يتصور انقطاع املشتركني فليس فيه احتمال خلو اإلجارة عن األجرة 
شتراكات فتوى من اهليئة وقد صدر بشأن حتديد عمولة اإلدارة بنسبة معلومة من اال

) ج.. (تتكون عوائد املسـامهني من :" الشرعية لشركة التأمني اإلسالمية باألردن نصها 
من االشتراكات، كأجر عن اجلهد يف _ نسـبة معلومة ـ ينص عليها قبل بداية كل عام مايل 

ية ، من الرواتب ويتحمل املسامهون مجيع املصاريف العموم. إدارة العمليات التأمينية للشركة 
   )٢("واإلجيارات واملصاريف اإلدارية األخرى 
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  ثالثاً

  سابات التكافل عن حسابات الشركةفصل ح

بناء على ما سبق من استقالل كل من أموال املسامهني عن أموال املشتركني، واختالف 
هي أموال طبيعة كل منهما، فمال املسامهني مقدم منهم الستيفاء املتطلب القانوين للترخيص و

 االشتراكات نظام التكافل منها عند احلاجة أما إلقراضمرصدة منهم لالستثمار، مع االستعداد 
  .املقدمة من املشتركني فهي مقدمة على وجه التربع الكلي أو اجلزئي إلقامة نظام التكافل 

وهلذا جيب فصل حسابات املسامهني عن حسابات املشتركني ، حيث يتضمن حساب 
 بيانا لرأس املال واستثماراته ومصاريفه وأرباحه، ويتضمن حساب املشتركني نشاط املسامهني

  .الشركة يف جمال التكافل 
  .وقد تضمن النظام األساسي النموذجي لشركات التأمني بالسودان نصا آمراً بذلك 

واجلدير باإلشارة أن حساب املسامهني فقط هو الذي توجب األنظمة احلكومية تقدميه 
قيقه من مراجع خارجي، ومع هذا فإن حساب املشتركني ال خيتلف عنه يف وجوب بعد تد

تقدميه وتدقيقه مبقتضى الواجب االتفاقي بني نظام التكافل والشركة املنوط ا إدارة كل من 
  .استثمارات التكافل وأعمال التكافل 



 ٤٦

  رابعاً
  )العجز(املخصصات واملصاريف واخلسائر 

  

  : خمصص لألخطار غري املنتهية الطرق املتبعة يف حساب
ان اختالف الطرق املستخدمة حلساب خمصص األقساط غري املكتسبة مرده إىل حتقيق 
املصلحة واختاذ ما يؤدي إىل استثمار نشاط التكافل، وهو جانب فين يعتمد اخلربة، وال حرج 

 من ذلك قوله صلى منه شرعاً ، بناء على اندراجه يف النصوص العامة اليت تدعو إىل حتري النفع
من استطاع أن : وقوله " احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز :" اهللا عليه وسلم 

 وافعلوا اخلري لعلكم تفلحونكما يستأنس لـه بعموم قوله تعاىل "  أخاه فليفعل ،ينفع
صلحة امل" وهذه القضية وأمثاهلا مما تثبت مشروعيته بدليل خاص بالتحرمي وعدم تنـاول نص 

  " .املرسلة 
  ) :اإلسالمي(مني التكافلي املخصصات واالحتياطيات يف التأ

إن تكوين املخصصات واالحتياطيات متطلب أساسي لنجـاح شـركات التـأمني            
اإلسالمية، وذلك لتمكينها من الوفاء بااللتزام بدفع التعويضات من موجـودات التـأمني، ألن              

حتديد مقدارها، وكل ما تعذر فيه اليقني يكتفـي فيـه           التعويضات تنشأ يف املستقبل فال ميكن       
بغالب الظن، كالقرائن، والتجارب، واستخدام احلساب االكتواري باعتباره قائماً على اخلـربة            
واستصحاب األحوال السابقة، واحتجاز هذه املبالغ ال خيل حبق ثابت ألي طرف، ألن الفائض              

  .و صراحة يتم تكوينه مبوافقة أصحاب احلق فيه ضمناً أ
مبا يـتم   ) محلة األسهم   ( إن اختصاص كل من محلة الوثائق وأصحاب حقوق امللكية          

تكوينه من احتياطيات من موجودات كل منهما هو ما يقضي به مبدأ الفصل الواجـب بـني                 
حقوق والتزامات محلة الوثائق وحقوق والتزامات أصحاب حقوق امللكية، بـسبب اخـتالف             

 التربع بالنسبة حلملة الوثائق، واملشاركة اليت فيها معىن املعاوضة بالنسبة           األساس الذي هو التزام   
ألصحاب حقوق امللكية، وقد صدرت بشأن هذا الفصل وآثاره فتاوى عديدة منها فتوى ندوة              

  :الربكة اليت ورد فيها ما يأيت 
أحدمها الستثمار رأس املال، واآلخر حلـسابات       : متسك الشركة حسابني منفصلني     " 

  ".أميين حقاً خالصاً حلملة الوثائقأموال التأمني ويكون الفائض الت



 ٤٧

إن استخدام إجدى الطرق املتعارف عليها يف قياس خمصص االشتراكات غري املكتسبة هو أمر 
اجتهادي مرجعه اخلربة واعتماد العرف، والعرف معترب سواء كان عاماً أم خاصاً ما دام غري 

  .ة مستمدة من النصوص الشرعية معارض لنص شرعي أو قاعدة كلي

  :حتميل حساب التكافل باملصاريف العمومية للشركة 

املصاريف املستقلة عن املصاريف العمومية والناشئة عن أعمال التكافل حتمل على 
حساب التكافل ألن عمل الشركة هنا هو وكالة بأجر، وال يتحمل الوكيل إال املصاريف اليت 

 عليها، اما املصاريف األخرى غري املتصلة بعمل اإلدارة كاملطبوعات تقابلها األجرة اليت حيصل
  .اخل فإا حتمل على حساب التكافل ......ومصاريف التسويق واملراسالت 

وإذا كانت املصاريف عمومية فإن حساب التكافل يتحمل ما خيصه منها، ويتم حتديد 
ار إىل توزيع املصاريف العمومية على ذلك مبراعاة كمية األعمال ان كان ذلك ممكنا وإال فيص

وذلك أخذا مببدأ التقدير كلما تعذر األخذ بالتحديد اجلازم، وهي قاعدة . األموال حمل العمل 
  .شرعية مفادها أنه إذا تعذر اليقني يؤخذ بغالب الظن 

  :حتميل اخلسائر الناجتة عن حمفظة التكافل 
لشركة تعويضات أكثر من إذا وقعت خسارة يف إحدى السنوات، بأن دفعت ا

فإن هذه اخلسارة جيب حتميلها على محلة الوثائق ) مبا فيها االحتياطيات ( موجودات التكافل 
املستمدة ) الغنم بالغرم ( ألن هناك وحدة يف الذمة بالنسبة إليهم إجيابا أو سلبا، تطبيقا لقاعدة 

 باحلصول على الفائض التأميين فكما أن محلة الوثائق ينفردون) اخلراج بالضمان ( من حديث 
 بتحمل اخلسارة اليت تقع يف سنة ما، أو تتراكم –فإم وحدهم يلتزمون حبسب نظام التكافل 

  .يف عدد من السنوات 
ان هذه ) املنوط ا اإلدارة ( هذا هو احلكم األصلي ، ولكن قد ترى شركة التكافل 

ترجئ مطالبة محلة الوثائق بتحمل اخلسارة، اخلسارة ميكن تغطيتها من أقساط السنة التالية، ف
وتلجأ إىل توفري قروض إىل حمفظة التكافل، وذلك من أموال املسامهني ، وهذه مبادرة منهم قد 

  تأخذ حكم التعهد يف نظام الشركة وهو حرص 
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من مسامهي الشركة على جناحها يف حتقيق أغراضها وهذا قرض شرعي ال تترتب عليه أي 
  . من فوائض السنوات املالية زيادة ويستوىف

وليس هناك ما مينع من إبرام اتفاقية تبادل قروض بني املسامهني وبني محلة الوثائق من 
خالل النص يف الوثائق أو ما هو حبكمها على هذه الصالحية حبيث حتصل منافع مشتركة 

سالمي وقد وردت واتفاقيات تبادل القروض أو الودائع معروفة يف الفقه املصريف اإل. للطرفني 
  .يف شأن ذلك فتوى بندوات الربكة 

أما التحميل لتلك اخلسائر ألموال املسامهني ، أي بالتربع الصادر منهم صراحة بنص 
النظام دون استرداد، فهو جماف لالستقالل بني حسابات الشركة وبني حسابات التكافل وان 

شرعا ولكنه ال يعدو ان يكون وعدا  لو استوىف شروطه واقترن بالتنفيذ ال مانع منه –كان 
والبد أن تقترن بالدخول فعال يف تلك اهلبة باإلقباض يف حينه، ألن اهلبة من العقود اليت ال تتم 

  .إال بالقبض 
وال ينطبق على هذا الوعد اعتباره ملزما بإدخال املوعود يف أمر مل يكن ليدخل فيه لوال 

الوثائق يدخلون يف نظام التكافل ولو مل يوجد هذا الوعد وذلك لعدم حتقق هذه الصفة، فحملة 
يف تطبيقات املصارف اإلسالمية اآلخذة ) بيع املراحبة للواعد بالشراء( الوعد خالفا ملا حيصل يف 

  .بإلزامية الوعد 
هذا وال بد من تغطية اخلسائر املتراكمة قبل املصري إىل أي توزيع للفائض ألن إعادة 

ق أمر كمايل، وهو مزية تقدم من النظام التكافلي إليهم، يف حني ان الفائض إىل محلة الوثائ
وعمل الواجب مقدم على املستحب ويستأنس ) واجب شرعا ( تغطية اخلسائر أمر ضروري 

هلذا بأحكام التركات ، إذ ال جيوز تقسيم الشركة بني الورثة أو تنفيذ الوصايا املتربع ا إال 
  .كة، وهذا احلكم الشرعي حمل اتفاق بعد سداد الدين الذي على التر

على أنه إذا قبل املقرض، وهو هنا شركة التكافل مبسامهيها، بأن يرجأ أداء القرض كله 
أو بعضه وأن يوزع على محلة الوثائق كل أو بعض الفوائض فهذا من قبيل تنازل ذي احلق عن 

  .استيفاء حقه معجالً ومنحه مهلة إضافية للمقرض 
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  خامساً
  ض التأميينالفائ

  

الفائض التأميين هو ما يبقى من إمجايل االشتراكان املقدمة من محلة الوثائق خـالل              
الفترة املالية بعد دفع إمجايل التعويضات للمتضررين منهم خالل الفترة املالية، ودفـع مبـالغ               

  .إعادة التأمني، واقتطاع املصروفات مع مراعاة التغريات يف املخصصات الفنية 
الشرعي للفائض يستمد من حكم أصله، وهو االشتراكات، وهـي مبـالغ            واحلكم  

متربع ا كلها أو بعضها وفقاً لنظام التأمني اإلسالمي الذي يعترب الدخول فيه قبوالً ضـمنياً                
بالشروط املبينة يف الوثائق أو اللوائح املنظمة للتصرفات املتعلقة بالفائض التأميين يف األحـوال             

أيت اإلشارة إليها، وليس يف هذه الشروط خمالفة شرعية، واملـسلمون عنـد             املختلفة اليت ست  
  .شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً، كما جاء يف احلديث 

ومن املقرر شرعاً أن التربعات تقبل التقييد بالشروط والتخصيص لغـرض معـني،             
ذي يف التـأمني اإلسـالمي      وتقبل التعليق على الشروط عند بعض الفقهاء، كما أن الغرر ال          

مغتفر شرعاً، ألن الغرر ال يفسد عقود التربعات عند امللكية، وحيق ألصحاب حقوق امللكية              
يف الشركة استثمار الفائض التأميين لصاحل محلة الوثائق إذا مت النص على ذلك يف الوثيقـة أو                 

يد مقابل االسـتثمار    وجيب حتد . اللوائح، وجيب أن تراعى فيه الضوابط الشرعية لالستثمار         
نسبة من الربح يف حالة املضاربة، أو مقدار األجـرة يف حالـة             ( املخصص للجهة القائمة به     

وذلك بالنص عليه يف الوثيقة، أو اللوائح، أو إشعار محلة الوثائق بذلك مع حتديـد               ) الوكالة  
  .مدة يعترب من مل يعترض خالهلا قابالً 

  :تكوين الفائض التأميين، وتوزيعه 

 من املؤمن هلم يضاف إليها االشتراكات املدفوعةيتكون الفائض التأميين من حصيلة 
" وهي اليت متثل احلصة املخصصة للمؤمن هلم  " االشتراكاتأرباح االستثمارات الشرعية هلذه 

 املدفوعة ات، وختصم منها التعويضاتيوكذلك يضاف إىل ذلك استثمارات االحتياط
االحتياطي اإلضايف واحتياطي األخطار السارية، واالحتياطي ( ات اليت حيتفظ ا يواالحتياط
والناتج من هذه العملية ال يعترب رحبا إمنا هو . واملصاريف اإلدارية ، ومال الزكاة ) االتفاقي 

  .زيادة يف التحصيل 
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  :تعدد فروع وثائق التأمني وتوزيع الفائض 

الذي لديه عدة فروع فمحاسبته تكون على أساس مجلة فروعه كهيئة واحدة املؤمن لـه 
   .)١ (كذلك الذي تكون لديه عدة وثائق بامسه حياسب على أساس إمجايل الوثائق. 

  :أما توزيع الفائض ففيه آراء 

  :الرأي األول 
م التعويضات املدفوعة لـه بعد حسيوزع الفائض التأميين على املشاركني 

 أكرب من نصيبه يف الفائض التأميين، ففي هذه احلالة تغطيةنة فإذا كان ما دفع خالل الس
 شركة والعمل على هذا الرأي يف.. وإذا كان أقل يعطى الفرق فقط . ال يستحق شيئاً 

  .التأمني اإلسالمية باألردن
  :الرأي الثاين 

عاوين حقا يعترب الفائض التأميين من جمموع االشتراكات يف شركات التأمني الت
جلميع املشتركني يوزع عليهم بنسبة اشتراكهم ال فرق بني مشترك طالب بتعويض عن 
خسارة حلقت به وآخر مل يطالب، ألن كل مشترك متربع لآلخرين مبا حيتاج إليه 

والعمل على هذا . املشترك يف دفع التعويضات فما بقي من اشتراكه جيب أن يرد إليه 
سالمية باألردن، وشركة الربكة للتأمني بالسودان بناء على الرأي يف شركة التأمني اإل

  .توجيه هيئة الرقابة الشرعية يف هاتني الشركتني 
وقد يكون الصواب مع رأي املخالف فاملسألة اجتهادية وحمل الختالف وجهات 
النظر ونرى أن تعرض يف ندوة الختاذ قرار مجاعي فيها وإىل أن يتخذ هذا القرار فال 

م إذا أخذ  ينبغي أن ينص يف الوثيقة على احلسالعمل بأي من الرأيني غري أنهحرج يف 
   .)٢ (بالرأي القائل به

  :الرأي الثالث 

  .حيرم من كانت تعويضاته أكثر من االشتراكه   

                                                 
   .٢٣ص ) إياك(مية للتأمني نشرة الشركة العربية اإلسال  )1(
  ) .مرجع سابق ( فتوى اهليئة الشرعية لشركة إياك ، يف النشرة   )2(
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  :عناصر مؤثرة يف حتديد الفائض 
كنها ال هناك عناصر أخرى هلا أثرها يف موجودات التكافل ومن ثَم يف حتديد الفائض، ول

  : خترج عما هو متبع يف املؤسسات املالية األخرى، من مثل 
 .حتميل مصاريف التأسيس  
 .تكوين االحتياطي  
 .تاريخ احتساب إيرادات االستثمارات  
 .حتميل تكلفة شراء األصول املستخدمة يف العمليات  
 .طرق حساب األقساط واملطالبات  

 وقد صدرت فيها فتاوى معروفة عن هيئة فضال عن جوانب أخرى تتعلق بإعادة التأمني
الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداين ، وهي يف معاملة العموالت عند التعامل مع شركات 

  .إعادة التأمني غري اإلسالمية، ومعاملة املطالبات احملتجزة لدى تلك الشركات 
لية لنظام التكافل ومن املسائل اليت رجع تقديرها إىل اإلدارة مبا حيقق املصاحل املستقب

  .مسألة وضع احتياطيات وفوائض حسابات التكافل 
  :قيود توزيع الفائض التأميين 

هناك طرائق متعددة تتبعها شركات التكافل لتوزيع الفائض التأميين، وقبل استعراضها 
البد من اإلشارة إىل أنه ليس هناك مبدأ شرعي جازم يف كيفية التوزيع من حيث الشمول أو 

ثناء، وإمنا ختتلف األنظار من الناحية الشرعية يف املفاضلة بني حتقيق معىن التكافل بإطالقه، االست
والعربة مبا حيصل النص عليه يف لوائح التكافل . أو حتقيق معىن التكافؤ يف حتصيل مزايا التكافل 

  . من تغيري إما يف بداية االكتتاب أو يف أي مرحلة من مراحله شريطة إعالم املشتركني مبا يقع
  :التوجيه ملختلف الطرق املتبعة يف توزيع الفائض 

 ومن مل تغطيةمشول التوزيع جلميع محلة الوثائق دون تفرقة بني من حصل على   -أ 
  .حيصل 

هذه الطريقة تغلب مراعاة جانب املعىن التكافلي الذي يشعر به املكتتب حىت لو 
  .ا  أو أقل منهالشتراكاته مستفرقة تغطيةحصل على 

  . أصالاشتراكاتمشول التوزيع حلملة الوثائق الذين مل حيصلوا على  -ب 
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هذه الطريقة تراعى استفادة احلاصلني على مزايا التكافل مهما قلت فتعترب ذلك 
  .استفادة تعفى من مشول التوزيع هلم 

 وبني من حصل على اشتراكاتهالتفرقة بني من حصل على تعويضات استغرقت   -ج 
، فيدخل هذا األخري يف التوزيع مبقدار الفرق أي يدخل يف اشتراكاته من  أقلتغطية

حساب التوزيع بالنسبة إليه اجلزء الذي حصل عليه يكمل إىل املقدار الكامل للتوزيع 
  ) .التسوية(هذه الطريقة جتمع بني معنيي التكافل والتكافؤ و

هذه الطريق يؤخذ به وقد اختلفت هيئات الرقابة الشرعية لشركات التكافل يف أي 
ومرد ذلك ما سبقت اإلشارة إليه من فقدان النص والقاعدة اجلازمة يف املوضوع، 

  .ومثل هذه األمور يصار فيها إىل ما ختتاره هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة 
وختتلف املعادالت املتبعة إلجياد حصة كل وثيقة من الفائض تبعا للطريقة املختارة يف 

بقت فتوى هيئة الرقابة الشرعية للشركة اإلسالمية العربية للتأمني يف توزيع الشركة وقد س
  .الفائض 

  :مآل الفائض التأميين عند تصفية الشركة 
 املتربع ا من محلة وثائق متعاقبني االشتراكاتإن الفائض التأميين يتكون من فضول 

ه آخر كل فترة زمنية فإن خيلف بعضهم بعضا، ولكن اقتضى نظام التكافل توزيع ما يبقى من
، وان من بقي يستحق ان االشتراكذلك يقتضي أن املشتركني متربعون بالكل أو اجلزء من 

  .يشمله التوزيع بقيوده، ومن خرج فقد دخل يف مبارأة ضمنية للباقني 
وعليه فإن ما ذهبت إليه بعض الشركات من ان الفائض عند التصفية يصرف على محلة 

املوجودين عندها لـه وجه من القبول، ألن بقاء هؤالء املشتركني حىت شهادات التكافل 
النهاية تتحقق به الصفة نفسها اليت استحقوا ا احلصول على جزء من الفائض يف اية كل 
فترة، وبذلك جاء النص يف النظام األساسي النموذجي لشركات التأمني يف السودان ، على 

افل أوال بالوفاء بالتزاماته مث يصرف الفائض على محلة يصفى حساب التك" النحو التايل 
  " .شهادات التكافل 
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وهناك اجتاه آخر مقبول شرعا أيضا وهو ان يؤول الفائض عند التصفية إىل وجوه الرب، 
وهذا هو األرجح ملا فيه من تطييب النفوس ليكون اإلبراء ممن خرج مشفوعا مبعرفته أنه 

  .د التصفية، وهذا االجتاه ال حيتاج إىل مزيد استدالل يتصدق مبا يفضل من الفائض عن
وقد صدرت بشأن اختصاص محلة الوثائق بالفائض التأميين قرارات وفتاوى شـرعية            
عديدة، مقتضاها أن أصحاب حقوق امللكية ال يشاركون يف الفائض، ألن الفائض مملوك حلملة              

ق اجلهة القائمة باالستثمار يف املقابل      الوثائق ملكاَ مشتركاً حسب ما حيدده النظام، وينحصر ح        
احملدد هلا، وليس هلا اقتطاع شيء من الفائض، ألن الفائض هو املتبقي من االشتراكات، فـال                

ولكن هناك فتاوى لبعض اهليئات الشرعية أجازت مشاركة        . استحقاق فيها لغري محلة الوثائق      
  .ين أصحاب حقوق امللكية مع محلة الوثائق يف الفائض التأمي

  :معاملة االشتراكات يف االنسحاب أو تأخري السداد 
تنص بعض وثائق التكافل على ان املشترك إذا انسحب يف خالل املدة فإنه تعاد إليه نسبة 
من االشتراك املكتتب به وهذا اإلجراء ال مانع منه شرعا استنادا إىل الطبيعة اخلاصة هلذا التربع 

ع مقيد باالستمرار يف االشتراك واملقرر يف الفقه أنه يتسامح يف طبقا للنظام املتبع فيه، فهو ترب
التربعات ماال يتسامح يف املعاوضات ويستأنس لذلك جبواز الرجوع يف الوقف عند املالكية ، 

  .والرجوع هنا جزئي ومقيد باالنسحاب 
 أما حالة تأخري سداد االشتراكات فالعرف لدى أوساط التأمني التقليدية عدم حتميل
املشترك بأي زيادة، وهذا املنهج ليس لسبب شرعي بل هو مناصرة للجانب الضعيف يف العالقة 

 - التأمينية، كما يقول املختصون، وهي عالقة معاوضة على أنه ليس هناك ما مينع يف التكافل 
 من سلوك هذا املنهج أو سلوك طريقتني يتم فيهما التكافؤ بني امللتزم –والعالقة فيه تربع 

  :لسداد يف موعده وبني املتأخر با
وذلك باالتفاق منذ البداية على أن االشتراكات إما حالّة ومقدارها كذا، أو مؤجلة  

ومقدارها كذا، وقد صدرت جبواز ذلك فتوى من اهليئة الشرعية للشركة العربية 
 ) .إياك(اإلسالمية للتأمني 

بالسداد مببلغ آخر أزيد من املبلغ والطريقة الثانية أن يصار إىل حتديد التكليف للمتأخر  
احملدد يف حال االلتزام، وال يعترب ذلك ربا، ألن ما يدفعه املشترك ليس دينا عليه، وإمنا 
هو تكليف ألزم به نفسه على صفة معينة وهي األداء يف موعد حمدد فيمكن أن تتعدد 
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هذه احلالة فتوى من وقد صدرت يف شبه . صورة االلتزام مبراعاة الزيادة يف حال التأخري 
اهليئة العامة للفتوى بالكويت يف موضوع الضمان االجتماعي بإمكان إعادة النظر يف 
مقدار االكتتاب إذا تأخر املكتتب، انطالقاً من أنه وجيبة مالية يكلف ا وليست دينا، 

 ) .ومنها القروض( وربا النسيئة ال يتحقق إال يف الديون 

ك ما مينع شرعا من اعتبار املشترك منسحبا دون أي استرداد ويف مجيع األحوال ليس هنا
ودون االستفادة من مزايا التكافل إذا تأخر أو ختلف عن أداء القسط املكتتب به شريطة 

املسلمون عند شروطهم إال :" النص على ذلك ودليل هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم 
براء وتنازل معلق على االنسحاب وتكييف ذلك أنه إ" شرطاً أحل حراما أو حرم حالال 

  .أو التأخر 
  :طرق تغطية العجز 

  :هناك طرق لتغطية العجز منها 
  .تغطية العجز من احتياطي محلة الوثائق، إن وجد   )أ
االقتراض من أصحاب حقوق امللكية أو غريهم مبقدار العجز لـسداده مـن               )ب

  .فوائض الفترات الالحقة 
  . العجز، كل بنسبة اشتراكه مطالبة محلة الوثائق بتحمل  )ج
  .زيادة اشتراكات محلة الوثائق للفترة الالحقة، كل بنسبة اشتراكه   )د



 ٥٥

  سادساً
  الشروط

  
األصل يف الشروط وجوب االلتزام ا ما دامت ال حتل حراماً وال حتـرم حـالالً،                

 املسلمون عند شروطهم إال شرطاً أحل حرامـاً أو حـرم          " لقوله صلى اهللا عليه وسلم      
  " .حالالً 

والشروط اليت ترد يف عقود التأمني كثرية، وفيما يلي أمهها مما صـدرت يف شـأنه                
  .فتاوى مع االكتفاء بنصوصها 

  :شرط املدد القصرية يف إلغاء الوثائق 
وهذا الشرط ليس فيه حمظور     .... جيوز ذلك حيث مت االتفاق عليها مع املشتركني         

   .)1( التأمني واستقرار املعامالتشرعي، وحيقق املصلحة العامة ألعمال
  :شرط عدم التحمل 
وبالنـسبة  ) وال يتنايف مع معىن التربع الذي يقوم عليه نظام التأمني           ( جائز شرعاً   

لألضرار الكبرية املتجاوزة للحد األدىن املتفق عليه حيسن مشول التعويض هلا كاملـة دون              
 من األضرار ترغيباً للتعامل مع شركات أن يطرح منه احلد األدىن، وال ينبغي استثناء جزء     

التأمني اإلسالمية وإظهاراً للفرق بينها وبني غريها يف التعامـل علـى أسـاس العـدل                
   .)2(واإلنصاف

                                                 
  ) .عن الشركة األردنية  ( ١٤٣فتاوى التأمني   )1(
   ) .١٤٦ندوة الربكة الرابعة وعن األردنية  ( ١٤٤فتاوى التأمني   )2(



 ٥٦

   :)1(شرط التخصيص، وشرط االستثمار
إعطاء الشركة احلق يف مطالبة محلة الوثائق مبقدار نـصيبهم يف           : شرط التخصيص   

شتراكات املدفوعة وشرط االستثمار هو قيام الشركة باستثمار        الزائد من اخلسارة عن اال    
  .الفائض لصاحل محلة الوثائق 

                                                 
  ) .١٤٨اوى التأمني  فتٍ[١[فتاوى بنك فيصل اإلسالمي السوداين، فتوى رقم   )1(



 ٥٧

  سابعاً

  االستثناءات

  

. تشتمل عقود التأمني على حاالت استثنائية حيرم فيها املستأمن من التعويـضات             
 ومبدأ االستثناء ينبثق من مبدأ الشروط، فالشرط قد يكون إجيابياً، وقد يكـون سـلبياً              

  .باشتراط عدم االستحقاق 
واالستثناءات أنواع، بعضها يرجع إىل حاالت خمالفة للقانون أو للشريعة بارتكاب           

ت واملغامرات كمـا أن     ما هو ممنوع، وبعضها يرجع إىل استبعاد ما هو من قبيل اازفا           
ـ             بعضها يستثىن  ضرر  ما مل تتوافر فيه االشتراطات اليت من شأا ختفيف اخلطر وتقليل ال

  .كالتحوط يف املخازن مثالً بأدوات اإلطفاء وشروط السالمة 
وهناك استثناءات بسبب ضخامة التعويض ونبوه عن التقديرات واحلسابات القائمة          

   .التغطية ومبالغ االشتراكاتعلى املالءمة بني مقادير 
 بـل   ويراعى يف االستثناءات عدم اإلخالل حبكم شرعي، أو اافاة ملبدأ التكافل،          

  .جيب أن يقتصر فيها على ما يعزز تطبيقه وضمن استمرار املؤسسة 
 أن ما سبق بشأن شرط املدد القصرية، وبند التحمـل هـو مـن قبيـل          ىوال خيف 

  .االستثناءات أيضاً 



 ٥٨

  ثامناً

  مدى التغطيات

  
. التكافل ينطبق عليه املبدأ املقرر بأن التأمني ليس وسيلة لإلثراء على حساب الغري              

 فإن هناك مبادئ شرعية حتدد مدى التغطيات لكي حتقق خلوها مـن االسـترباح               ولذا
  . عن األضرار التغطيةواقتصارها على 

  .وقد أسهمت عدة هيئات شرعية يف حتديد املدى املشروع للتغطيات، 
  . عن األسئلة ةًوفيما يلي نصوص الفتاوى املنظمة لذلك جمرد

. عند التأمني وعدم األخذ بتقدير العميـل        ال بد من التحديد للقيمة السوقية         -أ 
مث عند وقوع حادث يرجع إىل القيمة       . وحيدد القسط حبسب القيمة السوقية      

السوقية قبيل احلادث بالغة ما بلغت، وال يؤخذ مببـدأ القيمـة الـسوقية أو               
   .)1(التقديرية أيهما أقل

ادية الـيت تـصيب      يف التأمني التعاوين جيب أن يكون عن اخلسائر امل         التغطية  -ب
املشترك، فإذا كانت اخلسائر التبعية أو األرباح اليت يفقدها املشترك بـسبب            
احلادث ميكن تقديرها تقديراً سليماً فال مانع شرعاً من التأمني عليها ودفـع             

 عنها، غري أننا نوصي بأال تتوسع شركات التأمني التعاونيـة يف هـذا              تغطية
   .)2النوع من التأمني

                                                 
 لبيت التمويـل الكـوييت ،       ٣٨١ وحنوه فتوى رقم     ١٤/٢فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة للربكة، الفتوى رقم          )1(

فتاوى التأمني  (  اليت تنص على أن التعويض يف حدود الضرر الفعلي ال حبسب املبلغ االفتراضي               ١٨٤والفتوى  
   )١٦٠ و ١٥٧

  ) .١٥٤فتاوى التأمني (  فيصل اإلسالمي املصري فتوى اهليئة الشرعية لبنك  )2(



 ٥٩

ومي املمتلكات عند التأمني ويدفع على أساس هذا التقومي مبلغ التـأمني            يتم تق   -ج
   .)1(مبقدار األضرار الفعلية اليت وقعت، وتقدر قيمته يوم وقوع الضرر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٢٥٢فتوى بيت التمويل الكوييت رقم   )1(



 ٦٠

  تاسعاً

  حتديد اخلطر

  

  :تعريف اخلطر 

 .اإلشراف على اهلالك، وهو حالة احتمالية إذا وقعت جتر ضرراً         : اخلطر يف اللغة    
أي " عدم املعرفة األكيدة بنتائج األحداث      " اخلطر، كما عرفته مجعية التأمني األمريكية       و

وهو خيتلف عن اخلسارة فهي النتيجة السلبية اليت حيـصل الـيقني            . هو الشك يف النتائج   
  .بوقوعها 

وللمخاطر تقسيمات عديدة عند االقتصاديني حبسب تعلقها، أو مصدرها وسببها،          
واملخاطر بوجـه   . يتها، أو ثباا وحتركها، مما ليس اآلن موطن تفصيله          أو طبيعتها وماه  

  .عام تنتج عنها تكاليف ومتاعب وأضرار تنقسم إىل مادية، ونفسية، واجتماعية اقتصادية
وهي تقوم على أساس جتميع     . وملعاجلة املخاطر طرق خمتلفة، إحداها طريقة التأمني        

ة للخطر، وهذا األساس يرتكز على قانون األعداد        املخاطر، بتكثري عدد الوحدات املعرض    
الكبرية يف نظرية االحتماالت من علم الرياضيات وخالصته أن الـتغري االحتمـايل يف              
حوادث اموع الكبري أقل منه يف األفراد، ومبراعاة ذلك ميكن اعتبار املخاطر نسبة ثابتة              

  .أو قريبة من الثبات وتتخذ الوسائل الفنية لتغطيتها 
  :ومما يشترط يف اخلطر ليكون قابال للتأمني منه 

أن يكون من نوع اخلطر احملض، وهو عندما يكون هناك احتمـال ضـرر أو                -١
( خسارة فقط، دون احتمال الربح أو املنفعة كما حيصل يف أخطار املضاربات             

  ) .املغامرات التجارية 



 ٦١

عـداد الكـبرية    أن يكون قابالً للقياس بطرق حسابية تسمح بتطبيق قانون األ          -٢
  .ونظرية االحتماالت 

 أن يكـون    أن يكون خطراً حقيقياً ويتعرض له عدد كبري من النـاس مبعـىن             -٣
   .)1(للمستأمن مصلحة قابلة للتأمني عليها ضد هذا اخلطر

  حتديد املخاطر اجلائز التأمني عليها

ـ              ى يف التأمني التقليدي يكون حمالً صاحلاً للتأمني كل مصلحة اقتصادية تعـود عل
الشخص من عدم وقوع خطر معني والقيد الوحيد لنوع املصلحة هو أن تكون مشروعة              

  .يف النظر القانوين 
أما يف التأمني اإلسالمي، فيضاف إىل هذا القيد أن تكون املشروعية من وجهة النظر              
اإلسالمية أيضاً ألن التأمني فيه معونة للمستأمن، والتعاون اجلائز املرغب فيه هو ما كان              
على الرب والتقوى أما التعـاون على ما فيـه إمث وعـدوان فهو حمـرم شرعاً لقولـه              

 وقد صدرت عن    ) )2تعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان        و تعاىل
هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمني اإلسالمية األردنية عدة فتـاوى بـشأن مـشروعية              

  :ؤمن عليها، وجاء يف بعضها ما يلي األشياء واألغراض امل
   )3(ال جيوز التأمني على أي بضائع حمرمة شرعاً، سواء كانت ختص مسلماً أو مسلم  -
ال جيوز للشركة إجراء تأمينات للمحالت والشركات اليت يكون غرضها ونشاطها             -

الت وجيوز للشركة إجراء التأمينات للمح    . الرئيسي االجتار باحملرمات أو صناعتها      
والشركات اليت يكون نشاطها الرئيسي غري حمرم كالفنادق واملطـاعم والـسوبر            

                                                 
من أحباث املؤمتر العلمي األول     ( نظام التأمني، موقعه يف امليدان االقتصاد وموقف الشريعة منه، مصطفي الزرقا              )1(

  . واملوسوعة الربيطانية ٣٧٣ص ) .لالقتصاد اإلسالمي 
  ٢/دة سورة املائ  )2(
   ) .٢٠٠ ص ١٦/١١فتاوى التأمني ( فتاوى شركة التأمني اإلسالمية   )3(



 ٦٢

ماركت والطائرات وإن كانت متارس بعض النشاطات الثانوية احملرمـة طاملـا أن             
   .)1(أغلبية أعماهلا غري حمرمة شرعاً

  

                                                 
   )٢٠٢ص ١٦/١٣فتاوى التأمني ( فتاوى شركة التأمني اإلسالمية   )1(



 ٦٣

  اًعاشر

  مبدأ اإللزام إلثبات وقوع اخلسارة والضرر

  

م املستأمن باإلثبات لدعواه وقوع اخلسارة والـضرر،        املقصود من هذه العبارة إلزا    
وقد . فإن هلذا ما يسوغه شرعاً      ) والتأمني التقليدي أيضاً    ( كما ينص يف وثائق التكافل      

عرضت هذه القضية على اهليئة الشرعية املوحدة موعة دله الربكـة، وصـدر بـشأن               
  :الفتوى التالية 

 حال تقدمي طلب تعويض فعلى املـستأمن أن         جيوز النص يف وثيقة التأمني أنه يف      (( 
يثبت أن احلادث أو اخلسارة أو الضرر قد نشأ بصورة مستقلة عن العوامل االسـتثنائية               

السيول، الفيضانات، الزوابع، الـتفجريات، الغـزو، احلـروب،         ( املذكورة يف الوثيقة    
هذا اإلثبات فـإن    وليس له أي عالقة بتلك العوامل، وما مل يقدم          ) االضطرابات الشعبية 

الشركة ال تكون مسئولة عن أي تعويض عن الطلب أو االدعاء املذكور ذلك أن اإلثبات       
يكون على من يدعي خمالفة األصل، فإذا تقدم املستأمن بطلب تعويضات يف الظـروف              
اليت تسود فيها احلاالت االستثنائية فإن عليه أن يثبت أن احلادث وقع مبعزل عـن هـذه           

   .)1(ه هو املدعي، فيقع اإلثبات عليهالظروف، ألن
  
  
  

                                                 
   .١٤/٦فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة الفتوى رقم   )1(



 ٦٤

  حادى عشر

  وسيلة حساب االحتماالت واإلحصاءات

  
قائم علـى حـساب االحتمـاالت       ) والتأمني عموماً   ( مبا أن جناح نظام التكافل      

ويـستخدم مبـدأ    . واإلحصاءات فإن الوسيلة لذلك هي تطبيق القواعد احلاكمة لذلك          
وكذلك يف التوزيعات املفترضة لقـيم اخلطـر يف          االشتراكاتاالحتماالت يف حساب    

  .أنواع التأمني 
واإلحصاءات مبنية على أساس نظرية االحتماالت وهلذا فإن استخدامها ال ينفـي            

  .عنصر االحتمال 
ولالحتماالت تعريفان فنيان ال يتسع املقام لـشرحهما وأحـدمها يعتمـد علـى              

الت قانون األعداد الكبرية وهـو أن       التجريب، وقد نتج عن التعريف التجرييب لالحتما      
التقلب والتغري االحتمايل يف حوادث اموع الكبري أقل منه يف األفراد وأن عدد احلوادث              

  .يف اموع الكبري أكثر ثباتاً منه يف األفراد 
  :يف قياس وجوب املمارسة وعدمها اعتماد معطيات حساب االحتماالت

ماالت هي جوانب فنية تعتمـد اخلـربة،        إن الطرق املستخدمة يف حساب االحت     
ومردها إىل حتقيق املصلحة لنجاح نظام التكافل، وال مانع شرعاً من اعتماد هذه املعطيات              
بناء على اندراج ذلك يف النصوص العامة اليت تدعو إىل حتري النفع، ولعدم ورود نـص                

طاع أن ينفـع    من است :" " خاص بالتحرمي هلا، من ذلك قوله صلى اهللا عليـه وسـلم           
 افعلـوا اخلري لعلكم تفلحـون    و: كما يسـتأنس له بعموم قولـه تعاىل       " أخاه فليفعل   

  "وهذه القضية وأمثاهلا مما تثبت مشـروعيته بدليــل املصلحة املرسلة ) ٧٧احلج اآلية (
  



 ٦٥

   عشرثاين

  مبدأ التحمل 

  
  مبدأ التحمل مع قواعد التأمني التكافلي  مدى إنسجام
 استعراض قواعد التأمني الفنية عموماً أو خبصوص التأمني رض البحثغليس من 

  .التكافلي لذا أكتفي باإلشارة إليهما 
أما قواعد التأمني الفنية من خالل العقود فهي تشتمل على حتديد اخلطر املؤمن ضده 

  .ن  املستأمالتغطية اليت يستحقهابالشروط املقررة العتباره قابال للتأمني عليه، وحتديد 
وكال األمرين يتم من خالل تطبيق حساب االحتماالت واإلحصاءات وقواعد 

  . اإلعداد الكبرية 
 ومبدأ  .الشروط واالستثناءات: ويتم هذا التحديد من خالل عناصر عديدة أمهها 

التحمل يندرج يف الشروط باعتباره قيداً، وفيه معىن االستثناء باعتباره استبعاداً جلزء من 
 وهي جوانب فنية تستند إىل اجلدوى االقتصادية من العملية – واالستثناءات . االلتزام

التأمينية، وهي حتقيق الربح بالنسبة لشركات التأمني التقليدية اليت يقوم التأمني فيها على 
  .أساس املعاوضة بني القسط وما يستحقه املستأمن عند وقوع الضرر 

ليت يقوم فيها التأمني على أساس التربع املنظم أما بالنسبة لشركات التأمني التكافلي ا
 يستند إىل – من خالل الشروط واالستثناءات -بني املشتركني فإن تطبيق تلك القواعد 

ضرورة إجياد ما يكفل استمرار الشركة يف أداء مهامها وحتقيق العدالة بني املستأمنني 
  ) .محلة الوثائق(

 مالءمة مبدأ التحمل مع قواعد التأمني ومع هذا فإن هناك توجيهاً شرعياً بشأن
  :التكافلي، وهو ما جاء يف الفتوى التالية 



 ٦٦

  :السؤال 
  يف وثائق التأمني اإلسالمية ؟ ) شرط عدم التحمل ( ما الرأي يف 

  :الفتوى 
ومع ذلك ترى اللجنة . شرط عدم التحمل يف وثائق التأمني اإلسالمية جائز شرعاً 

املتجاوزة للحد األدىن املتفق عليه أنه حيسن مشول التعويض هلا بالنسبة لألضرار الكبرية 
   .)١(كاملة دون أن يطرح منه ذلك احلد األدىن

وال ينبغي لشركات التأمني اإلسالمية أن يستثىن يف هذه احلال جزءاً من األضرار بل 
ق تتجنب ذلك بقدر اإلمكان ، ويف هذا االجتناب ترغيب يف التعامل معها وإظهار للفر

  .بينها وبني غريها يف التعامل على أساس العدل واإلنصاف 
  )املؤمن عليه ( زيادة أو نقص مبلغ التحمل باختالف الشخص املشترك 
ومبا أن االلتزام ) حامل الوثيقة(مبا أن مبدأ التحمل يتعلق بالتزام يترتب على املشترك 

 باملشترك، فضالً عن ممتلكاته  يؤخذ يف حتديده االعتبارات املتعلقةاالشتراكاألصلي وهو 
اليت يتصرف فيها ويؤمن عليها، فإنه ال يبدو أن هناك مانعاً شرعياً من أن يزيد مبلغ 
التحمل أو ينقص باختالف الشخص املشترك، شريطة أن يطبق يف هذا أساس موضوعي 
موحد يراعى فيه ما يتصف به الشخص املشترك من حرص وحذر من خالل السجل 

موضوع ( عها يف موجوداته لسابق لـه ، ومن خالل االحترازات اليت يتبالتأميين ا
  ) .التأمني

وينبغي أن ال تكون الزيادة أو النقص يف مبلغ التحمل حتت بواعث شخصية أو 
  .عالقات مبن حيدد نسبة التحمل 

إن استخدام مؤشر للزيادة والنقص يف النسبة على أساس موضوعي يسهم يف حتسني 
  .ك وترغيبه يف استكمال ما يؤدي إليه نقص نسبة التحمل املترتبة عليه أداء املشتر

                                                 
 وفتوى اهليئة الـشرعية لـشركة        )٤/٤فتاوى ندوات الربكة رقم     ( ندوة الربكة الرابعة لالقتصاد اإلسالمي        )1(

   ) .١٦٠فتاوى التأمني ( التأمني اإلسالمية باألردن 



 ٦٧

  تنازل الشركة عن شرط التحمل 
خيتلف موضوع تنازل الشركة عن شرط التحمل عن موضوع الزيادة أو النقص يف 
مبلغ التحمل ، بالرغم من خضوع األمرين إىل وجوب مراعاة اعتبارات موضوعية 

 التغطيةرط التحمل يفقد الشركة أداةً فعالة يف تفادي ما يوجب جمردة، فإن التنازل عن ش
كما أن إثباته يف بعض الوثائق دون بعض يترك أثراً سلبياً على بقية . أو ضخامة مقداره 

  .محلة الوثائق 
وال يقال بأن حسن أداء املشترك يغين عن اشتراط التحمل، فإن املشترك حسن 

  .يف حني أنه ينفع بوجه عام األداء ال يضريه وجود هذا الشرط 
 ال – كما سبق يف فتوى ندوة الربكة –ومع هذا، فإن التوجيه الشرعي بعدم املبالغة 

  .خيفى أثره يف التوسط بني إثبات الشرط، أو التنازل عنه 



 ٦٨

  القسم الثالث

  الضبط الشرعي للتأمني التكافلي 
  

   :هيئة الرقابة الشرعية والقوانني اآلمرة بتعيينها
إجياد آلية منظمة للتحقق من شرعية املعامالت اليت يتم إجراؤها لتحصيل إن 

الكسب، أو لتنمية املال، مطلب أساسي لكل فرد أو جهة تلتزم يف تصرفاا بأحكام 
الشريعة اإلسالمية، سعياً إىل استبانة احلالل واالقتصار عليه، ومعرفة ما حيرم من 

  . املكاسب واجتنابه
ا صنيع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف مرسومه الذي ومن املعروف يف هذ

ومل يقتصر " ال يبيع يف سوقنا إال من يفقه، وإال أكل الربا شاء أم أىب :" أصدره بقولـه 
   .)1(بل كان يطوف بالسوق ويضرب الذين خيالفون الشرع بالدرة. على مقولته هذه

د فرض عني وهو من مقتضى وعلم احلالل واحلرام يف املكاسب هو من العلم املعدو
فإن من املقرر عند الفقهاء أن العلم " طلب العلم فريضة على كل مسلم " حديث 

املفروض على الكافة هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات واحلالل واحلرام وما حيرم من 
ذا املعامالت وما حيل، وعنوا به ما حيتاج إليه اآلحاد دون الوقائع النادرة وليس املراد 

   .)2(العلم إال علم املعاملة كما يقول اإلمام أبو حامد الغزايل
 وال بد أن تكون قراراا ملزمة ،إن وجود هيئة شرعية لشركة التكافل أمر واجب

لك النظر يف املسائل ذللشركة، كما أا املرجع يف القضايا اليت فيها جانب شرعي، ومن 
  .حسابه وتوزيعه ذات األثر يف حتديد الفائض التأميين و

                                                 
   .٢/٧٤إحياء علوم الدين، للغزايل   )1(
  . تأكيده فرضية علم الكسب على املكتسب ٢/٧٣ وينظر يف ١/٢٥اإلحياء   )2(



 ٦٩

وقد نص النظام اإلسالمي النموذجي لشركات التأمني بالسودان طبقاً للقـانون           
 على ذلك يف النظام وأا ختتارها اجلمعية العمومية للشركة بترشـيح            ١٩٩٢الصادر عام   

   .من جملس اإلدارة
وبني النظام أن من مهامها االشتراك مع إدارة الشركة يف وضع منـاذج ووثـائق               

 يف مراجعة عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها         اهليئة أمني والنماذج األخرى، مع حق    الت
ألحكام الشريعة اإلسالمية وأنه جيوز للهيئة حضور االجتماعات العامة للشركة وإبداء أي            

  .رأي، وحيق لرئيس اهليئة أو من ميثله حضور اجتماعات جملس اإلدارة 
األساسية منها كالبنوك، أو املساعدة كشركات وبالنسبة للمؤسسات املالية، سواء 

التأمني، فإن التوجيه اللتزام إداراا بأحكام الشريعة اإلسالمية منوط يئات الرقابة 
  .الشرعية املكونة هلذا الغرض 

ومع أن الوجود احلتمي هلذه اهليئات يف إطار املؤسسات املالية ميكن أن يتم على 
ؤسسني عن طريق املديرين فإن اإللزام بتكوين تلك اهليئات أساس االلتزام الطوعى من امل

" إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن :"  كما يف احلديث –ال مناص منه، فإنه 
ومن هنا اشتملت النظم األساسية للمؤسسات، وهي اليت تعتمد من اجلهات الرمسية، 

أمني التكافلي وهي موضوعنا، على نصوص ملزمة بتعيني هيئة رقابة شرعية لشركات الت
كما جاء يف القوانني الصادرة لتنظيم الرقابة على شركات التأمني نصوص آمرة بتكوين 

  .هيئة رقابة شرعية ألي شركة تأمني 
والواقع أن شركات التأمني التكافلي ولدت وقوانني الرقابة قائمة وخالية من النص 

ن نصها على وجوب وجود املراجع على وجوب تعيني هيئة رقابة شرعية، بالرغم م
اخلارجي، ولكن مت استدراك ذلك إما يف القوانني اخلاصة بالرقابة على التأمني، أو 
بالتعليمات اليت أصدرا اجلهات الرقابية على املؤسسات املالية اليت تلتزم يف ممارساا 

  .بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 



 ٧٠

 قانون اإلشراف والرقابة ١٩٩٢ان فقد صدر فيها وتنطبق احلالة األوىل على السود
على أعمال التأمني مث صدر يف العام نفسه قرار وزاري بإنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية 

   .)1(على أعمال التأمني
أما يف بقية البالد فإن املتوقع أن يتم اإللزام بذلك من قبل وزارة التجارة حيث إن 

وال أعلم أنه صدر ذا . التراخيص منها وهي حتت رقابتها شركات التأمني حتصل على 
الشأن ما يصلح االستشهاد به، إال أن يؤخذ باالعتبار أن هناك تعليمات صادرة من بنك 

 وهو اسم يشمل –الكويت املركزي إىل مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية يف الكويت 
قابة شرعية، ال يقل عدد أعضائها  بأن تكون لديها هيئات ر–شركات التأمني التكافلي 

عن ثالثة، وأن يكونوا من املتخصصني يف فقه املعامالت املالية، وأن تعتمد أمساؤهم من 
   .)2(وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

ومع هذا ال بد من اإلشارة إىل أن االهتمام القانوين بشركات التأمني ال يزال غري 
  .من التطوير واشتداد احلاجة إليها، ومنو الوعي ا مواكب ملا طرأ على هذه الصناعة 

وأخرياً فإن معايري الضبط الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
اإلسالمية قد اشتملت على نصوص عديدة بوجوب اشتمال املؤسسات املالية اإلسالمية 

  .على هيئة رقابة شرعية 
 .املعامالت غري اإلسالمية تنقية نظام التأمني من كل أشكال  
  .مراجعة مناذج عقود التأمني للتأكد من خلوها من احملظورات الشرعية  
  .إقرار الصيغ الشرعية للمعامالت الفنية لعمليات التأمني  
  .إصدار الفتاوى الشرعية يف املوضوعات اليت يطلب يف شأا فتاوى شرعية 

                                                 
 ٩والتخطيط االقتصادي، وهو مـن      وأما القرار فهو صادر من وزير املالية        . مل يتح يل اإلطالع على القانون         )1(

إنشاء اهليئة، تكوين اهليئة، أهداف اهليئة،      : مواد وقد ضم القرار، بعد بيان امسه وبدء العمل به، العناوين اآلتية             
  .اختصاصات اهليئة، سلطات اهليئة، إلزامية الفتوى، خمصصات رئيس وأعضاء اهليئة، مقر اهليئة 

اإلسالمية وشركات التأمني التكافلي يف الكويت من قبـل بنـك الكويـت             من مذكرة معممة على البنوك        )2(
  .املركزي



 ٧١

رعية يف مجيع أعمال التأمني وأعمال التقيد باجلوانب الشومراقبة مراعاة االلتزام  
 .االستثمار واملضاربات اإلسالمية 

املساعدة يف وضع برامج تدريب للعاملني مبا يؤدي إىل استيعاب الصيغ اإلسالمية  
  .واجلوانب الفقهية والشرعية يف املعامالت 

اإلطالع على أي مستندات أو وثائق أو سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى أا  
  . وضرورية لتمكني اهليئة من أداء مهامها الزمة

أعمال الشركة بغرض التأكد من سالمة تطبيق اجلوانب الشرعية ) تدقيق ( تفتيش  
  .يف أعماهلا 

لكيفية التعامل ) األسلمة اجلزئية(كما كانت الفتاوى األخرى باعثا على التصحيح 
وذلك بالتطهري واملعاجلة لآلثار مع شركات إعادة التأمني التقليدية بدافع احلاجة املتعينة، 

  .سواء ما يقبض أو ما يدفع لتلك الشركات، وجتنب أي صورة للوساطة لصاحلها 
وهذه تصحيحات جذرية أولية يف عقود التأمني، وهناك تصحيحات إضافية مت 

   .)1(اقتراحها وتقريرها من اهليئات الشرعية ملؤسسات التأمني اإلسالمية األخرى
 جهوداً تنظيمية أساسية يف جمال التأمني، فقد أصدر AAOIFI احملاسبة هذا، وإن هليئة

  : جملس املعايري احملاسبية فيها أربعة معايري تتعلق مبمارسات التأمني، وهي 
  )2(معيار العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية لشركات التأمني اإلسالمية  -
   .)3(ات التأمني اإلسالميةاإلفصاح عن أسس حتديد توزيع الفائض يف شرك  -
   .)4(املخصصات واالحتياطيات يف شركات التأمني اإلسالمية  -
   .)5(االشتراكات يف شركات التأمني اإلسالمية  -

                                                 
  .ينظر فتاوى بنك فيصل اإلسالمي السوداين   )1(
   ) .٢٨٧معايري احملاسبية ص ] ( ١٢[معيار العرض هو املعيار احملاسيب هو برقم   )2(
   ).٤٣٩ معايري احملاسبة ص] ( ١٣[معيار اإلفصاح عن أسس الفائض هو رقم   )3(
   )٤٨٧معيار احملاسبة ص ](١٥[معيار املخصصات واالحتياطات هو رقم   )4(
  ) .٥٦٣معايري احملاسبة ]( ١٩[معيار االشتراكات هو رقم   )5(



 ٧٢

  :دور هيئة الرقابة الشرعية للشركة يف حساب الفائض وتوزيعه 
ا ان وجود هيئة الرقابة شرعية لشركة التكافل أمر واجب ، وال بد ان تكون قرارا

ملزمة للشركة، كما أا املرجع يف القضايا اليت فيها جانب شرعي، ومن ذلك النظر يف املسائل 
  .ذات األثر يف حتديد الفائض التأميين وحسابه وتوزيعه 

وقد نص النظام اإلسالمي النموذجي لشركات التأمني بالسودان طبقا للقانون الصادر 
قد سبق ان ( رها اجلمعية العمومية للشركة  على ذلك يف النظام وأا ختتا١٩٩٢عام 

وبني ) وللمشاركني عضوان فيه من سبعة(بترشيح من جملس اإلدارة ) للمشتركني ممثلني فيها 
النظام ان من مهامها االشتراك مع إدارة الشركة يف وضع مناذج ووثائق التأمني والنماذج 

طابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية األخرى، مع احلق يف مراجعة عمليات الشركة للتأكد من م
وانه جيوز للهيئة حضور االجتماعات العامة للشركة وإبداء أي رأي ، وحيق لرئيس اهليئة أو من 

  .ميثله حضور اجتماعات جملس اإلدارة 
 أن حتديد وعاء الزكاة وحساا هو مما ختتص به اهليئة بالتعاون مع حماسيب ىوال خيف

  الشركة 
قود التأمني اليت تطبقها مؤسسات التكافل الشرعية فقد قامت اهليئات أما بالنسبة لع

عية لبنك فيصل اإلسالمي الشرعية بتصحيحها، وأخص بالذكر هنا جهود اهليئة الشر
 يف تصحيح تلك العقود، وهي يف األصل مقتبسة من عقود تقليدية، ومت يف السوداين

   :)1(ر فتوى قررت ما يليضوء مقترحات من اإلدارة ودراسات من اهليئة إصدا
ال مانع من أن تأخذ مؤسسة التأمني شكل هيئة تأمني تعاوين ذات قسط   - أ

مقدم ما دامت شروطه ال تعارض املبدأ العام يف تأكيد املعىن التعاوين املميز 
  .للمؤسسة عن التأمني التقليدي 

 على جواز االشتراط يف املشروعات املشتركة بني البنك وغريه بأن يتم التأمني  - ب
  .األساس املشار إليه 

وجوب إضافة الشروط اليت تربز الطبيعة املميزة للتأمني التعاوين ومنها   -ج
  .املشاركة يف الفائض الذي خيتص به محلة الوثائق 

  .ال مانع من إضافة شرط االستثمار للفائض وفقا لألوجه املشروعة  - د
                                                 

  .ينظر فتاوى بنك فيصل اإلسالمي السوداين   )1(



 ٧٣

ة احلق يف مطالبة الذي يعطي املؤسس) التخصيص ( ال مانع من إضافة شرط   -و
 االشتراكات الوثائق مبقدار نصيبهم يف الزائد من اخلسارة على )1(محلة

  .املدفوعة إذا مل تكف األقساط لسداد التعويضات املطلوبة 
ض وثائق التأمني على اهليئة الشرعية ملراجعتها وإزالة كل شرط االلتزام بعر  -ز

  .يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
  
  

                                                 
ة العامة للهيئة الـشرعية     عز الدين خوجة ، نشر األمان     . عبد الستار أبو غدة، ود    . ينظر فتاوى التأمني، مجع د      )1(

  . جمموعة الربكة –املوحدة 
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  ملحق

  بشأن التأمني اإلسالمي(    ) املعيار الشرعي رقم 

  
  :نطاق املعيار   -١

يتناول هذا املعيار التأمني اإلسالمي، من حيث تعريفه، وتكييفـه، وخصائـصه،            
ومبادئه، وأركانه، وأنواعه، ومتييزه عن التأمني التقليدين ووضع الـضوابط الـيت جيـب              

  . يتناول الضمان االجتماعي املنظم من الدولة مراعاا يف املؤسسات املالية اإلسالمية وال
  :تعريف التأمني اإلسالمي ومتييزه عن التأمني التقليدي   -٢

التأمني اإلسالمي هو اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تاليف األضرار           
الناشئة عن هذه األخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام بالتربع، ويتكـون             

) صندوق(صندوق تأمني له حكم الشخصية االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة،           من ذلك   
اليت تلحق أحد املشتركني من جراء وقوع األخطار املؤمن          يتم منه التعويض عن األضرار    

ويتوىل إدارة هذا الصندوق هيئة خمتارة مـن محلـة          . منها، وذلك طبقاً للوائح والوثائق      
ة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمني واسـتثمار موجـودات   الوثائق، أو تديره شركة مسامه   

  .الصندوق 
وأما التأمني التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمني نفـسه             
وتطبق عليه أحكام املعاوضات املالية اليت يؤثر فيها الغرر وحكم التأمني التقليدي أنه حمرم              

  .شرعاً 



 ٧٥

  :سالمي التكييف الفقهي للتأمني اإل  -٣

التأمني اإلسالمي يقوم على أساس االلتزام بالتربع من املـشتركني ملـصلحتهم،            
ومحاية جمموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمني الذي تديره هيئة خمتارة من             
محلة الوثائق، أو تديره الشركة املسامهة املرخص هلا مبمارسة خدمات التأمني، على أساس             

وتقوم اهليئة املختارة من محلة الوثائق أو الشركة باسـتثمار موجـودات            الوكالة بأجر،   
  .التأمني على أساس املضاربة أو الوكالة باالستثمار 

ختتص الشركة املسامهة املديرة للتأمني برأس ماهلا وعوائده، واألجر الذي            ٣/١
تأخذه عن الوكالة، ونسبتها احملددة من الـربح احملقـق عـن اسـتثمار              

 التأمني على أساس املضاربة، أو األجر احملدد علـى أسـاس            موجودات
الوكالة باالستثمار، وتتحمل الشركة مجيع مصروفاا اخلاصة بأعماهلـا،         

  .ومن تلك املصروفات استثمار موجودات التأمني 
خيتص صندوق محلة الوثائق باالشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه مـن             ٣/٢

التأمني وبالفائض التأميين ، ويتحملـون      خمصصات واحتياطيات متعلقة ب   
  .مجيع املصروفات املباشرة املتعلقة بإدارة عمليات التأمني 

  :العالقات التعاقدية يف التأمني اإلسالمي   /٤

عالقة املشاركة بني املسامهني اليت تتكون ا الشركة من خـالل النظـام            )أ(
. يره شـركة    األساسي وما يتصل به، هي عقد املشاركة إذا كانت تـد          

الـشركات  ) املشاركة( بشأن الشركة   ) ١٢(وينظر املعيار الشرعي رقم     
  .احلديثة 



 ٧٦

العالقة بني الشركة وبني صندوق محلة الوثائق هي عالقة الوكالـة مـن               )ب(
حيث اإلدارة والعالقة أما من حيث االستثمار فهي مضاربة، أو وكالـة            

  .باالستثمار 
بني الصندوق عند االشتراك هي عالقة التـزام        العالقة بني محلة الوثائق و      )ج(

بالتربع، والعالقة بني املستفيد وبني الصندوق عند التعويض هي عالقـة           
  .التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح 

  :مبادئ التأمني اإلسالمي وأسسه الشرعية   /٥

ليت جيب أن يـنص     يقوم التأمني اإلسالمي على املبادئ واألسس الشرعية اآلتية ا        
  .:عليها يف النظام األساسي للشركة، أو يف اللوائح، أو يف الوثائق 

حيث ينص على أن املشترك يتربع باالشتراك وعوائـده         : االلتزام بالتربع   ٥/١
حلساب التأمني لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز            

  .حسب اللوائح املعتمدة 
ة للتأمني بإنشاء حسابني منفصلني أحـدمها خـاص         قيام الشركة املنظم    ٥/٢

محلـة  (حقوقها والتزاماا، واآلخر خاص بـصندوق       : بالشركة نفسها   
  .حقوقهم والتزامام ) الوثائق

الشركة وكيلة يف إدارة حساب التأمني، ومضاربة أو وكيلة يف اسـتثمار              ٥/٣
  .موجودات التأمني 

 وعوائد استثماراا، كمـا أنـه       خيتص حساب التأمني مبوجودات التأمني      ٥/٤
  .يتحمل التزاماا 



 ٧٧

جيوز أن تشتمل اللوائح املعتمدة على التصرف يف الفائض مبا فيه املصلحة              ٥/٥
جلهات خريية، أو توزيعه أو جزء منه على املشتركني على أن ال تستحق             

  .الشركة املديرة شيئاً من ذلك الفائض 
تامني، والفوائض املتراكمة يف وجـوه      صرف مجيع املخصصات املتعلقة بال      ٥/٦

  .اخلري عند تصفية الشركة 
أفضلية مشاركة محلة الوثائق يف إدارة عمليات التأمني من خالل إجيـاد              ٥/٧

صيغة قانونية مناسبة ملمارسة حقهم يف الرقابة، ومحاية مصاحلهم، مثـل           
  .متثيلهم يف جملس اإلدارة 

عة اإلسـالمية يف كـل أنـشطتها        التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشري      ٥/٨
واستثماراا، وخباصة عدم التأمني على احملرمات، أو على أغراض حمرمـة           

  .شرعاً 
تعيني هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدارة رقابة             ٥/٩

  .وتدقيق شرعي داخلي 
  :أنواع التأمني اإلسالمي   /٦

على تعويض الضرر الفعلي ، ويستوعب      وهو يقوم   : التأمني على األشياء      ٦/١
التأمني من احلريق، والسيارات، والطائرات، واملسئولية ، وخيانة األمانة،         

   .٧/٤بشأن الضمانات البند ) ٥(وينظر املعيار الشرعي رقم . وغريها 
التأمني على األشخاص يف حاليت العجز أو الوفاة املسمى أحيانا بالتكافل ،              ٦/٢

  ) .ني التقليدي على احلياة التأم( ويقابله 
  :يتم التأمني يف حاليت العجز أو الوفاة عن طريق ما يأيت   ٦/٢/١



 ٧٨

طلب اشتراك يبني فيه مجيع أحـوال الـشخص           ٦/٢/١/١
وصفاته املطلوبة للتأمني عليه، والتفاصيل مبا للمشترك       

  .وما عليه 
  ) .اشتراك التأمني( حتديد مقدار االشتراك   ٦/٢/١/٢
يد مقدار املزايا اليت تدفع للمـستفيد حـسب         حتد  ٦/٢/١/٣

  .االتفاق 
يف حالة الوفاة توزع املستحقات املتعلقة بالتكافل طبقاً ملا حيدد            ٦/٢/٢

يف الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغـراض بعـد مـوت             
املشترك، حسب ما هو منظم يف اللوائح املعتمدة من هيئة الرقابة           

مار فتوزع على الورثـة     الشرعية ، أما إن وجدت أرصدة استث      
  .طبقا ألحكام املرياث الشرعية 

يشترط يف التامني حلالة الوفاة أن ينص يف وثيقة التأمني على أن              ٦/٢/٣
، أو الوارث يسقط حقه إذا      )املستفيد( املخصص له مبلغ التأمني     

  .كانت الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يداً فيه 
  :االشتراك يف التأمني   /٧

  .وز اشتراك غري املسلمني مع املسلمني يف التأمني بأنواعه جي  ٧/١
ميكن حتديد االشتراك حسب املبادئ االكتوارية املبنية على األسس الفنية            ٧/٢

لإلحصاء مع مراعاة كون اخلطر ثابتاً أو متغرياً، ومبدأ تناسب االشـتراك            
  .مع اخلطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمني 

طر املؤمن منه أن يكون حمتمل الوقوع، ال متعلقاً مبحـض           يشترط يف اخل    ٧/٣
  .إرادة املشترك، وأن ال يكون متعلقاً مبحرم 



 ٧٩

  :التزامات املشترك يف التأمني اإلسالمي   /٨

  :ما يأيت ) املستأمن (جيب على املشترك 
تقدمي البيانات  الالزمة املتعلقة باخلطر املؤمن منه، وإبالغ الشركة مبـا              ٨/١

 من ظروف تؤدي إىل زيادة اخلطر بعد إبرام العقد، وإذا ثبـت             يستجد
تعمد املشترك التدليس أو التغرير أو تقدمي البيانات الكاذبة فيحرم مـن            
التعويض كلياً أو جزئياً، أما إذا ثبت أن تقدمي البيانات املخالفة للواقع مت             

 الـيت  اخلطأ فإنه يستحق التعويض باملقدار املطابق للبيانـات على سبيل  
  .تثبت صحتها 

دفع االشتراكات يف أوقاا احملددة املتفق عليها ، ويف حالـة امتنـاع               ٨/٢
املشترك أو تأخره عن دفع االشتراكات يف أوقاا احملددة يكون للشركة           

  .احلق يف إاء الوثيقة، أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء 
محلة الوثائق بتحقق اخلطر    إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق         ٨/٣

املؤمن منه خالل الفترة املتفق عليها يف وثيقة التأمني، وإذا مل يتم فيهـا              
حتديد املدة فيجب عليه اإلخطار خالل مدة مناسبة، وإذا مل يقم املشترك   
ذا اإلخطار يكون للشركة احلق يف مطالبة املشترك بالتعويض بقدر ما           

  .ي بسبب إخالله ذا االلتزام أصاب حساب التأمني من ضرر فعل
  :الشروط يف وثائق التأمني اإلسالمية   /٩

ال مانع شرعاً من اشتراط شروط خاصة باملدد، أو عـدم التحمـل يف                ٩/١
حاالت معينة ، مثل حالة عدم اإلبالغ عن احلـادث، أو أن يتحمـل              

معيناً من التعويض، وتصبح هذه الشروط املنصوص عليها        املشترك مبلغاً   



 ٨٠

 وثائق التأمني واجبة الوفاء ا ما دامت ال تتعـارض مـع أحكـام               يف
  .ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومقتضى االتفاق 

جيوز النص يف وثيقة التأمني على حاالت االستثناء من التعويض بشرط             ٩/٢
مراعاة العدالة يف االستثناءات ، وحفظ احلقوق ، واستبعاد الـشروط           

  .التعسفية 
  :لشركة املسامهة وصالحياا التزامات ا  /١٠

على الشركة القيام بإدارة عمليات التأمني من إعداد وثـائق التـأمني،              ١٠/١
ومجع االشتراكات، ودفع التعويضات، وغريها من األعمال الفنية مقابل         
أجرة معلومة ينص عليها يف العقد حىت يعترب املشترك قابالً ا مبجـرد             

  .التوقيع عليه 
 إدارة الشركة بتحقيق املصلحة، وال تضمن إال بالتعـدي،          يناط تصرف   ١٠/٢

  .أو التقصري، أو خمالفة الشروط 
تتحمل الشركة املصروفات اخلاصة بتأسيس الشركة، ومجيع املصروفات          ١٠/٣

  .اليت ختصها، أو ختص استثمار أمواهلا 
 يقتطع االحتياطي القانوين للشركة املسامهة من أموال املسامهني ويكون          ١٠/٤

من حقوقهم، وكذلك كل ما جيب اقتطاعه مما يتعلق برأس املـال، وال             
  .جيوز اقتطاع جزء من أموال محلة الوثائق أو أرباحها لصاحل املسامهني 

جيوز حتقيقاً ملصلحة محلة الوثائق أن يقتطع جزء من أمواهلم، أو أرباحها              ١٠/٥
يؤول إىل  احتياطيات، أو خمصصات متعلقة بصندوق التأمني على أن ال          

املسامهني، وما يتراكم يف حساب التأمني يصرف يف وجوه اخلري عنـد            
  .التصفية 



 ٨١

ترجع الشركة على املسئول عن احلادث إذا كان حتقق اخلطر املؤمن منه              ١٠/٦
بفعل شخص ثبتت مسئوليته التعاقدية أو التقصريية أو لفعـل مـن يف             

اوى واحلقـوق   حكمه، وبذلك حتل الشركة حمل املشترك يف مجيع الدع        
  .اخلاصة باملوضوع، وما مت حتصيله يكون للصندوق 

إذا استثمرت الشركة أموال محلة الوثائق على أساس املـضاربة فـإن              ١٠/٧
) ١٣(الشركة تتحمل ما يتحمله املضارب، وينظر املعيار الشرعي رقم          

باالستثمار فإنه يطبق   بشأن املضاربة، وإذا استثمرا على أساس الوكالة        
  . الوكالة بأجر حكم

يف حالة عجز موجودات التأمني عن سداد التعويضات املطلوبة ، وعدم             ١٠/٨
كفاية تعويضات شركات إعادة التأمني فإنه جيوز للـشركة أن تـسد            
العجز من متويل مشروع أو قرض حسن، على حساب صندوق التأمني،           
 وتغطى االلتزامات الناشئة عن العجز احلادث يف سنة ما مـن فـائض            
السنوات التالية، كما جيوز الشركة مطالبة محلة الوثائق مبا يسد العجـز            

  .إذا التزموا ذلك وثيقة التأمني 
يتحمل حساب التأمني مجيع املصروفات والعموالت اخلاصة بأنـشطة           ١٠/٩

  .التأمني 
ال مانع شرعاً من إجراء املصاحلة بني الشركة وبني املتسببني يف الـضرر               ١٠/١٠

  .ملصلحة للمشتركني، وفقا ألحكام الصلح املقررة شرعاً مبا حيقق ا
  :التعويضات   /١١

لغ التأمني حسبما ينص عليه     بيعطى للمشترك األقل من قيمة الضرر وم        ١١/١
  .يف اللوائح 



 ٨٢

عدم اجلمع بني التعويض، وما استحق للمشترك يف ذمة الغـري بـسبب           ١١/٢
  .الضرر 

  .ن شركات التأمني عن الضرر نفسهعدم اجلمع بني تعويضني أو أكثر م  ١١/٣
يقتصر التعويض على اخلسائر اليت تصيب املـشترك يف التـامني علـى               ١١/٤

األشياء حسبما هو منصوص عليه يف اللـوائح ، ويـشمل التعـويض             
  . اليت ميكن تقديرها تقديراً سليماً حبسب الضرر الفعلي التبعيةاخلسائر 

  :الفائض التأميين   /١٢

أميين جزء من موجودات حساب التأمني، ويتم التصرف فيه         الفائض الت   ١٢/١
  ) .٥/٥ (البندحسبما ورد يف 

يف حال توزيع الفائض أو جزء منه على محلة الوثائق يتم بإحدى الطرق               ١٢/٢
  :اآلتية، على أن ينص على الطريقة املختارة منها يف اللوائح، وهي 

 تفرقة بني من    التوزيع على محلة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون        /أ
  .حصل على تعويضات ومن مل حيصل خالل الفترة املالية 

التوزيع على محلة الوثائق الذين مل حيصلوا علـى تعويـضات             /ب
  .أصال خالل الفترة املالية، دون من حصلوا على تعويضات 

 التعويضات املدفوعة هلم    التوزيع على محلة الوثائق بعد حسم       /ج
  .خالل الفترة املالية 

التوزيع بأي طريقة أخرى تقرهـا هيئـة الرقابـة الـشرعية              /د
  .للمؤسسة

  :انتهاء وثيقة التأمني   /١٣

  :تنتهي وثيقة التأمني بإحدى احلاالت اآلتية 



 ٨٣

انتهاء املدة املتفق عليها يف وثيقة التأمني ، وجيوز يف التأمني على األشياء               ١٣/١
شترك قبل انتهاء املدة    النص على جتدد العقد من تلقاء نفسه إذا مل يقم امل          

  .بزمن حمدد بإبالغ الشركة برغبته يف عدم جتديد العقد 
انتهاء املدة املتفق عليها يف وثيقة التأمني، وجيوز يف التأمني على األشياء              ١٣/٢

النص على جتدد العقد من تلقاء نفسه إذا مل يقم املشترك قبل انتهاء املدة              
  . عدم جتديد العقد بزمن حمدد بإبالغ الشركة برغبته يف

إاء الوثيقة من قبل الشركة أو املشترك يف حال النص على حـق أي                ١٣/٢
  .منهما يف اإلاء بإدارة منفردة 

هالك الشيء املؤمن عليه هالكاً كلياً يف التأمني علـى األشـياء دون               ١٣/٣
  .اإلخالل حبق املشترك يف التعويض بشروطه 

دون اإلخالل ) على احلياة ( ني على األشخاص   وفاة املؤمن عليه يف التأم      ١٣/٤
  .حبق املستفيد من مزايا التأمني بشروطه 

  : املعيار إصدارتاريخ   /١٤

  .هـ١٤٢٨ احملرم ١ بتاريخ هذا املعيار صدر



 ٨٤

  مستند األحكام الشرعية

  
مستند حرمة التأمني التجاري أنه يتضمن الغرر املنهي عنه، حيث روى مـسلم               /١

ى رسول اهللا ( وغريهم بسندهم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        وأصحاب السنن   
   .)١()صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الغرر 

اهول العاقبة أي ما    : والغرر فسره الفقهاء بعدة تعريفات تتلخص يف أنه         
   .)٢(خفيت عاقبته، وطويت مغبته وانطوى أمره

   .)٣(ملعاصرينوكذلك شبه بالرهان أو املقامرة ، عند بعض الفقهاء ا
وقد صدرت حبرمته قرارات من اامع الفقهية، منها القرار الصادر عـن            

هـ ، املؤكد لقرار جملس     ١٣٩٨امع الفقهي اإلسالمي يف دورته األوىل عام        
هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف دورتـه العاشـرة بالريـاض              

  ) .٩/٢(٩ي الدويل رقم هـ، وقرار جممع الفقه اإلسالم٤/٤/١٣٩٧
مستند مشروعية التامني التعاوين التباديل واالجتماعي أنه قائم علـى التعـاون              /٢

والتربع، وليس على أساس املعاوضة، ومن املعلوم لدى الفقهاء أن الغرر غـري             

                                                 
 والنـسائي   ٣٣٦٧احلـديث رق    ) ٢/٢٢٨(وسـنن أيب داود     ) ٣/١١٥٣(صحيح مسلم، كتاب البيوع       )1(

) ٤٣٩ ،   ١/٢٠٣(وأمحـد   ) ٢/١٦٧(والدارمي  ) ٣/٥٣٢(والترمذي  ) ٢/٧٣٩(وابن ماجه   ) ٢/٢١٧(
 .القسم الثاين ) ٨/١٩٨(ومصنف ابن أيب شيبة ) ٥/٢٢٦(والبيهقي 

وفـتح  ) ٤/٣٦٢(والتاج اإلكليل   ) ٢/٤٦(وتبيني احلقائق   ) ٥/١٩٢(شرح العناية مع فتح القدير      : يراجع    )2(
 ونظرية العقد   ١١٦والقواعد النورانية ص    ) ٣/٢٥(ومطالب أوىل النهى    ) ٨/١٢٧(العزيز امش اموع    

ط سلسلة صاحل كامل    . غرر وأثره يف العقود      ، ويراجع الشيخ الصديق الضرير بكتابة القيم عن ال         ٢٢٤ص  
  .٥٤للرسائل اجلامعية ص 

  .٧٢الغرر ص : حسني حامد . يراجع د  )3(



 ٨٥

مؤثر يف عقود التربعات عند املالكية، وتدل على هذه املشروعية اآليات الكثرية            
  .ة على األمر بالتعاون الدالواألحاديث 

وقد صدر مبشروعيته قرارات من جممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر          
الشريف ، وقرار امع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي املشار إليه آنفـاً ،              

أن العقد الذي   : ( حيث نص على    ) ٩/٢(٩وقرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل      
هو عقد التأمني التعاوين القائم على أساس التربع        سالمي  حيترم أصول التعامل اإل   

   .)١(كما أنه مل خيتلف يف جوازه أحد من فقهاء العصر) والتعاون 
 إضـافة   – وحرمة التأمني التجاري     ترجع أسباب حل التأمني التكافلي،    

   : إىل الفروق اجلوهرية اآلتية –إىل ما سبق 
لية يستهدف الربح من التأمني     أن التأمني التقليدي عقد معاوضة ما       /أ

نفسه، وتطبق عليه أحكام املعاوضات املالية اليت يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمني            
   .التقليدي أنه حمرم شرعاً 

مني اإلسالمي وكيلة يف التعاقد عن حساب التأمني        الشركة يف التأ    /ب
  .يف حني أا طرف أصلي يف التأمني التجاري ، وتتعاقد بامسها 

الشركة يف التامني التجاري متلك األقساط يف مقابل التزامها مببلغ            /ج
التأمني، أما الشركة يف التأمني اإلسالمي فال متلك قيمة االشتراك،          

   .ألن األقساط تصبح مملوكة حلساب التأمني 
 بعد املصروفات والتعويضات –ما يتبقى من األقساط وعوائدها   /د

ئق، وهو الفائض الذي يوزع  يبقى ملكاً حلساب محلة الوثا–
عليهم، وال يتصور هذا يف التأمني التجاري، ألن األقساط تصبح 

                                                 
  .٤٠فتوى اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار ، الفتوى رقم   )1(



 ٨٦

ملكاً للشركة بالعقد والقبض ، بل يعترب إيراداً ورحباً يف التأمني 
   .التجاري 

 نسبة املضاربة للشركة معوائد استثمار أصول األقساط بعد حس  /هـ
اإلسالمي، وهي تعود تعود إىل حساب محلة الوثائق يف التأمني 

   .للشركة يف التأمني التجاري 
مني اإلسالمي حتقيق التعاون بني اتمع ، وال أيستهدف الت  /و

يستهدف الربح من عملية التأمني، يف حني أن التأمني التجاري 
  .مني نفسه أيستهدف الربح من الت

اهلا، أرباح الشركة يف التامني اإلسالمي تعود إىل استثماراا ألمو  /ز
وحصتها من ربح املضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمني 

  .رب املال 
مني اإلسالمي يف حقيقتهما واحد، وإن أاملشترك واملؤمن يف الت  /ح

  .كانا خمتلفني يف االعتبار، ومها يف التأمني التجاري خمتلفان متاماً
 وفتاوى  اإلسالمي ملزمة بأحكام الشريعة،الشركة يف التأمني  /ط

يئتها الشرعية ، وأما التأمني التجاري فليس فيه التزام بأحكام ه
  .الشريعة 

املخصصات اليت أخذت من الصندوق وبقيت على تصفية الشركة   /ي
تصرف يف وجوه اخلري، وال تعطى للمسامهني، يف حني أا تعود 

  .إليهم يف التأمني التجاري 



 ٨٧

 للعاقدين، هـو أن يكيـف علـى         مستند كون عقد التامني عقداً تربعياً الزماً        /٣
وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أمـا         . ، أو االلتزام بالتربع      )١(أساس
كما ورد عن أيب بكر ) اهلبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو مل تقبض  : (قاال

 فجمع مالك بني هذه اآلثـار       )٢(وعمر ما يدل على أن اهلبة ال تلزم إال بالقبض         
 وابن مسعود وغريمها يف لزوم العقد على أن العقد من حيث            ن محل آثار علي   أب

هو عقد الزم، ومحل آثار أيب بكر وعمر على أن القبض شرط لتمام العقد، وأن            
 ويدل على ذلك أيضاً     )٣(ذلك كان لسد الذريعة اليت ذكرها عمر رضي اهللا عنه         

جـع يف   الذي يعود يف هبته كالكلب ير     : قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
   .)٤( )قيئه

مستند أن الشركة غري ضامنة، أا وكيلة، والوكيل بإمجاع الفقهاء غري مسئول              /٤
  .إال يف حاالت التعدي، أو التقصري ، أو خمالفة الشروط 

مستند ضرورة ذكر املبادئ التسعة يف النظام األساسي هو لتحقيق التـربع يف               /٥
لشركة يكون التأمني فيهـا تأمينـاً       األساسي يف ا  العقود، وتأصيل هذا اجلانب     

تعاونياً مشروعاً، إذ بدوا يكون تأمينا قائماً على املعاوضة اليت يؤثر فيها الغرر             
 حيث إن هذه املبادئ تبني الفروق اجلوهريـة بـني التـأمني             – كما سبق    –

اإلسالمي، والتأمني التجاري، وقد صدرت ببيان هذه الفروق فتاوى صادرة من          
                                                 

هد، والعـروض،   باب الشركة يف الطعام والن    ) : ١٢٨(/٥ (– مع الفتح    –فقد ترجم البخاري يف صحيحة        )1(
ملا مل يري املسلمون يف النهد بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً ، مث أورد أحاديث تدل علـى                    : ( قال  

إخراج القوم نفقام علـى     : النهد بكسر النون وفتحها     ) : ( ٥/١٢٩(ذلك فقال ابن حجر يف فتح القدير        
 صاحبه ولكنه قد ينفق عليه أكثر ومع ذلـك          حيث يدفع كل واحد منهم مبقدار ما دفعه       ) قدر عدد الرفقة  

 .فما يتبقي يف األخري يوزع عليهم إن مل يدخروه لسفرة أخرى ، وهذا هو عني الفائض، أو مثله متاماً 
 ) .٤/١٢٢(ونصب الراية ) ٢/٤٦٨(املوطأ : أنظر   )2(
 ) .٢/٥٣٤(بداية اتهد   )3(
  .١٦٢٢رقم ومسلم احلديث ) ٥/١٩٠(رواه البخاري يف صحيحه   )4(



 ٨٨

، وفتاوى  ) ١٢/١١(ة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتوى رقم        ندوة الربك 
، وفتاوى اهليئة الـشرعية     ) ٣(٤٢(اهليئة الشرعية لشركة الراجحي الفتوى رقم       

   .)١( ولشركة التأمني اإلسالمية باألردن،لبنك فيصل اإلسالمي
 اإلسالمي  مستند أركان العقد وشروطه هو طبيعة العقد امللزم للطرفني يف الفقه            /٦

  .وخصوصية عقد التأمني من حيث حمل التأمني 
مستند ضرورة التزام املؤمن واملستأمن بالتزاماما هو مقتضى كون العقد الزماً،             /٧

واعتبار عقد التأمني عقداً ملزماً، ووجوب االلتزام بالشروط اليت اتفـق عليهـا    
لى ذلك اآليـات    العاقدان ما مل تكن خمالفة لنصوص الكتاب والسنة، ويدل ع         

واألحاديث الواردة الدالة على وجوب االلتزام بالعقود والشروط، ومنها قولـه           
: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        )٢( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود     :تعاىل

  " .املسلمون عند شروطهم" 

دونه، جر، أو ب  الشركة وحساب التامني على أساس األ     مستند تنظيم العالقة بني       /٨
عقد الوكالة الذي جيوز باإلمجاع بأجر وبدونه، وندوة الربكة الثانيـة عـشرة             

 وقرار امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل       ١٢/١١لالقتصاد اإلسالمي الفتوى    
هليئـة كبـار    ) ٥١( وفتوى رقم    ،)٩٦١( مبكة املكرمة الفتوى رقم      اإلسالمي

  .العلماء بالسعودية 
ستثمر أموال صندوق التأمني هو عقد املضاربة امع علـى          مستند ان الشركة ت     /٩

جوازه بني الفقهاء، يترتب على ذلك ضرورة حتديد نسبة الربح بني الطـرفينن             
واستحقاق الصندوق حصته من الربح، كما صدرت بذلك فتاوى من اهليئـة            

                                                 
عزالدين خوجة ص .عبد الستار أبو غدة ، ود. جمموعة دله الربكة ، مراجعة د: فتاوى التأمني ط : يراجع   )1(

١٠٨-٩٩.  
  .١اآلية / سورة املائدة   )2(



 ٨٩

 ، وندوة الربكة الثانية عـشرة فتـوى رقـم      )١(الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي   
  .للمضاربة  ) ١٣( ومعيار ) ١٢/١١(

مستند االلتزام بالشروط بصورة عامة، ومنها التزام الشركة بـالقرض احلـسن              /١٠
حلساب التأمني هو االلتزام بالوعد امللزم ألحد اجلانبني، وهو رأي بعض الفقهاء            
املعتربين، وهو رأي له مستنده من الكتاب والسنة اآلثار، منـها قولـه تعـاىل               

 قودأوفوا بالع             ،حيث محل على كل التزام مشروع يلتـزم بـه الـشخص 
 )٢(الوعـود وواألحاديث الكثرية الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهـود          

وصدرت بذلك قرارات اامع الفقهية واهليئات الشرعية، منها قرار جممع الفقه           
 وفتوى اهليئـة الـشرعية      )٣( )٣/٥-٢ (٤١ – ٤٠اإلسالمي الدويل قرار رقم     

   .)٤(لشركة التامني اإلسالمية باألردن
مستند ان عبء اإلثبات يقع على املشترك هو تطبيق القواعد العامة لإلثباتـات               /١١

بأن البينة على املدعي، الذي تدل عليه األدلة املعتربة من الكتاب والسنة، وأقوال             
ـ             وى أهل العلم، وقد صدرت بذلك فتاوى من اهليئة الشرعية املوحدة للربكة فت

  ) .١٤/٦(رقم 
مستند جواز نوعي التأمني عموم األدلة املذكورة يف جواز التأمني، والفتـاوى              /١٢

وندوا العاشرة الفتوى رقم    ) ٢/٩(الصادرة عن ندوة الربكة الثانية الفتوى رقم        
، وفتاوى بنك ديب اإلسالمي، وفيصل اإلسالمي ، وبيت التمويـل           )١٠/٣/٥(

   .)٥(مي، وشركة التأمني اإلسالميةالكوييت ، ومصرف قطر اإلسال
                                                 

 .كتاب املضاربة يف كتب املذاهب الفقهية، واملوسوعة الكويتية ، مصطلح املضاربة : يراجع   )1(
 .ومصادره معتمده ) ٢/١١٦١مبدأ الرضا يف العقود، دراسة مقارنة  : يراجع لتفصيل ذلك  )2(
 ) .٩٦٥ – ٢/٧٥٤ (٥ع : يراجع جملة امع   )3(
  .١٠٦فتاوى التأمني ص   )4(
  .٢٠٦ – ١٩٣فتاوى التأمني ص   )5(



 ٩٠

املبادئ العامة للعقـود يف الـشريعة       : مستند األحكام اخلاصة بعقد التأمني هو         /١٣
اإلسالمية من عدم الغش، والتدليس، ومن االلتزام باألوقات احملـددة لتنفيـذ            

 املـشار إليهـا     –العقد، ومن أحكام التعويض، إضافة إىل القرارات والفتاوى         
 الصادر من امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي وهيئة كبار           –سابقاً  

العلماء ، وفتاوى اهليئات الشرعية للبنوك اإلسـالمية ، وشـركات التـأمني             
   .)١(اإلسالمي

النظام األساسي والوثائق اليت تـنظم العقـد،        : مستند صالحيات الشركة هي       /١٤
عراف التأمينية وبعض الفتاوى الـصادرة      واملبادئ العامة للعقود والشروط، واأل    

  .من اهليئات الشرعية 
النظـام  : مستند األحكام اخلاصة بتنظيم العالقة بني الشركة ومحلة الوثائق هو             /١٥

 وعقد املضاربة   ،األساسي الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه         
  .بالنسبة ألمواهلم 

 )٢( )ال ضـرر وال ضـرار       ( رر  امة يف الض  النصوص الع : التعويض هو   مستند    /١٦
واملبادئ العامة على أساس التعويض ، وطبيعة العقد التعاوين القائم على التربع،            

، ) ٣(والفتاوى الصادرة عن ندوة الربكة العاشرة لالقتصاد اإلسـالمي رقـم            
   .)٣(وفتاوى اهليئات الشرعية للبنوك اإلسالمية، وشركات التأمني اإلسالمية

                                                 
 .املرجع السابق   )1(
وابن ماجه ) ٥٢٧-١/٣١٣(  ، وأمحد بسنده ٤٦٤وهو حديث رواه مالك يف املوطأ ، كتاب األفضية ص   )2(

 ) .٢/٧٨٤(يف حاشيته 
  .١٥٣فتاوى التامني ص   )3(



 ٩١

طبيعة العقد القائم على التعاون، وما جرى عليـه         : مستند الفائض التأميين هو       /١٧
   .)١(الصحابة من النهد كما ذكره البخاري

أن عقد التأمني عقد زمين، وبالتايل ينتهي بانتهاء املدة         : مستند انتهاء العقد هو       /١٨
دما يتلف  املتفق عليها يف العقد، كما هو احلال يف اإلجارة ، وكذلك احلال عن            

  .حمل العقد فال يبقى حمل االلتزام 

                                                 
باب الشركة يف الطعام والنهد، والعروض، ) : ١٢٨(/٥ (– مع الفتح –فقد ترجم البخاري يف صحيحة   )1(

ملا مل يري املسلمون يف النهد بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً ، مث أورد أحاديث تدل على : ( قال 
إخراج القوم نفقام على : النهد بكسر النون وفتحها ) : ( ٥/١٢٩(ذلك فقال ابن حجر يف فتح القدير 

حيث يدفع كل واحد منهم مبقدار ما دفعه صاحبه ولكنه قد ينفق عليه أكثر ومع ذلك ) قدر عدد الرفقة
 .ائض، أو مثله متاماً فما يتبقي يف األخري يوزع عليهم إن مل يدخروه لسفرة أخرى ، وهذا هو عني الف



 ٩٢

  التعريفــــات

  
  :القسط 

  .هو قيمة االشتراك الذي تربع املشترك به وبأرباحه لصاحل التأمني 
  :مبلغ التأمني 

  .هو ما تدفعه الشركة من أموال حساب التأمني عند وقوع اخلطر املؤمن منه 
  :اخلطر املؤمن منه 

  .شروعة هو احلادثة احملتملة امل
  :التأمني التجاري 

هو عقد بني مستأمن وهيئة فنية مؤمنة يقتضي ان يدفع األول للثانية أقساطاً مالية              
معلومة، أو دفعة واحدة يف مقابل حتملها تبعة خطر جيوز التامني منه بأن تدفع للمستأمن،               

 مـن   ٧٤٧ملـادة   أو للمستفيد من التأمني عوضاً مالياً مقدراً إذا حتقق اخلطر املؤمن منه ا            
 مـن القـانون     ٩٨٣ من القانون الكوييت ، واملادة       ٧٧٣القانون املدين املصري، واملادة     

  .العراقي 
  :التأمني التعاونـي 

هو عقد تأمني مجاعي يلتزم مبوجبه كل مشترك بدفع مبلغ من املال على سـبيل               
  . منه يب أيا منهم عند حتقق اخلطر املؤمنالتربع لتعويض األضرار اليت قد تص



 ٩٣

  :التأمني اإلسالمي 

لكل أنواع املخاطر والتعاون من خالل إدارة شـركة         هو التأمني التعاوين الشامل     
وهو بذلك خيتلـف عـن التـأمني        . متخصصة ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء       

ومها، كما  حنالتعاوين الذي كان خيص فئة معينة تتعرض إىل خطر كالتجار، أو البحار، أو              
نه خيتلف عنه يف االلتزام بأحكام الشريعة، ويف بعض األسس الفنية اليت ختص األقـساط               أ

حيث كانت األقساط يف التأمني التعاوين يف البداية غري حمددة ولكنها يف التأمني اإلسالمي              
  .املنظم أصبحت منظمة بسبب االعتماد على الدراسات اإلحصائية الدقيقة 

  : التأمني على احلياة التأمني التكافلي البديل عن

فـرداً أو مجاعـة ،      : هو التأمني يف حالة الوفاة، أو العجز أو اإلصابة، أو املرض            
وذلك بصرف مبلغ التأمني لصاحل املشترك نفسه، أو املستفيد حسب االتفاق املربم بـني              

  .الطرفني 
  :الفائض 

وائدمها بعـد   واالحتياطيات وع ) املستأمنني  ( هو ما يتبقى من أقساط املشتركني       
خصم مجيع املصروفات والتعويضات املدفوعة، أو اليت ستدفع خالل السنة فهذا النـاتج             

  .ليس رحباً، وإمنا يسمى الفائض 
  :الغـــرر  

ما كان على خطر    : هو ما كان مستور العاقبة، أي جمهول العافية، وبعبارة أخرى           
   .)١(الوجود والعدم، أو احلصول وعدمه

                                                 
 . ط دله الربكة٥٣الغرر ص : الصديق الضرير : يراجع   )1(



 ٩٤

  :املشـــترك 

. و الذي يقبل بنظام التأمني التعاوين ويوقع على وثيقة التأمني ويلتزم بآثارهـا              ه
  ) .ومجعه محلة الوثائق ( املستأمن ، واملؤمن له ، وحامل الوثيقة، : ويسمي 

  :حساب التأمني 

هو احلساب الذي أنشأته الشركة حسب نظامها األساسي ليودع فيـه أقـساط             
ا، حيث تتكون له ذمة مالية هلا غنمها وعليها غرمهـا،           املشتركني وعوائدها، واحتياطيا  
  . ومتثله الشركة يف كل ما خيصه 

وهذا احلساب يسمى صندوق التأمني، أو حساب محلة الوثـائق، أو صـندوق             
 .الوثائق ، أو حمفظة هيئة املشتركني 


