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شهد النصف األخير من القرن العشرين ميالد المصارف اإلسالمية، وقد مثلت تلك 
ومع نمو هذه المصارف  في العصر الحديث ،المصارف اللبنة األولى لالقتصاد اإلسالمي 

وحاجتها إلى التأمين في الكثير من عملياتها ظهر التأمين التكافلي اإلسالمي كبديل شرعي عن 
 طي الجوانب التأمينية المختلفة في مجاالت شتى.التأمين التقليدي ليغ

 
 مشكلة البحث

شهدت صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي نموا واضحا ، وإن كان معيار النمو وحجمه ال 
يعبر عن الجانب التطبيقي بصورة حقيقية إن لم يرتبط الكم بالكيف.  ويكشف واقع التأمين 
التكافلي اإلسالمي امتالكه للعديد من المقومات التي تفتح أمامه آفاقا رحبة للنمو واالنتشار ، 

لمقابل فإن  هذا الواقع واستشراف المستقبل يضع العديد من التحديات أمام صناعة التأمين وفي ا
التعاوني اإلسالمي، حيث يبرز التطبيق العملي للتأمين التكافلي اإلسالمي إشكاليات متعددة ، 
سواء من حيث تكييفه الشرعي، أو البنية التشريعية المنظمة له، أو الرقابة الشرعية القائمة 
عليه، أو المنافسة من شركات التأمين التقليدية التي تحيط به، أو انخفاض الوعي المجتمعي 

 بحقيقته. 
 

 فروض البحث
  تأسيسا على مشكلة البحث فإن البحث يسعى إلى اختبار مدى صحة الفرض التالي :

قبال يمكن لصناعة التأمين التكافلي اإلسالمي مواجهة التحديات التي تواجهها حاليا ومست
من خالل رؤية استراتيجية تحقق لتلك الصناعة المصداقية الشرعية جنبا إلى جنب مع الكفاءة 

 االقتصادية والكفاءة االجتماعية.
 

 أهداف البحث
  يهدف البحث إلى:

التعرف على مفهوم التأمين التكافلي اإلسالمي السيما مفهومه باعتباره نظاما وكذلك -1
 باعتباره عقدا.

لى أهداف التأمين التكافلي اإلسالمي، واألسس الحاكمة له سواء أكانت أسس التعرف ع-2
 عامة أم خاصة.

التعرف على أهم أوجه الفروق بين التامين التكافلي اإلسالمي والتأمين التقليدي أو -3
 التجاري.

التعرف على مقومات التأمين التكافلي اإلسالمي وما يواجهه من تحديات وسبل -4
 مواجهتها.
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 أهمية البحث
 تبدو أهمية البحث من خالل ما يلي:

 الكشف عن واقع ومستقبل التأمين التكافلي اإلسالمي.-1
لى الوقوف على ما يملكه التأمين التكافلي اإلسالمي من مقومات تعزز من قدرته ع-2

 التطور واالنتشار.
ووضع  ،ستقبلية الوقوف على ما يواجه التأمين التكافلي اإلسالمي من تحديات حالية وم-3

 رؤية استراتيجية لمواجهتها.
 

 منهج البحث 
ي من أجل اختبار فروض البحث وتحقيق أهدافه فإن منهج البحث األكثر مالءمة ف       

مع  حيث يتفق مع طبيعة موضوع البحث ، وكذلك "المنهج الوصفي التحليلي"هذا الشأن هو 
سالمي تواجه صناعة التأمين التكافلي اإلهدفه الذي يسعى إلى الوقوف على التحديات التي 

 ووضع رؤية استراتيجية لمواجهتها. 
 
 خطة البحث   

كافلي : مفهوم التأمين التالمبحث األوليتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث، يتناول 
تناول أهداف وأسس التأمين التكافلي اإلسالمي ، وي المبحث الثاني :ويتناول اإلسالمي، 

الرابع  المبحثمقومات وتحديات التأمين التكافلي اإلسالمي، بينما يتناول  :الثالثالمبحث 
نتهى البحث الرؤية االستراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي اإلسالمي ، وي واألخير :

 بخاتمة تتضمن نتائجه وتوصياته، وهللا ولي التوفيق. 
 

 المبحث األول
 مفهوم التأمين التكافلي اإلسالمي 

ح بكونه يمكن النظر لمفهوم التأمين التكافلي اإلسالمي من حيث اللغة ، ومن حيث االصطال
 مبدأ ونظاما ، وكذلك بكونه عقدا .

 
 م التأمين التكافلي اإلسالمي لغةمفهو

واألصل أن يستعمل نا وأمن منه مثل سلم منه وزنا ومعنى التأمين مشتق من مادة أمن، وأمن
في سكون القلب ، ويقال آمنته منه وأمنته عليه بالكسر وائتمنته عليه فهو أمين ، وأمن البلد 

 .1اطمأن به أهله فهو آمن وأمين ، وهو مأمون الغائلة أي ليس له غور وال مكر يخشى

                                                
  .42ص 1الفيومي، المصباح المنير، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ نشر، ج 1  
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آمن َوأمن َوأمين يُقَال َوأمنا وإمنا وأمنة اْطَمأَن َولم يخف فَُهَو ويقال أمن أمناً وأماناً وأمانة 
. وأمن البلد: اطمأن فيه أهله، وأمن الشر: منه سلم، وأمن فالناً على لَك اأْلمان أَي قد آمنتك

 . 2كذا: وثق فيه واطمأن إليه أو جعله أميناً عليه
والتكافل من الكفالة بمعنى الضمان، يقال: كفل الرجل وتكفل وأكفله إياه إذا ضمنه والمكافل 
المعاقد ، وكلمة التكافل تدل على التضامن. ويطلق على هذا النوع من التأمين أيضا التأمين 

 . 3التعاوني،  والتعاون في اللغة من العون وهو المساعدة 
مخاطر كما  لمشتركين فيما بينهم لتعويض ما يلم بأحدهم منويسمى التأمين تكافليا لتكافل ا

تبادل يسمى تعاونيا لتعاون المشتركين في ذلك أيضا، كما يسمى أيضا التأمين التبادلي ل
ن عالمشتركين في تحمل األضرار التي تلحق بأحدهم عند وقوع الخطر المؤمن منه، فضال 

يُطلق مصطلح و المؤمن والمؤمن له.كون كل عضو من هيئة المشتركين يجمع بين صفتي 
و )هيئة المشتركين/ حملة وثائق التأمين( على مجموعة األشخاص الطبيعيين )أفراد( أ

ة التأمينية، المعنويين )مؤّسسات( من حاملي وثائق التأمين التكافلي؛ الذين يتمتّعون بالتغطي
 المشتركين. والُملتزمون بموجبها بتأدية االشتراكات التكافلية لصالح صندوق

عناه إلى مبـ"اإلسالمي" وذلك لتقييد داللته بإخراجه من عموم أما وصف التأمين التكافلي 
التأمين  خصوص التأمين التكافلي الذي يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، دون غيره من صيغ

بار أن عتالتكافلي األخرى الغير إسالمية التي وجدت صيغا منها في الدول الغربية، وذلك با
 يد. التكافل والتعاون من أهم أسس التأمين التكافلي اإلسالمي ولكنه ليس األساس الوح

 
 مفهوم التأمين التكافلي اإلسالمي إصطالحا

 لتكافلي اإلسالمي باعتباره نظاماأوال/ مفهوم التأمين ا
بالتكافل  اصيعرف التأمين التكافلي اإلسالمي باعتباره نظاما بأنه : قيام مجموعة من األشخ

ن مفيما بينهم في تحمل الضرر الذي يصيب أحدهم أو أكثر  بدفع تعويض مناسب للمتضرر 
 خالل ما يتبرعون به من أقساط.

فهو اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق لهم يمولونه بقسط محدد يدفعه كل واحد 
 . 4دث معينمنهم، ويأخذ كل منهم من هذا الصندوق نصيباً معيناً إذا أصابه حا

ففيه يتم تكافل أو تعاون مجموعة من األشخاص يسمون هيئة المشتركين، يتعرضون لخطر 
أو أخطار معينة، على تالفي آثار األخطار التي قد يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر 
الناتج من وقوع هذه األخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع، يسمى 

لقسط أو االشتراك تحدده وثيقة التأمين أو عقد االشتراك ، وتتولي شركة التأمين إدارة عمليات ا
                                                

  .28ص 1دار الدعوة، بدون تاريخ نشر، ج المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 2  
 ، الفيومي، المصباح المنير 1053م، ص 2005الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة ،  بيروت ،  3  

لتأمين ، د. يوسف الشبيلي، الرقابة الشرعية على شركات ا536،  ص2في غريب الشرح الكبير، مرجع سابق، ج
-11امعة األردنية، مر التأمين العاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، الجالتعاوني، بحث مقدم لمؤت

المية، مجلس ، المباديء اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي، مجلس الخدمات المالية اإلس3، ص2010أبريل  13
  .8م، ص2009الخدمات المالية اإلسالمية، ماليزيا، ديسمبر 

  .136ص م،1988دار الرشاد اإلسالمية، بيروت، ام التأمين وموقف الشريعة منه، فيصل مولوي، نظ 4  
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التأمين واستثمار أمواله، نيابة عن هيئة المشتركين، في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار 
 .5هذه األموال باعتبارها مضاربا، أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيال أو هما معا

ت المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة التأمين التكافلي اإلسالمي بأنه: وقد عرف
اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تالفي األضرار الناشئة عن هذه األخطار، وذلك 
بدفع اشتراكات على أساس االلتزام بالتبرع ، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية 

مة مالية مستقلة، )صندوق( يتم منه التعويض عن األضرار التي تلحق أحد االعتبارية، وله ذ
المشتركين من جراء وقوع األخطار المؤمن منها ، وذلك طبقاً للوائح والوثائق . ويتولى إدارة 
هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق ، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال 

 .6موجودات الصندوقالتأمين واستثمار 
ويتضح من مفهوم التأمين التكافلي اإلسالمي باعتباره مبدأ ونظام أن القصد منه هو بيان 
الغاية والهدف من التأمين، وهو يتضمن األسس والخصائص التي يلزم توافرها في كل نوع 
من أنواعه حتى يكون إسالميا، ثم يترك لالجتهاد أن يبتكر من أنواع التأمين وصيغه ما يحقق 

لبي الحاجة، مما تتوافر فيه هذه األسس وتلك الخصائص ، وهذه األسس المصلحة وي
 7والخصائص خمسة: 

شرعي، وأن أنه يقوم على مبدأ التكافل أو التعاون اإلسالمي ، وأن أساسه عقد التبرع ال-أ
 هذا التبرع يلزم بالقول.

الفي هو ت أن محل هذا التكافل أو التعاون الذي يقبله المشترك عضو هيئة المشتركين-ب
 أمين.آثار األخطار التي تحددها عقود التأمين، والتي يتعرض لها المشترك عضو هيئة الت

لتي تنوب يعتبر أعضاء هيئة المشتركين الذين يوقعون عقود التأمين مع شركة التأمين ا -ج
 ألقساط،اعن هيئة المشتركين متبرعين من األقساط الذين يدفعونها، ومن عوائد استثمار هذه 

قوع في حدود المبالغ الالزمة لدفع التعويضات عن األضرار التي تصيب أحدهم من جراء و
 األخطار المؤمن منها.

هيئة أموال التأمين هي األقساط وعوائد استثمارها ، على األساس السابق، مملوكة ل-د
 المشتركين، وليست لشركة التأمين.

مين خدمات ، أي أنها تدير عمليات التأشركات التأمين التكافلي اإلسالمي شركات -هـ
ظام األساسي وتستثمر أمواله ، نيابة عن هيئة المشتركين وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية والن

 للشركة.
 
 

                                                
ن انظر، د. حسين حامد حسان، التأمين على الحياة والسيارات والحق التعويضي والجهة المستفيدة في التأمي 5  

لجامعة األردنية، منه، ا على الحياة، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية
  .1، ص2010أبريل  11-13

 .364م، ص2010انظر، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين،  6 
انظر، د. حسين حامد حسان، التأمين على الحياة والسيارات والحق التعويضي والجهة المستفيدة في التأمين  7  

  )بتصرف(. 2-1الحياة، مرجع سابق، صعلى 
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 التكافلي اإلسالمي باعتباره عقداثانيا/ مفهوم التأمين 
أمين اإلسالمي يعرف التأمين التكافلي اإلسالمي باعتباره عقدا بأنه : اتفاق بين شركة الت

باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين، وشخص طبيعي أو قانوني على قبوله عضوا في هيئة 
المشتركين ، والتزامه بدفع مبلغ معلوم "قسط" على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره 

تجمع ألعضاء هذه الهيئة، على أن تدفع له الشركة نيابة عن هذه الهيئة من أموال التأمين التي 
منه ومن غيره من المشتركين التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء وقوع خطر 
معين في التأمين على األشياء ، أو مبلغ التأمين في التأمين التكافلي على األشخاص، على النحو 

 .8الذي تحدده وثيقة التأمين ويبين أسسه النظام األساسي للشركة
 

 المبحث الثاني
 وأسس التأمين التكافلي اإلسالميأهداف 

 أهداف التأمين التكافلي اإلسالمي:
 يهدف التأمين التكافلي اإلسالمي إلى ما يلي :

فل والتعاون تحقيق األمان للمشتركين ، والوقاية من المخاطر المستقبلية ، من خالل التكا-1
لى ي أحد منهم عوالتآزر بين المشتركين على رأب الصدع وتخفيف الضرر الذي يقع على أ

 سبيل التبرع دون أي مقصد للربح.
رة اإلسهام في عملية التنمية من خالل استثمار أموال المشتركين والمساهمين بصو-2

لى أموال تمكنهم من تحقيق ربحية تسهم في ترميم آثار األخطار الحادثة وتعمل على الحفاظ ع
 المشتركين.

عنصرا  اإلسالمية التي يمثل حاجتها للتأميندعم عمليات المصارف والمؤسسات المالية -3
 أساسيا لممارسة عملها وتوظيف أموالها.

ع في توفير البديل الشرعي للتأمين أمام جموع المسلمين، وحمايتهم من براثن الوقو-4
 الحرام من خالل التأمين التجاري. 

 

 أسس التأمين التكافلي اإلسالمي
 سس عامة وخاصة نوجزها فيما يلي : يقوم التأمين التكافلي اإلسالمي على أ

 
 
 
 

                                                
  .2انظر، المرجع السابق، ص 8  
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 لعامة للتأمين التكافلي اإلسالميأوال/ األسس ا
 التكافل-1

وهو يعني : "أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم, وأن التكافل مبدأ إسالمي أصيل 
يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيالً في مجتمعه يمدُّه بالخير، وأن تكون القوى اإلنسانية في 
المجتمع متالقية مع المحافظة على مصالح اآلحاد و دفع األضرار، ثم في المحافظة على دفع 

 .9األضرار عن البناء االجتماعي و إقامته على أسس سليمة"
كافل ويتعاون ويقوم التأمين التكافلي أو التعاوني اإلسالمي على التكافل والتعاون ، حيث يت

هم د لمواجهة الخطر المتحقق في حق بعضهم بتعويضعدد كبير من أناس يتعرضون لخطر واح
ن معن هذا الخطر من حصيلة أقساطهم المدفوعة تبرعا. وبذلك يتم توزيع المخاطر بدال 

 تحميلها لمن تعرض للخطر وحده.
 وقد حث القرآن الكريم على التكافل والتعاون، فقال تعالى : 

(َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبّرِّ َوالتَّْقَوى ) ثْمِّ َواْلعُدَْوانِّ  . 10َوالَ تَعَاَونُواْ َعلَى اإلِّ
 . 11﴿إنَّما المؤمنوَن إخوةٌ﴾

 .12﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾
 . 13﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾

على مبدأ التكافل والتعاون في الكثير من أحاديثه،  -صلى هللا عليه وسلم–كما حث الرسول  
قال :"المؤمن للمؤمن  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  -رضى هللا عنه–عن أبي موسى ف

 .  14كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه"
قال :"مثل    -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  -رضى هللا عنه–وعن النعمان بن بشير 

له سائر  المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى
 الجسد بالسهر 

 . 15والحمى"
قال : "المسلم أخو المسلم ال يظلمه  -صلى هللا عليه وسلم -وعن سالم عن أبيه أن رسول هللا 

 .16وال يسلمه من كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته"
قال :"من نفس عن  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  -رضى هللا عنه–وعن أبي هريرة 

                                                
 4ر، ص، بدون تاريخ نش محمد أبو زهرة، التكافل االجتماعي في اإلسالم، دار الفكر العربي ،القاهرة 9
  .2المائدة/  10  

 .10الحجرات/  11
 .71التوبة/  12
 .هو الفضل والزيادة عن الحاجة. والعفو : 219البقرة/  13
نية ، البخاري، صحيح البخاري، تحقيق ، محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، الطبعة الثا 14

 .182،ص1هـ، ج1422
يخ نشر، مسلم، صحيح مسلم، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تار 15
 .1999، ص4ج
 .1996، ص4المرجع السابق، ج 16
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بة من كرب  الدنيا نفس هللا عنه  كربة من كرب  يوم القيامة ومن يسر على معسر مؤمن  كر
يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره هللا في الدنيا واآلخرة وهللا في عون 

 .17العبد ما كان العبد في عون أخيه "
قال :"من كان معه فضل  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  -رضى هللا عنه-وعن أبي سعيد 

ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان له فضل زاد  فليعد به على من ال زاد له، فذكر 
 . 18من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أن الحق ألحد منا في فضل من كان له فضل زاد"

عريين قال :"إن  األش -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  -رضى هللا عنه -وعن أبي موسى 
إذا أرملوا  في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم 

 .19اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم"
بعث بعثا  -صلى هللا عليه وسلم –أن رسول هللا -رضى هللا عنهما–وعن جابر بن عبد هللا 

وهم ثالث مائة ، وأنا فيهم ، فخرجنا حتى إذا كنا بن الجراح  قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
مزودي بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله فكان   أبو عبيدة ببعض الطريق فني الزاد فأمر 

وما تغني  تمر ، فكان يقوتناه كل يوم قليال قليال حتى فني، فلم يكن يصيبنا إال تمرة تمرة، فقلت:
فقدها حيث فنيت، قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل وجدنا  تمرة ، فقال: لقد

بضلعين من أضالعه فنصبا ، ثم أمر أبو عبيدة منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر 
 .20"ثم مرت تحتهما ولم تصبهمافرحلت ، براحلة 

وم النفقات في السفر كما عرف المسلمون النهد أو المخارجة ويقصد بذلك إخراج الق
وخلطها، ثم يأكل هذا بعضا وهذا بعضا مجازفة. وقد عنون البخاري في صحيحه بابا بعنوان 

 .  21: "الشركة في الطعام والنهد والعروض"
 
 الغرر في التبرعات-2

، وهو ممنوع شرعا ، لما يترتب عليه من غبن وتنازع 22الغرر هو الشئ المجهول العاقبة
 واختالل الرضا، ومن ثم يؤدي إلي أكل المال بالباطل، وهذا مظنة العداوة والبغضاء. 

 "والشروط التي يجب أن تتوافر في الغرر ليكون مؤثراً ومفسداً للعقد هي: 
 أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية. .1
 أن يكون كثيراً. .2
 أن يكون في المعقود عليه أصالة. .3

                                                
 .2074، ص4السابق، جالمرجع  17
م، 1984لى، أبو يعلى، ، مسند أبي يعلى، تحقيق، حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة األو 18
 .326، ص2ج
 .880،ص2البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ج 19
  .137، ص3المرجع السابق، ج 20  
  .137، ص3المرجع السابق، ج 21  
  .38م، ص1951النورانية، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة األولى، ابن تيمية، القواعد  22  
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 أال تدعو إلى العقد حاجة..4

وهذه الشروط متفق عليها بين المذاهب األربعة ما عدا الشرط األول، فهو مأخوذ من مذهب 
المالكية، أما المذاهب الثالثة فال توافق على هذا الشرط، ألن الغرر عندهم يؤثر في عقود 

 .23التبرعات أيضاً"
تكون  -أيهمفحرمة الغرر في ر-وبناء على رأي المالكية أُسس للتأمين التكافلي اإلسالمي ، 

بين  في المعاوضات دون التبرعات باعتبار أن مبنى عقود المعاوضات المماكسة والموازنة
الموجود  العوضين بينما عقود التبرعات مبناها على المكارمة، وبذلك يتم تجنب مثالب الغرر

 التأمين التقليدي في عقد 
 باعتباره عقد معاوضة مالية.   -والتي أدت لحرمته–

 
 لخاصة للتأمين التكافلي اإلسالميثانيا/ األسس ا

 االلتزام بالتبرع -1
الذي اختارته معظم كافلي اإلسالمي التكييف الشائع للتأمين التيعد اإللتزام بالتبرع هو 

العلماء المعاصرين.  فحامل الوثيقة يلزم نفسه بالتبرع القرارات  وكذلك الفتاوي لجمع من 
لمجموعة المستأمنين المالكين لمحفظة التأمين . وإلى هذا ذهبت المعايير الشرعية حيث نصت 
على أن : "التأمين اإلسالمي يقوم على أساس االلتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم، 

 .24صندوق التأمين" وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها
أما ما يحصل عليه المستأمن المتضرر فهو أيضاً التزام بالتبرع من محفظة التأمين وليس  

مقابال لما دفعه من اشتراك، وهو التزام معلق على وقوع الضرر المؤمن منه وتحقق الشروط 
على أصل وانتفاء االستثناءات . والملتزم له هو المستأمن المتضرر ، وهذا التكييف مبني 

، وأن )جميع عقود التبرعات ال يؤثر الغرر في 25المالكية : ) من ألزم نفسه معروفا لزمه (
 صحتها(.

 

 الوقف -2
التبرع عن طريق إنشاء الوقف يقوم هذا التكييف الشرعي للتأمين التكافلي اإلسالمي على 

ً ، ويعتمد هذا )الذي هو من عقود التبرعات( مع التبرع على الوقف نفسه بما ال يكون  وقفا
  26 التأسيس للتأمين على الوقف عدة قضايا تتعلق بأحكام الوقف، منها:

 
                                                

سالمي، د. الصديق الضرير، التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإل 23 
 .                     23م، ص2005مكة المكرمة، 

 .364صالمعايير الشرعية، مرجع سابق،  24  
 -11د. عبد الستار أبو غدة، أسس التأمين التكافلي، المؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية، دمشق،  25  

 )بتصرف(. 11م، ص13/3/2007
قف انظر، محمد تقي الدين العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، تأصيل التأمين التكافلي على أساس الو 26  

 )بتصرف(. 197، ص2م، ج2013ؤون اإلسالمية، دولة قطر، والحاجة الداعية إليه، إدارة الش
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وقف النقود، طبقاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة من  -أ
جواز وقفها وأنها تدفع مضاربة ويصرف الربح الحاصل منها إلى الموقوف عليهم حسب 

 .27شروط الوقف
انتفاع الواقف بوقفه إن كان الوقف عاما، أو اشترط لنفسه االنتفاع مع اآلخرين. وهذا  -ب

، واألصل فيه وقف سيدنا 28ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء منهم جمهور الحنفية والحنابلة
 .29بئر رومة فيكون دلوه فيها كدالء المسلمين" -رضى هللا عنه-عثمان بن عفان 

وقف ال يكون وقفاً، بل هو مملوك للوقف يصرف للموقوف عليهم، ما يتبرع به لل -ج
ولمصالح الوقف. وهذا مبني على مذهب الحنفية، جاء في الفتاوي الهندية: "رجل أعطى درهما 
في عمارة المسجد، صح، ألنه وإن كان ال يمكن تصحيحه وقفا يمكن تصحيحه تمليكا للمسجد 

 .30يح فيتم القبض"فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صح
النهاية  ال بد في الوقف أن يكون لجهة ال تنقطع ، بمعنى أن الوقف ال بد أن يصرف في -د

 إلى جهة غير منقطعة كالفقراء وهذا مما اتفق عليه الفقهاء.
أسمالها رووفقا لنظام الوقف تنشئ شركة التأمين اإلسالمية صندوقا وقفيا بجزء مقتطع من 

ها بعلى المتضررين المشتركين في الصندوق، واألقساط يتم التبرع يتم حبسه وصرف ريعه 
 للوقف فتكون موقوفة له، والتعويض من الوقف يكون استحقاقا وفقا لشرط الواقف.

 
 يمي والتأمين التقليدي أو التجارأهم أوجه الفروق بين التأمين التكافلي اإلسال

يتلفظ البعض ين التقليدي أو التجاري ، ويخلط البعض بين التأمين التكافلي اإلسالمي والتأم
فروق بينهما اآلخر بأنهما ما هما إلى وجهان لعملة واحدة، مما يتطلب الوقوف على أهم أوجه ال

الي رقم : ، جالء لبيان حقيقة كل منهما ، وعمق االختالف بينهما، وهو ما يظهره الجدول الت
(1 .) 

 
 

                                                
لقاهرة، انظر، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ، طبعة مصطفى الحلبي، ا 27

لمكتبة ، صالح عبد السميع األبي األزهري ، جواهر اإلكليل شرح مختصر الشيخ خليل ، ا 357، ص3م، ج1966
ني ألفاظ ، الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معا 205، ص2، بدون تاريخ نشر، جالثقافية، بيروت

ن م، المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح  267، ص2م، ج1994المنهاج ، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 . 3، ص7الخالف، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ نشر، ج

، 398، ص2ج هـ،1310لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، دار الفكر، بيروت، انظر، الفتاوي الهندية،  28
النصاف، ، المرداوي، ا 193، ص6ابن قدامة، المغني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ، بدون تاريخ نشر، ج

 .18، ص7مرجع سابق، ج
صالح  ، 357، ص3، مرجع سابق،جانظر، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار  29

طيب ، الخ 205، ص2عبد السميع األبي األزهري ، جواهر اإلكليل شرح مختصر الشيخ خليل، مرجع سابق، ج
اإلنصاف،  ، المرداوي، 267، ص 2الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، مرجع سابق، ج

 .109، ص3ري، مرجع سابق، ج، البخاري، صحيح البخا3، ص7مرجع سابق، ج
 .398، ص2انظر، الفتاوي الهندية، مرجع سابق، ج 30
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 ( أهم أوجه الفروق بين1جدول رقم: )
 والتأمين التقليدي أو التجارياإلسالمي التأمين التكافلي 

 التأمين التقليدي )التجاري( التأمين التكافلي اإلسالمي بيان م

طبيعة  1
 العقد

عقد تبرع، حيث يتبرع 
المستأمنون باألقساط إلى محفظة أو 
صندوق التأمين وهى تتبرع إليهم 

 بالتعويضات حسب شروطها.

عقد معاوضة ، بين 
المستأمنين وشركة التأمين يدفع 
حامل الوثيقة بموجبه أقساط 
التأمين للشركة، وتدفع الشركة 
إليه مبلغ التأمين، عند توافر 
 الشروط من أموالها المملوكة لها. 

تحقيق التعاون بين المستأمنين  الهدف  2
 لتوزيع المخاطر.

تحقيق أقصى ربح ممكن 
 لشركة التأمين.

أطراف  3
التعاقد 

)المؤمن 
 والمستأمن(

طرفان متحدان متعاونان يجتمع 
 فيهما الصفتان ومصلحتهما مشتركة.

طرفان مستقالن متعاوضان 
 مختلفان في المصلحة.

يحرص على عدم وقوع الحوادث  المستأمن 4
ألن ذلك يعود عليه من حيث استرجاع 
الفائض وتوزيعه عليه وغيره من 

 المستأمنين.

وقوع الحوادث أو  ال يهمه
عدم وقوعها حيث إنه يدفع القسط 
ولن يرجع إليه شيء سواء صدر 

 منه حادث أم ال .

يشترك فيها المستأمنين أو  المخاطر  5
 المشتركين.

يتم تحويلها من المستأمنين 
 لشركة التأمين.

محفظة  6
)صندوق( 

 التأمين

مستقلة عن أموال شركة التأمين 
 وليست مملوكة لها. 

ملك لحساب التأمين أو هيئة  فهى
المشتركين  وتعود عوائد استثمارها 
لحساب التأمين بعد استقطاع حصة 

 الشركة كمضارب أو وكيل بأجر.

ليست مستقلة عن أموال 
شركة التأمين وجميع ما يدفعه 
المستأمنون من أقساط التأمين 

 تكون مملوكة للشركة.

شركة  7
 التأمين 

طرف أصيل في التعاقد فتعقد  وكيلة عن حملة الوثائق.
عقد التأمين لنفسها وباسمها 

 ولصالحها.

تملك حسابين منفصلين: أوالهما  الحسابات  8
لحساب التأمين )هيئة المشتركين(، 

 والثاني: ألموال المساهمين. 

ومن األسباب الرئيسة لذلك أنه في 
حالة سوء التصرف أو اإلهمال فإن 

عن أي الشركة ليست مسؤولة تعاقديا 
عجز أو خسارة ناتجة عن صندوق 

 المشتركين.

تملك حسابا واحدا. ومن ثم 
 الربح لها والخسارة عليها.
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 المبحث الثالث 

 اإلسالمي مقومات وتحديات التأمين التكافلي
يعكس واقع صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي أنها تملك العديد من المقومات وتواجهها 

 العديد من التحديات في عالم تسوده العولمة المالية، وتحيط باقتصادياته األزمات المالية.
 
 قومات التأمين التعاوني اإلسالميم

التكافلي اإلسالمي للتطور واالنتشار هى إن أهم المقومات التي تفتح المجال أمام التأمين 
 الحاجة الفعلية والحقيقية إليه، والتي يمكن تلخيص أسبابها فيما يلي:

نمو المصرفية اإلسالمية بمعدالت متسارعة ، حيث تشير التقديرات أنه خالل الفترة  أوال/ 
% ، 15.4نمو السنوي المركب ألصولها نسبة الم بلغ معدل 2014إلى عام  2008من عام 

 .31%16.1%، وودائعها نسبة 14.9وتمويلها نسبة 
ما يشهده العالم من تطور مستمر وعولمة في كافة المجاالت االقتصادية  ثانيا/ 

 واالجتماعية.

                                                
  31 Islamic Financial Services Industry, Stability Report, 2016, Islamic Financial Services 
Board , Kuala Lumpur, Malaysia, P12.

االستثمار  9
وإدارة عمليات 

 التأمين

تلتزم الشركة بالمشروعية 
اإلسالمية في استثمار األموال وفقا 

 لعقد المضاربة أو الوكالة بأجر.

كما أنها وكيلة بأجر في إدارة 
 التأمين.عمليات 

تقوم الشركة بذلك لحسابها 
الخاص باعتبار األموال مملوكة 
لها وال تلتزم بالمشروعية 

 اإلسالمية.

الفائض  4
 التأميني/الربح 

أرباح األقساط ليست مملوكة 
للشركة، وإنما هى مملوكة لمحفظة 

بحكم أن  التأمين المملوكة للمستأمنين، 
األقساط ملك لحساب التأمين أو هيئة 

 المشتركين.  

ويوزع الفائض كله أو جزء منه 
 على المستأمنين.

الربح ملك لشركة التأمين 
وحدها بحكم كون األقساط مملوكة 
لها ، وال حق للمستأمنين في هذه 
األرباح، أما ما يستحقونه من 
مبالغ التأمين أو التعويضات عند 

من عليها فإنما األضرار المؤ
يستحقونه بحكم عقد التأمين ال من 
حيث إنهم مساهمون في 

 االستثمار. 

الرقابة  10
 الشرعية 

 ال وجود لها. من متطلبات عملها.

أحكام  11
الشريعة 

 اإلسالمية 

 ال يتم االلتزام بها. يتم االلتزام بها. 
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 رغبة المسلمين في وجود بديل شرعي للتأمين التقليدي هجرا للمحرمات .  ثالثا/
إعادة التأمين والدول الغربية نحو التأمين توجه عددا من شركات التأمين العالمية في  رابعا/ 

 التكافلي اإلسالمي.
 

 تحديات التأمين اإلسالمي 
رغم تلك المقومات المتاحة أمام التأمين التكافلي اإلسالمي ، إال أن تلك الصناعة منذ قيام 

م لم تتطور بالشكل الذي ميز البنوك 1979أول شركة تأمين إسالمية في السودان في عام 
م، فمما ال شك فيه أن أدوات وصيغ العمل في البنوك 1975مية التي بدأت عملها في عام اإلسال

اإلسالمية قد تطورت على صعيد االستثمار والتمويل وما يتبعهما من صيغ االحتماء والتحوط، 
غير أن صيغ العمل في شركة التأمين اإلسالمية جمدت من حيث الشكل عند الصيغ والقوالب 

ثائق التأمين، بل إنها قصرت عن تقديم بعض الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التقليدية لو
التأمين التقليدية كالتأمين الصحى أو حتى تقديم خدمة التأمين على السيارات والسلع وغيرها 

 .32من الممتلكات بالجودة المطلوبة
عة لها على صناوهذا يفتح الباب للوقوف على أهم التحديات التي ما زالت تلقي بظال 

جهتها حاليا التأمين التكافلي اإلسالمي في الوقت الحالي ، وتحتاج إلى رؤية استراتيجية لموا
 ومستقبال، ويمكن تحديدها في خمس تحديات رئيسة نوجزها فيما يلي:

 
  أوال/ المشروعية 

تي قد ليمثل الجدل الدائر حول مشروعية التأمين التكافلي اإلسالمي من أهم التحديات ا
ن تجعل من هذا التأمين يدور في دائرة مغلقة، خاصة في ظل استغالل أصحاب المصالح م

ين التأمين بشركات التأمين التقليدي بالبث المقصود لهذا الجدل، وترديد نغمة أنه ال اختالف 
استغالل التكافلي اإلسالمي والتأمين التقليدي وأن الفرق بينهما في االسم ال الجوهر ، و

، أو محرم ختالفات الشرعية بين علماء اإلسالم ما بين محرم أو مبيح للتأمين على إطالقهاال
ن التكافلي للتأمين التكافلي دون التقليدي ، فضال عن االختالفات في التكييف الشرعي للتأمي

 ذاته. 
وقد أثير بهذا الشأن بعض اإلشكاليات الشرعية حول التكييف الشرعي للتأمين التكافلي 

سالمي على أساس االلتزام بالتبرع أو النهد، أو الوقف أو المضاربة ، وفيما يتعلق بالنظرة اإل
لتحقق التبرع، أو العالقة بين المستأمن والمدير، أو النظرة للفائض التأميني، وتكوين 

لدى شركات تأمين تقليدي جزءا منه المخصصات واالحتياطيات، وإعادة التأمين الذي يتم 
 .33ضرورة أو الحاجةتحت ضغط ال

                                                
ة التأمين التعاوني، ملتقى التأمين التعاوني، الهيئانظر، د. عبد الباري مشعل، تقييم تطبيقات وتجارب  32  

  .11م،ص2009يناير  22-20اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل، الرياض 
لمزيد من التفاصيل عن هذه االختالفات انظر، محمد تقي العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، تأصيل  33  

، د. الصديق الضرير، 207-189، ص 2الداعية إليه، مرجع سابق، ج التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة
، 48-31تعقيب على بحث تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه، مرجع سابق، ص
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  ثانيا/ البنية التشريعية
ملحوظا بين  تشهد البنية التشريعية لنشأة وتطور شركات التأمين التكافلي اإلسالمي اختالفا

ضعت بنية البلدان اإلسالمية، فيوجد بلدان أسلمت أنظمتها االقتصادية بالكامل كالسودان وو
لهذا األمر  اإلسالمي ، وبلدان أخرى ال تولى عنايةتشريعية النطالق شركات التأمين التكافلي 

دي كما في مصر، فبنيتها التشريعية ال فرق فيها بين التأمين التكافلي اإلسالمي والتأمين التقلي
سالمي إضافة وبلدان ثالثة بنيتها التشريعية قامت على وضع بنية تشريعية للتأمين التكافلي اإل

همية دور أالتقليدي كما في ماليزيا التي كشفت تجربتها عن إلى بنية تشريعية أخرى للتأمين 
 البنية التشريعية في انطالق التأمين التكافلي اإلسالمي.

مي تحديا ويعد عدم وجود بنية تشريعية مناسبة لطبيعة عمل شركات التأمين التكافلي اإلسال
تي تمثل ةالتأمين( الفعلى سبيل المثال )محفظ  النطالق صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي.

شريعات بعض تحملة وثائق التأمين التكافلي اإلسالمي ال تعترف بالصفة القانونية لها عديد من 
قوائم كما أن القرض الحسن المقدم من المساهمين لتغطية العجز يظهر في نماذج ال الدول.

الف الواقع ، ذا على خالمالية في األنظمة ذات البنية التشريعية التقليدية على أنه خسائر ، وه
 مما يظهر االمركز المالي للشركة على غير حقيقته.

 
 ثالثا/ الرقابة الشرعية

لمين، الرقابة الشرعية تعكس مصداقية العمل التأميني اإلسالمي وقبوله لدى جموع المس
المي ، في وهى في صورتها الحالية تعد تحديا رئيسا للعديد من شركات التأمين التكافلي اإلس

قصورها ظل اقتصار الرقابة الشرعية على عدد محدود من الرقباء، وسيادة االحتكار فيها، و
أو صوريتها في صور أخرى، وفي ظل تضارب الفتاوي والقرارات الشرعية، وعدم وجود 

 هيئة موحدة تنسق بين الفتاوي الصادرة في هذا الشأن.
 

 خامسا/ المنافسة
لتكافلي اإلسالمي وشركات التأمين التقليدي من أهم تمثل المنافسة بين شركات التأمين ا

التحديات التى تواجه صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي ، حيث توجد مواطن قوة عديدة لدى 
تلك الشركات التقليدية يأتي في مقدمتها : الخبرات التى تتسم بها نتيجة لقدمها في ممارسة نشاط 

تسويقية وتكنولوجية في هذا الشأن، فضال عن قدراتها التأمين، وما تملكه من قدرات بشرية و

                                                
هــ 1427حولية البركة، العدد الثامن، رمضان تعليق د. عبد الستار أبو غدة على تعقيب د. الصديق الضرير، 

،  د. عبد الستار أبو غدة، بحث أسس التأمين التكافلي اإلسالمي وأثرها في االشتراكات 51-49، ص م2006
، 3م، ج2002والفائض، كتاب بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، مجموعة دلة البركة، جدة، 

لتكافل المنطلق الشرعي للتبرع . د. عبد الستار أبو غدة، بحث التبرع والهبة كبدائل للتعويض في ا223-194ص
، د. عبد الستار أبو غدة، بحث مساهمات 302-286، ص6م، ج2005والهبة مع التعويضات، المرجع السابق، 

، 199-194، ص8م، ج2007شركة التكافل في المجتمع اإلسالمي ونبذة عن األساس الشرعي للتأمين التكافلي، 
التكافلي من خالل الوقف بديال عن التأمين من خالل التزام التبرع، د. عبد الستار أبو غدة، بحث نظام التأمين 

م، 2008مارس  6-4بحث مقدم للندوة العالمية حول التأمين التعاوني من خالل الوقف، الجامعة اإلسالمية بماليزيا، 
  .14-6ص
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المالية المتراكمة، ومن ثم قدرتها على تقديم الخدمة التأمينية بصورة أفضل سواء من حيث 
 السعر أو جودة الخدمة.

اتها البشرية في الوقت الذي ما زالت شركات التأمين التكافلي اإلسالمي حديثة النشأة ، وقدر
مين جاءت في مجملها من شركات تأمين تقليدي يجهل عددا ليس هينا منها الفرق بين التأ

التقليدي في  التكافلي اإلسالمي والتأمين التقليدي، ومن ثم غلب في ذهنهم تطبيق نظام التأمين
كافلي ات التأمين التكافلي اإلسالمي ، فضال عن ضآلة رؤوس أموال شركات التأمين التشرك

لتأمين اإلسالمي إذا ما قورنت بشركات التأمين التقليدي، وكذلك فيما يتعلق بحصتها من ا
الوقت  عالميا، إضافة إلى عدم وجود شركات إعادة تأمين تكافلي إسالمي بالقدر الكافي في

 شركات إعادة التأمين التقليدي.   الذي تنتشر فيه
 
 انخفاض الوعي بالتأمين التكافلي -5

ين، حتى مازال التأمين التكافلي اإلسالمي يعاني من انخفاض الوعي به لدى جمهور المسلم
وكثيرا ما  ،صار الخلط بينه وبين التأمين التقليدي واقعا ملموسا عند عدد ليس بالقليل منهم 

تيجة طبيعية نين التأمين التكافلي اإلسالمي والتأمين التقليدي" ، وهذا نسمع عبارة "ال فرق ب
ذلك، حتى لقصور واضح في نشر ثقافة التأمين التكافلي اإلسالمي ، وتفنيد أي شبهات تتعلق ب
ي لضبابية أن قطاعا ليس هينا يفضل اإلحجام على التأمين سواء أكان تكافلي إسالمي أو تقليد

 نعدام الثقة ، وسدا للذرائع.الرؤية الشرعية ، وا
 

 المبحث الرابع
 الرؤية االستراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي اإلسالمي

لنعد بالذاكرة للوراء قليال حينما بدأت المسيرة التطبيقية للتأمين التكافلي اإلسالمي من خالل 
م 1979إنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداني ألول شركة تأمين إسالمية في العالم في العام 

تمثل ، والتي 1980بالسودان، مرورا بإنشاء الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )إياك( في العام 
مقرها القانوني في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ومقرها الفعلي في مدينة جدة 

م من إنشاء شركة التكافل اإلسالمية 1982بالمملكة العربية السعودية، وما تبعها في العام 
السعودية، )البحرين( التابعة لدار المال اإلسالمي ، ومقرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية 

م شركة التكافل الماليزية في مدينة كواالمبور بماليزيا ، وبيت التأمين 1984وإنشاء في العام 
السعودي التونسي بتونس، وشركة البركة للتأمين في مدينة الخرطوم بالسودان. لنصل إلى 

عدد حيث توسع نشاط صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي عالميا حتى "بلغت واقعنا المعاصر 
مليار  22.1شركة، بمساهمات  (  205نحو )  2014شركاته )تكافل وإعادة تكافل( في العام 

وحدها على  ( في دول مجلس التعاون الخليجي ، تستحوذ منهم السعودية72دوالر ، منهم )
مليار دوالر لتحقق المرتبة األولى ، ثم تأتي إيران في المرتبة  8.1( شركة بمساهمات 28)

( شركة بمساهمات 17مليار دوالر، ثم ماليزيا بعدد ) 7.5( شركة بمساهمات 19عدد )الثانية ب
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% من إجمالي 83.8مليار دوالر، وتمثل مساهمات كل من السعودية وإيران وماليزيا نحو  3
 .34المساهمات العالمية للتأمين التكافلي"

ت تشير إلى أن صناعة ورغم ما يواجه التأمين التكافلي اإلسالمي من تحديات فإن التقديرا
تريليون دوالر في العام  1.9الخدمات المالية اإلسالمية على المستوى العالمي بلغت نحو 

% 8.4% ، ومعدل نمو 1.2بنسبة  مليار دوالر،  23.2م بحصة لصناعة التأمين التكافلي 2015
مليار  10.4م وقد بلغت أعلى المساهمات في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2014عن عام 

% ، يليها دول الشرق األوسط  وشمال إفريقيا)عدا دول مجلس التعاون 44.8دوالر بنسبة 
مليار دوالر  5.2%، فالدول اآلسيوية بقيمة 30.6مليار دوالر بنسبة   7.1الخليجي( بقيمة 

مليار دوالر بنسبة  0,5% ، فالدول األفريقية جنوب الصحراء الكبرى بقيمة 22.4بنسبة  
2.2%35. 

مية في وتشير التوقعات إلى أن التأمين التكافلي سيكون االختيار األول للبلدان اإلسال
إلى جنب  المستقبل. وهذا يلقي بمزيد من المسؤولية على تلك الصناعة لالهتمام بالكيف جنبا

ة ية. فالمصداقيمع االهتمام بالكم، فال قيمة لنمو إذا لم يكن هذا النمو منضبطا بالضوابط الشرع
أمين التكافلي الشرعية تعتبر المنطلق األساسي للكفاءة االقتصادية والكفاءة االجتماعية في الت

ن خالل ماإلسالمي. وهذا يتطلب مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة حاليا ومستقبال 
فاءة وضع رؤية استراتيجية تحقق لتلك الصناعة المصداقية الشرعية جنبا إلى جنب مع الك

 قتصادية والكفاءة االجتماعية، وتقوم تلك الرؤية االستراتيجية على ما يلي :اال
ستمد منها يإزالة الغبش عن شرعية التأمين التكافلي اإلسالمي ، وبيان األسس التي  أوال /

بين وشرعيته، والضوابط الشرعية الحاكمة له، والتي تبرز أوجه االختالف الجوهري بينه 
سالمي لنشر جعل هذا األمر في مقدمة أولويات شركات التأمين التكافلي اإلالتأمين التقليدي، و

بش، بصورة الوعي به، مستخدمة في ذلك كافة وسائل اإلعالم والنشر إلزالة هذا االلتباس والغ
 عقالنية ومنهجية علمية ووسائل ابتكارية.

خالل  إلسالمي منتقليل هوة االختالفات الشرعية في صناعة التأمين التكافلي ا ثانيا /
ليه من إالتركيز على االجتهاد الجماعي من خالل المجامع الفقهية ، وااللتزام بما تتوصل 
كافلي ، قرارات بصفة عامة ، وخاصة فيما يتعلق باإلشكاليات المتعلقة بصناعة التأمين الت

لتأميني، اض سواء من حيث تكييفه الشرعي فيما يتعلق بالعالقة التعاقدية بين أطرافه، والفائ
ي هذا وتكوين المخصصات واالحتياطيات، وإعادة التامين وغيرها وما يستجد من إشكاليات ف

 الشأن.
وفي هذا اإلطار أيضا ينبغي وضع ما انتهت إليه معايير هيئة المحاسبة والمراجعة 

امين للمؤسسات المالية اإلسالمية موضع التنفيذ بصورة إلزامية السيما ما يتعلق بمعياري الت
 .36اإلسالمي وإعادة التأمين اإلسالمي

إنشاء وتطوير بنية تشريعية مالئمة لصناعة التأمين التكافلي اإلسالمي، فليس من ثالثا / 
المعقول لدول إسالمية أن تتبنى تشريعاتها الدفع بالتأمين التقليدي ووضع المعوقات أمام التأمين 

                                                
  34 Islamic Financial Services Industry, Stability Report, 2016, Op. Cit, P.25. 
  35  Ibid. P.7.

 .575-561، ص378-361انظر، المعايير الشرعية، مرجع سابق، ص 36 
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اإلسالمية أن تكون حاضنة للتأمين التكافلي التكافلي اإلسالمي. بل إنه باألحرى للدول 
اإلسالمي ، وتكوين بنية تشريعية متكاملة تتيح له االنطالق سواء فيما يتعلق بالتشريع القانوني 

 لنظام التأمين، أو النظام المالي أو النظام القضائي وغيرها.
زام الدول وفي هذا اإلطار ينبغي على منظمة التعاون اإلسالمي تبني هذا األمر، وإل

األعضاء بوضع بنى تشريعية تتناسب وصناعة التأمين التكافلي اإلسالمي، والتنسيق بين دول 
 المنظمة في ذلك بصورة تحقق التعاون والتكامل فيما بينها.

تفعيل دور الرقابة الشرعية في صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي، من خالل فعالية  رابعا /
رعية الداخلية ، ونظام الرقابة الشرعية الخارجية السيما االعتماد على وكفاءة نظام الرقابة الش

مكاتب تدقيق شرعي خارجي بديال عن وجود هيئة رقابة شرعية وفتح المجال لتدريب وتصعيد 
رقباء شرعيين جدد بما يحقق المصداقية الشرعية بصورة ملموسة، وبذلك تخرج الرقابة 

إلى الرقابة السابقة والمالزمة والالحقة لكافة العمليات الشرعية من نطاق الرقابة الالحقة 
التأمينية، ومن بعض السلوكيات غير المقبولة سواء أكان ذلك في صورة احتكار أو وهن أو 

 صورية.
بهيئات  -دولةعلى مستوى كل -إنشاء نظام للرقابة الشرعية وهذا يتطلب بدوره أهمية 

وهي بمثابة ،  الشرعية الستشاراتل لجنةالل إنشاء الرقابة أو اإلشراف على التأمين ، من خ
 التعليمات، تمثل مرجعية شرعية موحدة ، حيث يتم من خاللها إعداد  والتشريعللفتوي  لجنة

دليل سياسات وإجراءات ومعايير التدقيق الشرعي مع وضع  من تتضمنه وما الشرعية الرقابية
إقرار الدور الرقابي   إلى إضافةفات الشرعية . قواعد محددة للمسئولية والجزاء في حالة المخال

تكوين إدارة للتفتيش  خاللللرقابة الشرعية بهيئات الرقابة أو اإلشراف على التأمين من 
تقوم بالمتابعة الدورية لبيانات شركات التأمين التكافلي  حيثالشرعي )إدارة الرقابة الشرعية( 

 اإلسالمي والتفتيش الدوري الشرعي عليها.
تدعيم الدور التنافسي لشركات التأمين التكافلي اإلسالمي في ظل عالم تسود فيه  امسا /خ

العولمة المالية والبقاء فيه لألقوى ، من خالل زيادة رأس مال تلك الشركات، وتشجيع االندماج 
فيما بينها، وحسن تسويق نفسها، وتعيين كفاءات بشرية تجمع بين المعرفة والخبرة الفنية 

عية واألمانة المهنية، وحسن تدريبها وصقل مواهبها ، فضال عن مواكبة التقنيات والشر
العالمية في المجال التأميني ، بما يمكنها من تقديم أفضل األسعار وأجود الخدمات، وزيادة 
مواطن القوة لديها ، وفتح المجال أمامها لكسب المزيد من سوق التأمين العالمي الذي يمثل 

 ناعة التأمين التكافلي اإلسالمي.سوقا واعدا لص
إنشاء شركات إعادة تأمين تكافلي إسالمي للخروج من بذل المزيد من الجهد نحو  سادسا /

نفق اللجوء لشركات إعادة تأمين تقليدي تحت ضغط الضرورة أو الحاجة ، ومن ثم أسلمة 
 قطاع التأمين التكافلي اإلسالمي بالكامل.

تأمين بصفة عامة ال يمكن لها االستمرار في أداء خدماتها إال فمما ال شك فيه أن شركات ال
إذا أعادت التأمين لدى شركات إعادة تأمين.  وتقوم شركة إعادة التأمين تجاه شركة التأمين 
بنفس الدور الذي تقوم به شركة التأمين تجاه المستأمنين لديها حاملي وثائق التأمين، ومن ثم 

أمين وشركة إعادة التأمين. وقد تقوم شركة إعادة التأمين أيضا تتوزع األخطار بين شركة الت
 بإعادة جزء من التأمين المعاد لدى شركات تأمين أخرى ذات طاقة تأمينية عالية.
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وعادة ما تلجأ شركات التأمين إلى إعادة التأمين ضد األخطار الكبيرة التي قد تزيد عن 
يناسب ماليتها، وتؤمن األجزاء األخرى لدى شركة قدراتها المالية، فتتحمل شركة التأمين جزءا 

 .37إعادة التأمين بالعالقة بين الشركتين، وال شأن للمستأمنين في ذلك
تكافلي ووجود هذه الشركات يمثل خطوة أساسية نحو سد العجز في صناعة إعادة التأمين ال

دى شركات التأمين ل اإلسالمي، في ظل اتجاه بعض شركات التأمين التكافلي اإلسالمي إلي إعاد
ادة بهذه تقليدية خارج البلدان اإلسالمية، وهو األمر الذي يحرم بالد المسلمين من االستف

ادة التأمين األموال. وهذا يحتم على شركات التأمين التكافلي اإلسالمي أن تعزز من عمليات إع
كة فيما ي، بالمشارباستثمار ما لديها من فوائض في إنشاء شركات إعادة تأمين تكافلي إسالم

مقصد حفظ  بينها، وتكون لها الذمة المالية المستقلة عن الشركات المؤسسة لها، وهو ما يحقق
 المال وتنميته داخل البلدان اإلسالمية.

يدي إلى خروج صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي من ضيق التقليد للتأمين التقل سابعا /
يجعل من  تأمين التكافلي اإلسالمي، فإذا كان اإلسالمرحاب وسعة األسس الشرعية والفنية لل

لم يصطدم  الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها وال يقف حائال أمام كل جديد نافع ما
لف شرعا ، بقاعدة شرعية ، فإنه ال ضير في االستفادة من نظام التأمين التقليدي بما ال يخا

م المسارعة اب صناعة التأمين التقليدي ، وجعل كل الهوليس باللجوء لفقه الحيل ، وتقبيل أعت
مية، في وضع التأمين التقليدي موضع التطبيق بصورة عملية وصبغه ظاهرا بالصبغة اإلسال

 دون مراعاة للضوابط الشرعية وتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية.
 

 خاتمة 
لتأمين متعرضا لمفهوم اتناول هذا البحث دراسة لتحديات التأمين التكافلي اإلسالمي   

يدي، ومقوماته، التكافلي اإلسالمي، وأهدافه، وأسسه، وأهم اوجه الفروق بينه وبين التأمين التقل
جموعة وتحدياته ، وسعى إلى وضع رؤية استراتيجية لمواجهة هذه التحديات. وقد خلص إلى م

 .من النتائج والتوصيات

 
 : أوال / النتائج

اها التكافل تأمين التكافلي اإلسالمي باعتباره نظام أو فكرة  مؤديمكن النظر لمفهوم ال -1
ك وكذلأو التعاون بين مجموعة من األشخاص في تحمل الضرر الذي يصيب أحدهم أو أكثر. 

ة وشرعية باعتباره عقدا يمثل وسيلة قانونييمكن النظر لمفهوم التأمين التكافلي اإلسالمي 
 .يةلتحقيق أهداف النظام وتطبيق النظر

سهام في تتمثل أهداف التأمين التكافلي اإلسالمي في تحقيق األمان للمشتركين ، واإل -2
بديل عملية التنمية ، ودعم عمليات المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ، وتوفير ال

 الشرعي للتأمين أمام جموع المسلمين.

                                                
انظر، د. عجيل النشمي، إعادة التأمين التعاوني، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف  37

 .3م، ص2010أبريل  13-11الشريعة اإلسالمية منه، الجامعة األردنية، 
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يحكم التامين التكافلي اإلسالمي أسسا عامة تتمثل في : التعاون ، والغرر في التبرعات،  -3
 وأسسا خاصة تتمثل في : االلتزام بالتبرع ، والوقف.

يختلف التأمين التكافلي اإلسالمي عن التأمين التقليدي أو التجاري ، ويوجد العديد من  -4
 نهما ، وعمق االختالف بينهما.أوجه الفروق بينهما ، بما يعكس حقيقة كل م

من أهم المقومات التي تفتح المجال أمام التأمين التكافلي اإلسالمي للتطور واالنتشار  -5
هى الحاجة الفعلية والحقيقية إليه، والتي يمكن تلخيص أسبابها في : نمو المصرفية اإلسالمية 

ي كافة المجاالت االقتصادية بمعدالت متسارعة، وما يشهده العالم من تطور مستمر وعولمة ف
واالجتماعية، ورغبة المسلمين في وجود بديل شرعي للتأمين التقليدي هجرا للمحرمات، 
والتوجه الملحوظ لعدد من شركات التأمين العالمية في الدول الغربية نحو التأمين وإعادة التأمين 

 التكافلي اإلسالمي.
خمس تحديات رئيسة تتمثل في: الجدل الدائر يواجه صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي  -6

في مشروعية التأمين التعاوني اإلسالمي، وافتقاد العديد من الدول اإلسالمية لوجود بنية 
تشريعية مالئمة للتأمين التكافلي اإلسالمي، وغياب أو ضعف أو صورية الرقابة الشرعية ، 

ت التأمين التقليدي ، فضال عن  والمنافسة بين شركات التأمين التكافلي اإلسالمي وشركا
 انخفاض الوعي بالتأمين التكافلي اإلسالمي لدى جمهور المسلمين.

رغم ما يواجه التأمين التكافلي اإلسالمي من تحديات فإن التقديرات تشير إلى أن صناعة  -7
تريليون دوالر في العام  1.9الخدمات المالية اإلسالمية على المستوى العالمي بلغت نحو 

% 8.4% ، ومعدل نمو 1.2بنسبة  مليار دوالر،  23.2م بحصة لصناعة التأمين التكافلي 2015
م ، وتشير التوقعات إلى أن التأمين التكافلي سيكون االختيار األول للبلدان 2014عن عام 

 اإلسالمية في المستقبل. 
حاليا ومستقبال  يتطلب مواجهة التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي -8

وضع رؤية استراتيجية تحقق لتلك الصناعة المصداقية الشرعية جنبا إلى جنب مع الكفاءة 
االقتصادية واالكفاءة االجتماعية، وتقوم هذه الرؤية على إزالة الغبش عن شرعية التأمين 

إلسالمي ، التكافلي اإلسالمي ، وتقليل هوة االختالفات الشرعية في صناعة التأمين التكافلي ا
وإنشاء وتطوير بنية تشريعية مالئمة لصناعة التأمين التكافلي اإلسالمي، وتفعيل دور الرقابة 
الشرعية في صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي، وتدعيم الدور التنافسي لشركات التأمين 

سالمي ، إنشاء شركات إعادة تأمين تكافلي إبذل المزيد من الجهد نحو التكافلي اإلسالمي ، و 
وخروج صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي من ضيق التقليد للتأمين التقليدي إلى رحاب وسعة 

 األسس الشرعية والفنية للتأمين التكافلي اإلسالمي.
 

 ثانيا / التوصيات 
في ضوء ما أسفر عنه هذا البحث من نتائج يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي قد 

تأمين التكافلي اإلسالمي ومواجهة تحدياته، وتتمثل هذه التوصيات فيما تسهم في تفعيل دور ال
 يلي:
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لالهتمام بالكيف جنبا إلى جنب مع إيالء شركات التأمين التكافلي اإلسالمي أهمية  -1
االهتمام بالكم في صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي، من خالل التأكيد على المصداقية الشرعية 

 الكفاءة االقتصادية والكفاءة االجتماعية.جنبا إلى جنب مع 

تشجيع البحث العلمي في المجاالت الشائكة في صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي  -2 
السيما التكييف الشرعي له، وتوزيع الفائض التأميني الخاص به، وإدارة مخاطر التأمين 

 التكافلي اإلسالمي. 
البعد عن الصورية في صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي، واالهتمام بالمعاني والمباني  -3

 في تطبيقاته العملية. 

 
 المراجع

 أوال/ المراجع العربية
 القرآن الكريم .

، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة القواعد النورانيةابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم ، 
 م.1951األولى، 

، طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، ابن عابدين 
  م.1966

، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ، بدون تاريخ المغنىابن قدامة : عبد هللا بن أحمد بن محمد، 
 نشر.

ء التراث العربي، ، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياصحيح مسلمابن الحجاج: مسلم ، 
 بيروت، بدون تاريخ نشر.

 ، بدون تاريخ نشر. ، دار الفكر العربي ،القاهرةالتكافل االجتماعي في اإلسالمأبو زهرة : محمد ، 
، المؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية، دمشق، أسس التأمين التكافليأبو غدة : د. عبد الستار ، 

 م.13/3/2007 -11
، أسس التأمين التكافلي اإلسالمي وأثرها في االشتراكات والفائض..............................، 

كتاب بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، مجموعة دلة البركة، جدة، الجزء الثالث، 
 م.2002

تكافل المنطلق الشرعي للتبرع التبرع والهبة كبدائل للتعويض في ال..............................، 
، كتاب بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، مجموعة دلة والهبة مع التعويضات

 م.2005البركة، جدة، الجزء السادس، 
مساهمات شركة التكافل في المجتمع اإلسالمي ونبذة عن األساس ..............................، 

، كتاب بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، مجموعة دلة فليالشرعي للتأمين التكا
 م.2007البركة، جدة، الجزء الثامن، 

نظام التأمين التكافلي من خالل الوقف بديال عن التأمين من خالل ..............................،     
اوني من خالل الوقف، الجامعة اإلسالمية ، بحث مقدم للندوة العالمية حول التأمين التعالتزام التبرع

 م.2008مارس  6-4بماليزيا، 
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، تحقيق، حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، مسند أبي يعلىأحمد بن علي، أبو يعلى، ، 
 م.1984الطبعة األولى، 

، المكتبة الثقافية،  جواهر اإلكليل شرح مختصر الشيخ خليلاألزهري : صالح عبد السميع األبي ، 
 بيروت، بدون تاريخ نشر .

، تحقيق ، محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار صحيح البخاري، البخاري : محمد بن إسماعيل
 هـ.1422طوق النجاة ، الطبعة الثانية ، 

، بحث مقدم لملتقي التأمين التعاوني، الهيئة التأمين التكافلي من خالل الوقفالشبيلي : د. يوسف ، 
  م.2009يناير  22-20اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل، الرياض، 

، دار الكتب العلمية، بيروت، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني: الخطيب ، 
 م.1994

، بحث مقدم للمؤتمر تقــويم المـسيـــرة النظريــة والتطبيقيـةالتأمين الضرير : د. الصديق ، 
 م.2005العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القري ، مكة المكرمة، 

بحوث في قضايا فقهية معاصرة، تأصيل التأمين التكافلي على أساس العثماني : محمد تقي ،  
 م.2013،  إدارة الشؤون اإلسالمية، دولة قطر، الوقف والحاجة الداعية إليه

 هـ.1310سة نظام الدين البلخي،  دار الفكر، بيروت، ، لجنة علماء برئاالفتاوي الهندية
 م. 2005،  مؤسسة الرسالة ،  بيروت ، القاموس المحيطالفيروز آبادى : محمد بن يعقوب ، 

، المكتبة العلمية،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي: أحمد بن محمد بن علي،  
 بيروت، بدون تاريخ نشر.

، مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ماليزيا، ديسمبر ية لضوابط التأمين التكافليالمباديء اإلرشاد
 م.2009

، دار إحياء التراث العربي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي: علي بن سليمان، 
 بدون تاريخ نشر. 

 م.2010لبحرين، ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية باالمعايير الشرعية
، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه إعادة التأمين التعاونيالنشمي: د, عجيل ، 

 م.2010أبريل  13-11وموقف الشريعة اإلسالمية منه، الجامعة األردنية، 
التأمين على الحياة والسيارات والحق التعويضي والجهة المستفيدة في حسان : د. حسين حامد ، 

بحث مقدم لمؤتمر التأمين العاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه،  التأمين على الحياة،
  .2010أبريل  13-11الجامعة األردنية، 

، ملتقى التأمين التعاوني، الهيئة تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاونيمشعل: د. عبد الباري ، 
 م.2009يناير  22-20مويل، الرياض اإلسالمية العالمية لالقتصاد والت

 ، دار الدعوة، بدون تاريخ نشر. المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  
 م.1988فيصل ، نظام التأمين وموقف الشريعة منه، دار الرشاد اإلسالمية، بيروت،   مولوي:

Islamic Financial Services Industry, Stability Report, 2016, Islamic    
Financial Services Board, Kuala Lumpur, Malaysia. 
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