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)١٠(  
اص) افل العائ (تأمينات األ   نماذج الت

مية فقهية مقارنة:  عدد من الدول العربية واإلسالمية  دراسة تقو

جرف   محمد سعدو ا
 اململكة العربية السعودية –مكة املكرمة  – جامعة أم القرى 

ي املستخلص.  ن التعاو دفت الدراسة إ التعرف ع نماذج التأم
اص،  ها،  أنظمة، وشرعات، ع األ ، ومقوما افل العائ أو الت

عضها البعض. كما  ها مع  عدد من الدول العربية، واإلسالمية، ومقارن
اص، أو  ي ع األ ن التعاو دفت إ التعرف ع نماذج التأم
ي، أو  ن التعاو افل، العائ املطبقة عمليًا من قبل شركات التأم الت

افل، ومقومات تلك النماذج،  عدد من الدول العربية، واإلسالمية.  الت
ومقارنة تلك النماذج، وبيان وجوه اتفاق، ووجوه اختالف تلك النماذج 
ن  شرعات. وقد تب ن ما جاءت بھ األنظمة، وال ها وب ها، وفيما بي فيما بي
افل نظامًيا وعملًيا ع املعاوضة، فيما يتعلق بدفع  قيام نماذج الت

ر  طر. وقيام عالقة االش ن عند وقوع ا اك، واستحقاق مبلغ التأم
راكات،  ن بحملة الوثائق فيما يتعلق بجمع االش شركات التأم
ا، ودفع التعوضات ع الوكالة لدى البعض. وع املضاربة  ثمار واس
م.  ر عند البعض اآلخر. وع الوكالة بأجر، واملضاربة معًا عند غ

سام الفائض من قب عند البعض،  ل الشركة وحملة الوثائق معاً واق
ن تماثل  سامھ من قبل حملة الوثائق فقط عند البعض اآلخر. وتب واق
ن  افل، تماثًال شبھ تام. وأن وثائق التأم ن أو الت أنظمة، ووثائق التأم
ن  عمل  ظلها. كما تب شرعات ال  عكس ما جاء  األنظمة، وال

افل،  ات الت ي. وقد أوصت الدراسة تماثل مصط ن التعاو والتأم
ون  رض أن ي عكس ما يف بإعادة صياغة تلك األنظمة، والوثائق، بما 

رع افل من قيامھ ع الت ي، أو الت ن التعاو   .عليھ التأم
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  املقدمة

ن، والصالة والسالم ع سيدنا محمد، وع آلھ  مد هلل رب العامل ا
عد: ن. أما  ابھ أجمع   وأ

ي السعودي والئحتھ فقد أ ن التعاو لزم كل من نظام مراقبة شركات التأم
ي لعام  افل السودا ن والت ن م٢٠٠٣التنفيذية، وقانون التأم ، شركات التأم

ي ن التعاو ن عملًيا من خالل صيغة التأم اتان )١(بتطبيق التأم . حيث تتمتع 
عض األ  ي. وقد ترك  ن التعاو رة لشركات الدولتان بنظام خاص بالتأم نظمة ا

ن  افل، أو العمل بصيغة التأم ي أو الت ن التعاو ن  العمل بصيغة التأم التأم
شر السوري رقم  وأخضعهاالتجاري،   ٤٣جميًعا لنفس النظام مثل املرسوم ال

جزائري )٢(م٢٠٠٥لعام  ن ا سمح عدد آخر من الدول العربية،  .)٣(، وقانون التأم و
ن العمل بصيغة وبعض الدول اإلسال  رة ب ها با ن العاملة ف مية لشركات التأم

ذه الدول بوجود نظام  ن التجاري. حيث تتمتع  ي، أو بصيغة التأم ن التعاو التأم
ي املوجودة  تلك  ن التعاو ي، تخضع لھ شركات التأم ن التعاو خاص للتأم

                                                            
ن ١( عرف عقد التأم ي السعودي. وانظر:  ن التعاو ) انظر: املادة األو من نظام مراقبة شركات التأم

ي لعام  افل السودا ن والت ي الذي أورده قانون التأم يئة الرقابة ع م٢٠٠٣التعاو . وانظر: موقع 
ن  ا   لسودان عند عرض إنجازات الهيئة.التأم

شرع السوري ٢( دفها  م٢٠٠٥لعام  ٤٣) نص ال ي: إذا حددت الشركة   املادة الثامنة منھ ع ما يأ
س،  اف (اإلسالمي) فيجب أن تذكر ذلك صراحة  طلب التأس ن ع أساس النظام الت بممارسة التأم

ر مع تحديد تفصي للرقابة الشرعية ال ستعم عد ذلك قرار وز ها. صدر  ل من خاللها وطرقة ممارس
شارة للرقابة الشرعية  م٢٨/٢/٢٠٠٩/م.إ، بتارخ ٢٩١/١٠املالية السوري رقم  جنة اس شكيل  ، ب

اف  ن الت ن وإعادة التأم ها املساعدة  تنظيم عمل شركات التأم ن غاي يئة اإلشراف ع التأم
شمل ذلك ك ذه (اإلسالمي)، و عليمات وقرارات تيهئ األرضية املناسبة لعمل  ل ما يصدر عن الهيئة من 

ن.   الشركات وضمان املشاركة الفعالة لها  سوق التأم
اضعة لهذا األمر مؤسسات  ٢٠٣) نصت املادة ٣( ن ا شركات التأم من نفس القانون ع أنھ يقصد 

ن. كما نصت ع ذلك املادة  عاضديات التأم ، ه١٤٢٧محرم  ٢١،  ٠٦-٠٤القانون رقم  من ٢٣و
راير  ٢٠املوافق  ع خضوع شركات  م١٩٩٥، لعام ٠٧من القانون رقم  ٢١٥. ونصت املادة م٢٠٠٦ف

ن: شركة ذات أسهم، وشركة ذات  ن اآلتي ل جزائري، وتأخذ أحد الش ن للقانون ا ن وإعادة التأم التأم
عاضدي. وقد نصت املادة  ل  راير  ٢٠، املوافق ه١٤٢٧محرم  ٢١،  ٠٦-٠٤ن رقم من القانو  ٣٤ش ف

دف م٢٠٠٦ ل التعاضدي املذكورة أعاله  س للشركة ذات الش ، املتمم للقانون السابق ع أنھ ل
هم  حالة وقوع أخطار. اما املة الل ة ال سو راك ال ها مقابل اش جب أن تضمن ملنخرط   تجاري. و
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ن األساس، الذي ينطبق ع كافة شركات  الدول، إ جانب خضوعها لنظام التأم
ن الذي تمارسھ، مثل اإلمارات العربية املتحدة، واألردن،  ن أيًا كان التأم التأم

يا، وبروناي ي:)٤(ومال ذه الدراسة فيما يأ   . ومن ثم، يتمثل الهدف من 

شرعات،  .١ ها،  أنظمة، و ، ومقوما افل العائ التعرف ع نماذج الت
عضها البعض، للتعرف ع عدد من الدول العربية، واإلسالم ها مع  ية، ومقارن

ها.   وجوه االتفاق، ووجود االختالف بي

، املطبقة عملًيا من قبل شركات  .٢ افل العائ التعرف ع نماذج الت
افل، ومقومات تلك النماذج،  عدد من الدول العربية،  ي، أو الت ن التعاو التأم

جوه اتفاق، ووجوه اختالف تلك النماذج واإلسالمية، ومقارنة تلك النماذج. وبيان و 
شرعات. ها األنظمة، وال ن النماذج ال جاءت  ها وب ها، وفيما بي   فيما بي

ذه  .٣ ل تقيم  شرعات. بمع  م النماذج الواردة  األنظمة، وال تقو
رض، أم تقيمھ  و مف رع كما  ي ع مبدأ الت ن التعاو شرعات، التأم األنظمة، وال

 دأ املعاوضة. ع مب

ي، أو  .٤ ن التعاو م النماذج املطبقة عملًيا من قبل شركات التأم تقو
افل. و  الت رع كما  ل تقيم تلك الشركات نماذجها عملًيا ع مبدأ الت بمع 

ها تقيمها ع مبدأ املعاوضة. رض، أم أ  مف
  فروض الدراسة:

  تقوم الدراسة ع الفروض اآلتية:

رع.يقيم جميع األنظمة و  .١ ي ع مبدأ الت ن التعاو ن التأم  القوان

                                                            
افل للعام  وذلك فيما ال يوجد  أنظمة )٤( يا لقانون الت افل  مال افل. حيث تخضع شركات الت الت

افل للعام م١٩٨٤ افل  بروناي لقانون الت ن م٢٠٠٨، وتخضع شركات الت خضع با شركات التأم ، و
ن للعام    .م٢٠٠٦التقليدية  بروناي لقانون التأم
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عضها البعض. .٢ ي  طبق األصل من  ن التعاو ن التأم  أنظمة وقوان

ي. .٣ ن التعاو ن التأم ل كامل ألنظمة وقوان ش ن ترجمة عملية   وثائق التأم

عضها البعض. .٤ ن  طبق األصل من   وثائق التأم

  من الدراسة:

داف الدارسة. حيث قام استخدم الباحث األسلوب اال  ستقرائي لتحقيق أ
شرعات،  عدد من الدول العربية  باستقراء نصوص، عدد من األنظمة، وال
شرعات،  ها تلك األنظمة، وال واإلسالمية، للتعرف ع النماذج ال جاءت 
ها. كما قام باستقراء عدد من أنظمة، ووثائق، عدد من شركات  م مقوما ومعرفة أ

ن  افل،  عدد من الدول العربية واإلسالمية، باإلضافة إ التأم ي، أو الت التعاو
ة الصادرة عن تلك الشركات.    استقراء التقارر املالية السنو

  حدود الدراسة:

انية: دود امل ن،  اثن  أوًال: ا لقد قام الباحث باستقراء األنظمة، والقوان
: اململكة العربية السعودية، عشرة دولة من الدول العربية واإلسالمي ة، و

ة السودان، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، وقطر، والبحرن،  وجمهور
ة  جمهور يا، وا ة، واململكة األردنية الهاشمية، ولي ة العربية السور جمهور وا
ة باكستان. كما قام باستقراء  يا، ودولة بروناي، وجمهور جزائرة، ودولة مال ا

وأنظمة، وتقارر عدد من الشركات،  ثالث عشرة دولة من الدول العربية، وثائق 
ي:   واإلسالمية، ع النحو اآل

افل.  .١  اململكة العربية السعودية: شركة ساب ت

ي،  .٢ ن التعاو ان للتأم ن اإلسالمية، وشركة شي السودان: شركة التأم
ن.  والشركة التعاونية للتأم
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افل العام. وشركة األمان.اإلمارات العربية املتحدة:  .٣  شركة النور للت

٤. . اف ن الت ة: شركة العقيلة للتأم ة العربية السور جمهور  ا

افل .٥ ركة للت ن، وشركة ال ، )٥(اململكة األردنية الهاشمية: الشركة األو للتأم
ن اإلسالمية.  وشركة التأم

افل. .٦ ، وشركة بوبيان للت اف ن الت وت: شركة وثائق للتأم  ال

 .بيمة)، والشركة اإلسالمية القطرة للتأمن( قطر: شركة الضمان للتأمن اإلسالمي .٧

 Legal & General Gulf Takaful البحرن: شركة .٨

٩.  . افل العائ  مصر: شركة النيل للت

ن. .١٠ افل للتأم يا: شركة الت  لي

يا  .١١ افل، وشركة مال افل، وشركة االتقاء للت يا: شركة اإلخالص للت مال
 .AM Family Takaful، وشركة HSBC AMANAH TAKAFULافل، وشركة للت

افل. .١٢  بروناي: شركة بروناي دار السالم للت

١٣.  . افل العائ ية للت و  باكستان: والشركة الباكستانية ال

ها،  ن الدول ال تمت دراستھ أنظم سيط ب الحظ القارئ وجود اختالف  و
ها. فقد خلت  ل وتلك ال تمت دراسة شركا الدراسة من بيان التجارب العملية ل

صول ع بيانات  رجع ذلك لعدم تمكن الباحث من ا جزائر. و من إيران، وا
ها. كما يالحظ القارئ  ية، عن الشركات املوجودة ف باللغة العربية، أو اإلنجل
ت، ومصر، ع الرغم من عدم وجود  و افل  كل من: ال م لشركات ت وجود تقو

افل  تلك الدول. ألن من شأن دراسة أنظمة خا ي، أو الت ن التعاو صة بالتأم
ستحق  يًا و س ها تجارب قديمة  ذه الدراسة. كما أن عددًا م ذه التجارب إثراء 

                                                            
لة من قبل السلطا٥( ي ذه الشركة حاليًا إلعادة  تصة.) تخضع   ت امل
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ها  ن، واألنظمة، ال تمت دراس عض القوان الدراسة. كما يالحظ القارئ أن 
عضها عا افل، وأن  ي أو الت ن التعاو جزائري، خاصة بالتأم م مثل القانون ا

هما ينصان  ن ضمن الدراسة أل ذين القانون والقانون السوري. وقد أدرج الباحث 
ن التجاري،  ي، أو التأم ن التعاو ان قيام الشركات بتطبيق نموذج التأم ع إم
ن يخضعان لنفس القانون. ولم يقم الباحث بدراسة جميع الشركات  وأن النموذج

ل محل الدراسة لتعذر ذلك. حيث اقتصرت الدراسة ع الشركات العاملة  الدو 
ها، أو من  ار صول ع بيانات كافية لها من خالل ز ال تمكن الباحث من ا

رنتخالل مواقعها ع    . اإلن

دود املعرفية: ثانياً    ا
ها  األنظمة،  ، ومقوما افل العائ لقد تم التعرف ع نماذج الت

شرعات، من ي أو  وال ، والتكييف القانو افل العائ ي: مفهوم الت خالل ما يأ
ن الشركة وحملة الوثائق فيما يتعلق  راك، والعالقة ب النظامي للقسط أو االش
جز، والرقابة الشرعية.  راكات، والفائض وال ثمار االش ن واس بإدارة عمليات التأم

ي، أو الت ن التعاو ها عملًيا من خالل كما تم التعرف ع نماذج التأم افل، ومقوما
ن الشركة  راك، والعالقة ب ي أو النظامي للقسط أو االش ي: التكييف القانو ما يأ
راكات، والفائض  ثمار االش ن، واس وحملة الوثائق فيما يتعلق بإدارة عمليات التأم
ي، أ ن التعاو رز نماذج التأم ذه النقاط  ال ت مكن القول إن  جز. و و وال

م، من حيث قيام تلك  ها  ال تمكن من التقو ا، وعملًيا. كما أ افل، نظرً الت
رع. ًا، وعمليًا، ع املعاوضة، أو الت   النماذج نظر

طط مخطط الدراسة:  ر وفق امل داف الدارسة الس لقد استد الوصول إ أ
ي:   اآل
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افل العائالفصل األول    : البناء النظري للت

افل العائ والهدف منھ. املبحث األ   ول: مفهوم الت
ن حملة  راك (العالقة ب ي للقسط أو االش ي: التكييف القانو املبحث الثا

عضهم ببعض).   الوثائق 
ن.املبحث الثالث:  ن حملة، وشركة التأم   العالقة ب

جز. ع: الفائض وال   املبحث الرا
امس: الرقابة الشرعية.   املبحث ا

ي: الت الفصل نالثا   طبيق العم للتأم

ها بدراسة سوق  ذا الفصل ع ثالثة عشر مبحًثا، يختص كل م اشتمل 
ي: السوق السعودي. والسوق  من األسواق محل الدراسة، و ع النحو اآل
 . و . والسوق ال ي. والسوق القطري. والسوق البحر ي. والسوق اإلمارا السودا

ي. والسوق السوري.  . والسوق املصري. والسوق والسوق األرد و والسوق ال
ي. وسوق د . والسوق املال ي. اللي  ولة بروناي. والسوق الباكستا
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  الفصل األول 

افل العائ   البناء النظري للت
  

ن محل الدراسة ع مصط واحد للبديل  لم تتفق األنظمة، والقوان
عضها مصط  ن. فقد استخدم  رض للتأم ي. اإلسالمي املف ن التعاو التأم

ن  م مصط التأم ر افل. واستخدم غ عضها اآلخر مصط الت واستخدم 
ن  ن ع مصط واحد ملا يقابل التأم . كما لم تتفق تلك األنظمة والقوان اف الت
يل  اص  الشركات التجارة. فقد استخدم النظام السعودي ع س ع األ

ماية واال  ن ا يل املثال مصط تأم ي ع س دخار. واستخدم القانون السودا
ن  ي مصط التأم . واستخدم القانون اإلمارا افل العائ املثال مصط الت
، أو  افل العائ ديث عن مقومات نماذج الت تم ا اص. و اف ع األ الت
ن، عدد من الدول العربية واإلسالمية من  اص  أنظمة، وقوان تأمينات األ

اص)، والهدف منھ. خالل  ( تأمينات األ افل العائ األمور اآلتية: مفهوم الت
عضهم  ن حملة الوثائق  راك (العالقة ب ي للقسط أو االش والتكييف القانو

ن. و ببعض). و  ن حملة، وشركة التأم جز.العالقة ب   الرقابة الشرعية. والفائض وال
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  املبحث األول 

افل العائ (تأمينات اص) والهدف منھ: مفهوم الت   األ

  أوًال: النظام السعودي
ي ن التعاو ستخدم )٦(استخدم النظام السعودي مصط التأم ، ولم 

ل أعباء  ن بأنھ: (تحو افل. وقد عرف النظام التأم ، أو الت اف ن الت مصط التأم
سار  هم للضرر أو ا ن، وعوض من يتعرض م ن لهم إ املؤّمِ اطر من املؤمَّ ة من امل

ن) قبل املؤّمِ
ن إ ثالثة أقسام .)٧( ن العام بفروعھ )٨(وقسم فروع التأم : التأم  ،

ماية واالدخار ن ا . وتأم ن الص تلفة. والتأم ن الص )٩(امل . وقد عرف التأم
ـدمات، واملسـتلزمات  ة، وجميـع ا اليف الطبية، واألدو ن ع الت بأنھ: (التأم

رامج الطبية) الطبية، والعالجية، ماية بأنھ: (عمليات  .وإدارة ال ن ا وعرف تأم
جزئي، أو املؤقت، للفرد،  ، أو ا جز الدائم الك ن ال تتعلق بآثار الوفاة، وال التأم

ن ال يدفع )١٠(واملجموعات) ماية مع االدخار بأنھ: (عمليات التأم ن ا . وعرف تأم
ن مبلغًا، أو مبالغ،  هـا املـؤِمّ ها حصيلة االدخار،  تارخ مستقب مقابـل بموج بما ف

راكات) ن لھ من اش ماية واالدخار: )١١(مـا يدفعـھ املؤمَّ ن ا عرف آخر: تأم . وجاء  
                                                            

ها  النظام. حيث يطبق جميع الشركات صيغة  )٦( ي الصيغة الوحيدة املسموح  ن التعاو عد صيغة التأم
ي فقط. ن التعاو  التأم

ي السعودي. وقد عرفت ٧املادة األو (فقرة )٧( ن التعاو ) من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأم
ن لھ عند ) من املادة نفسها و ١٧(فقرة  عوض املؤمَّ ن بأن  ها: (عقد يتعهد بمقتضاه املؤّمِ ن بأ ثيقة التأم

ن لھ) راك الذي يدفعھ املؤمَّ سارة املغطى بالوثيقة، وذلك مقابل االش وعرفت الفقرة  .حدوث الضرر أو ا
ن، مقابل موافقة  ١٨ ن لھ للمؤّمِ راك بأنھ: (املبلغ الذي يدفعھ املؤمَّ ن ع من نفس املادة االش املؤّمِ

ب املباشر  وقوعها خطر مؤمن منھ). وعرفت  ون الس سارة ال ي ن لھ عن الضرر، أو ا عوض املؤمَّ
راك، بأنھ:  ي السعودي القسط أو االش املادة األو من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الص التعاو

ا الوثيقة خالل (املبلغ الواجب األداء للشركة من قبل حامل الوثيقة، مقا ية ال توفر بل التغطية التأمي
ن).    مدة التأم

 املادة الثالثة من نفس الالئحة. )٨(
افل العائ   )٩( ن. ومصط الت عض القوان اص   ن مصط تأمينات األ ذين النوع يطلق ع 

 البعض اآلخر.
ن. )١٠( عض القوان الة الوفاة   ياة  ن ا  س تأم
ن. )١١( عض القوان الة البقاء   ياة  ن ا  س تأم
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لية،  غطية للمجموعات أو األفراد ضد تبعات الوفاة، واإلعاقة ال ن يوفر  و تأم
جزئية، بموجب نظام ادخار/تقاعد مقابل قسط إضا ي . )١٢(دفعھ املؤمن لھوا

سبة للمؤمن  اص  النظام السعودي بال ع أن الهدف من تأمينات األ ذا  و
ن ن رؤوس األموال،  تارخ مع و و االدخار، وت   .لھ 

ي  ثانًيا: القانون السودا
ي ن التعاو افل. وقد فرق )١٣(استخدم القانون مصطل التأم ، والت

ن والت ي للتأم ن م٢٠٠٣افل لعام القانون السودا ي، وب ن التعاو ن التأم ، ب
ي ضد األضرار، أو من املسؤولية  ن التعاو ن عن التأم ر بالتأم افل. حيث ع الت
م فيھ املؤمن نيابة عن  ي بأنھ: (عقد يل ن التعاو رتبة عن األضرار. وعرف التأم امل

من املال، أو أي عوض، املؤمن لهم، بأن يؤدي إ املؤمن لھ أو إ املستفيد مبلًغا 
ن  العقد، وذلك مقابل  طر املب ادث املؤمن ضده، أو تحقق ا  حالة وقوع ا

امات املؤمن) رع، ملقابلة ال . )١٤(مبلغ محدد يؤديھ املؤمن لھ للمؤمن، ع وجھ الت
افل بأنھ:  اص. وعرف عقد الت ماية األ ي  ن التعاو افل عن التأم ر بالت وع

 إاملؤمن لھ، أو  إم فيھ املؤمن نيابة عن املؤمن لهم بأن يؤدى (عقد يل 
ب املوجب لدفع  ا،  حالة تحقق الس ً املستفيد، مبلًغا من املال، أو إيراًدا دور
رع،  افل، وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديھ املؤمن لھ للمؤمن، ع وجھ الت مزة الت

امات املؤمن) افل . ولم ينص الق)١٥(ملقابلة ال انون صراحة ع الهدف من الت
رك. سبة للمش   العائ بال

                                                            
ن.  )١٢( ع فائض عمليات التأم  الفقرة ن، من التعرفات العامة. سياسة توز
ن التعاوي فقط )١٣( ي أول قانون يلزم الشركات بالعمل وفق صيغة التأم  .عد القانون السودا
ي لع )١٤( افل السودا ن والت  . م١٣/٧/٢٠٠٣، الصادر  ٢٠٠٣ام املادة الثالثة قانون التأم
عة من نفس القانون.  )١٥(   املادة الرا
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 )١٦(ثالًثا: قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة
. وقد عرفت املادة األو من قرار  اف ن الت استخدم القانون مصط التأم

ن رقم  يئة التأم س  عاقدي م٢٠١٠، لعام ٤رئ اف بأنھ: (تنظيم  ن الت ، التأم
ه ن،  مواجهة أخطار جما  رك ن مجموعة من املش دف إ تحقيق التعاون ب

س  ن حساب  و ن، يؤدي إ ت راك مع هم بدفع اش معينة. حيث يقوم كل م
طر  ن، يتم من خاللھ دفع التعوض املستحق، ملن يتحقق ا رك حساب املش

ساب،  ذا ا اف بإدارة  ن الت سبة إليھ. وتقوم شركة التأم ثمار األموال بال واس
افأة معينة) : )١٧(املتجمعة فيھ، مقابل م اف إ ن الت . وقد قسم القانون التأم

الھ.  اف العائ بجميع أش ن الت شمل التأم اص و اف لأل ن الت التأم
صية  وادث ال اف ل ن الت الھ. والتأم اف الص بجميع أش ن الت والتأم

ن الت اف للماملرتبط بالتأم ن الت . والتأم اف ماف العائ ن الت ات. والتأم تل
عة من القانون الهدف من تأمينات )١٨(للمسؤوليات . كما حددت املادة الرا

ت  ن. حيث بي ن رؤوس األموال،  تارخ مع و اص واملتمثل  االدخار، وت األ
شمل الفروع اآل ن األموال  و اص وعمليات ت ن األ ن ع أن تأم تية: التأم

ون  ن ال ي شمل جميع عمليات التأم شمل فيما  ياة بجميع أنواعھ، و ا
جز، أو بلوغ سن معينة، أو  ب الوفاة، أو ال س ها دفع مبالغ معينة،  الغرض م

                                                            
ن التجاري، أو   )١٦( سمح للشركات بالعمل وفق صيغة التأم عد اإلمارات العربية املتحدة من الدول ال 

اف بنظام، أو قانون خاص بھ. ن الت عد أيضًا من الدول ال تخص التأم . و اف ن الت  صيغة التأم
)١٧(   ، اف ن ت راك، وبعقد تأم ة االش ص الذي يرتبط بوثيقة عضو رك بأنھ: (ال عرفت نفس املادة املش

راك والذي يحق لھ أو م بدفع االش ل ها التنازل.  و االت ال يجوز ف نازل إليھ  ا لورثتھ أو من ي
ن  الش رك صول ع التعوض أو املنافع ال يقدمها حساب املش راك بأنھ: ا ركة). كما عرفت االش

اف  ن الت راكھ  حساب التأم رع لقاء اش ام بالت رك بدفعھ ع أساس االل (املقابل الذي يتعهد املش
ها:  راك بأ ة االش ستحق). وعرفت وثيقة عضو لدى الشركة، لتعوض األضرار، أو لدفع املنافع ملن 

ا الشركة،  عالقة (الوثيقة ال تتضمن األسس واملبادئ الر  عتمد اف ال  ن الت سة للتأم ئ
ها:  اف بأ ن الت راكھ). وعرفت وثيقة التأم رك عند اش ها املش ها، وال يجب أن يوافق عل ن  رك املش
ن أو  امات الطرف رك واملتضمنة شروط العقد، وحقوق وال ن الشركة واملش رمة ب (الوثيقة امل

ق لهذه الوثيقة). املستفيدين من التأم ، وأي م اف   ن الت
امسة من القانون. )١٨( عة وا  املادتان الرا
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ن األموال  و شمل عمليات ت ثمارة. كما  ياة املرتبط بأدوات اس ن ع ا التأم
ون الغرض م ن رأس مال يدفع  تارخ محدد مقابل قسط و تلك ال ي و ها ت

ياة، أو الوفاة. وقد نص  ة، دون أن يرتبط ذلك باحتماالت ا أو أقساط دور
ره من  اص، وغ اف لأل ن الت ن أعمال التأم جمع ب القانون ع عدم جواز ا

ات، واملسؤولية افل األخرى كاملمتل ركات ال . كما ألزم القانون الش)١٩(أعمال الت
اف ع  ن الت ن التأم اف الفصل التام ب ن الت تمارس حالًيا جميع أنواع التأم
ل خاص  ا، وفنًيا. وبش اف مالًيا، وإدارً ن الت ره من أنواع التأم اص، وغ األ
ن الذي  ن تمام االنفصال بحسب نوع التأم ن منفصل رك ن للمش وجود حساب

موال املتوفرة  كل حساب ملواجهة املسؤوليات تمارسھ الشركة. وتخصيص األ 
ساب ذا ا رتبة ع    . )٢٠(امل

ًعا: القانون القطري    )٢١(را

افل، نظًرا ألنھ  ن، ومصط الت استخدم القانون القطري مصط التأم
افل. فقد جاء   ن التجاري، أو صيغة الت سمح للشركات بالعمل وفق صيغة التأم

ها املادة األو من ال ن، بأ ن، وشركة إعادة التأم ي: تحدد شركة التأم باب األول ما يأ
افل، وإعادة  ن، والت ن، وإعادة التأم مة مرخصة تزاول عمليات التأم أي شركة مسا

عرف القانون رقم  افل. و م بموجبھ م٢٠١٢، للعام ١٣الت ن بأنھ: عقد يل ، التأم
ص املستف يد، مبلغًا من املال، أو دخًال مناسبًا، أو املؤمن بالدفع للمؤمن لھ، أو ال

ها  العقد،  اطر املشار إل عوض ما آخر، عند حدوث أي فعل، أو تحقق امل أي 

                                                            
عة من القانون. )١٩(  املادة السا
 من القانون. ٢٣املادة  )٢٠(
، من الباب األول منھ: م٢٠١٢، لسنة ١٣القانون رقم  )٢١( شمل كما جاء  املادة األو و  املؤسسات . و

ا من املؤسسات املالية اإلسالمية: البنو  ر ل، وغ ثمار والتمو ن واالس ن وإعادة التأم ك، وشركات التأم
ذا القانون،  ام  رخص لها وفقًا ألح ا وتنظيم أعمالها قرار من املصرف، وُ املالية ال يصدر بتحديد

ل وغ ثمار والتمو ن واالس ن وإعادة التأم عض األعمال املصرفية وأعمال التأم ا من بمزاولة كل أو  ر
ام الشرعة اإلسالمية ا املصرف، طبقًا ألح شطة املالية ال ُيحدد دمات واأل  .األعمال وا
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. ولم يقدم )٢٢(مقابل قسط، أو أقساط، أو أي مبلغ ما آخر، يدفعھ املؤمن للمؤمن)
اص، افل. وقد عد القانون تأمينات األ عرفًا خاصًا بالت وعمليات تجميع  القانون 

شملها القانون  ن ال  شمل: )٢٣(األموال ضمن أنواع التأم ياة . و  ن ع ا التأم
ن ضد األضرار و  .بجميع أنواعھ صية، بما  ذلك التأم وادث ال ن ضد ا التأم

صية، وأخطار املهنة، وحوادث العمل، والسرقة، وخيانة  وادث ال الناجمة عن ا
اصاألمانة، والتأم ن ضد العالج الط طول و  .ن ضد املسؤولية املدنية لأل التأم

ن ع عمليات تجميع األموال .األجل ن القانون صراحة الهدف من  .والتأم ولم يب
سبة للمؤمن لھ اص بال   .تأمينات األ

  خامًسا: القانون البحر
افل.م٢٠١٣استخدم القانون البحر املعدل   عرفھ وقد  ، مصط الت

تفق مع مبادئ الشرعة  بأنھ: ي، و ن التعاو اتفاق يقوم ع أساس التأم
ستخدم  رك بمبلغ من املال جزئًيا، أو كلًيا لصندوق  رع املش اإلسالمية. حيث يت

هم سائر ال قد تصي ن ضد األخطار، أو ا رك ر )٢٤(حصيلتھ ملساعدة املش . وع
ن طو افل العائ بأنھ عقد تأم ل األجل. ولم يو القانون صراحة عن الت

رك. سبة للمش افل العائ بال   الهدف من الت
                                                            

ن  )٢٢( ن واملؤمَّ ن املؤِمّ رم ب ن امل ن: عقد التأم املادة األو من الباب األول. وقد عرفت نفس املادة وثيقة التأم
قوق امل امات وا ام والشروط واالل وعرفت حامل وثيقة  .رتبة ع طر العقدلھ، واملتضمن األح

ون مستحقًا  شمل ذلك أي مستفيد ي ن، و ن بصفة قانونية  وقت مع ن بأنھ: مالك وثيقة التأم التأم
ن ملبلغ نقدي أو مرتب أو عوض ما طر  بموجب وثيقة التأم ادث أو تحقق ا أخر،  حالة وقوع ا

ن بالوثيقة   .املب
 ن القانون.، م٩٣املادة  )٢٣(

(24) TA-1.1.2: The concept of takaful involves the payment of contributions that are 
wholly or partially donated to form an insurance portfolio. The pooled resources are 
then used to pay indemnity when the insured risk occurs. The pooling of donations 
and assisting those in need through indemnity payments does not contradict Shari'a 
but is in line with the principles of compensation and shared responsibilities among 
the community. Amended: Jan & Oct 2007. 

Takaful 
Mutual insurance arrangements that conform to the principles of Shari'a. In 

a Takaful arrangement, the participants contribute a sum of money as tabarru 
(donation) into a common fund, which will be used for mutual assistance of the 
members against specified loss or damage.  
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  السوريسادًسا: القانون 
ن. وقد عرفت املادة األو من املرسوم  استخدم القانون مصط التأم

شر السوري رقم  اطر من م٢٠٠٥، لعام ٤٣ال ل أعباء امل ن بأنھ: (تحو ، التأم
سارة  املؤمن لھ إ املؤمن، ام املؤمن بتعوض الضرر وا ن. وال مقابل قسط تأم

ن، فيما  ع إعادة التأم ن جميع املرادفات لها. كما  ع كلمة التأم للمؤمن لھ. و
ها) . وقد أشارت التعليمات التنفيذية للمرسوم إ أنواع )٢٥(ال يتعارض مع طبيع

ن رؤوس األموا و ياة، وت ها تأمينات ا ن وم ياة التأم ل. و قسمان: تأمينات ا
جزئي،  ، أو ا جز الدائم الك ن ال تتعلق بآثار الوفاة، وال شمل عمليات التأم و
ن ال يضمن  شمل: عمليات التأم ياة مع االدخار، و أو املؤقت. وتأمينات ا
ثمار،  تارخ  ها حصيلة االدخار واالس ها املؤمن مبلغًا، أو مبالغ، بما ف بموج

راكاتم ، مقابل ما يدفعھ املؤمن لھ من اش ع النص الصرح )٢٦(ستقب ذا  . و
ن  و و االدخار، وت سبة للمؤمن لھ  اص بال ع أن الهدف من تأمينات األ

ن.    رؤوس األموال  تارخ مع

ي ًعا: القانون األرد  سا
عاقد . وعرفھ بأنھ: (تنظيم  اف ن الت ي استخدم القانون مصط التأم

ن،  رك سمون املش اص  ن مجموعة من األ هدف إ تحقيق التعاون ب
طر واحد، أو أخطار معينة، وذلك من خالل تال آثار األخطار ال  يتعرضون 
ذه األخطار. وذلك  ضھ عن الضرر الناتج عن وقوع  م، بتعو يتعرض لها أحد

س  رع،  يل الت ن ع س هم بدفع مبلغ مع ام كل م راك. وتقوم شركات بال االش

                                                            
ن "البوليصة" عرفت املادة  )٢٥( ها: (عقد التأم ن بأ ن لھ، املتضمن  نفسها وثيقة التأم ن املؤمن، واملُؤّمِ رم ب امل

رتبة ع طر التعاقد). وقد نصت املادة  قوق امل امات وا أ، من نفس املرسوم ع ما ٢الشروط واالل
ن وإعا شطة التأم شر ع جميع أ ذا املرسوم ال ام  ي: (تطبق أح ن ال تمارس داخل يأ دة التأم

ي. ن التعاو شمل بذاك التأم ة). ل ة العربية السور جمهور   ا
يئة اإلشراف م٢٦/٥/٢٠٠٥املادة األو من التعليمات التنفيذية للمرسوم، الصادرة بتارخ   )٢٦( ، من قبل 

ن، تحت بند ثانًيا.  ع التأم
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ثمار أموال صندوق حملة  ، واس اف ن الت اف بإدارة عمليات التأم ن الت التأم
ا مضاربًا،  ا وكيًال، أو حصة معلومة باعتبار الوثائق، مقابل أجر معلوم، باعتبار
ام الشرعة  ذه التعليمات، وأح ام  ما معًا، وذلك بما يتفق مع أح أو كال

ها)اإلسالمية، وم ، ومن )٢٧(باد اف ن الت شر تلك التعليمات إ فروع التأم . ولم 
ن املعروفة. ولم تو صراحة  عرف ألي فرع من فروع التأم ثم، لم تقدم أي 

سبة للمؤمن لھ. اص بال اف ع األ ن الت  الهدف من التأم

  ثامًنا: القانون اللي
. وع اف ن الت عاقدي استخدم القانون مصط التأم رفھ بأنھ: (تنظيم 

ن  مواجهة أخطار معينة.  رك ن مجموعة من املش هدف إ تحقيق التعاون ب جما 
ن، يتم من خاللھ دفع التعوض املستحق ملن  راك مع هم بدفع اش حيث يقوم كل م
ساب،  ذا ا اف بإدارة  ن الت سبة إليھ. وتقوم شركة التأم طر بال يتحقق ا

ثمار األ  افاة معينة)واس ، من ١٦. وقد أشارت املادة )٢٨(موال املتجمعة فيھ، مقابل م
اف  ن الت اص، والتأم اف لأل ن الت ما: التأم ن  ن من التأم القانون إ نوع

ها لم تقدممللم ات واملسؤوليات. ولك هما. ومن ثم، لم يو القانون  تل عرفًا ألي م
اف ن الت سبة للمشركصراحة الهدف من التأم اص بال   . لأل

                                                            
اف٢املادة  )٢٧( ن الت عليمات تنظيم التأم شأن ٣٣، الصادرة بموجب القانون رقم م٢٠١١ لسنة ب، من   ،

عديالتھ لسنة  ن و  .م١٩٩٩تنظيم أعمال التأم
ية االنتقالية رقم  )٢٨( ومة اللي ر االقتصاد  ا شأن م٢٠١٢ ، لسنة٢٠١املادة األو من قرار وز  ،

. كما عرفت نفس املادة من نفس القرار امل اف ن الت ص الذي ممارسة أعمال التأم رك بأنھ: (ال ش
راك الذي يحق لھ، أو لورثتھ  م بدفع االش ل ، و اف ن ت راك، وبعقد تأم ة االش يرتبط بوثيقة عضو
صول ع التعوض، أو املنافع  ها التنازل، ا االت ال يجوز ف نازل لھ عليھ  ا ن، أو من ي الشرعي

ن  الشركة). وعرف رك ها: (الوثيقة ال تتضمن األسس ال يقدمها حساب املش راك بأ ت وثيقة االش
ها، وال يجب أن يوافق  ن  رك ا الشركة،  عالقة املش عتمد ، ال  اف ن الت سة للتأم واملبادئ الرئ

راكھ). ها املشارك عند اش  عل
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جزائري   تاسًعا: القانون ا
م املؤمن بمقتضاه  ن. وعرفھ بأنھ: (عقد يل استخدم القانون مصط التأم
ھ، مبلًغا من  ن لصا رط التأم ر املستفيد الذي اش بأن يؤدي إ املؤمن لھ، أو الغ

ن  العقد، وذلك املال، أو إيراًدا، أو أي أداء ما آخر،  حالة تحقق ا طر املب
ياة بأنھ: )٢٩(مقابل أقساط، أو أي دفوعات مالية أخرى) ن  حالة ا . وعرف التأم

ن، مقابل  م بموجبھ املؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن لھ، عند تارخ مع (عقد يل
ذا التارخ) ياة عند  ن ع )٣٠(قسط، إذا بقي املؤمن لھ ع قيد ا . وعرف التأم

ا ها بأن األ م املؤمن بموج ن املؤمن لھ واملؤمن، يل ص بأنھ: ( اتفاقية احتياط ب
ًعا،  حالة  ن مبلًغا محدًدا رأسماًال كان أو ر ب، أو املستفيد املع يدفع للمكت
ب بدفع  م املكت ل ادث، أو عند حلول األجل املنصوص عليھ  العقد. و تحقق ا

ن  حالة  . كما عرف)٣١(ليھ)األقساط حسب جدول استحقاق متفق ع التأم
ن للمستفيد، أو  الوفاة بأنھ: (عقد يتعهد بموجبھ املؤمن، بدفع مبلغ مع

ع )٣٢(املستفيدين، عند وفاة املؤمن لھ، مقابل قسط وحيد، أو دوري) ذا  . و
و  سبة للمؤمن لھ  اص بال النص الصرح ع أن الهدف من تأمينات األ

ن رؤوس و ن.  االدخار، وت   األموال  تارخ مع
                                                            

ن رقم  )٢٩( محرم  ٢١،  ٠٦-٠٤، واملعدل بالقانون رقم م١٩٩٥، لعام ٠٧املادة الثانية من قانون التأم
راير  ٢٠، املوافق ه١٤٢٧ ن بما عرفتھ بھ املادة م٢٠٠٦ف ي.  ٦١٩. وقد عرفت التأم من القانون املد

رب من التعرف ٦٥، ٦٤، ٦٠وانظر املواد  عرفات تق اص. و  ن ع األ عرف عقود التأم   ،
اضعة لهذا من نفس القانون ع أنھ يق ٢٠٣املذكور أعاله. وقد نصت املادة  ن ا شركات التأم صد 

ن. كما نصت ع ذلك املادة  عاضديات التأم محرم  ٢١،  ٠٦- ٠٤من القانون رقم  ٢٣األمر مؤسسات و
راير  ٢٠، املوافق ه١٤٢٧ ع خضوع  م١٩٩٥، لعام ٠٧من القانون رقم  ٢١٥. ونصت املادة م٢٠٠٦ف

جزائري،  ن للقانون ا ن وإعادة التأم ن: شركة ذات أسهم، شركة شركات التأم ن اآلتي ل وتأخذ أحد الش
عاضدي. وقد نصت املادة  ل   ٢٠، املوافق ه١٤٢٧محرم  ٢١،  ٠٦-٠٤من القانون رقم  ٣٤ذات ش

راير  دفًا م٢٠٠٦ف ل التعاضدي املذكورة أعاله  س للشركة ذات الش ، املتمم لقانون السابق ع أنھ ل
ه جب أن تضمن ملنخرط ًا. و هم  حالة وقوع أخطار. انظر تجار اما املة الل ة ال سو راك ال ا مقابل اش

جردة الرسمية. العدد  ، بتارخ ١٣. وانظر: العدد م١٢/٣/٢٠٠٦، املوافق ه١٢/٢/١٤٢٧، بتارخ ١٥ا
  . ه٧/١٠/١٤١٥، املوافق م٨/٣/١٩٩٥

 .م١٩٩٥، لعام ٠٧، من القانون ٦٤املادة  )٣٠(
 قانون.، من نفس ال٦٠املادة  )٣١(
 ، من نفس القانون.٦٥املادة  )٣٢(
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ي   عاشًرا: القانون املال
افل ظهوًرا ع مستوى العالم اإلسالمي.  ن الت ي أول قوان القانون املال
افل  افل. وقد نصت املادة األو من قانون الت ستخدم مصط الت وأول قانون 

ي: م١٩٨٤، لسنة ٣١٢رقم  ع خطة تقوم ع األخ، ع ما يأ افل"  وة، (ت
والتضامن، واملساعدة املتبادلة، وال تنص ع مساعدات مالية، واملساعدة 
هم ع  ن،  حالة الضرورة حيث يتفق املشاركون فيما بي املتبادلة للمشارك

مة لهذا الغرض) افل )٣٣(املسا ما: الت ن  افل إ قسم . وقد قسم القانون الت
افل الع ،Family Solidarity العائ . ولم يقدم القانون )٣٤( General Solidarityاموالت

افل العائ  هما. ولم يو صراحة الهدف من الت ل م ا محدًدا ل ً ًفا وا عر
رك. سبة للمش   بال

  حادي عشر: قانون سلطنة بروناي
افل لسنة  افل. وقد قسم  )٣٥(م٢٠٠٨استخدم قانون الت مصط الت
ما: الت ن،  افل إ قسم افل العام. وقد عرف القانون الت ، والت افل العائ

رك،  هدف إ املساعدة املالية، وعون املش افل الذي  افل العائ بأنھ: (الت الت
                                                            

(33) Takaful” means a scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance which 
provides for mutual financial aid and assistance to the participants in case of need whereby 
the participants mutually agree to contribute for that purpose;  
Takaful benefits” includes any benefit, pecuniary or not which is secured by a takaful 
certificate, and “pay” and other expressions, where used in relation to takaful benefits, shall 
be construed accordingly; 
“Takaful business” means business of takaful whose aims and operations do not involve any 
element which is not approved by the Syariah; 
Takaful certificate” includes any contract of takaful for family solidarity business or general 
business whether or not embodied in or evidenced by an instrument in the form of a certificate, 
and references to issuing a certificate shall be construed accordingly. References to a certificate 
of a takaful operator include any certificate in respect of which the operator is under any 
liability, whether the certificates were issued by the operator or the liability was transferred to 
the operator from another;    

(34) takaful business shall be divided into two classes— 
(i) family solidarity business which, in addition to all takaful business concerned with 

solidarity certificates shall include, in the case of any takaful operator, any type of takaful 
business carried on as incidental only to the operator’s other solidarity business; and 

(ii) general business, that is to say, all takaful business which is not family solidarity business,  
ي من العدد م٢٠٠٨أكتوبر،  ١٥صدر القانون   )٣٥( جزء الثا جردة الرسمية، ا  . ٦١، وشر  ا
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افل العام بأنھ:  .)٣٦(وأسرتھ،  حاالت حوادث الوفاة، واإلعاقة) وعرف الت
رك، وأسرتھ،  حاالت ( هدف إ املساعدة املالية، وعون املش افل الذي  الت

ب حادث عر أو  س ات، أو األصول، أو النفس،  سارة والتلف،  املمتل ا
وادث) رق، والفيضانات، وا عرف )٣٧(كارثة مثل: ا . وجاء  موضع آخر  

ام الشرعة اإلسالمية، يقوم ع األخوة، والتضامن،  افل: (نظام يتفق مع أح الت
رجم بتقديم ا اجة، حيث واملساعدة املتبادلة، وال ت رك عند ا ملساعدة للمش

راك لهذا الغرض) ركون ع اإلسهام، أو االش ولم يو القانون  .)٣٨(اتفق املش
رك. سبة للمش افل العائ بال   صراحة الهدف من الت

ي ي عشر: القانون الباكستا   )٣٩(ثا
افل. وقد عرفھ بأنھ: عتمد ع  استخدم القانون مصط الت (نظام 

ام الشرعة اإلسالمية، وال تنص ع مساعدات املساعدة ا ملتبادلة، وفًقا ألح
ن،  حالة حدوث طوارئ معينة. حيث يتفق  مالية، واملساعدة املتبادلة للمشارك

رك لهذا الغرض) مة  صندوق مش هم ع املسا . وقد قسم )٤٠(املشاركون فيما بي

                                                            
)٣٦( Family Takaful means: Takaful for financial aid and assistance to a participant and his 

th or disablement.family in case of his accidental dea  ي ٦١، من العدد ٢٩٨٢انظر: ص جزء الثا ، ا
، وفقا ألي من  شمل كل حكم شر جردة الرسمية. كما عّرف القانون حكم الشرعة اإلسالمية ل من ا
عدد  ذا ما يف املجال أمام  . و نب ي، وا نفي، واملال ، وا ب الفقهية األربعة: الشاف املذا

.االختيارات الف ب الشاف و املذ ب الدولة الرس و   قهية، دون التمسك بمذ
جردة الرسمية٦١، من العدد ٢٩٨٣انظر ص  )٣٧( ي من ا جزء الثا   .، ا

General Takaful means: Takaful for financial aid and assistance to a participant in case of 
loss or damage caused to his property, assets or body, due to a causality or disaster such as 
fire, flood, accident;  

جردة الرسمية.٢٩٨٤انظر: ص )٣٨(  ، من نفس العدد من ا
افل للعام  )٣٩( افل لقانون الت  .م٢٠١٢تخضع شركات الت
ما:  )٤٠( ن  افل إ قسم جماعات من قسم القانون الت افل لصا األفراد وا ع الت افل العائ "و لت

م، ع النحو املنصوص عليھ بموجب البند ( افل العام من املرسوم ٣) من املادة ٢األفراد وأسر . والت
افل و ما عدا الت .  و   العائ

(41) Family Takaful” means Takaful for the benefit of individuals, groups of individuals and their 
families, as provided under sub-section (2) of section 3 of the Ordinance;  
(a) “General Takaful” means Takaful other than Family Takaful;  
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افل العائ ما: الت ن،  افل إ قسم افل العام. وقد عرف القانون الت ، والت
عقد لصا األفراد، واملجموعات،  افل الذي  افل العائ بأنھ: الت الت

هم رك.)٤١(وعائال سبة للمش افل العائ بال   . دون توضيح صرح للهدف من الت

   

                                                                                                                                                  
(b) “Takaful” means a scheme based on mutual assistance in compliance with the provisions 

of Islamic shariah, and which provides for mutual financial aid and assistance to the 
participants in case of occurrence of certain contingencies and whereby the participants 
mutually agree to contribute to the common fund for that (AMENDED UP TO 
NOVEMBER 2011) purpose.   

      See: Insurance Ordinance, 2000, part 1  
(41) Family Takaful means Takaful for the benefit of individuals and groups of individuals and 

their families.  
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ي   املبحث الثا
راك ي للقسط أو االش   التكييف القانو
عضهم ببعض) ن حملة الوثائق    (العالقة ب

  ًال: النظام السعوديأو 
ن للقسط. ولكن يمكن  لم ينص النظام السعودي صراحة ع تكييف مع
عرف املادة األو من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الص  أن يفاد ذلك من 
راك، بأنھ: (املبلغ الواجب األداء للشركة من  ي السعودي للقسط أو االش التعاو

ا الوثيقة خالل مدة قبل حامل الوثيقة مقابل التغ ية ال توفر طية التأمي
يل  راك مدفوع ع س ن). حيث يدل النص السابق ع أن القسط أو االش التأم
يل املعاوضة. كما يفاد ذلك من  ن بذلك ع س ستحق مبلغ التأم املعاوضة، ل

ن   ، من املادة األو من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات١٨، ١٧الفقرت
ن راك التأم ن، واش عرف وثيقة التأم ي،   ن التعاو  . )٤٢(التأم

ي   ثانًيا: القانون السودا
ي لعام  افل السودا ن والت عة من قانون التأم نصت املادتان الثالثة، والرا

افل. كما نصت ع دفع القسط، أو م٢٠٠٣ ي، والت ن التعاو عرف التأم ، ع 
رع يل الت راك، ع س رع.االش يل الت ن بذلك ع س ستحق مبلغ التأم   . ل

                                                            
ن: والذي يتم )٤٢( ديث  التعرفات العامة عن عقـد التـأم ن ثكما يفاد ذلك من ا عاقدية ب ل بقيام عالقة 

هدد املؤمن لھ، فيقوم املؤمن بتغطيتھ، عن طرق التعهد بأداء  رض أن خطًرا ما  املؤمن واملؤمن لھ، تف
ام محدد للمؤمن لھ، أو للمستفيد  حالة وقوع الضرر. ان ظر: مـــبادئ حــمايــة عــمالء شركات قطاع ال

ن، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يوليو  عرف م٢٠١٤التأم . ومما جاء  نفس املوضع  
من لھ للمؤمن، إما كمبلغ مقطوع أو ع عدة  ن ال يدفعها املؤَّ لفة املالية لوثيقة التأم راك بأنھ: الت االش

ب املباشر  دفعات مقابل موافق وف الس سارة ال ي من لھ عن الضرر أو ا عوض املؤَّ من ع  ة املِؤّ
ها: طلب يقدمھ املؤمن لھ . وقوعها خطر مؤمن منھ عرف املطالبة بأ ومما جاء  نفس املوضع أيضًا  

ن ام وثيقة التأم  .أو املستفيد للشركة يطلب من خاللھ دفع مبلغ التعوض بموجب أح
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  دولة اإلمارات العربية املتحدة ثالًثا: قانون 
ن ع  نصت املادة التاسعة من القانون بوجوب أن تحتوي وثيقة التأم
رع. وقد نصت  ام بالت يل االل رك إنما يدفعھ ع س إيضاح، بأن ما يدفعھ املش

س أولهما حساب ، من النظام ع وجود ح٢٣املادة   ، افل العائ ن  الت ساب
راكات املدفوعة. وس  ثمار من االش اص باالس جزء ا ثمار. يحول إليھ ا االس
طر من  اص بتغطية ا جزء ا طر، يحول إليھ ا غطية ا اآلخر حساب 
راك  حساب واحد فقط، فيما عدا  وضع جميع االش راكات املدفوعة. و االش

افل ا اصالت افل ا ، والت افل العائ ن حسابات الت . مع مراعاة الفصل ب   .لعائ

ًعا: القانون القطري    را
راك.   لم ينص القانون ع تكييف للقسط، أو االش

  خامًسا: القانون البحر
رع بھ كليًا، أو جزئياً  راك يت افل ع أن االش عرف الت  . نص القانون من خالل 

  سوريسادًسا: القانون ال
ن ع أساس املعاوضة. حيث جعل  نص القانون السوري ع قيام التأم
رجم عمليًا بحصولھ ع  طر عن عاتق املؤمن لھ إ عاتق املؤمن، وامل ل ا تحو

راك. ونًا بدفع املؤمن لھ للقسط، أو االش طر، مر   التعوض عند حصول ا

ي ًعا: القانون األرد   سا
رعنص القانون ع قيام الت ام بالت . حيث يوضع )٤٣(افل ع أساس االل

ن. رك راك، أو القسط كلھ  جميع األنواع  حساب واحد، خاص باملش   االش

  ثامًنا: القانون اللي
راك  ، والسادسة، من القانون اللي ع أن االش نصت املادتان األو

رع ام بالت يل االل   . )٤٤(مدفوع ع س

                                                            
)٤٣( . افل  املادة األو عرف الت   ورد ذلك  
رع، ٤٤( ام بالت رك بدفعھ ع أساس االل راك بأنھ: املقابل الذي يتعهد املش ) عرفت املادة األو من القانون االش

ستحق اف لدى الشركة، لتعوض األضرار، أو دفع املنافع ملن  ن الت راكھ  حساب التأم  . لقاء اش
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ج   زائري تاسًعا: القانون ا
ن ع مبدأ املعاوضة. فقد جعل كًال من: مبلغ  جزائري التأم أقام القانون ا

رتبًا عليھ  نفس الوقت. بًا  وجود اآلخر، وأثرًا م ن، س ن، وقسط التأم   التأم

ي    عاشًرا: القانون املال
افل ع املساعدة املتبادلة. ولكننا نجد  الفقرة  ينص القانون ع قيام الت

لول الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، الصادرة عن املجلس  ٤١ من ا
افل بتطبيق نموذج الوكالة،  رض أن تقوم شركات الت ، أنھ يف شاري الشر االس
رع بجزء من القسط، أو جميعھ، ملساعدة  ركون ع الت رع. حيث يوافق املش والت

ن اآلخرن، ممن يحتاج إ املساعدة رك ذا معارض بنص القانون ع . )٤٥(املش و
ع املعاوضة. وتنم تجزئة القسط إ  ذا  افل ع املساعدة املتبادلة، و قيام الت
وضع اآلخر   اطر، و ، يوضع أولهما  صندوق امل افل العائ ن  الت جزئ
و  نما يوضع القسط جميعھ  صندوق واحد  ن. ب رك ثمار املش صندوق اس

افل،  ر العائصندوق الت افل غ افل العام، أو الت   . حالة الت

  حادي عشر: قانون دولة بروناي
راك، أو القسط. ولكن يفاد من  ن لالش لم ينص القانون ع تكييف مع
افل أنھ يقوم ع املعاوضة، حيث إنھ يقوم ع املساعدة املتبادلة،  عرف الت

ع املعاوضة. ذا   و
ي عشر: القانون الباكس يثا   تا

راك، أو القسط. ولكن يفاد من  ن لالش لم ينص القانون ع تكييف مع
افل أنھ يقوم ع املعاوضة، حيث إنھ يقوم ع املساعدة املتبادلة،  عرف الت
افل العائ إ  ع املعاوضة. وقد نص القانون ع تجزئة القسط  الت ذا  و

اف س صندوق ت ما  ما  ن، يوضع أحد نقسم رك وضع اآلخر  )٤٦(ل املش ، و
افل  و صندوق ت نما يوجد صندوق واحد  ن. ب رك ثمار املش صندوق اس

راكات افل العام، يدفع إليھ جميع االش ن  حالة الت رك   .)٤٧(املش
                                                            

(45) Bank Negara Malaysia. Shariah Resolutions in Islamic Finance. 2d Edit, 2010. P, 62. 
عوضهم منھ. )٤٦( ركون، حيث يتم  اطر ال قد يتعرض لها املش  يخصص الصندوق ملواجهة امل
 ، من املادة الثامنة.٥، ٤، ٣انظر الفقرات  )٤٧(
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  املبحث الثالث
ن  ن املؤمن لهم، وشركة التأم   العالقة ب

  أوًال: النظام السعودي
ي  لم ينص النظام السعودي ع ن التعاو ام شركات التأم وجوب ال

ن من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات  ن. ولكن املادة السبع بنموذج مع
عھ، تفيد اعتماد نموذج  اصة بكيفية حساب الفائض، وتوز ي، وا ن التعاو التأم
ون الشركة وكيًال بأجر عن حملة الوثائق  إدارة وتنظيم  الوكالة بأجر. حيث ت
ن. حيث يتمثل األجر  املصروفات الفعلية.  ثمار أموال التأم ن واس عمليات التأم

ا األق  ع.) ٪٩٠(وحصة من الفائض تبلغ  حد  من الفائض القابل للتوز

ي   ثانًيا: القانون السودا
ن. ولكن جاء  الفتوى رقم  لم ينص القانون ع وجوب اتباع نموذج مع

، عن الهيئة م٢٩/٨/١٩٩٥، املوافق ه٢/٤/١٤١٦خ ، الصادرة بتارم٤/١٩٩٥
و  جهاز املصر واملؤسسات املالية اإلسالمية، أن املتبع  العليا للرقابة الشرعية ل
ون الشركة وكيًال يحصل ع املصروفات  نموذج الوكالة، واملضاربة، مًعا. حيث ت

ضات، ومضاربً  راكات، ودفع التعو ا بحصة من الفعلية فيما يتعلق بجمع االش
راكات.  ثمار حصيلة االش  األرباح فيما يتعلق باس

  قانون اإلمارات العربية املتحدةثالًثا: 
رة للعمل بأحد  افل ا تركت املادة الثامنة من القانون لشركات الت
ما: نموذج الوكالة، ونموذج الوكالة واملضاربة مًعا. وقد نصت املادة  ن،  نموذج

افل، ع مقدار التاسعة من القانون، ع ن، أو الت  وجوب اشتمال وثيقة التأم
سابھ. وكذلك حصة الشركة من  ستحقھ الشركة، وكيفية اح أجر الوكالة الذي 
ن، وكيفية التوصل إ  رك ثمار حساب املش عائد املضاربة، أو أجر الوكالة عن اس

افل العام ذا العائد، أو األجر. كما نص ع فصل أموال الت ، عن أموال حساب 
. افل العائ   الت
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ًعا: القانون القطري    را
  لم يحدد القانون نموذًجا معيًنا يجب اتباعھ.

  البحرخامًسا: القانون 
ما: نموذج الوكالة، ونموذج  افل  ن للت أشار القانون إ وجود نموذج

و  ر تطبيًقا  البحرن و نموذج الوكالة واملضاربة مًعا. وأشار إ النموذج األك
ستخدم الوكالة واملضاربة مًعا.  افل. و ثمار أموال الت حيث تطبق املضاربة  اس

ر  يئة املعاي و املفضل لدى  ذا النموذج  الوكالة  إدارة عمليات االكتتاب. وأن 
فهم من القانون تفضيل  ية واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. و اس امل

ذا النموذج   .)٤٨(اتباع 

  ًسا: القانون السوريساد
ن.  لم يرد  القانون وجوب اتباع نموذج مع

ي ًعا: القانون األرد   سا
رة  إدارة عمليات  اف ا ن الت ي لشركات التأم ترك القانون األرد
ثمار أموال صندوق حملة الوثائق، مقابل مبلغ معلوم، أو  ، واس اف ن الت التأم

راكا ة معلومة من االش سبة سبة مئو ا وكيًال بأجر. أو  صلة، باعتبار ت امل
ما معًا، وذلك  ا مضاربًا. أو كال ة شائعة معلومة من الفائض باعتبار مئو
راكات  ثمار االش ن، ومضاربًا فيما يتعلق باس ا وكيًال  إدارة عمليات التأم باعتبار

ها. ام الشرعة اإلسالمية، ومباد صلة. وذلك بما يتفق مع أح   امل

                                                            
(48) TA-1.1.6 

In Bahrain, the current practice is to adopt the al wakalah model for underwriting activities 
and the al mudarabah for the investment activities of takaful. This approach appears to be 
that favored by the 'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions' ('AAOIFI'). The CBB Rules have been designed to be in line with AAOIFI 
standards and have been adapted to correspond to current industry practice. Amended: 
January 2007, Amended: October 2007. 
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  مًنا: القانون الليثا
ثمار  طار، وأعمال االس نص القانون اللي ع قيام عمليات إدارة ا
راكات من قبل الشركة ع أساس الوكالة، واملضاربة مًعا. ولكنھ  املرتبطة باالش
ستحقھ الشركة، وكيفية  اف تحديد أجر الوكالة الذي  ن الت ترك لشركات التأم

ذا األجر. وكذل ساب  ثمار اح ك تحديد حصة الشركة من عائد املضاربة عن اس
ذا األجر، أو العائد.  ساب  ن، وكيفية التوصل إ اح رك   حساب املش

جزائري    تاسًعا: القانون ا
، بتارخ ٠٩-١٣، من املرسوم التنفيذي رقم ٣٤، ٢٩، ٢٤يفاد من املواد رقم 

مقابل املصروفات  ، اتباع نموذج الوكالةم١١/١/٢٠٠٩، املوافق ه١٤/١/١٤٣٠
 الفعلية للشركة. 

ي    عاشًرا: القانون املال
افل العام.  افل ع أساس نموذج الوكالة  الت أقام القانون عقد الت
ن،  إدارة أموال  رك افل وكيًال بأجر عن مجموع املش ون شركة الت حيث ت

ضات املس ا، ودفع التعو ثمار راكات واس افل، من حيث جمع االش تحقة، الت
 . افل العائ افل. ونموذج الوكالة، واملضاربة مًعا  الت بات إعادة الت وعمل ترت
ثمار  افل، ومضارًبا  اس ون الشركة وكيًال بأجر  إدارة عمليات الت حيث ت

. افل العائ افل العام، وأموال الت ن أموال الت افل. مع الفصل ب  أموال الت

  ايحادي عشر: قانون دولة برون
قوم البعض  عضها ع مبدأ املضاربة. و افل، يقوم  ناك ثالثة أنواع من الت
اآلخر ع مبدأ الوكالة. حيث ترك القانون الباب مفتوحًا أمام الشركات الختيار 

افل العائ افل العام، وأموال الت ن أموال ال  .النموذج املناسب. مع الفصل ب

ي ي عشر: القانون الباكستا   ثا
افل العام ع مبدأ الوكالة بأجر، وأقام نموذج  أقام القانون نموذج الت

افل العائ ع أساس الوكالة، واملضاربة معًا.    الت
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ع   املبحث الرا
  الرقابة الشرعية

  

  أوًال: النظام السعودي
تضطلع مؤسسة النقد العربي السعودي بمهام الرقابة واإلشراف ع قطاع 

ن. وال يوجد  امل ها. كما لم يلزم النظام التأم يئة رقابة شرعية خاصة  ؤسسة 
يئات رقابة شرعية، ولم يمنعها من ذلك. ن  و ن بت   السعودي شركات التأم

ي   ثانًيا: القانون السودا
ن بمهام اإلشراف، والرقابة ع أعمال  يئة الرقابة ع التأم تضطلع 

جنة العليا س ال وجد  السودان ما  ن. و جهاز  التأم للرقابة الشرعية ل
ن  املصر واملؤسسات املالية. ولم يرد  النظام ما يفيد بإلزام شركات التأم

يئات شرعية، كما لم يرد ما يفيد باملنع من ذلك. ن  و  بت

  دولة اإلمارات العربية املتحدة ثالًثا: قانون 
ن. و  ن مهام الرقابة واإلشراف ع قطاع التأم يئة التأم وجد  تتو 

جنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية س ال . وقد ألزمت املادة )٤٩(الهيئة ما 
جنة  س  ها،  يئات رقابة شرعية ف ن  و ن بت العاشرة من النظام شركات التأم

ون من ثالثة أفراد. كما نصت املادة  ، ع وجود ١٦الرقابة الشرعية، ع أن تت
ن بناءً مراقب شر داخل شركات التأم ع جنة الرقابة الشرعية  ن،  ع توصية 

 بالشركة.

                                                            
  ، من النظام.١٧انظر: املادة  )٤٩(
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ًعا: القانون القطري    را
افل بوجوب  ألزم القانون املؤسسات املالية ها شركات الت اإلسالمية، وم

ها يئة رقابة شرعية ف ن  و ي: )٥٠(ت يئة الرقابة الشرعية ما يأ إجراء . وتتو 
ها، لضمان الرقابة الشرعية ع كافة أعمال املؤس شط سة املالية اإلسالمية وأ

ام الشرعة اإلسالمية امها بأح وإبداء الرأي امللزم  مدى توافق معامالت  .ال
ام الشرعة اإلسالمية. والنظر  ا مع أح وأعمال املؤسسة املالية اإلسالمية وعقود

ها من قبل مجلس إدارة املؤسسة املالية اإلسالمية لف    . )٥١( أية أمور ت

  خامًسا: القانون البحر
ها  ون مهم يئات رقابة شرعية ت ن  و افل بت ألزم القانون شركات الت

ام الشرعة اإلسالمية ها ألح شطة الشركة، والتأكد من مطابق . )٥٢(اإلشراف ع أ
افل ال تطرحها الشركة، وال تمنح  ق  تحديد منتجات الت ا ا كما أعطا

ر  مايمش  . )٥٣(ة ال تمنحها املنتجات التقليديةها نفس ا
                                                            

ل  كل١٠٦جاء  املادة  )٥٠( ش ُ يئة الرقابة  ، من القانون:  س " يئة مستقلة  مؤسسة مالية إسالمية 
جمعية العامة للمؤسسة،  هم ا عي ُ ها عن ثالثة،  الشرعية" للرقابة ع أعمال املؤسسة، ال يقل عدد أعضا
ام الفقھ والشرعة اإلسالمية  راء متخصصن  أح ون من علماء وخ ها، وتت راح مجلس إدار بناًء ع اق

دمات وا هم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديدوا عيي ون  شطة املالية، و وال يجوز عزل أو  .ألعمال واأل
ن ع  تع جمعية العامة، و ن إال بقرار من ا ها خالل مدة التعي يئة الرقابة الشرعية، أو أي عضو ف إقالة 

يئة الرقابة الشرعية أو عز  ن  عي عديل  مجلس إدارة املؤسسة إخطار املصرف بقرار  لها أو عند إجراء أي 
يئة الرقابة الشرعية ونظام عملها قرار من املصرف .شكيلها ة    .وصدر بتحديد شروط عضو

 من القانون. ١٠٨املادة  )٥١(
(52) TA-1.1.7 

Each licensed takaful firm is required to have a Shari'a Supervisory Board , whose duty is 
to direct, review and supervise the activities of the company in order to ensure that they are 
in compliance with Islamic Shari'a rules and principles. Amended: January 2007. 

(53) TA-1.1.8 
The CBB does not propose to establish Rules as to what constitutes a takaful product; this is 
a matter for each firm's Shari'a Supervisory Board . However, the CBB has an obligation to 
ensure that consumers of takaful products are afforded the same level of protection as that 
afforded to the purchasers of conventional insurance products. In addition, the CBB has an 
obligation to ensure that the operations of takaful firms do not represent a threat to the 
stability of Bahrain's financial services industry or wider economy. Amended: January 
2007.Amended: October 2007. 
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  سادًسا: القانون السوري
ن هيئة اإلشراف ع التأم س  ا ملا  ن  سور ، )٥٤(تخضع أعمال التأم

ا  عة لوزارة املالية. وقد أصدرت الهيئة قرار   ،/م.إ٢٩١/١٠٠رقم /والتا
يم٢٨/٩/٢٠٠٩ شارة للرقابة الشرعية   جنة االس شكيل ال ئة اإلشراف ، ب

ن  ن، وإعادة التأم ها املساعدة  تنظيم عمل شركات التأم ن، غاي ع التأم
اف (اإلسالمي) يئة رقابة شرعية   .)٥٥(الت ن  و ولم ينص القانون ع وجوب ت

افل، كما أنھ لم يمنع من ذلك.  شركات الت

ي ًعا: القانون األرد   سا
ن    يئة الرقابة ع التأم األردن مهام اإلشراف، والرقابة ع قطاع تتو 

ن  و ن بت افل شركات التأم عليمات الت ن. وقد ألزمت املادة الثامنة من  التأم
ها عن ثالثة أعضاء. كما ألزمت املادة  ها، ال يقل عدد أعضا يئات رقابة شرعية ف

، يتم اختياره  ن مراقب شر اف بتعي ن الت يئة الثانية عشرة شركات التأم من 
ا. ر  الرقابة الشرعية، أو من غ

  ثامًنا: القانون اللي
ن. وقد  ن مهام اإلشراف، والرقابة ع التأم يئة اإلشراف ع التأم تتو 
جنة عليا للرقابة الشرعية،  نصت املادة األو من القانون اللي ع وجود 

ن. كما نص ع و  يئة اإلشراف ع التأم لة  إطار  جنة رقابة مش جوب وجود 
، إلبداء الرأي  معامالت الشركة،  اف ن الت لة داخل شركة التأم شرعية مش

ام الشرعة اإلسالمية  . )٥٦(وبيان مدى اتفاقها مع أح

                                                            
شئت بموجب املر  )٥٤( شر رقم أ   . م٢٦/٩/٢٠٠٤، ه١١/٨/١٤٢٥ . بتارخ م٢٠٠٤، لعام ٦٨سوم ال
ة. )٥٥(   : انظر: موقع وزارة املالية السور
، والعاشرة من القانون. )٥٦(   املادتان: األو
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جزائري    تاسًعا: القانون ا
جزائري إ الرقابة الشرعية. شر القانون ا  لم 

ي    عاشًرا: القانون املال
ن   يتو البنك املركزي  ي مهام الرقابة، واإلشراف، ع قطاع التأم املال

عمل  ، الذي  شاري الشر س املجلس االس يا. وقد أوجد النظام ما  مال
ن افة شركات التأم شارًا ل ، من القانون شركات ٥٣. وقد ألزمت املادة )٥٧(مس

اجة. كما أنھ  شاري الشر عند ا ن بأخذ مشورة املجلس االس ألزم التأم
ها. يئات رقابة شرعية خاصة  ن  و ن بت  شركات التأم

  حادي عشر: قانون دولة بروناي
ن التقليدي، واإلسالمي. حيث  شرف البنك املركزي ع صناع التأم

ن لعام  ن التقليدي، قانون التأم افل ٢٠٠٦ينظم قطاع التأم حكم قانون الت م. و
ن اإلسالمي. ٢٠٠٨لسنة  نم قطاع التأم يئة اإلشراف املا و س  اك ما 

افل لعام ١٨. وقد نصت املادة )٥٨(الشرعية عليمات، أو قانون الت ، م٢٠٠٨، من 
افل يتم طرحھ من قبل الشركات. كما  ع وجوب موافقة الهيئة ع أي منتج ت

افل من مشورة الهيئة  املسائل ٨١نصت املادة  ان إفادة شركات الت ، ع إم
عملها. كما جعلت املادة الشرعية امل يئة رقابة ١٠تعلقة  ، من التعليمات وجود 

ن. جيل شركات التأم  شرعية من ضمن متطلبات 
   

                                                            
(57) Syariah Advisory Council” means the Syariah Advisory Council established under 

subsection 16B(1) of the Central Bank of Malaysia Act 1958. 
 2006 (S 5 /06)شأت الهيئة بموجب القسم الثالث من القانون  )٥٨(
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ي ي عشر: القانون الباكستا   )٥٩(ثا
جنة األصول واملبادالت الباكستانية مهام الرقابة، واإلشراف ع  تتو 

ن ش)٦٠(التأم س الهيئة االس جنة ما  وجد لدى ا ارة الشرعية، أو املجلس . و
شاري الشر ن )٦١(االس . وقد ألزمت املادة العاشرة من القانون شركات التأم

 : س Shariah Advisorبإيجاد ما 
)٦٣(، )٦٢(

Shariah compliance auditor، 
Shariah compliance officer

(٦٤)  

   

                                                            
(59) the Securities and Exchange Commission of Pakistan, with the approval of the Board, is 

pleased to make the Takaful Rules, 2012. 
(60) Commission” means the Securities and Exchange Commission of Pakistan established under 

section 3 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act, 1997 (XLII of 1997);    

  ، من القانون.٢٥انظر: املادة  )٦١(
  ، من القانون.٢٦انظر: املادة  )٦٢(
  .، من القانون ٢٧انظر: املادة  )٦٣(
  ، من القانون.٣٠انظر: املادة  )٦٤(
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ع   املبحث الرا
جز   الفائض وال

 أوًال: النظام السعودي
ن حددت املاد  ة السبعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأم

ها وزعت الفائض بواقع  ع. كما أ ي كيفية حساب الفائض القابل للتوز التعاو
و ) ٪٩٠( ون البا و ن. في ملة ) ٪١٠(حًدا أق لشركات التأم ى  حًدا أد

جز  حساب ا ن عند الوثائق. ولم يحدد النظام كيفية التعامل مع ال رك ملش
ن ال  بعاد وثائق التأم ع الفائض اس ن عند توز جب ع شركة التأم وجوده. و

ها  سبة ف ون ال ن الفردية ال  .)٦٥(أو أع) ٪٧٠(ت بعاد وثائق التأم جب اس و
ع دون دمجها مع  ددة من حساب فائض التوز سبة امل ها عن ال سبة ف تزد ال

شاط أخر  ن أنواع  رى عميل وثائق تأم ون باسم عميل واحد. ولكن إذا اش ى قد ت
هة  نفس نوع  شا اطر امل ن املنفصلة لتغطية عدد من امل عدًدا من وثائق التأم
ون باسم نفس العميل لتحديد  ذه الوثائق ال ت شاط، يجب دمج جميع  ال

  .)٦٦(سبة استحقاق الفائض

ي   ثانًيا: القانون السودا
شر القانون السو   جز. ولكن جاء لم  ي إ كيفية التعامل مع الفائض، وال دا

، م٢٩/٨/١٩٩٥، املوافق ه٢/٤/١٤١٦، الصادرة بتارخ م٤/١٩٩٥ الفتوى رقم 
جهاز املصر واملؤسسات املالية اإلسالمية، أن  عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية ل

ن  ن الذي يرجع كشركات التأم ًئا  فائض التأم ستحق ش ن. ال  رك قوق املش لھ 
جز  حساب حملة الوثائق عند  ء عن كيفية التعامل مع ال كما لم يرد أي 

ي، وجوده.  جميع الشركات العاملة  السوق السودا رك  ناك صندوق مش وجد  و
اجة جأ إليھ عند ا ققة، لي ن امل  .يوضع فيھ جزء من فوائض التأم

                                                            
ع الفائض.٢٢املادة  )٦٥(  ، من سياسات توز
 ، من نفس السياسة.٢٣املادة  )٦٦(
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  ة املتحدةن دولة اإلمارات العربيثالًثا: قانو 
صول ع ٢٥أعطت املادة  قتصر ا ع الفائض ملجلس اإلدارة. و ، حق توز

عة من نفس املادة ع أنھ ال  الفائض ع حملة الوثائق فقط. فقد نصت الفقرة الرا
ن،  رك ن من أي فائض تحققھ حسابات املش م ع أرباح ع املسا يجوز للشركة توز

سابات، املقرر بموجب إ جانب املقابل الذي تتقاضاه ا لشركة لقاء إدارة ا
. وقد نصت املادة  اف ن الت راك  وثيقة التأم ، من النظام ع كيفية ٢٨االش

ن، بحد  رك ساب املش جز، وذلك بتقديم قرض حسن من قبل الشركة  جة ال معا
رد من الفوائض املستقبلية، س ن  الشركة. ع أن  م  أق مجموع حقوق املسا
دفعة واحدة، أو ع دفعات. و حالة عدم قيام الشركة بذلك، يقدم األمر إ 

ا مناسبة   .املجلس التخاذ القرار بإيقاف الشركة عن العمل للمدة ال يرا

ًعا: القانون القطري    را
جز شر القانون إ كيفية التعامل مع الفائض، وال   . )٦٧(لم 

  خامًسا: القانون البحر
جز، وفقًا ألزم القان افل بوضع سياسة لتحديد الفائض، وال ون شركات الت

اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وأنھ يمكن تحديد  يئة امل ر  ملعاي
صول ع موافقة بنك البحرن املركزي كتابيًا ع  ر من سياسة، وأنھ يجب ا أك

جز  . كما )٦٨(ذه السياسة حساب حملة الوثائق من نص القانون ع سداد ال
ن م  . )٦٩(حساب املسا

                                                            
اص  ٩٨نصت املادة  )٦٧( ن ع األ ي: ال يجوز للشركات ال تزاول عمليات التأم من القانون ع ما يأ

ر مباشرة أي جز ها الناشئة وتجميع األموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غ اما ء من أموالها املقابلة الل
ن أو حملة الوثائق، أو إلقراض موظفي الشركة،  م عھ بصفتھ ربًحا ع املسا ن لتوز من وثائق التأم
ع األرباح ع  قتصر توز ها. و ن ال أصدر ها بموجب وثائق التأم اما أو ألداء أي مبلغ يخرج عن ال

ر اإلكتواري  تقررهمقدار الفائض املتحقق الذي ي ب   .حدده ا
(68) CA-8.5.1 

Every Takaful firm must develop a policy for determining the surplus or deficit arising 
from Takaful operations, the basis of distributing that surplus or deficit between the 
participants and the shareholders, and the method of transferring any surplus or deficit to the 
participants. The policy developed must consider all relevant AAOIFI standards including 
Financial Accounting Standard No. 13 'Disclosure of Bases for Determining and Allocating 
Surplus or Deficit in Islamic Insurance Companies'. The policy must be approved by the 
Shari'a Supervisory Board as well as the board of directors of the Takaful firm.  
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  سادًسا: القانون السوري
جز.  لم يو القانون السوري كيفية التعامل مع الفائض، وال

ي ًعا: القانون األرد   سا
سبة شائعة معلومة من الفائض إذا اختارت  افل  تتقا شركات الت

راكات تطبيق نموذج املضاربة، فيما يتعلق بإدارة عمليات التأم ثمار االش ن، واس
صلة راكھ. وال تتقا )٧٠(امل ع البا ع حملة الوثائق كل بحسب اش تم توز . و

ئًا من الفائض عند اختيار نموذج الوكالة، أو الوكالة واملضاربة معًا. وقد ألزم  ش
ساب حملة الوثائق   ن بتقديم قرض حسن  القانون  املقابل شركات التأم

اماتھحالة عدم   .)٧١(كفاية موجوداتھ لسداد ال
                                                                                                                                                  
CA-8.5.2 

More than one policy may be developed where the Takaful firm offers different types of 
insurance products. In any event, the company must have separate policies in respect of its 
general business and its long-term business and any surplus or deficit allocation must be in line 
with the policy developed under Paragraph CA-8.5.1. 

CA-8.5.3:  
On an annual basis, every Takaful firm must determine any surplus or deficit arising on each 
separate participant’s fund. The surplus distribution or remedial action for deficit reduction 
must be recommended by the actuary (see Paragraphs AA-4.3A.4 and AA-4.3A.5) and 
endorsed by the Shari'a Supervisory Board and the board of directors of the Takaful firm . 

CA-8.5.4 
The policy developed in accordance with Paragraph CA-8.5.1 must not be amended or 
changed without the approval of the Shari'a Supervisory Board. 

CA-8.5.4A 
Distribution of surpluses from the Participants' fund(s) is subject to the CBB's prior written 
approval. 

CA-8.5.5 
No Takaful firm is permitted to make any distributions to participants if either 
the participants' fund(s) does not, or through the payment of the distribution, would not meet 
all the capital available and solvency requirements set out in Chapters 1 and 2 of the Capital 
Adequacy Module. In addition the surplus distribution must not cause adverse financial 
implications or a deficit in the participants' fund(s) and the Takaful operator must ensure that 
the participants' fund(s) is sufficiently liquid to cover any proposed surplus distribution.  

(69) AA-4.2.13: Past version: effective from Jul 1 2007 - Sep 30 2007. 
To view other versions open the versions tab on the right. 
Possible remedial action to address the deficit noted in Paragraph AA-4.2.12 may include a 
transfer to be made from shareholders' funds of sufficient assets to make good the deficit or a 
reduction in non-guaranteed bonuses. 

  ، من القانون.٦انظر: املادة  )٧٠(
 ، من القانون.٧انظر: املادة  )٧١(
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  ثامًنا: القانون اللي
لم ينص القانون ع كيفية التصرف  الفائض. ولكنھ أشار  املادة 
ن،  رك عة منھ إ كيفية التصرف  حال عدم كفاية موجودات حساب املش السا

ساب. حيث ألزم شركات التأم ذا ا رتبة ع  امات امل اف ملواجهة االل ن الت
ام  ون االل ن. و م ن من حساب املسا رك ساب املش بتقديم قرض حسن 
ن   م امًا شامًال، حده األق مجموع حقوق املسا سن ال بتقديم القرض ا
رات  ذا القرض من الفائض الذي قد يتحقق  الف رداد  ون اس الشركة. و

جمعية العمومية القادمة. سواء بدفعة واحدة، أم بدفعات، وفق ًا ملا تقرره ا
ن  يئة اإلشراف ع التأم ام الشركة بذلك يرفع األمر إ  للشركة. و حالة عدم ال

ا مناسبة  . التخاذ اإلجراءات الالزمة إليقاف الشركة عن العمل، املدة ال ترا

جزائري    تاسًعا: القانون ا
، ١٤/١/١٤٣٠بتارخ ، ٠٩-١٣، من املرسوم التنفيذي رقم ٣٤نصت املادة 

ع الفائض ع حملة الوثائق فقط. وقد نصت )٧٢(م١١/١/٢٠٠٩املوافق  ، ع توز
،  ٣٢املادة  راك تكمي ، من نفس املرسوم ع حق مجلس اإلدارة  طلب اش

وظ.  جز م  حالة وجود 

ي    عاشًرا: القانون املال
ن ن حق مشاركة شركات التأم سام الفائض  أعطى القانون شركات التأم  اق

ساب حملة الوثائق عند  مناصفة. كما ألزمها  املقابل بتقديم قرض حسن 
سدد القرض مما قد يتحقق من فوائض  السنوات القادمة اجة، ع أن   . ا

   

                                                            
جردة الرسمية. العدد رقم  )٧٢(   . ٩. ص١٤/١/٢٠٠٩، املوافق ه١٧/١/١٤٣٠. بتارخ م٢٠٠٩، للعام ٣انظر: ا
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  حادي عشر: قانون دولة بروناي
تم  افل ع حملة الوثائق. و قق  صندوق الت ع الفائض امل يتم توز

ع ا تم توز ثمار. و ن حملة األسهم  صندوق االس ن حملة الوثائق، وب ألرباح ب
يل القرض  افل، من حساب حملة األسهم ع س جز  صندوق الت سديد ال

سدد من الفوائض املستقبلية.  سن، ع أن   ا

ي ي عشر: القانون الباكستا   ثا
ن، أو حملة الوثائق فقط. وتتو  رك  الشركة وضع يوزع الفائض ع املش

رع بجزء أو بجميع  ن الت رك حق للمش ع الفائض. و السياسات املتعلقة بتوز
سن من )٧٣(الفائض ن عن طرق القرض ا رك جز  حساب املش سدد ال . و

سدد من أي فوائض مستقبلية ن، ع أن  م   .)٧٤(حساب املسا
   

                                                            
 ، من القانون.٢١انظر: املادة  )٧٣(
  ، من القانون.٢٠، ١٩انظر: املادتان  )٧٤(
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ي   الفصل الثا
ن  التطبيق العم للتأم

  وق السعودياملبحث األول: الس
هاية  ن املرخص لها بالعمل  السوق السعودي ب بلغ عدد شركات التأم

ي الذي م٢٠١٤العام  ن التعاو عمل وفق نموذج التأم ن شركة،  ، خمًسا وثالث
ذه  ي، والئحتھ التنفيذية. وتخضع  ن التعاو ألزمها بھ نظام مراقبة شركات التأم

الحظ تماثل وثائق  الشركات جميًعا  عملها لهذا النظام، والئحتھ التنفيذية. و
ها ملزمة جميعها بموجب النظام  ي الصادرة عن تلك الشركات، أل ن التعاو التأم
بتطبيق نموذج واحد صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي. كما تتماثل 
ها ملزمة أيًضا بموجب النظام بنظام أساس،  سها، أل ها األساس، وعقود تأس أنظم

عد وثائق، وعقد  س، صادرن عن مؤسسة النقد العربي السعودي. ومن ثم،  تأس
ذه الشركات األساس، تطبيًقا عملًيا ملواد األنظمة  س، وأنظمة  وعقود تأس
ن  ي نوع ن التعاو صوص. وتقدم شركات التأم هذا ا واللوائح التنفيذية الصادرة 

ن شقيھ التأم ن من األضرار  ما: التأم ن  رق،  من التأم ع األشياء، مثل: ا
و  اص، و ن ع األ والسرقة. ومن املسؤولية، مثل: حوادث السيارات. والتأم
ذه الشركات  قوم النموذج الذي تطبقھ  افل. و ما يطلق عليھ البعض برامج الت
سم الفائض مع  ها تق ن، كما أ جانب ن ا عمليًا ع املعاوضة، واإللزام واملتبادل ب

ذه حملة الو  عض  افل  عد برامج ت ها تطبق ما نص عليھ النظام. و ثائق. حيث إ
افل، وشركة السعودي  افل، وشركة األ ت الشركات، مثل: شركة ساب ت

اص ن ع األ افل، نماذج للتأم ديث برامج شركة )٧٥(الفرس ت تم ا . وس

                                                            
ًا طبق عد عقود أو برامج الت )٧٥( افل،  افل، والسعودي الفرس ت افل الصادرة عن شركة األ ت

ا  ب، والصياغة فقط. و مقدار الرسوم ال تتقاضا رت عضها البعض. وال تختلف إال  ال األصل من 
افل فقط، نظًرا ألنھ  ديث عن برامج شركة ساب ت الشركة مقابل اإلدارة. وسوف يكتفي الباحث با

افل. سبق لل افل، والسعودي الفرس ت املة عن برامج األ ت  باحث تخصيص دراسة مت
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افل، وا افل، حيث سبق للباحث دراسة عقود شرك األ ت لسعودي ساب ت
ي أو  ديث عن التكييف القانو تم ا ها. وس افل،  دراسة خاصة  الفرس ت
ن،  ن حامل الوثيقة وشركة التأم راك، والعالقة ب النظامي للقسط أو االش

جز. ن ال   والرقابة الشرعية، والتصرف  الفائض وح

افل   )٧٦(املطلب األول: شركة ساب ت
ال  ٣٤٠أس مال مقداره ، بر م٢٦/١٠/٢٠٠٩تأسست الشركة   مليون ر

ي بواقع  ريطا ل من البنك السعودي ال من ) ٪٣٢٫٥(سعودي. و مملوكة ل
جمهور با رأس املال. وتقدم  (HSBC ASIA)األسهم، وشركة  ملك ا القابضة، و

ما: رامج  ن من ال   الشركة نوع

رامج التجارة .١ ن من األضرار خاصة بالشركات، ال :  برامج تأم
افل، يوضع فيھ وا س صندوق الت ملؤسسات. و تتمتع بصندوق واحد 

  القسط جميعھ.

ما: برامج األفراد: .٢ رامج  ناك نوعان من ال اص. و ن ع األ    برامج تأم

ماية لألفراد .٢٫١ س صندوق )٧٧(برامج ا ناك صندوق واحد   :
افل   يوضع فيھ القسط جميعھ. )٧٨(الت

                                                            
ام  )٧٦( ي طبقًا ملبادئ وأح عاو ن  افل: تأم عرف الت رامج   ام ال جاء  موقع الشركة  شروط وأح

افل للرعاية. صسالشرعة. انظر ع    . ٦يل املثال: برنامج ت
افل للرع )٧٧( افل للرعاية من شركة ساب جاء  برنامج ت و برنامج حماية خاص باألفراد: إن برنامج ت اية، و

عض غطية مالية لك ضد  ر  س توف دفھ الرئ افل يوفر لك منافع التغطية. و مخاطر الوفاة، أو  ت
جز، خالل مدة الوثيقة راكك، سوف تحصل ع منافع التغطية حسب املو فـي شهادة  .ال مقابل اش

افل، ام، والشروط، والضمانات، الت ناءات املذكورة صراحة، أو ضمنًا،  مع مراعاة األح والبنود، واالست
ها ها، أو املصادقة عل صول ع منافع التغطية  .فـي الوثيقة، واملالحق املرفقة،  راكاتك ل تخصص اش

ن رك غطيتك مع املش افل، والذي يتم بموجبھ   خرن فيھ.  اآل  من خالل دفعها إ صندوق الت
و صندوق  )٧٨( ن. و رك ي للمش عاو وفر التغطية ع أساس  افل و راكات الت ون من اش و الصندوق امل

ر منافع التغطية  و توف دفھ الوحيد  ام الشرعة اإلسالمية. و جما أسستھ الشركة وفق مبادئ وأح
ن فيھ. كما جاء  برامج ا رك ركة للمش ة املش و الصندوق بما يحقق املص افل:  ماية: صندوق الت

ثمار.  دخل فـيھ االس رنامج و ذا ال ن من النوع الذي يمثلھ  راكات لتغطية أخطار التأم ون من االش   امل
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ثمار  .٢٫٢ افل،  :)٧٩(واالدخار برامج االس ما: صندوق الت ناك صندوقان 
ثمار افل وصندوق االدخار. حيث يقسم القسط )٨٠(وصندوق االس ، أو صندوق الت

افل،  هدف الت افل،  افل  صندوق الت راك الت و اش ن، يوضع أولهما و إ جزئ
راك ي. واش عاو ن ع أساس  رك راك  والذي يوفر التغطية للمش ثمار، أو اش االس

ثمارا هدف االس ثمار  ، أو صندوق )٨١(الدخار، والذي يوضع  صندوق االس
رنامج.  هدف االدخار، بحسب ال   االدخار 

                                                            
يل املثال: )٧٩( ثمار ع س افل لالس   جاء  مقدمة برنامج ساب ت

ي متوافق عاو ن  ناإل  مبادئ الشرعة مع و عقد تأم ن سالمية ب افل املديرة  ما طرف شركة ساب ت
افل وحامل صندوق   إ واحدة، يوزع ملرة محدداً  مبلغاً  الوثيقة محددة. يدفع حامل ملدة الوثيقة، الت
صول يسعر الوحدة املتوفر  تارخ التقي ع بناءً  وحدات سبة معينة ل  منفعة ع م. تخصم منھ 

ثماره لصا  والبا التغطية، عتمد العقدتقوم الشركة باس  حامل مع االتفاق ع صاحب الوثيقة. و
ن مبلغ ع الوثيقة رك أثناء حالة ففي .منفعة التغطية و مع رنامج، تدفع  مدة وفاة املش ال

افل منفعة للمستفيد ،  حال الت ثمار العائ ذا نقصت منفعة االس منفعة  املبلغ وإذا كانت عن 
ثمار افل العا منفعة قدر االس ها فإن الشركةالت ر م ثمار فقط لدفعها  ئ أو أك تكتفي بمنفعة االس

ن يجمع أن الوثيقة رغبة حامل حال للمستفيد. و افل العائ ب ثمار ومنفعة منفعة الت   االس
هاء وفاة حال رك قبل ان جمع حق فلھ مدة الوثيقة، املش سبة ا ادة ال هما لكن بز راك بي  املدفوعة الش

افل ادة دون  الت راك أما ز هاء  حال االش رك ان ياة، سواء ع الزال الوثيقة واملش ن أجمع قيد ا  ب
ثمار، افل ومنفعة منفعة االس ، الت ، أم اكتفى بمنفعة العائ افل العائ امل الت س  الوثيقة  فل

امل سوى منفعة ثمار. و ق  الوثيقة االس ادة ا راك  ز  العقد. كما أن ء سرانأي وقت أثنا االش
ب لھ ق  أن  ثمار من حساب جزًءا ا ن  االس د، وباألسلوب اص بھ  أي وقت، إ ا ا

امل هما الشركة من وقت آلخر. كما أن  ن اللذين تو ق  أن يتقدم بطلب  املو الوثيقة ا
ا.  منفعة عقد إضا سواًء منذ البداية، أو خالل مدة الوثيقة، من أجل منفعة يجري تحديد مقدار

عض مخاطر املرض، أو اإلصابة، خالل مدة الوثيقة، مما  غطية مالية ضد  حيث يوفر العقد اإلضا 
ر ع آثار العقد من  جز، دون التأث وادث، أو ال ة، أو ا ور ال يقلل من أثر أية عوائق تتعلق بتد

. افل العائ ام، بموجب منفعة الت   إلزام، أو ال
عضها البعض تخضع  )٨٠( ثمارة مستقلة عن  ثمار:  صناديق أو محافظ اس عرف صناديق االس جاء  

ام الشرعة اإلسالمية. تؤسس، وتدار، من قبل مدير الصندوق.   ملبادئ، وأح
ثمار فـي حسابات االدخار النا )٨١( ون كافة خسائر االس جة عن ظروف السوق و/أو األوضاع تسوف ت

امل.  االئتم  انية، ع مسؤولية حامل الوثيقة بال
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ي أو النظامي راك أو القسط أوًال: التكييف القانو   لالش
راك الصندوق منحة مطلقة  ر اش عت رامج: ( عض ال ام وشروط  جاء  أح

افل) صية: (تقت شروط . كما جاء  برن)٨٢(لصندوق الت وادث ال افل ل امج ت
راكاتك إ صندوق  رع باش افل أن تت راك فـي صندوق الت ة  االش ي ملص عاو

رًكا فـي  ن حًقا مش رك سب كل واحد من املش ، وك ن ع أساس جما رك املش
راك نافًذا فـ ر االش عت رنامج. و ي التعوض، مقابل األحداث الواقعة ضمن شروط ال

افل صندوًقا مالًيا يتلقى  ر صندوق الت عت افل. و تارخ البدء املو فـي شهادة الت
تم دفع املطالبات املقدمة من قبل أي مشرك من ذلك  ن، و رك راكات املش اش
راكات  عد خصم االش ثمار،  الصنـدوق. كما أنھ يختص بأرباح، وخسائر االس

افل) رع  . مما يجعل)٨٣(املدفوعة إلعادة لت يل الت راك أو القسط مدفوًعا ع س االش
ناك ما يناقض ذلك.  رع. ولكن  يل الت ن مستحًقا ع س ون مبلغ التأم امل، لي بال

افل: ( راك الت ديث عن اش افل:فقد جاء  ا راك الت لفة  اش راك ت يمثل االش
عتمد )٨٤(منافع التغطية) رنامج الرعاية: ( مبلغ االستحقاق . كما جاء  التعرف ب

ماية الذي تختاره). وجاء  رنامج ع مبلغ ا ذا ال افل العائ   القياس ملنفعة الت
راكك، سوف تحصل ع منافع  افل التقاعد: (مقابل اش رنامج ت  التعرف ب
ام والشروط والضمانات  افل، مع مراعاة األح الوثيقة حسب املو فـي شهادة الت

يل املعاوضة ....). مما يجعل راك مدفوًعا ع س   .)٨٥(االش

                                                            
افل للرعاية. ص )٨٢( يل املثال: برنامج ت   . ١٧انظر ع س
رنامج. ص )٨٣( ام ال  .١٠انظر: شروط وأح
 انظر: املرجع نفسھ،  نفس املوضع.  )٨٤(
و برنامج حماية خاص باألفراد: )٨٥( صية، و وادث ال افل ل   جاء  مقدمة برنامج ت

شار إليھ من اآلن فصاعدًا سر شر  صية. و وادث ال افل ل افل أن تقدم لك برنامج ت كة ساب للت
و  س  دفھ الرئ اطر. وإن  ر املتوقعة، وامل ماية ضد األحداث غ رنامج، ل وادث، أو ال رنامج ا ب

ولقاء  ناتجة عن حادث، حسب املدرج فـي جدول املنافع. عوضك فـي حال تكبدك أية إصابة جسدية
و وارد فـي ال افلية كما  افل فسوف تتلقى حماية ت راكك فـي صندوق الت افل. اش رنامج فـي شهادة الت

ناءات، املذكورة صراحة، أو ضمنًا،  ام، واالست خضع ذلك للبنود، والشروط، والضمانات، واألح و
ها الحقًا.  قات املرفقة، أو ال تجري املصادقة عل   وامل
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ن الشركة حملة الوثائقثانًيا: ا   لعالقة ب
سبة  هما ع أساس الوكالة بأجر. حيث يتمثل األجر   تقوم العالقة بي
افل ومهامھ، والعائد  راكات. فقد جاء  التعرف بمدير الت ة معينة من االش مئو

ا شرات وشروط وأح رامج:الذي يتقاضاه     م ال

افل:  افل. و ال تقوم بإدارة، مدير صندوق الت (شركة ساب ت
افل. يقصد باإلدارة ثمار، صندوق الت اص بك بفعالية،  واس رنامج ا خدمة ال

راكاتك، ل مالئم، وحساب اش ش اطر  ة مطالباتك إن وجدت.  وتقدير امل سو و
افل من خالل عمليات اكتتاب حكيم ادة فائض الت ون وز ثمار ت ة. وإدارة االس

ون  رص بأن ت ام، ومبادئ الشرعة. مع ا ثمار  بطرقة موافقة ألح قيم االس
عة) افلية للمسؤوليات التا ديث )٨٦(متوافقة مع الطبيعة الت . وجاء أيًضا  ا

اليف، والنفقات، والضرائب،  افل: (يتحمل الصندوق جميع الت عن صندوق الت
فاظ ع ثماره، وأية مصروفات أخرى،  والرسوم، ل أصول الصندوق، واس

افل )٨٧(تخص الصندوق) ستحق شركة ساب ت . كما جاء أيًضا  رسوم الوثيقة: (
هم، يجري تحديده   ن حملة الوثائق، أو من ينوب ع ها، وب رسمًا بموجب اتفاق بي

افل) ر )٨٨(كل شهادة ت ي: اش شمل مصادر الصندوق ما يأ اكات . وجاء أيًضا: (
ضات من شركات إعادة  ها، والتعو ثمارا افل، وعوائد اس اصة بالت ن ا رك املش
ضات، ورسوم الوثيقة،  امات التعو شمل االل ن، وأية عوائد أخرى. و التأم
افل إلعادة  ثمار، والرسوم ال تدفع من صندوق الت ورسوم إدارة صندوق االس

ن. وتبقى االحتياطات  الصندوق ل تعزز قدرة الصندوق ع دفع التأم
جز،  و  افل، وما يقيد لھ،  ن ما يقيد ع صندوق الت عد الفرق ب املطالبات. و

                                                            
صية. صانظر ع )٨٦( وادث ال افل ل يل املثال: برنامج ساب ت   .١٧ س
افل للتعليم. ص )٨٧( يل املثال: برنامج ت  .١٤انظر ع س
ثمار. ص )٨٨( افل لالس يل املثال: برنامج ت  . ٢١انظر ع س
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افل) ذه )٨٩(أو فائض، صندوق الت راكات. و . وجاء أيًضا: (تؤخذ الرسوم من االش
لفة إدارة صندوق  رنامج، وت اليف االكتتاب، وإدارة ال الرسوم ملقابلة ت

افل) لفة االكتتاب، . و )٩٠(الت ذا األجر: (رسومنا لتغطية ت جاء أيًضا  تحديد 
،   )٩١()٪٤٩(واإلدارة، وإدارة الصندوق، تخضع إ اقتطاع رسم وقدره  كحد أق

راكك افل املعلن فـي  .من مبلغ اش ق بجزء من فائض الت ون للشركة ا وسوف ي
ا) ٪٣٥(هاية أي سنة مالية بحد ال يتجاوز  فل كرسم حافز أداء. من فائض الت

ذه الرسوم وإعطائك إشعاًرا مسبًقا) ر أي من  غي حق لنا    . )٩٢(و

افل ع فائض الت   ثالًثا: توز
افل، مستقطًعا منھ  و مبلغ فائض الت ن  ع ع املشرك الفائض املتوفر للتوز
ن التعاو افل املعلن لقانون شركات التأم ع فائض الت ي رسم حافز األداء. وخضع توز

افل  .)٩٣(املطبق فـي اململكة العربية السعودية، وموافقة مجلس إدارة ساب ت

افل جز صندوق الت ًعا:    را
االت ال  افل،  ا تقوم الشركة بمنح قروض بدون فوائد إ صندوق الت
ر كافية لسداد منافع التغطية املستحقة. ثم يجري  ها أصول الصندوق غ ون ف ت

افية لذلك. أما إذا استمر سداد القرض من قبل ا لصندوق، فور توفر األصول ال
ر االكتواري  ب شارة ا ن، فيجوز للشركة بناًء ع اس ت جز ملدة تتجاوز الس ال
ر  ب ا ا جز املتبقي بطرقة يحدد غطية جزء من ال ن  رك أن تطلب من املش

                                                            
يل املثال: املصدر نفسھ. ص )٨٩(  .١٧انظر ع س
يل املثال: املصدر نفسھ. ص )٩٠(  . ١٧انظر ع س
افل الراج ع رسم وكالة مقداره  )٩١( راكات. وقد حصلت شركة وقاية ) ٪٥٠(تحصل شركة ت من االش

راكات مع تحمل املصروفات، وتحصل اآلن ع ) ٪٣٠(سابقًا ع رسم وكالة مقداره  من ) ٪٦(من االش
ركون املصروفات، كما تحصل ع  تحمل املش راكات و ثمار االش) ٪٥٠(االش ها من أرباح اس راكات بصف

  مضاربًا.  
صية. ص )٩٢( وادث ال افل ل يل املثال: برنامج ساب ت  .١٠انظر ع س
افل االدخار. ص )٩٣( يل املثال: برنامج ت  .١٧انظر ع س
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ن جهة اإلشرافية ع التأم غطية  . وجاء  موضع آخر)٩٤(االكتواري، وا  كيفية 
افل سارة: ( فـي حال وجود خسارة عامة فـي صندوق الت س  ذه ا فسوف 

عود  ا من الفوائد، إ أن  سن ا سارة ع أساس القرض ا ذه ا ل  لتمو
سائر ع افل إ الفائض. وفـي حال استمرار، أو توقع استمرار ا  صندوق الت

ل فإننا نحتفظ بحق ز  راكاتك املستقبلية)املدى الطو   .)٩٥(ادة اش

  خامًسا: الرقابة الشرعية
يئة رقابة شرعية  الشركة تراقب أعمالها. ناك    توجد 

اص  السوق السعودي:   نموذج تأمينات األ
افل:   نموذج شركة ساب ت

ثمار واالدخار .١ ي :)٩٦(برامج االس رامج فيما يأ ذه ال م مقومات   :تتمثل أ

راكاتالشركة وكيلة  إ .١٫١ سبة معلومة من االش ن، مقابل   .دارة عمليات التأم

افل .١٫٢ هدف الت اطر  راكات  صندوق امل  .يوضع جزء من املتبقي من االش

ثمار .١٫٣ جزء املتبقي من االشراك  صندوق االدخار، أو صندوق االس  .يوضع ا

ثمار،  .١٫٤ ات صناديق االدخار واالس ثمار محتو الشركة وكيلة  اس
 صروفات اإلدارة.مقابل امل

                                                            
يل املثال: املصدر نفسھ.  نفس املوضع. وقد جاء  كيفية حساب الفائض والتصرف فيھ:  )٩٤( انظر ع س

جز  شأ فائض/ افل، بناءً قد ي اف فـي صندوق الت ،  ع مبلغ املطالبات املدفوعة ت ع أساس جما
ثمار صندوق  ها اس ثماري لألصول ال يتم فـ ذا  وع األداء االس ب جزء من  افل. وقد نقوم بتجن الت

ع الفائض ع الفائض كاحتياطي لتعزز مقدرة صندوق  افل ع دفع املطالبات. وسوف يتم توز  الت
افل ناقصًا رسم حافز األداء، واالحتياطي  ل ذلك فائض الت ن خالل السنة املالية املعنية. وش رك املش

جهات عد موافقة ا ن ملوافقة مجلس اإلدارة،  رك ع الفائض ع املش تصة،  املجنب. وخضع توز امل
افل اجة والضرورة. وفـي حال وجود خسارة عامة فـي صندوق الت ذه فسو  حسب ا س لتمول  ف 

افل إ الفائض. وفـي  عود صندوق الت ا من الفوائد، إ أن  سن، ا سارة ع أساس القرض ا ا
سائر ع راكاتك املستقبلية حال استمرار أو توقع استمرار ا  .  املدى الطول فإننا نحتفظ بحق زادة اش

صية. ص )٩٥( وادث ال افل ل   .١٠انظر: برنامج ت
ذا النموذج، ولم يمنع منھ. )٩٦(  لم ينص النظام السعودي ع 
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افل، وتحصل ) ٪١٠(يحصل حملة الوثائق ع  .١٫٥ من فائض صندوق الت
سبة املتبقية من  سبة من الفائض كرسم حافز، كما تحصل ع ال الشركة ع 

 من الفائض.) ٪٩٠(الفائض ليصل املجموع إ 

رد  .١٫٦ س ن،  م افل بقرض حسن من حساب املسا جز صندوق الت سدد 
راكات.من الفوائض املس جز إذا استمر ملدة معينة بزادة االش   تقبلية. وسد ال
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ي   املبحث الثا
ي   السوق السودا

ي  عام  ن إسالمية م١٩٧٩لقد شهد السوق السودا ، ظهور أول شركة تأم
ا بنك  شأ ن اإلسالمية، وال أ ع مستوى العالم اإلسالمي،  شركة التأم

ون  ت ي. و ن  فيصل اإلسالمي السودا السوق حاليًا من أربعة عشر شركة تأم
ما:  ن  ن من التأم ن. وتمارس الشركات نوع ي، وشركة واحدة إلعادة التأم عاو
ن من  قابل التأم ن العام، و اص. والتأم ن ع األ و يقابل التأم افل، و الت

ديث عن كل من:  ن من خالل ا ذين النوع ديث عن  تم ا   األضرار. و

نشركة شي ن اإلسالمية .)٩٧(ان للتأم . والشركة التعاونية )٩٨(وشركة التأم
ن   . )٩٩(للتأم

راكأ ي لالش   وًال: التكييف القانو
راكات جميعها  صندوق واحد. وتنص برنامج الشركات  يتم دفع االش
ة كلها،  راكات السنو رعًا للصندوق عن ر باالش رك مت السابقة ع اعتبار املش

ه اماتھ. وقد جاء  شروط أو بجـزء م ا، حسب حاجة الصندوق للوفاء بال
راك املستحقة  رك قد سدد أقساط االش ون املش افل: أن ي استحقاق مزايا الت
ن بالتغطية من  جز، أو وفاتھ، أو وفاة أيًا من املشمول عليھ قبل إصابتھ بال

وتنص وثيقة  أسرتھ، إال إذا كان عدم وفائھ باألقساط عن عذر تقبلھ الشركة.
يل  ن اإلسالمية ع س ن األصغر، الصادرة عن شركة التأم ن عمليات التأم تأم

                                                            
ي. حيث بلغت م١٩٨٣تأسست الشركة  عام  )٩٧( ر الشركات العاملة  السوق السودا عد الشركة أك . و

ها السوقية  العام  ي. ٤١٢، أي حوا )٪٤٨٫٣(حوا  م٢٠١١حص  مليون جنيھ سودا
ن إسال  )٩٨( ي  العالم. وقد تأسست  عد الشركة أول شركة تأم ن التعاو عمل وفق صيغة التأم مية 

ي  العام م١٢/١/١٩٧٩ ا م٢٠١١. وقد احتلت املرتبة الثانية  السوق السودا ، بحصة سوقية مقدار
ي. ١٢١٫٢، أي حوا )٪١٤٫٢(  مليون جنيھ سودا

ي  العام . وقد احتلت املرتبة السادسة مكرر م١٩٨٩تأسست الشركة  عام  )٩٩( ، م٢٠١١ السوق السودا
ا  ي ٣٦٫٧، أي حوا )٪٤٫٣(بحصة سوقية مقدار  . مليون جنيھ سودا
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ي: (إن  ها، مع مراعاة شروط الوثيقة ع ما يأ املثال  الفقرة الثانية عشرة م
امل،  الوقت الذي تحدده الشركة، ومراعاتھ  جميع األقساط بال رك  سداد املش

ذه الوثيقة، ام  ام من قبل الشركة،  جميع أح ران معًا شرطًا مسبقًا ألي ال عت
ق  االحتفاظ  ون للشركة ا ذا الشرط املسبق سي رك  و حالة مخالفة املش
ن الصادرة عن  تصدر وثائق التأم ذا دليل املعاوضة. و بأي قسط تم دفعھ). و

ذا أيضًا دليل املعاوضة. وإن ذا النص. و ن نحو  ان للتأم جاء النص  شركة شي
عضھ، فقد جعلت العبارة السابقة كًال من قسط  رع بجميع القسط، أو  بالت

ن  مقابل اآلخر. راك، ومبلغ التأم ن أو االش   التأم

ن الشركة وحملة الوثائقثانًيا: ا   لعالقة ب
تدير الشركات نيابة عن الهيئة أعمال مخاطر الصناديق. وتدير عمليات 

ثمار أموالها وفقًا ل ن اس رك صيغة املضاربة. وتتو الشركات تجميع أقساط املش
لها إ الصناديق. وتحفظ الشركات أموال صناديق  ها  العقد، وتحو املتفق عل
ون مسؤولة عن أي  عضها البعض، ومنفصلة عن أموالها. وت افل منفصلة عن  الت

مالها  أداء ا، أو إ ر ها، أو تقص عد ب  س املنوطة  مهامها خسارة إذا كان ذلك 
ام لصا  عدم تحميل الصندوق أي ال م الشركات  افل. كما تل ها، وفق عقود الت
جوز لها أن تمنح قروضًا لصندوق من  امات الصناديق. و س لھ صلة بال ر، ل الغ
امات  ا الشركات. يتحمل الصندوق جميع االل افل األخرى ال تدير صناديق الت

اصة باملال املالية ألعمال الت افل، كما تتحمل الشركة جميع املصروفات اإلدارة ا
ثمار الصندوق  الشركة  ع صا ربح اس تم توز ها مضاربًا. و ثمر بصف املس

ي: ( ن كما يأ عض الصناديق٪٢٠التعاونية للتأم ، )١٠٠() من صا الربح للشركة  
عض ) من صا الربح للمش٪٨٠، ()١٠١( البعض اآلخر) ٪١٥( ن  الصندوق   رك

رامج،  ن اإلسالمية بواقع ) ٪٨٥(ال ع  شركة التأم نما يتم التوز  البعض اآلخر. ب

                                                            
افل ا والعمرة. )١٠٠( ل األصغر. ونظام لبيك لت ن التمو  مثل: الوثيقة الشاملة لتأم
)١٠١( . افل املعا  مثل: نظام رحماء للت
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ن ) ٪٩٠(للشركة، ) ٪١٠( ان للتأم ع األرباح  شركة شي تم توز ملة الوثائق. و
ملة الوثائق، ) ٪٧٥(بواقع    .)١٠٢(من األرباح للشركة) ٪٢٥(من األرباح 

جزثالًثا: ا   لفائض وال
ونات حساب حملة  ن ع م ان للتأم تنص الوثائق الصادرة عن شركة شي
ساب حملة الوثائق  ي: ( يضاف  ع الفائض ع النحو اآل الوثائق، وكيفية توز
دمات، واإلدارة، وأقساط  خصم منھ مصارف ا ا، و ن ال دفعو أقساط التأم

ن، باإلضافة إ املطالبات. هالك  إعادة التأم عد خصم االس عامل الفائض  و
ي: يجوز  والديون الهالكة، وتخصيص االحتياط الف التقليدي ع النحو اآل
ملجلس اإلدارة أن يخصص كل الفائض، أو جزءًا منھ، كاحتياط عام، أو 
رًعا من حملة الوثائق. و حالة عدم  ر ما يخصص ت عت احتياطات أخرى، و

سبة تخصيص الفائض كلھ كاحتيا طات يوزع ما تبقى منھ ع حملة الوثائق، ب
م أصول وخصوم  ا). وتتو الشركات تقو الفائض املتبقي من األقساط ال دفعو
الصندوق وتحديد االحتياطيات الفنية والقانونية الالزمة مرة ع األقل كل ثالث 

سبة اش ن ب رك م فائض، يوزع ع املش ذا التقو راك كل سنوات، وإذا نتج عن 
م حسب ما ُيقره مجلس إدارة الشركة، وتوافق عليھ الهيئة،  رة التقو هم خالل ف م
غطيتھ   جز  الصندوق تتم  يئة الرقابة الشرعية. وإذا حدث  وبإشراف 
افل إن  ي: من عوائد خدمات إعادة الت سلسل اآل الشركة التعاونية وفًقا لل

االحتياطات يرد من أرصدة الصندوق وجدت. تمنح الشركة الصندوق قرًضا من 
افل األخرى يرد من  املستقبلية. تمنح الشركة الصندوق قرًضا من صناديق الت
أرصدة الصندوق املستقبلية. تمنح الشركة الصندوق قرضًا من أي موارد أخرى 
ن  جز  شركة التأم غطية ال يرد من أرصدة الصندوق املستقبلية. وتتم 

رامجاإلسالمية من خالل ت عض ال ، ومن )١٠٣(قديم قرض من صناديق أخرى  
                                                            

  .١٩. ص٢اإليضاح رقم ، م٢٠٠٧انظر: التقرر السنوي للشركة لعام  )١٠٢(
)١٠٣( . افل العائ   مثل: نظام الت
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جز افل صاحب ال ،  برامج )١٠٤(خالل تقديم قرض من الشركة لصندوق الت
ر من  جز ملدة أك أخرى، ع أن يرد من أية فوائض مستقبلية. وإذا استمر ال
افل. وقد  راك  حساب الت ن يجوز للشركة أن تزد مبلغ االش ن متتاليت ت س

ي: ( إذا ٦١املادة نصت  ن اإلسالمية ع ما يأ ، من النظام األساس لشركة التأم
جز من االحتياطي العام. و حالة  ذا ال غطى  ن  رك جز  حساب املش ظهر 
يل  جز من رأس املال ع س غطى ال عدم وجود احتياطي عام، أو عدم كفايتھ، 

ون م رًعا بما قد ي ر املستفيد مت عت ستحًقا لھ من فائض  الصندوق، القرض). و
رك افل، عن وفاة املش م من استحقاقھ مزة الت . وتصرف )١٠٥(عد آخر تقو

ر اماتھ  وجوه ا عد سداد ال . وتتم )١٠٦(موجودات أي صندوق  حالة حلھ 
ن من الصناديق األخرى،  ان للتأم جز  أحد الصناديق  شركة شي غطية ال

رد من أرصدة س الصندوق املستقبلية. وتصرف موجودات أي صندوق   بقرض 
ر. اماتھ  وجوه ا عد سداد ال   حالة حلھ 

ًعا: الرقابة الشرعية   را
ها. يئة رقابة شرعية خاصة    يوجد  كل شركة من الشركات السابقة 

ي ن  السوق السودا   نموذج التأم
يل ال .١ افل ع س راك جميعھ  صندوق الت رع كلًيا، أو جزئًيا. يوضع االش  ت

ن وكالة مقابل املصروفات اإلدارة الفعلية،  .٢ تدير الشركة عمليات التأم
راكات مضاربة. مقابل حصة شائعة معلومة من األرباح. ثمر حصيلة االش س  و

ن.  .٣ م ع فائض عمليات التأم ركون وحد  يحصل املش

                                                            
)١٠٤( . جما افل ا  مثل مشروع الت
. ص )١٠٥( افل العائ ن اإلسالمية. نظام الت  . ٥انظر: شركة التأم
ن. )١٠٦( افل الشركة التعاونية للتأم  انظر: املصدر نفسھ،  نفس املوضع. وانظر: وثائق ت
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ي .٤ جز  أحد الصناديق بفائض صندوق آخر ع س ل القرض سدد ال
جز من حساب  غطى ال رامج، و حالة عدم وجوده  عض ال سن،   ا
ن مباشرة قرًضا  م غطى من حساب املسا سن. و يل القرض ا ن ع س م املسا

 حسًنا  برامج أخرى. 

ن   .٥ ن متتاليت ت جز لس راكات إذا استمر  ادة االش جز بز سدد ال
ن. رك  حساب املش

يئة شرعية،  .٦ ن تمثلهم  مجلس اإلدارة. وجود  رك يئة للمش  ووجود 
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  املبحث الثالث
ي   السوق اإلمارا

افل  اإلمارات عشر شركات  اف  سوق الت ن الت بلغ عدد شركات التأم
هاية العام  ذه الشركات.)١٠٧(م٢٠١١ب عض  ديث عن  ي ا تم فيما يأ   . و

افل العام   )١٠٨(املطلب األول: شركة النور للت
ي للقسطأو    ًال: التكييف القانو

يل املثال وثيقة  ها ع س افل الصادرة عن الشركة، وم تتصدر وثائق الت
ية العائلية ية الفردية، والرعاية ال (بما : )١١٠(، العبارة اآلتية)١٠٩(الرعاية ال

ن افل العائ بطلب التأم رك) قد تقدم إ شركة نور للت ، أن املؤمن لھ (املش
ل أساًس  ال يتجزأ منھ، فإن الشركة تتعهد، وبموجب  ا لهذا العقد، وجزءً ش

ناءات، قد  ناءات، الواردة  الوثيقة، وأية شروط، أو است الشروط، واالست
ن، أو  راك التأم سديد اش عد  عوض املؤمن لھ  ها مستقبًال، ع أن  تضاف إل

ددة  جدول  ن امل ذا العقد ع النحو املوافقة ع السداد، خالل مدة التأم
(.... ًبا  .)١١١(التا هما س ن، كًال م راك، ومبلغ التأم لقد جعلت العبارة السابقة االش

ذا دليل املعاوضة. رتًبا عليھ  نفس الوقت. و    وجود اآلخر، وأثًرا م
                                                            

ن. التقر )١٠٧( يئة التأم ن  الدولة لعام انظر:  شاط التأم   .٦. صم٢٠١١ر السنوي ل
ما: نور ، م٢٠٠٨تأسست الشركة  دبي  عام  )١٠٨( ن  عت ن تا دمات من خالل شركت وتقدم الشركة ا

افل العام.  ، ونور للت افل العائ ن معًا للت بلغ رأس مال املدفوع للشركت ي.  ١٥٠و م إمارا  مليون در
(109) HEALTHPLUS INDIVIDUAL AND FAMILY HEALTHCARE TAKAFUL INSURANCE 

POLICY 
  PREAMBLE: جاءت الفقرة تحت عنوان )١١٠(

(111) Whereas the Certificate Holder, that is identified in the special conditions of this Takaful 
Insurance policy, filed an application which is considered as the founding basis of this 
Takaful Insurance policy and its purpose, and accepted to pay the contribution cited in the 
special conditions of this Takaful Insurance policy, Whereas Noor Takaful Family PJSC 
(hereinafter referred to as the Takaful Company), after having reviewed the application, has 
consented to provide the Takaful coverage specified in the special conditions and to the 
Takaful Insurance policy schedule attached to this Takaful Insurance policy, Whereas the 
Takaful company has contracted Globe Med Gulf FZ-LLC (herein after referred to as the 
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ن الشركة وحملة الوثائق   ثانًيا: العالقة ب
ما:  ن  عمل   تقوم الشركة 

راكات، ودفع إدارة عمليات التأم .١ ن، وما يتضمنھ ذلك من جمع االش
سبة  يل الوكالة. حيث تتقا أجًرا مقابًال لذلك، يتمثل   ضات، ع س التعو

ا األق  سبة  حد ذه ال راكات. وتبلغ  ة معلومة من االش من ) ٪٤٠(مئو
راكات.  إجما االش

سبة م .٢ صلة، حيث تتقا الشركة  راكات امل ثمار االش ة اس ئو
ا مضارًبا. ) ٪١٠(معلومة شائعة من األرباح تبلغ  ً ا شر ، باعتبار   حدًا أق

جز   ثالًثا: الفائض وال

عد سداد  افل،  يتقاسم حملة الوثائق، والشركة الفائض املتحقق  صندوق الت
كافة املصروفات من مطالبات، ورسوم وكالة، وحصة الشركة من الربح. حيث 

، ) ٪٤٠(الهيئة الشرعية ع  تحصل الشركة بموافقة من الفائض حدًا أق
سبة املتبقية و )١١٢(بمثابة رسم حافز حصل حملة الوثائق ع ال من ) ٪٦٠(. و

هم ع  راكھ، من حصل م سبة اش هم كل ب الفائض، حيث يوزع الفائض عل
عوض خالل مدة العقد  عوض، ومن لم يحصل. حيث يأخذ من حصل ع 

ن ما دفعھ من أقساط، وما حصل عليھ من حصة من الفائ عادل الفرق ب ض 

                                                                                                                                                  
Administrator) to provide it with its administrative and technical services related to the 
healthcare policies of the Participant individuals and groups and coordinating their relation 
with the healthcare providers adherent to its network. 
Therefore, the Takaful company undertakes to reimburse the coverage stated in this Takaful 
Insurance policy within the range and in conformity with the terms conditions, limitations, 
and exclusions provided therein. 
Accordingly, and in approval of its content, the Takaful Company has duly signed and 
stamped this Takaful Insurance policy document to be effective as of the date stipulated in 
the Takaful Insurance policy Schedule attached herewith. 

عة من املادة  )١١٢( افل لعام ٢٦نصت الفقرة الرا ن م٢٠١٠، من قانون الت ، ع عدم جواز حصول شركات التأم
 .ع حصة من الفائض، عدا املقابل الذي تتقاضاه مقابل اإلدارة
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عوض عما دفعھ من أقساط. وال يحصل ع  عوض، إذا قل ما حصل عليھ من 
م هاية مدتھ الزمنية. وتل ب من العقد قبل  الشركة  حصة من الفائض من ا

سدد القرض من  افل، ع أن  جز  صندوق الت بتقديم قرض حسن لسداد ال
  لفوائض املستقبلية.ا

ًعا: الرق   بة الشرعيةارا

يئة رقابة شرعية خاصة بالشركة.   ناك 

ن (أمان) ن، وإعادة التأم ي: شركة دبي اإلسالمية للتأم   )١١٣(املطلب الثا

ي للقسط   أوًال: التكييف القانو
ن مركبة ضد الفقد والتلف واملسؤولية املدنية العبارة  تتصدر وثيقة تأم

ن وإعادة  اآلتية: (حيث إن الطرف األول (املؤمن) شركة دبي اإلسالمية للتأم
ن،  ام الشرعة اإلسالمية بإدارة عمليات التأم ن (أمان)، تقوم وفًقا ألح التأم
ها مضارًبا لهم،  ثمر أموالهم بصف س هم، و ها وكيًال ع لصا املؤمن لهم، بصف

ن الذي تمارسھ الشركة مقابل أجر للوكالة، وحصة ربح للمضاربة. وحيث إن ال تأم
عوض الضرر الذي  رك، ع  طر مش عاون من يتعرضون  يقوم ع أساس 

طر، وذلك ذا ا هم من جراء وقوع  ب أي واحد م رع من األقساط ال  يص بالت
ضات ملن يصاب  ا بما يكفي لدفع التعو ثمار هم، ومن عوائد اس يدفعها كل م

ذا  يجة وقوع  هم ن سبة بالضرر م هم ب طر، ع أن يوزع الفائض الصا عل ا
ذا  ي (املؤمن لھ)، يرغب   هم. وحيث إن الطرف الثا األقساط ال دفعها كل م
رع، مقابل  يل الت ا الشركة ع س التعاون، وذلك بدفع األقساط ال تحدد
ذه  طر املؤمن منھ   بھ من جراء وقوع ا ضھ عن األضرار ال تص عو

ذا ال رع. ولكن  يل الت وثيقة). لقد جاء النص ع أن القسط مدفوع ع س
معارض بما جاء  نفس الفقرة من أن القسط مدفوع مقابل حصول املؤمن لھ 

                                                            
ي من العام ) ١١٣( ي ٢٢٥٧٥٠٠٠٠. وبلغ رأس املال املدفوع ٢٠٠٢تأسست الشركة  الربع الثا م إمارا  .در
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عرف فقهيًا  و ما  رع مشروط، و طر، أي أنھ ت ع التعوض املقرر عند وقوع ا
ذا  د  ؤ عرف القسط: هبة الثواب، وال  نوع من املعاوضات. و ما جاء  

رك،  طر مش رع ملن يتعرضون  يل الت و املبلغ الذي يدفعھ املؤمن لھ ع س )
طر املؤمن منھ). وما  بھ من جراء وقوع ا عوضھ عن الضرر الذي يص مقابل 
جاء تحت عنوان: البند الثالث: ( بما أن املؤمن لھ قد تقدم إ شركة دبي اإلسالمية 

ن، وإعا عد بالشركة، بطلب وإقرار إلبرام للتأم ها فيما  ن (أمان)، املشار إل دة التأم
عد، ووافق ع اعت ن فيما  ن املب ما أساسًا لهذا العقد، وجزءً التأم ال يتجزأ  بار

ن. فقد أبرمت  ذا التأم منھ، ودفع، أو قبل أن يدفع القسط املطلوب، منھ لقاء 
وادث   ...).  ذه الوثيقة لتغطية ا

ن الشركة وحملة الوثائقانًيا: اث   لعالقة ب
ن الشركة ومجموع املؤمن لهم،  تنص العبارة السابقة ع وجود عالقة وكالة ب
فيما يتعلق بجمع االشراكات، ودفع التعوضات. ووجود عالقة مضاربة فيما يتعلق 

ثمار حصيلة االشراكات. حيث تحصل الشركة ع رسم وكالة مقداره  ن م) ٪٢٥(باس
راكات من ) ٪٢٥(. وتحصل ع حصة من األرباح مقابل املضاربة تبلغ )١١٤(االش

  .)١١٥(األرباح

جز   ثالًثا: الفائض وال
راكھ إ  سبة اش يحصل حملة الوثائق ع حصة من الفائض كل بحسب 
جز  حساب املؤمن لهم عن طرق قرض حسن،  تم سداد ال راكات. و مجموع االش

سدد من الفوائض املستقبليتم تقديمھ من حساب ا ن. ع أن  م   .)١١٦(ةيملسا

                                                            
سائر  صندوق حملة الوثائق. انظر التقرر ٢٠١٠لم تتقاض الشركة أي رسوم  العام  )١١٤( ب ا س  ،

ا األق ٣٨. صم٢٠١٠السنوي للشركة لعام  سبة  حد ذه ال راكات  الوطنية ) ٪٤٥(. وتبلغ  من االش
افل. انظر: تقرر الربع الثالث للعام    . ٢٢، صم٢٠١٢للت

  .٣٩انظر: نفس املصدر، ص )١١٥(
ن إ حساب حملة الوثائق  العام تم تقديم قروض حسنة من ح )١١٦( م ره. انظر التقرر م٢٠١٠ساب املسا ، وغ

افل. انظر: املصدر نفسھ. ص٣٦ص م،٢٠١٠السنوي للشركة لعام  و نفس املتبع  الوطنية للت   .١٩. و
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ي: ن عمليًا  السوق اإلمارا   نموذج التأم

افل العام، و  .١ رعًا،  حساب واحد  الت راك ت يدفع املتبقي من االش
. افل العائ ن  الت  حساب

يئة رقابة شرعية. .٢  وجود 

سبة من اال  .٣ ن وكالة مقابل  ثمر تدير الشركة أعمال التأم س راكات، و ش
راكات مضاربة.  حصيلة االش

ن الشركة،   .٤ ن حملة الوثائق وب افل العام ب ع الفائض  الت يتم توز
وزع الفائض ع حملة الوثائق فقط،  البعض اآلخر.  عض الشركات. و

ن.  .٥ م جز  حساب حملة الوثائق بقرض حسن من حساب املسا  سدد ال
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ع   املبحث الرا
  القطري السوق 

ن اإلسالمي (بيمھ)   )١١٧(املطلب األول: شركة الضمان للتأم

راكأ ي لالش   وًال: التكييف القانو
جدول قد  تتصدر وثائق الشركة العبارة اآلتية: (بما أن املؤمن لھ املذكور  ا

عــد "بيمــھتقدم إ شركة الضمان للتـأميـن اإلســالمــي " ، ")الشركة" (املسمــاة فيمـا 
ل أساسًا لهذا العقد، وجزءً بطل ش ال يتجزأ منھ. وقد سدد، أو وافق ع  ب 

راكسديد  ضوع  ذلك  االش رع، مع بقية حملة الوثائق، ومع ا من قبيل الت
جـدول، أو أي  ناءات املذكورة  ا راطات، واالست ام، والشروط، واالش لألح

ناءات، قد تضاف إليھ مستقبًال، ها وكيًال عن  شروط، أو است فإن الشركة بصف
هـا، بالكيفيـة، املؤمن لهمحملة الوثائق " غطية األضرار املؤمـن عل "، توافق ع 

راك، ومبلغ  جدول). لقد جعلت العبارة السابقة االش ن  ا ن وإ املدى املب
رتبًا عليھ  نفس الوقت. ًبا  وجود اآلخر، وأثًرا م هما س ن، كًال م ذا  التأم و

رع. راك بلفظ الت    دليل املعاوضة، وإن وقع تكييف االش

ن الشركة وحملة الوثائقثانًيا: ال   عالقة ب
امات  ن واالل عمل الشركة وكيلة عن حملة الوثائق  إبرام وثائق التأم
يئة الرقابة الشرعية، مع تحملها جميع  ًا بموافقة  مقابل أجر يحدد سنو

سبة أجر الوكالة حاليًا املصروفات اإلدارة وا راكات ) ٪٢٠(لعمومية. وتبلغ  من اش
ر من  سبة أك ها ب بعاد الوثائق املعاد تأمي عد اس افل،  ثمر )٪٨٠(الت س . و

ذه  سبة من عائدات  ها مضاربًا مقابل  الشركة أموال حملة الوثائق بصف
                                                            

ر  )١١٧( تم امل.  ٢٠٠، برأس مال مقداره م٢٠٠٩تأسست الشركة  س ال قطري، مدفوع بال مليون ر
ن، ومصرف قطر اإلسالمي، بواقع واملؤسسو  م: شركة قطر للتأم هما، ) ٪٢٥(ن  ل م من رأس املال ل

ة، بواقع  هما، وشركة كينو إنفست بواقع ) ٪٢٠(ومصرف الران، وشركة بروة العقار ل م من ) ٪١٠(ل
 رأس املال.
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يئة الرقابة الشرعية. وتبلغ  ًا بموافقة  ثمارات تحدد سنو حصة املضارب من االس
ثمارات الوثائق حاليًا    من صا األرباح.) ٪٤٠(أرباح اس

جز   ثالًثا: الفائض وال
تحتفظ الشركة بحساب مستقل عن حساب الشركة (حملة األسهم)، 
ساب  ذا ا عرف بحساب حملة الوثائق. يضاف إ  ن،  شاط أعمال التأم ل

ن ال يدفعها حملة ال راكات (أقساط) التأم هـا. اش ثمارا وثائق، وعوائد اس
خصم منھ املطالبات،  راكاتو ن، واالحتياطي الضروري، وأجر  واش إعادة التأم

ًا (إن وجد)،  قق سنو ـع كل، أو جزء من الفائض امل الوكالة. وتقوم الشركـة بتوز
يئة الرقابة  ا مجلس اإلدارة، وبموافقة  ع حملة الوثائق، بالكيفية ال يقرر

راكمة  حساب الشرعي ة. و حالة تصفية الشركة، تصرف جميع األموال امل
ر، تحت    يئة الرقابة الشرعية. إشرافحملة الوثائق  أوجھ ا

ًعا: الرقابة الشرعية   را
يئة رقابة شرعية خاصة بالشركة.   ناك 
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ن ي: الشركة اإلسالمية القطرة للتأم   )١١٨(املطلب الثا
راكوًال: التكييف القانو أ   ي لالش

ذه الشركة (بما أن املؤمن  العبارة اآلتية: )١١٩(تتصدر الوثائق الصادرة عن 
رع لھ، وتقدم إ الشركة  ن والت م باملشاركة  حساب التأم رك) قد ال لھ (املش
ن،  ن بطلب ... فإن الشركة تتعهد وكالة عن حساب التأم اإلسالمية القطرة للتأم

ن ناءات قد وبموجب الشروط واالست اءات الواردة  الوثيقة وأية شروط أو است
ن أو  راك التأم سديد اش عد  عوض املؤمن لھ  ها مستقبًال ع أن  تضاف إل
ذا العقد ع النحو  ددة  جدول  ن امل املوافقة ع السداد خالل مدة التأم

.(.... ن،  التا راك، ومبلغ التأم بً لقد جعلت العبارة السابقة االش هما س ا  كًال م
رتباً  ذا دليل املعاوضة، وإن وقع  وجود اآلخر، وأثًرا م عليھ  نفس الوقت. و

رع. راك بلفظ الت   تكييف االش

ن الشركة وحملة الوثائقثانًيا: ا   لعالقة ب
اف املقابلة  ن الت عض برامج التأم ن   راك إ جزئ تتم تجزئة االش

اص، مثل: ن ع األ ثماري، االدخاري. حيث يوضع  للتأم برنامج أمان االس
جزء  وضع ا جز، و ن ضد الوفاة وال هدف التأم افل،  جزء األول  حساب الت ا

ثمار هدف االس ي  حساب االدخار  عد الشركة وكيلة بأجر يحدد )١٢٠(الثا . و
ن  إبرام  يئة الفتوى والرقابة الشرعية، عن حساب التأم ا بموافقة  سنوً

سبة  ذه ال امات. وقد بلغت  راكات ) ٪٢٢(العقود، واالل  العام من االش
ساب مضاربة، . )١٢١(م٢٠١١ العام ) ٪٢٠(مقابل  ،م٢٠١٢ ثمر أموال ا س و 

                                                            
مة مغلقة   )١١٨( مليون رال قطري.  ١٥٠، برأس مال مقداره م١٩٩٣أكتوبر  ٣٠تأسست الشركة شركة مسا

مة عامة. وقد بدأت الشركة العمل  عام م١٢/١٢/١٩٩٩ثم تحولت    .م١٩٩٥، إ شركة مسا
ن األموال النقدية )١١٩( عوض العمال، ووثيقة تأم ن، ووثيقة  ن أخطار املقاول يل املثال وثيقة تأم ها ع س   . م
رنامج. )١٢٠(   انظر: موقع الشركة  التعرف بال
. وقد جاء  موقع الشركة عن برنامج أمان ٣١، صم٢٠١٢ظر: التقرر السنوي للشركة لعام ان )١٢١(

سبة  ن  ستحق الشركة اإلسالمية القطرة للتأم ثماري االدخاري:  ثمار أموال ) ٪٣٥(االس من عائد اس
ثماري،  هم  صندوق أمان االس ر قيامها بإدواالدخاري املؤمن عل ها مضاربًا، ونظ ارة، ورعاية، ، بصف

ا ثمار   .تلك األموال واس
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يئة الفتوى والرقابة الشرعية. وقد بلغت  ًا، بموافقة  سبة من الربح تحدد سنو ب
سبة  ثمارا) ٪٧٥(ذه ال ن من صا إيرادات اس ت حملة الوثائق  العام

ة، والعمومية، للشركة. )١٢٢(م٢٠١٢، م٢٠١١ . و تتحمل جميع املصارف اإلدار
شاط عرف  وتحتفظ الشركة حساًبا منفصًال ل ن،  الشركة  أعمال التأم

ا،  ن ال دفعو راكات التأم ساب اش ذا ا بحساب حملة الوثائق. يضاف إ 
خصم ها. و ثمارا ن،  وعوائد اس هم أجر الوكالة، وأقساط إعادة التأم من حسا

  واملطالبات، واالحتياطي الضروري.

جز   ثالًثا: الفائض وال
ا،  هم سنوً راكا سبة اش يوزع جزء من الفائض إن وجد ع حملة الوثائق ب
يئة الفتوى والرقابة الشرعية. وعند تصفية الشركة تصرف جميع  حسب قرار 

راكمة ا يئة الفتوى األموال امل اصة بحساب حملة الوثائق، تحت إشراف 
سلم فائضھ خالل ثالث سنوات من تارخ استحقاق  والرقابة الشرعية. ومن لم ي

سقط حقھ  املطالبة بھ ، و راك   .)١٢٣(الفائض. يضاف فائضھ إ الفائض ال

ًعا: الرقابة الشرعية   را
يئة رقابة شرعية خاصة بالشركة.   ناك 

   

                                                            
  انظر: املصدر نفسھ،  نفس املوضع. )١٢٢(
ملة  )١٢٣( ر من خمس سنوات، إ بيان الدخل  ها ألك ر املطالب  ها، وغ تفظ  يمكن لإلدارة عكس املبالغ امل

سبة  دور. انظر: إ رصيد الفائض امل) ٪٧٠(إن وجدت، وترحيل ) ٪٣٠(الوثائق، للتعوض عن أي خسائر ب
  .١٥، توضيح رقم ٢٧، صم٢٠١٢التقرر السنوي لعام 
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  وذج القطري عمليًا:مقومات النم
عض  .١ افل   و حساب الت رعًا  حساب واحد  راك ت يدفع االش

ثمارًا،  جزء اآلخر اس وضع ا افل، و رعًا  حساب الت وضع جزء منھ ت رامج، و ال
 أو ادخارًا،  برامج أخرى.

سبة من  .٢ تحدد األجر ب ن. و الشركة وكيلة بأجر  إدارة عمليات التأم
راكات.  راكات، مقابل حصة معلومة من األرباح.االش ثمار االش  و مضارب  اس

يئة رقابة شرعية. .٣  وجود 

جز   .٤ سدد ال افل ع حملة الوثائق فقط. و يوزع فائض حساب الت
ذا القرض من  سدد  ن، و م افل بقرض حسن من حساب املسا حساب الت

 الفوائض املستقبلية.
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امس   املبحث ا
  السوق البحر

  Legal & General Gulf Takaful )١٢٤(املطلب األول: شركة 

  :أوًال: برامج االدخار: (التقاعد، االدخار االعتيادي، التعليم، االدخار املرن، الزفاف)

راك .١ ي لالش   التكييف القانو

ي: ن يوزعان ع النحو اآل راك إ جزئ   تتم تجزئة االش
س صن .١ راك فيما  جزء األول من االش اديق االدخار. وال يوضع ا

ذا  مثل  رع. و ذا االستقطاع إ صندوق الت ل  ها، حيث يتم تحو ستقطع م
ياة، واملنافع اإلضافية ن ع ا غطية التأم لفة   .)١٢٥(االستقطاع ت

و صندوق تم  .٢ رع. و س صندوق الت رًعا فيما  ي ت جزء الثا يوضع ا
شاؤه ة ا إ رنامج ملص ر منافع ال ن.هدف توف ن  ملشارك حيث يوفر غطاًء للمشارك

ي عاو ذا الصندوق من قبل مشغل  .)١٢٦(ع أساس  وتتم إدارة موجودات 
جبايات، والنفقات  اليف، وا تحمل الصندوق كافة املصروفات، والت افل. و الت
ثمار موجودات الصندوق، باإلضافة إ أي مصروفات  الالزمة، لصيانة، واس

هذا الص  .)١٢٧(ندوق أخرى متعلقة 

                                                            
ن كل من البنك األ املتحد، م٢٠٠٩يناير من عام  ٢٩تأسست الشركة   )١٢٤( يجة شراكة ب ، ن

ياة)،  Legal & General Groupومجموعة  اص (ا شاط األساس للشركة  تأمينات األ تمثل ال و
ون من . وتت ن الص ما:  والتأم ن   Legal & General Gulf B.S.C.(c) and Legal & Generalشركت

B.S.C.(c) Gulf Takaful.ي ن مليون دوالر أمر ن معًا خمس بلغ رأس مال الشركت  . و
ام برامج االدخار. ص )١٢٥(  .١٨انظر: شروط وأح
 انظر: املصدر نفسھ،  نفس املوضع. )١٢٦(
 .٧انظر: املصدر نفسھ. ص )١٢٧(
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ن الشركة وحملة الوثائقا .٢   لعالقة ب
ستحق  ذه الصناديق. و الشركة وكيلة بأجر عن حملة الوثائق  إدارة 
صصة  راكات امل ة معلومة من االش سبة مئو ل  الشركة رسوم وكالة  ش
راك، وباختالف قيم  سبة باختالف مدة االش لصناديق االدخار. وتختلف ال

ة.  سبة املشاركات السنو ذه ال ى، وتبلغ) ٪١(وتبلغ  ا األد ا ) ٪٧(   حد  حد
نما تبلغ  ها ع ست سنوات. ب راكات ال تزد مد بة لالش ، بالس  ) ٪٥(األق

ى، وتبلغ  ا األد ها ) ٪١٠(حد راوح مد راكات ال ت بة لالش ، بالس ا األق  حد
ناك رسوم أخرى تفرض ع ن سنة، وخمس سنوات. و  املشاركات اإلضافية. ب

ذه الرسوم  ى ) ٪١(وتبلغ  د األد نما يبلغ ا رامج، ب ى لبعض ال ا األد  حد
رامج ) ٪٢( جميع ال د األق  بلغ ا راك  برامج أخرى. و من قيم ) ٪٦(من االش

راكات رع. )١٢٨(االش . كما تتقا رسوم إدارة سنوي مقابل إدارة صناديق الت
ناك رسم إدارة شهري (رسم وكالة)، مقداره أربعة دوالرات أمركية، عن طرق  و

رنامج اطر، فيما يتعلق )١٢٩(إلغاء وحدات من حساب ال س رسوم امل ناك ما  . و
س. عن طرق إلغاء  ج ياة، وال تختلف باختالف السن، وا ن ع ا غطاء التأم

رنامج   . )١٣٠(وحدات من حساب ال

                                                            
 . ٢٫٥، الفقرة ٦ر: املصدر نفسھ. صانظ )١٢٨(
ن  )١٢٩( راكات م٢٠١١، م٢٠١٠تراوحت رسوم الوكالة  العام ن صفر باملائة، وعشرة باملائة، من إجما االش ، ب

ياة)  افل العائ لألفراد (ا افل العائ (االدخار)، وبلغت رسوم الوكالة  برامج الت ، )٪٤٠( برامج الت
نما بلغت  برا ياة) ب افل العائ للمجموعات (ا ها من قبل )٪٥٠(مج الت سبة املوافق عل . وقد بلغت ال
افل ) ٪١٠(الهيئة الشرعية  افل العائ (االدخار)، وبلغت  برامج الت رامج الت راكات ل من إجما االش

ياة)  افل العائ للمجموع)٪٧٠(العائ لألفراد (ا نما بلغت  برامج الت ياة) ، ب ، لنفس )٪٦٠(ات (ا
ن. كما تحصل الشركة وفقًا للهيئة الشرعية ع  ت ن الزمن رت ًا ) ٪٥٠(الف ثمار بوصفها شر من أرباح االس

سبة من  ثمار املشرك ع  مضاربًا. كما تحصل الشركة ع رسوم إدارة بوصفها مديرًا لصندوق اس
ن  ى ب ا األد راوح  حد ن )٪١٫٧٥(، و)٪١٫٦٥(موجودات الصندوق ت ، م٢٠١٠، وذلك كما حصل  العام

افل العائ (االدخار)، مقداره أربعة دوالرات م٢٠١١ ل وثيقة  برامج الت . كما تقا رسومًا إدارة ل
، ١٥، توضيح رقم Legal & General Gulf Takaful B.S.C.، م٢٠١١أمركية. انظر: التقرر السنوي لعام 

 . ٢٧ص
  .٧املصدر نفسھ، صانظر:  )١٣٠(
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افل .٣ جز الت   فائض و
ون م ضات تت ن، والتعو رك افل للمش رع من مشاركات الت وارد صندوق الت

تحمل الصندوق املطالبات،  ن، وأي إيرادات أخرى. و من شركات إعادة التأم
افل، ورسوم املضاربة/إدارة  والنفقات املدفوعة من قبل الصندوق إلعادة الت

ثمار، باإلضافة إ وضع احتياطات  الصندوق، لتعزز الق درة ع دفع االس
ن املبالغ املقيدة ع الصندوق،  ون الفرق ب اصة بالصندوق. و املطالبات ا
ن  وزع أي فائض ع املشارك افل. و جز الت و فائض، أو  واملبالغ املقيدة لھ، 
رع. وموافقة السلطات  اصة بصندوق الت افل ا ع لوثيقة الت وفًقا لسياسة التوز

تصة، إذا كان ذلك ضرو  يئة الرقابة الشرعية. امل ا، وموافقة مجلس اإلدارة، و رً
سارة من قبل املشغل، عن طرق  غطية ا تم  املقابل  عد أخذ موافقة و ذلك 

رع   . )١٣١(تقديم قرض حسن بدون فوائد، إ صندوق الت

  ثانًيا: برنامج حماية األسرة
ن الشركة وحملة الوثائق: .١   العالقة ب

راك جميعھ  رع. وتحصل يتم وضع االش س صندوق الت  صندوق واحد 
ل مشاركة. كما تحصل ) ٪٤٠(الشركة ع رسم وكالة مقداره  راك، ل من االش

عادل ) ٪٥٠(الشركة ع  و ما  ل رسم إدارة، و راك ) ٪٣٠(من البا  ش من االش
ون مجموع الرسوم  و ) ٪٧٠(األساس، لي ودع البا و راك. و من ) ٪٣٠(من االش

شاؤها و صندوق تم إ رع. و رعًا  صندوق الت راك ت رنامج  الش ر منافع ال هدف توف
ن. ة املشارك ي. حيث يوفر غطاءً  ملص عاو ن ع أساس  وتتم إدارة  للمشارك

تحمل الصندوق كافة  افل. و ذا الصندوق من قبل مشغل الت موجودات 
جبايات، والنفقات الال  اليف، وا ثمار موجودات املصروفات، والت زمة، لصيانة، واس

هذا الصندوق    .)١٣٢(الصندوق، باإلضافة إ أي مصروفات أخرى متعلقة 

                                                            
  . ١٢نفسھ، ص انظر: املصدر )١٣١(
رنامج. ص )١٣٢( ام ال   . ٣انظر: شروط وأح
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رامج  جز، مع ال ام فيما يتعلق بالتعامل مع الفائض وال تماثل با األح و
  السابقة. 

 الرقابة الشرعية: .٢
يئة رقابة شرعية خاصة بالشركة.   ناك 

  مقومات النموذج البحر عمليًا:

رامج .١ عض ال افل   رعًا  حساب واحد للت راكات ت  .يوضع جميع االش

ة  .٢ سبة مئو ساب. يتمثل   ذا ا الشركة وكيلة بأجر  إدارة عمليات 
راكات.  معلومة من االش

ساب بقرض حسن من  .٣ جز ا سدد  ن، و رك يوزع الفائض ع املش
رًعا  راكات ت ن. يوضع جزء من االش م وضع حساب املسا افل، و  حساب الت

رامج. عض ال ثمار   جزء اآلخر  حساب االدخار، أو االس  ا

سبة  .٤ افل، حيث تتقا  الشركة وكيلة بأجر  إدارة حساب الت
ثمار، أو االدخار،  راكات. و وكيلة أيضًا  إدارة حساب االس معلومة من االش

راكات، ومقابل مبا سبة معلومة من االش  لغ أخرى مقطوعة.مقابل 

ساب  .٥ جز ا سدد  ن، و رك افل ع املش يوزع فائض حساب الت
ن. م  بقرض حسن من حساب املسا

يئة رقابة شرعية. .٦   وجود 
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  املبحث السادس
  السوق الكو

اف ن الت   )١٣٣(املطلب األول: شركة وثاق للتأم

راك ي لالش   أوًال: التكييف القانو
ن الصادرة ع ن املنازل الشامل، تتصدر وثائق التأم ن الشركة، مثل: تأم

رك أن (بما العبارة اآلتية: ن املش جدول   اسمھ املب  للشركة تقدم قد كان أدناه، ا
ن، لذا طلب عبئة نموذج عن عبارة خطي، بطلب ل فإنھ تأم  أو تصارح أية مع ش
رك؛ ها تقدم أخرى  كتابية أوراق  أن وبما الوثيقة. ذه من يتجزأ ال جزءاً  املش

رك راك، سديد ع وافق أو سدد، قد املش ضوع مع توافق، الشركة فإن االش  ا
ام ذلك  رك عوض الوثيقة، ع ألح سارة، عن املش  الضرر، أو أو ا

  املدرجة البنود وذلك عن الوثيقة، سران أثناء تقع ال املصارف أو املسؤولية،
جدول  ر ،ها املرفق ا عت جد و عد العبارة  .الوثيقة) ذه من يتجزأ جزًءا ال ول ا

هما  مقابل  راك، والتعوض، كًال م ًحا  املعاوضة، فقد جعلت االش نًصا صر
رتب عليھ   ب  وجود اآلخر، وأثر م هما س راك، والتعوض، كل م اآلخر. فاالش

  نفس الوقت.

ن الشركة وحملة الوثائق   ثانًيا: العالقة ب
ر ركامل عت ن وثاق شركة مع التعامل وبقبولھ ش اف التأم  ) ك .م .ش ( الت
ها ذه ع بالشركة، عد فيما واملنوه ع ركاً  أساس  ره مع الوثيقة، مش  من غ

                                                            
ية مقفلة )،   )١٣٣( مة كو اف ( شركة مسا ن الت ون م٢٠٠٠يوليو  ٣١تأسست شركة وثاق للتأم ، لت

تلفة، من  هدف إ خدمة قطاعات األعمال امل ت،  و افلية  دولة ال خالل تقديم أول شركة وطنية ت
ة   انة متم ام الشرعة اإلسالمية. وقد حققت الشركة اليوم م اف وفق أح ن الت خدمات التأم
يًا. و الشركة الوحيدة ال  وت توزع فائضًا تأمي افلية  ال ن ت انت أول شركة تأم األسواق، ف

دة  وقت قياس فوصل رأس . كما قامت بتحقيق إنجازات عدي)٪١٠٠(توزع كامل الفائض التأمي 
عادل  ١١٬٠٢٥٬٠٠٠مالها إ  ي).  ٤١٬٦٣٠٬٠٠٠دينار كو (أي ما   دوالر أمر
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ن رك ها ع املش . أساس لد اف ر ت عت ن. لنظام مديًرا الشركة و وتقوم  التأم
ثمار راكات باس ن كلًيا، اش ر املضاربة، عقد أساس ع جزئًيا، أو التأم  حصة نظ
ها مضارًبا، الربح من للشركة شائعة الشركة،  مركز  العام اإلعالن  تحدد بصف

عاب إدارة  عام كل بداية قبيل وفروعها، مو الشركة األم أ ستحق مسا ميالدي. و
سبة  بة، ) ٪٢٠(من حملة وثائق الشركة األم ح  راكات املكت من إجما االش

ثماروإير    .)١٣٤(ادات االس

جزثالثً    ا: الفائض وال
رك الشركة عالقة خاص بوجھ تتحدد ر ذا استحقاقات شأن باملش  األخ

بھ قق التأمي الفائض من صا لنص هاية امل  الالئحة املالية، بموجب السنة  
ًال إسالمًيا ال )١٣٥( الشركة إدارة يضعها مجلس ال سن تمو مثل القرض ا . و

جز  أرباًحا، مقدًما من يحمل ن إ حام الوثائق، فيما يتعلق بال م حساب املسا
ذه  افل، وسوف يتم سداده من الفائض الناتج من  الناتج من عمليات الت

  . )١٣٦(األعمال  املستقبل

   

                                                            
 . ٢٥، صم٢٠١١انظر: التقرر السنوي لعام  )١٣٤(
ن امل الشامل. )١٣٥( ذه العبارة  مقدمة وثيقة التأم  جاءت 
  ، املصدر نفسھ. ٢٦. انظر: صم٢٠١١لعام . وقد تحقق ذاك فعًال  ا٢٠، ١٥انظر: املصدر نفسھ، ص )١٣٦(
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افل ي: شركة بوبيان للت   )١٣٧(املطلب الثا

اف ع السفرأوًال: وثيقة بو  ن الت   بيان للتأم

راك: التكييف .١ ي لالش   القانو
افل السفر: (لقاء سداد  ماية  برنامج بوبيان لت جاء  فقرة نطاق ا
رك (املؤمن لھ)، الذي يرد  راك املطلوب، تتفق شركة بوبيان بموجبھ مع املش االش
و منصوص عليھ  جدول  ن، كما  اسمھ  الشهادة ع التعوض، أو التأم

ذه الوثيقة، املزايا، فيما يتعلق بقسم (أ ها بموجب  ماية املؤمن عل قسام)، ا
ل منفصل) ش رك (مؤمنًا لھ)،  ر كل مش رنامج: (  )١٣٨(عت . وجاء  مقدمة ال

 ، اف ن الت افل، سوف تحصل ع حماية التأم راكك  صندوق الت مقابل اش
ام،  افل، بمقت الشروط، والضمانات، واألح الواردة  شهادة الت

ناءات، املذكورة صراحة، أو ضمنًا،  الوثيقة)واالس ن )١٣٩(ت عد العبارتان نص  .
ًبا  وجود  هما س راك، والتعوض، كًال م ن  املعاوضة. فقد جعلتا االش صرح

رتًبا عليھ  نفس الوقت.    اآلخر، وأثًرا م

ن الشركة وحملة الوثائق: .٢   العالقة ب
عاب  تحصل الشركة ع الرسوم اآلتية: رسوم لفة االستحواذ واإلدارة، وأ ت

ذه الرسوم. ر أي من  غي حق للشركة  افل. و سبة من فائض الت ية تمثل    تحف

                                                            
اف عام  )١٣٧( ن الت . مليون دينار كو ١٠برأسمال مصرح بھ وقدره  م٢٠٠٦تأسست شركة بوبيان للتأم

وت املركزي ملزاولة عملها من خالل  وت مرخص لها من قبل بنك ال ن  ال عد أول نموذج لشركة تأم و
عرف بال و ما    .تأمينات املصرفيةفروع بنك بوبيان، و

رنامج.٤انظر: ص )١٣٨(   ، من ال
عرضك ألية إصابة  )١٣٩( عوضك  حالة  جاء  مقدمة الوثيقة. يتمثل الغرض األساس من الوثيقة  

ن  جدول املزايا.  و مب شأ عن حادث، كما   جسدية، ت
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جز: .٣   الفائض وال
افل، بناًء ع مبالغ  افل،  صندوق الت جز ت شأ فائض، أو  قد ي
اص  ثمار ا ، وبناًء ع أداء االس املطالبات املدفوعة، ع أساس جما

ب جزء من باألصو  افل. يجوز للشركة تجن ثمار صندوق الت ل، الذي يتم فيھ اس
افل ع دفع املطالبات. وسوف  ة قدرة صندوق الت ذا الفائض كاحتياطي لتقو
عھ ع حامل الوثيقة  السنة املالية عبارة عن  ون الفائض الذي يتم توز ي

جيعية عن األد عاب ال افل، مخصوًما منھ األ اء، واالحتياطي املجنب فائض الت
ع الفائض ع حامل  خضع توز افل ع دفع املطالبات. و ة صندوق الت لتقو
تصة، كما يلزم األمر، وموافقة مجلس إدارة الشركة.  جهات امل الوثيقة ملوافقة ا
ل  س الشركة لتمو افل سوف  و حالة وجود خسارة شاملة  صندوق الت

سارة من خالل قرض ح افل. تلك ا عود الفائض إ صندوق الت سن، ح 
سارة، أو  راك املستقب إذا استمرت ا ادة االش وتحتفظ الشكة بحقها   ز

ل.  ا ع املدى الطو   كان من املمكن توقع استمرار

:   مقومات النموذج العم للسوق الكو
رعًا.  .١ راك ت  يدفع االش

سبة مئوة معلومة من الشركة وكيلة بأجر  إدارة عمليات ال .٢ ن، مقابل  تأم
راكات مقابل حصة معلومة من الربح. ثمار االش سبة الس راكات. ومضارب بال  االش

جي .٣ عض الشركات ع حصة من الفائض بمثابة رسم حافز   .يحصل 

ن،  .٤ م ن بقرض حسن من حساب املسا رك جز  حساب املش سدد ال
 سدد من الفوائض املستقبلية.

 الفائض ع حملة الوثائق. يوزع .٥

يئة رقابة شرعية. .٦   وجود 
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ع   املبحث السا
ي   السوق األرد

اضر ثمان  ي  الوقت ا ن العاملة  السوق األرد يبلغ عدد شركات التأم
ي ن التعاو ن وفق صيغة التأم ها التأم عمل )١٤٠(وعشرن شركة، تمارس ثالث م . و

ن التجاري  ذه الشركات وفق وثيقة با الشركات وفق صيغة التأم عمل جميع  . و
ن من املسؤولية املدنية الناتجة عن استخدام  سبة للتأم إلزامية موحدة بال

: . )١٤١(السيارات افل  األردن من ثالث شركات،  ون سوق الت   ومن ثم، يت

افل ركة للت ن اإلسالمية)١٤٢(شركة ال . والشركة األو )١٤٣(. وشركة التأم
ن   . )١٤٤(للتأم

راك أو القسطأو  ي لالش   )١٤٥(ًال: التكييف القانو

ن، الفقرة اآلتية: ( تم  ن الصادرة عن الشركة األو للتأم تتصدر وثائق التأم
ن ن شركة األو للتأم ذه الوثيقة ب عد ( االتفاق بموجب  ها فيما  ر ع ش.م.ع)، املع

اف امل ن الت ها مديرًا بالوكالة، لنظام التأم طبق  الشركة، واملؤمن بالشركة، بصف
ن ع ... بموجب الشروط  لھ املذكور اسمھ  جدولها. والذي كان قد طلب التأم
جدول. وقام بدفع القسط املتفق عليھ، أو التعهد بدفعھ عند الطلب،  املذكورة  ا

                                                            
ن اإلسالمية األردنية. )١٤٠( افل، وشركة التأم ركة للت  شركة ال
ن األردنية.م٢٠٠٢، لسنة ٣القانون رقم  انظر: )١٤١( يئة التأم   ، الصادر عن 
ي. ٧، برأس مال مقداره م١٩٩٦تأسست الشركة  عام  )١٤٢(  مليون دينار أرد
ي. ه١٤١٦، املوافق م١٠/١/١٩٩٦بتاريخ تأسست الشركة  )١٤٣( ر من البنك اإلسالمي األرد ، بدعم كب

امل. وقد مليون دينار أر  ١٢مقداره وتعمل برأس مال  ي، مدفوعة بال سبة شاركد ) ٪١(ت الشركة ب
ن اإلسالمية اليمنية. و أيًضا تملك  من رأس مال شركة األمان ) ٪٥٠(من رأس مال شركة التأم

ن  س الشركة السعودية إلعادة التأم اف  لبنان، كما أسهمت  تأس ن الت   .Saudi Reللتأم
ن  األردن  ٢٤قداره برأس مال م م٢٠٠٧تأسست  عام  )١٤٤( ر شركة تأم ي أك عد ثا ي. و مليون دينار أرد

 من حيث رأس املال.
ن ع األشياء،  )١٤٥( عرض وثائق تأم اص لهذه الشركات. واكتفى  ن ع األ لم يطلع الباحث ع وثائق تأم

ذه الشركات جميع أعمالها واحد ها، وألن األساس الذي تدير بھ   . لالستئناس 
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ق بأي من حملة  سائر ال ت ذا القسط، لتعوض ا عض  ل، أو  رًعا ب مت
هم، طبقًا لشروط، ومبادئ الوثائق، ع أسا افل املتبادل بي س التعاون، والت

افل، عن  عوض املؤمن لھ من أموال الت افل املرفقة. فإن الشركة توافق ع  الت
املؤمنة، أثناء نقلها، حسب  الهالك، أو الضرر، أو الفقدان الذي تتعرض لھ البضائع
ها  جدول الوثيقة ، أو  مالحقها، بحيث ال الشروط، والتعهدات، املنصوص عل

جدول، أو  أي  دد  ا ن امل يتجاوز التعوض بأي حال من األحوال مبلغ التأم
رتب ق خاص بالوثيقة. باإلضافة إ أية مصارف قد ت ع املؤمن لھ، بموجب  م

ن كذلك فإن املؤمن لھ يوافق ع تفوض الشركة بإدارة العمليات  .شروط التأم
ية ع ثمار املتوفرالتأمي ن   أساس الوكالة بأجر معلوم واس من أقساط التأم

ن بموجب نظام املضاربة اإلسالمية). و  ركة للتأم جاء  مقدمات وثائق شركة ال
ركة  ن شركة ال ذه الوثيقة ب ي: (لقد تم االتفاق بموجب  اف باألردن ما يأ الت

ن ا ها مديًرا بالوكالة لنظام التأم افل، بصف رك املشار إليھ  للت ن املش ، وب اف لت
ن   ن املب عهد بدفع قسط التأم سديد، أو  جدول الوثيقة، ومقابل قيامھ ب
ن، فإن الشركة  رك ن املش اف ب رًعا بھ كلًيا، أو جزئًيا، ع أساس ت الوثيقة، مت
ن عن الضرر، و/أو رك رك من املوجودات املتاحة للمش عوض املش  توافق ع 
ق باألموال املؤمنة، بفعل خطر من األخطار الواردة  الوثيقة، أو  الهالك، الذي ي

  . جدولها، أو مالحقها، مع مراعاة كافة الشروط، والتعهدات)

رع، ولكن  يل الت تنص العبارتان السابقتان ع أن القسط مدفوع ع س
ن ما يدل ع املعاوضة. فقد جعل القس ط، والتعوض، كًال ناك  نفس العبارت

رع متبادل  رتًبا عليھ  نفس الوقت. كما أن الت ًبا  وجود اآلخر، وأثًرا م هما س م
ست شركة  ع املعاوضة. ول ذا كلھ  رع، و رع  مقابل ت ن األعضاء، أي ت ب

هما. فقد جاء  موقع الشركة:  عيدة ع ن اإلسالمية  القانونية (إن العالقة التأم
ن  تنشأال  ن املستأمن ل نتيجة ب . ف ر ع الت سم بالطا جما ت ن ا عقد التأم
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ره بما  رع لغ ن من يستحق مستأمن مت ضات ال تدفع للمتضرر عليھ من التعو
رع  و مت ن، و الوقت نفسھ  عوض عند تضرره). لھ املستأمن بما يأخذ من 

ع املعاوضة ذا  ع املعاوضة أيضًا م)١٤٦(و ن . ومما  ا جاء  موقع شركة التأم
ي الذي يجمع  تمثل باالتفاق التعاو : و جما ن ا اإلسالمية: (عقد التأم
ن، تقوم ع أساس التعاون،  ن املستأمن شأ بھ عالقة عقدية ب ن، وت املستأمن

ع املعاوضة. وتبادل التضحية  ام املتبادل  ام  األخذ والعطاء). فاالل   واالل

ن حملة الوثائقالعالثانًيا:  ن الشركة وب   قة ب
ما:   ن  عمل   يقوم كل من الشركات السابقة 
   راكات، ودفع التعوضات. و عنيھ من جمع االش ن، بما  إدارة عمليات التأم

راكات سبة مئوة من االش ثمل األجر   هذا العمل ع أساس الوكالة بأجر. و  .تقوم 

  راكات ثمار حصيلة االش ون الشركة  اس وفًقا ملبدأ املضاربة. حيث ت
ركة. وتحصل  ون حملة الوثائق أرباب املال  مضاربة مش ا مضارًبا، و ً شر

ن ع  سبة ) ٪٣٠(الشركة األو للتأم حصل حملة الوثائق ع ال من الربح، و
                                                            

ن  )١٤٦( ن اإلسالمية ع املعاوضة ما ورد  موقع الشركة عن عقد التأم د قيام عقود شركة التأم كما يؤ
ي:  ن فهو مؤمن لھ ألنھ باشتراكھ واملؤمن لھ، ه ريلغاملؤمن (يكون لكل منهم صفة التعاو أخذ  التأم

سب بذلك صفة  صول حق املستفيد، فاك سارة على التعويض عن ا َّ بھ ملبھ إذا أقد تلحق  يتالا
طر املؤمن  ره ؤمن م ًوھو أيضا منھ.ا ن. يدفعها كمشترك  يتال نيمن خالل أقساط التأملغ  التأم

طر وقوع عند ه رييدفع كتعويض لغ الذيفاملال   من مالھ بجزء لھ فيھ صفة الشريك. فهو يساھم ا
ذا يناقض ما جاء  نفس املوقع ع). ربتلك التعويضاتعلى سبيل الت عرف القسط: ( قسط  و

و املبلغ  ن: و رع بھ املبلغ التأم سب، واألسعار، ألخطار ًأو جزئيا، ًكلِّيااملت ن، وفق ال ، من قبل املستأمن
ل   ش ي، والذي  ن التعاو ا الشركة، املديرة لصندوق التأم ها، وال تحدد ن، املتعاقد عل التأم

راكات ال  ر ت تشكل واردامجموعھ إجما االش ي، ال تمكنھ من القيام بج ن التعاو صندوق التأم
رع ما  رع. كما يناقض الت يل الت راك مدفوع ع س ن). من أن االش رك ب أيًا من املش الضرر، الذي يص

ن:  عرف مبلغ التأم د (مبلغ التأجاء أيضًا  نفس املوقع   و ا ن : و ل األعلى م ن التزام مل املستأمن
ن شركة البعض، والذي يمثلهم  تنفيذه هم بعضتجاه  ن اإلسالمي بصفتها التأم مديرًا لصندوق التأم

طر املؤمن منھ.  ي، وذلك  حال تحقق ا للعمليات التأمينية مديرًا فتقوم الشركة بوصفها التعاو
عينھ، أو ، للمستأمنبالدفع  طر املؤمن منھ، منمبلغ للمستفيد الذي  ن عند وقوع ا موجودات  التأم

ر قبول  عت ي). وما جاء أيضًا: (و ن التعاو موافقة التعامل مع الشركة ، الوثيقةذه حامل صندوق التأم
ي)على مشاركتھ ، منھصرحة  عاو ره من حملة الوثائق ع أساس    . غ
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ركة، وحملة الوثائق ع )٪٧٠(املتبقية و  حصل كل من شركة ال من ) ٪٥٠(، و
تلفة نيابة عن  .)١٤٧(ربح ال ن وعملياتھ امل ركة مديرًا لنظام التأم عد شركة ال و

ن لقاء أجر مقداره  رك  . )١٤٨(من القسط) ٪٢٥(املش

جز )١٤٩(ثالًثا: الفائض التأمي   وال
ركًا، وال يجوز  ًا مش و مملوك لهم مل ملة الوثائق، و الفائض التأمي حق 

اب حقوق امللكية املشاركة  ذا الفائضأل ع الفائض التأمي  .)١٥٠(  تم توز و
ن من حصل راكهم، دون تفرقة ب سبة اش عوضات،  ع جميع حملة الوثائق ب ع 

رة املالية عها، ولم  .ومن لم يحصل خالل الف وتحتفظ الشركة باملبالغ ال تقرر توز
ها من قبل حملة الوثائق  حساب منفصل، يتم إظهار  ه ضمن حقوق تتم املطالبة 

جز  غطية ال لھ إ احتياطي  )، الطوارئ مخصص (حملة الوثائق. ع أن يتم تحو
يئة الرقابة الشرعية مناسًبا.  يئة الرقابة الشرعية، وفًقا ملا تراه  عد أخذ موافقة 
ها التصفية  رة ال تمت ف اص بالف ع الفائض التأمي ا تم  حال التصفية توز و

رات السابقة إن وجد ع الوث ع حملة ر املطالب بھ للف ع الفائض غ تم توز ائق. و
ر، مع إعطاء تم  حال التصفية  أوجھ ا سن إن وجد. و ة لسداد القرض ا األولو

                                                            
ن لعام  )١٤٧( ن. ١٤. ص٢٠١١انظر: التقرر السنوي للشركة األو للتأم سبة لشركة التأم اإلسالمية  أما بال

 ًاالشتراكات ( األقساط) وكذلك حصة الشركة باعتبارھا مضاربا يلامجن نسبة األجر املعلوم من إفإ
  مركز الشركة وفروعها قبيل بداية كل سنة مالية.يتم  إعالن عام تحدد  من أرباح االستثمار 

ن اإلسالمية حاليًا ع  )١٤٨( راكات أجرًا للوكا) ٪١٦(تحصل شركة التأم   لة.من االش
ها وأي إيرادات أخرى،  )١٤٩( ثمارا صلة وعوائد اس بقى من مجموع الشراكات امل و ما ي الفائض التأمي 

اب صصات الفنية، واالحتياطات، وحصة أ ن، وامل رك ضات املدفوعة للمش  عد خصم التعو
ثمار، وسائ شطة االس ، وأ اف ن الت  ر املصروفاتحقوق امللكية مقابل إدارة كل من أعمال التأم

اصة بصندوق حملة الوثائق ساب الفائض التأمي ع أساس اعتبار جميع  .ا وتقوم الشركة باح
تلفة اف امل ن الت    وحدة واحدة. أنواع التأم

يل املثال: (  )١٥٠( ن اإلسالمية ع س رر استحقاق الفائض بما جاء  موقع شركة التأم  نيإن أقساط التأمي
يفاء أنفسهم نيتبقى ملكيتها للمستأمنتأمنون املسيدفعها  يتال عد اس قوق املالية ال كافة ،  ا

ها  ن ـوتكوي،نيـادة التأمـوتكاليف إع، التعويضات للمتضررين، كدفع ةـات التأمينيـالعمليتتطل
ان لصاحبھ  رع ببعضھ، ف و املتبقي من مال تم الت ة، ونحو ذلك). فالفائض  االحتياطيات الضرور

رع بھ جزئيًا. حق اس راض أن القسط مت  رداد املتبقي منھ، وذلك ع اف
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ر مع إعطاء جز(مخصص الطوارئ) ع وجوه ا غطية ال ع احتياطي  ة  توز األولو
سن إن وجد غطية ال)١٥١(لسداد القرض ا راكم  صندوق . وتتم  ، أو امل ا جز ا

راض وجوده، من احتياط جز (مخصص الطوارئ)  حملة الوثائق، ع اف غطية ال
اب م أ ل جز  إن وجد. و  عندحقوق امللكية بتقديم قرض حسن لتغطية كامل ال

جز   .عدم كفاية االحتياط لتغطية ال

ًعا: الرقابة الشرعية   را
يئة رق ها. بةايوجد  كل شركة    شرعية خاصة 

ي عمليًا:   مقومات النموذج األرد

رعًا كليًا، أو جزئيًا،  حساب واحد. .١ راكات مدفوعة ت  االش
سبة من األرباح .٢ سبة من االشراكات، ومضارب معًا ب  .الشركة وكيلة بأجر مقابل 
 يوزع الفائض ع حملة الوثائق فقط.  .٣
يئة شرعية.  .٤  وجود 
جزيقدم قرض حسن من حساب امل .٥ ساب حملة الوثائق، عند ال ن،  م   .سا

   

                                                            
ن لعام  )١٥١(   .٧٢ص م،٢٠١١انظر: التقرر السنوي للشركة األو للتأم
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  املبحث الثامن
  السوق السوري

ن السوري حاليًا ثالث عشرة ي بلغ عدد الشركات العاملة  سوق التأم
ومية واحدة ها شركة ح ن تقليدي خاصة، )١٥٢(شركة م ، وعشر شركات تأم

اف اإلسالمي.  ن الت   وشركتان للتأم

اف املطلب األول: شركة العقيلة ن الت   )١٥٣(للتأم

ي للقسط   أوًال: التكييف القانو

ما: رامج    ناك نوعان من ال
ثمار .١ ذه : )١٥٤(برامج االدخار واالس ن   راك إ جزئ تتم تجزئة االش

ن رك س حساب املش رامج، يوضع أولهما فيما  سهم. )١٥٥(ال رك حيث (  بھ املش
رع ن ع أساس كت رك ة كافة املش كسبھ ،جما ملص ق و  التعوض طلب  ا
افل شروط حسب راكات الت ر اش عت رًعا، ال ذه العقد. و رك، يحق ت  أو للمش
ها، أو استعادة املؤمن ها) أي لھ، املطالبة باستعاد ذا جزء م رى الباحث أن  . و

عرف العقد: ( رامج   ذه ال  املوقع االتفاق ومعارض بما جاء  مقدمة أحد 
ن ما رك ب مة هدف لھ، والشركة، أو املؤمن/و املش   حساب الفعلية املسا

ن رك ، املش اف هدف الت صول ع وكذلك  افل منفعة ا سية، الت  أو الرئ

                                                            
ن. )١٥٢( ة للتأم    املؤسسة العامة السور
رك  )١٥٣( م. و أول ١٦/١٢/٢٠٠٧املوافق  ،ه٦/١٢/١٤٢٨ تأسست الشركة برأس مال سوري كو مش

يئة شركة  اف تحصل ع إذن مباشرة العمل من  ن ت ة. وتتصدر  اإلشرافتأم ن السور ع التأم
ة  رة سور ة من ناحية رأس املال البالغ ملياري ل اصة العاملة  سور ن ا الشركة جميع شركات التأم

ى لرأس املال املطلوب قانونًا والبالغ  د األد و يفوق ا امل. و ة.ملي ٥٠٠مدفوعة بال رة سور  ون ل
ياة وذلك مثل برنامج تأمينات )١٥٤( ثمارة: عقد الفردية ا ن املاسة. وعقد االس ياة تأم اف ا    .للتعليم الت
ن حساب )١٥٥( رك نامى فيھ تصب ما حساب و: املش راكات جميع وت ن اش رك اف شقها املش تم  الت و

اً  ثمار اليف املطالبات جميع منھ وتدفع التأمي العمل يناسب بما توظيفھ اس ن وت  إعادة التأم
اليف ر ذا واإلدارة العمومية والت عت ساب ذا  املشاركة و   . نفاذ العقد تارخ من نافذة ا
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افل ام، وشروط وفق اإلضافية، منافع الت ع املعاوضة. وعدم  أح ذا  العقد). و
ها معارض با راكات أو جزء م جزء من املطالبة باستعادة االش رك  ستحقاق املش

عد دفع جميع املصروفات، من  راكات  و املتبقي من االش الفائض، والذي 
س حساب املدخرن ي فيما  وضع الثا ا، و ر  مع (بالتوازي  )١٥٦(مطالبات وغ

اف مبلغ راك الت ثمار، االدخار، بقصد أعاله، املذكور  االش  حيث من أجل االس
رداد يمكن ون  ولن للعقد. وفقًا للشروط العامة املبالغ ذه اس ساب  ي

ن رك ن). طيلة املبالغ، ذه بأرباح عالقة أي املش   مدة التأم

افل:  .٢ ن. برامج الت رك س حساب املش راك جميعھ فيما  يوضع االش
عض الوثائق الصادرة عن الشركة العبارة اآلتية: ن شركة  وتتصدر  ( تم االتفاق ب

ن الت رك (العضو  حساب العقيلة للتأم ن)، واملش رك ساب املش (املدير  اف
راك  رك باالش ن) املذكور اسمھ  جدول الوثيقة ع أنھ لقاء قيام املش رك املش
جدول،  ن املذكور با راك التأم ن باش رك ساب املش راك)  (أو التعهد باالش

ه ام املنصوص عل ناءات واألح ذه الوثيقة، وبشرط مراعاة الشروط واالست ا  
يئة  ام الشرعة اإلسالمية، فإن  ها، وبما ال يخالف أح ق يضاف عل أو أي م

رك ...). وتتصدر البعض اآلخر عوض املش ن سوف  رك :  )١٥٧(املش عبارة مماثلة 
ن الشركة االتفاق تم العقد ذا (وبموجب رك ب  جدول   اسمھ املذكور  واملش

ركا قيام ع أنھ لقاء العقد راك (أو ملش راك) التعهد باالش  ساب باالش
ن رك جدول، بمبلغ املش راك املذكور با الشروط،  شرط مراعاة االش

ناءات، ام، واالست ها املنصوص واألح ذا العقد، عل ق،  أو    أو عقد أي م
ام يخالف ال وبما عليھ، إضا تدفع  فإن الشركة سوف الشرعة اإلسالمية، أح
عوض املؤمن لھ)، أو منللمؤ  العقد  ضمانات وفق املستفيدين، لهم (سوف 

                                                            
نامى تصب ما حساب و: املدخرن حساب )١٥٦( ن دفعات جميع فيھ وت رك  االدخاري. شقها املش

تم ثماره من و دف الشركة، قبل اس ر الشركة. حصة فائضھ من عو عت ساب ذا  املشاركة و  ا
 . العقد نفاذ من تارخ نافذة

ن مثل: عقد )١٥٧( ياة تأم اف ا ن للمجموعات. وعقد الت ياة تأم اف ا  .لألفراد املؤقت الت
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، أو ما نصان صرحان  املعاوضة. فقد جعلت  املضافة العقود األساس إليھ). و
ب   هما س ل م هما  مقابل اآلخر. ف ن كًال م راك، ومبلغ التأم العبارتان االش

رتب عليھ  نفس الوقت و أثر م  .)١٥٨(وجود اآلخر، و

ن الشركة وحملة الوثائق   ثانًيا: العالقة ب
عرف الشركة: ( ن العقيلة شركة جاء   اف ش للتأم جلة م.م.الت  وامل

جل أصوالً  جلم٢١/١/٢٠٠٨، بتارخ ٥١٨٥التجاري رقم بال جلة بال  ، وامل
اص ن، وال ع اإلشراف يئة ، لدى١١ رقم ا كافة  عن بالوكالة تقوم التأم

ن،امل رك ثمار واملدخرن، ش هم، بإدارة، واس ام  بالطرق  حسابا املوافقة ألح
رامج: (طبقاً  ، لنظامها الشرعة اإلسالمية). وجاء أيًضا  أحد ال  وكشركة األساس

، بمبدأ عمل اف ن الت ن عقد قبول  عد التأم  الشركة، عن ذا، والصادر التأم
رك من صرحة موافقة ره مع لھ، باملشاركة مناملؤ  أو / و املش حساب   غ

ن، رك ن، حساب بإدارة للشركة، منھ ووكالة املش رك  العملية ذلك  بما املش
ثمارة، وفق ن بذلك مناسًبا، مراعية ما تراه االس  ال وبما النافذة واألنظمة القوان

ام مع يتعارض ع يتم أن الشرعة اإلسالمية، ع أح  حساب من الفائض صا توز
ن رك  يئة موافقة عد الشركة ال تضعها وفًقا للوائح املالية السنة هاية  املش
عد الشرعية الرقابة ها). وجاء أيًضا: ( رك، صرحة موافقة العقد ذا عل  أو من املش
ره مع باملشاركة لھ، املؤمن  بإدارة للشركة، منھ ووكالة املدخرن، حساب  غ

ثمارة، العملية لكذ  بما حساب املدخرن،  بذلك مناسًبا مراعية تراه ما وفق االس
ن، ام مع يتعارض وبما ال النافذة، واألنظمة القوان الشركة  وكل وقد الشرعية، األح
ع أساس الربح، ع من حصتھ بتحديد  مجموع ع حساب املدخرن فائض توز

هم، وتوارخها، بحسب مبالغ املدخرن، العامة،  الشروط مع يتوافق بما ادخارا

                                                            
د قيام العقد ع املعاوضة ما جاء  التقرر ربع السنوي الثالث للشركة لعام  )١٥٨( سعة م٢٠١١يؤ رة ال ، لف

هية   ن شركة م٣٠/٩/٢٠١١أشهر املن ، حيث عرف العقد بأنھ: عقد ب اف ن الت عرف عقد التأم   ،
هدف  ، وذلك  اف ن الت رك مة الفعلية  حساب املش هدف املسا رك (املؤمن لھ)،  ن املش ن، وب التأم

افل ا سية، أو منافع الت افل الرئ صول ع منفعة الت ام العقد. صا  .١٥إلضافية، وفق شروط، وأح
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اصة عد الشركة وكيلة بأجر عن حملة الوثائق  إدارة عمليات  وا للعقد). 
ثمار حصيلة  راكات، ودفع التوضات، باإلضافة إ اس ن، من جمع االش التأم

راكات. حيث تحصل الشركة ع  عد ) ٪٦٦(االش افل،  من فائض صندوق الت
ذا الصندوق  جز   ، ما م٢٠١١جاء  التقرر السنوي لعام . وقد )١٥٩(غطية ال

ية (إدارة محفظة  افل بالوكالة إلدارة العمليات التأمي بع الشكة نظام الت ي: ت يأ
تھ إ حملة وثائق  س جز/ الفائض، للسنة، يمكن  يجة لذلك، فإن ال ن)، ون التأم

ن، حيث يتم تقسيم الفائض ب ام وثائق التأم ن، بموجب شروط، وأح سبة التأم
جز  ) ٪٦٦٫٣٣(و ملة الوثائق،) ٪٣٣٫٦٦( غطية ال عد  لصا الشركة، وذلك 

ذا صندوق حملة الوثائق، وإقفال السنة املالية للشركة، وذلك وفقًا لقرار يصدر 
ن، وحملة )١٦٠(من مجلس اإلدارة م ثمار جزء من أموال املسا . وتقوم الشركة باس

ة الوثائق، عن طرق املضاربة، لدى عد جمهور د من البنوك اإلسالمية العاملة  ا
ر تبعًا  ر ثابتة، تتغ سبة ربح غ ة. وتحصل الشركة لقاء ذلك ع  العربية السور
تم إثبات أرباح الودائع لدى  ثمار. و رة محل االس يجة أعمال البنوك خالل الف لن

  .)١٦١(البنوك طبقًا ملبدأ االستحقاق

   

                                                            
ة،  )١٥٩( افة املصارف اإلدار انظر: املصدر نفسھ،  نفس املوضع. وقد تم تحميل حساب حملة الوثائق ب

ية، وذلك وفقًا لقرار مجلس اإلدارة رقم  افظ التأمي ، ١٠والعمومية، الناتجة عن عمليات إدارة امل
يئةم٢١/١٢/٢٠٠٩بتارخ  ، ٨٧، واجتماعها رقم ١٦الرقابة الشرعية  اجتماعها رقم  ، وموافقة 
  .٤٢، ص٢٠١١. وانظر تقرر العام ٣٢. انظر: املصدر نفسھ، صم١٢/٤/٢٠١٢بتارخ 

  ، من التقرر.٢٣انظر: ص )١٦٠(
 .٢٧انظر املصدر نفسھ، ص )١٦١(
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جز )١٦٢(ثالًثا: الفائض   وال
ثمار:برام .١ رك حصة تبلغ ج االدخار واالس  األعمال فائض من املش

ة، ثمار ية، واالس اصة التأمي ن بفرع ا . وتحصل )١٦٣()٪٣٣( العقد، ذا تأم
ستو  . ها الشركة الشركة ع البا ثمارة العملية أرباح من حص اصة االس  ا

ها واملشار فقط املدخرة باألموال  الشروط من ٦ رقم ندالب املادة السادسة  إل
ي ما وفق للعقد العامة   : يأ

  الربحيةمنالشركةحصة فعليًااملتحققةالربحية
سبة ٪١٠٪٣ح 
سبة ٪١٥٪٥ح 
سبة ٪٢٠٪٥فوق 

افل: جز حسنًا بدون مصارف تمول،  قرضاً  أصولها ومن الشركة تقدم الت
ن حساب إ وبدون شروط سداد)، رك اال   املش ون  ال تا ها ي  حساب ف

ن رك ر املش افل لسداد كاٍف  غ  فور  القرض سداد أن يجري  ع املستحقة، منافع الت
اف وتحتفظ الشركة بمخصص كامل ملقابلة تلك القروض توفر    .)١٦٤( فائض ت

 العمليات  جز املدخرن حساب وقوع حالة : االدخار فائض جز
ة، ثمار جز توزع الشركة فإن االس اصل ال رك ا  بحسب املدخرن ع املش

هم أرباح    .وتوارخها ادخارا
                                                            

افل: فائض )١٦٢( ، فائض وجود حال و الفنية، االحتياطيات جز عد الت اف ع صا يتم ت الفائض  توز
اف ن، ع السنوي  الت ها وتوافق الشركة، للوائح وفقاً  الشركة، وع املشرك  الشرعية. الهيئة عل

ن حصة و: لالدخار الصا الفائض رك ثمار عمليات عن الناتجة املش هم اس  حصة حسم عد مدخرا
اصة الشروط  وارد و ما األرباح وفق الشركة من ون  للعقد، ا  مجمل مع الفائض ذا وسي

هاء بتارخ حياً  بقائھ عند لھ املؤمن خيارات حساب  املشرك أساساً  ادخارات ن مدة ان  . التأم
رك حصة عرف )١٦٣( ها الصافية املش راكات بأ رك اش ققة املش ، الفرع ذا  امل ها محسوم التأمي  م

رك، كافة ع ورسم مطالبات املش اص الطا سوبة العقد، هذا ا راكات صا إ م ققة االش   امل
راكات وتحسب .الفرع ذا ققة االش ن ع اإلشراف يئة عليمات حسب امل  ألية عالقة وال .التأم
ثمارة إضافات ألي وال العقد ذا بموجب تدفع ادخارة مبالغ ها اس اف الفائض بحسابات عل   .  الت

. وقد تم ذلك فعًال  العام ٢٧، صم٢٠١١انظر: التقرر السنوي لعام . و ٤انظر: املصدر نفسھ، ص )١٦٤(
هاية السنة، كما تم ذلك فعًال  العام م٢٠١١   .٤١، صم٢٠١٢. انظر تقرر م٢٠١٢،  
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افل األخرى:  .٢ رك حصة تبلغبرامج الت ية،  األعمال فائض من املش التأمي
ة، ثمار اصة واالس ن بفرع ا .)٪٣٣(العقد،  ذا تأم  . وتحصل الشركة ع البا

افل:  ن حساب إ حسناً  قرضاً  أصولها ومن الشركة تقدمجز الت رك  املش
االت  ون  ال ا ها ي ن حساب ف رك ر املش افل لسداد كاٍف  غ  منافع الت

اف توفر فور  القرض سداد أن يجري  ع املستحقة،   .فائض ت

ًعا: الرقابة الشرعية   را
يئة رقابة شرعية خاصة بالشركة.   ناك 

  مقومات النموذج السوري عملًيا:
رعً  .١ راكات ت  ا.تدفع االش
عض الفروع، ووكيل  .٢ الشركة وكيل بأجر مقابل حصة من الفائض  

عض الفروع. حيث تحصل الشركة ع حصة من الفائض  ومضارب  
 للوكالة، وحصة من األرباح للمضاربة.

ن، يرد من  .٣ م ن بقرض من حساب املسا رك جز حساب املش سدد 
جز  حسا ركون ال تحمل املش ثمار. الفوائض املستقبلية. و  ب االس

يئة رقابة شرعية. .٤   وجود 
   



 محمد سعدو الجرف                                  ٣٢٢

  املبحث التاسع
  السوق املصري 

هاية العام املا  افل ب ، ثمان شركات. م٢٠١٢، م٢٠١١بلغ عدد شركات الت
افل لنفس العام  مليون جنيھ مصري. وقد نصت  ٧١٤وقد بلغ إجما أقساط الت

افل الصا عليمات الت ها ع وجوب النص  الهيئة العامة للرقابة املالية   درة ع
ل شركة  جنة للرقابة الشرعية ب افل ع وجود  النظام األساس لشركات الت

افل ع )١٦٥(ت من الفائض ) ٪٤٠(. وتخصيص جزء من الفائض كاحتياطات، وتوز
راكھ. وأن فائض تصفية حقوق  ع األقل ع حملة الوثائق، كل بحسب اش

ر،   ع النحو الذي توافق عليھ الهيئة. حملة الوثائق يوزع  وجوه ا

افل   )١٦٦(املطلب األول: شركة النيل للت

افل  )أوًال: شركة النيل للت افل العائ  العائ (وثيقة الت

راك: .١ ي لالش   التكييف القانو
ن، وصندوق  رك ثمار املش ما: حساب اس ناك حسابان، أو صندوقان 

راك  ن. حيث يتم تقسيم االش رك افل املش ما  ت ن، يوضع أحد إ قسم
وضع اآلخر   ام الوثائق. و ثمار، طبًقا لشروط وأح هدف االس ساب األول،  ا
يل  ي مدفوع ع س جزء الثا افل ع أن ا افل. وقد نصت وثائق الت صندوق الت
ن. حيث يتم  رك ماية، ليعان منھ من يحتاج إ العون من املش هدف ا رع،  الت

ذا النص  سداد املزايا رًعا. ولكن  ا، ت ثمار راكات، وعوائد اس من حصيلة االش

                                                            
 .، املادة األوم٩/١/٢٠١٤، بتارخ م٢١٠٤، لسنة ٨) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية، رقم ١٦٥(
افل  عام تأسست  )١٦٦( ية القابضة م٢٠٠٨شركة النيل للت و ن كل الشركة املصرة ال يجة شراكة ب ، ن

ون من ) ٪٤٠(من األسهم، ومجموعة أو شركة طوكيو مارن بواقع ) ٪٦٠(بواقع  من األسهم. وتت
بلغ رأس املال املصر  . و افل العائ افل العام، وشركة النيل للت ما: شركة النيل للت ن  ل شركت ح بھ ل

هما  هما  ٣٠٠م ل م بلغ رأس املال املصدر ل  مليون جنيھ مصري.  ٦٠مليون جنيھ مصري، و
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م الشركة مقابل قيام  عارض بما ورد  مقدمة الوثائق بما يفيد املعاوضة: (تل
ام  اضعة لشروط، وأح ددة بجدول الوثيقة، وا راكات امل سداد االش رك  املش

سداد املزايا  الوثيقة، أو مالحق التعديل، واملدرجة بالوثيقة، أو عد،  املعدلة فيما 
ددين  الوثيقة، وذلك  رك، أو للمستفيدين امل املدرجة بجدول الوثيقة، للمش
ص  غطيتھ  الوثيقة، وإثبات سن ال دث املقرر  عد التأكد من تحقق ا
س للشركة، واملو أعاله). فقد جعلت  ون السداد باملقر الرئ املغطى، ع أن ي

ب  ذه العبار  ن س ام هما  مقابل اآلخر. فكال االل راك، واملزايا، كًال م ة االش
رتب عليھ  نفس الوقت.    وجود اآلخر، وأثر م

ن حملة الوثائق: .٢ ن الشركة وب   العالقة ب
افل،  تنص الوثائق ع وجود عالقة وكالة بأجر، فيما يتعلق بصندوق الت

ة معلومة سبة مئو راك مقابًال لذلك، ع  حيث تحصل الشركة ع  من االش
ن الشركة،  النحو املو بجداول الوثائق. كما تنص ع وجود عالقة مضاربة ب
ثماري. حيث  ساب االس و ا ساب األول، و ن حملة الوثائق، فيما يتعلق با وب

سام األرباح بواقع  عاد ) ٪٨٠(للشركة، ) ٪٢٠(يتم اق ملة الوثائق، وال 
ا م ثمار رك. وتنص الوثائق ع أنھ إذا اس راكمة  حساب املش راكات امل ع االش

ى  جدول الوثيقة،  د األد رك أقل من ا كانت قيمة أي مبلغ واجب الدفع للمش
رية، املعتمدة لدى مجلس اإلدارة،  جمعيات ا رع بھ إلحدى ا فيحق للشركة الت

يئة الرقابة الشرعية.    و

جز:  .٣   الفائض وال
ن، يتم ت رك افل بن املش هاية العام  صندوق الت ع الفائض املتحقق   وز

ن الشركة، بواقع  راكات ) ٪٥٠(وب سداد االش رك  ام املش شرط ال هما.  ل م ل
هاء املدة األصلية للوثيقة، أو ح تارخ استحقاق الوثيقة، حيث  ح تارخ ان

ون استحقاق امل رك للفائض عتصبح املزايا واجبة الدفع. و  النحو الذي ش
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يئة الرقابة  تحدده الشركة بناءً  ر االكتواري بالشركة، وموافقة  ب ع رأي ا
افل عاجزة عن سداد املزايا املستحقة،  الشرعية. وإذا كانت أصول صندوق الت
رد من الفوائض املستقبلية.  س فستقوم الشركة بتقديم قرض حسن للصندوق، 

جز  سن، وإذا استمر ال  الصندوق فإنھ يمكن للشركة إيقاف القرض ا
راك، أو خفض مبلغ التغطية.  ادة االش جز عن طرق ز جة ال   ومعا

 :الرقابة الشرعية .٤

يئة رقابة شرعية خاصة بالشركة.   ناك 

  مقومات النموذج املصري عمليًا:

جزء اآلخر  .١ وضع ا رعًا، و افل ت راك  حساب الت يوضع جزء من االش
ثمار. ح  ساب االس

سبة من االشراكات .٢ افل، وتمثل األجر    .الشركة وكيلة بأجر  إدارة حساب الت

سبة معلومة من األرباح .٣ ثمار، مقابل   .الشركة مضاربة  إدارة حساب االس

ن حملة الوثائق، والشركة. .٤ ساوي ب  يوزع الفائض بال

افل بقرض حسن من حساب املس .٥ جز  حساب الت ن، ثم سدد ال م ا
ان استمرار  ن، إذا دلت التوقعات ع إم راك، أو تخفيض مبلغ التأم ادة االش بز

جز مستقبًال.  ال

يئة رقابة شرعية.  .٦  وجود 
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  املبحث العاشر
  السوق اللي

 . اف ن ت ون السوق اللي حاليًا من أربع شركات تأم   يت

ن افل للتأم   )١٦٧(املطلب األول: شركة الت

ي للقسطأوًال: ال   تكييف القانو

ذا العقد، تم االتفاق  تتصدر جميع وثائق الشركة العبارة اآلتية: (بموجب 
ها وكيًال عن  عد بالشركة)، بصف ها فيما  ن (واملشار إل افل للتأم ن شركة الت ب
رك املذكور  جدولها، ع أن يدفع  ن املش افل)، وب ن (صندوق الت رك املش

ر  رك مبلغ االش هذا املش رع عنھ  وكل الشركة  الت ذا العقد، و ن   اك املب
ن  رك راكات املودعة  الصندوق، لتعوض املش افليًا مع بقية االش راك ت االش
سائر،  راك عن ا ذا العقد)،  خالل مدة االش رك املوقع ع  هم املش (بما ف

جدول. نة با رك بقبولھ التعام واألضرار املب عد املش ل مع الشركة ع أساس و
). كما نصت الفقرة الثانية من  اف ا ع أساس ت ره ليد ركًا مع غ ذا العقد مش
ن  ي: (كافة عمليات التأم عة من النظام األساس للشركة ع ما يأ املادة السا
ن اإلسالمي  ن (التأم رك رع من قبل املش ون ع أساس املشاركة، والوعد بالت ت

ن التجاري). ونصت الفقرة الثالثة من نفس النظام ع ما  املقر بديالً  عن التأم
ر عت رك (حامل وثيقة)  ي: (كل مش افل  يأ ا  رأس مال صندوق الت ً شر

م بالتعاون لدفع الضرر الواقع ع  ل راكات. و سبة ما دفعھ من اش ن)، ب رك (املش
ن  الصندوق).  رك   أي من املش

                                                            
ن عام  )١٦٧( افل للتأم جنة الشعبية العامة لالقتصاد) رقم  م٢٠٠٧تأسست شركة الت ن ال بموجب قرار(أم

جل التجاري تحت رقم (م٢٠٠٧لعام  ٢٦٦ جلة بال ) ٤٥٥م ( ) وإذن املزاولة رق٦٧١٠٤. و م
نم٢٠٠٧الصادر   بلغ رأسمال الشركة عشرة مالي ها  ١٠٠دينار موزعة ع  . و ألف سهم قيمة كل م

دينار. وقد تم االكتتاب  كامل األسهم وتضمن النظام األساس السابق للشركة اإلشارة إ أن  ١٠٠
ن ية ع أساس التأم ي الشركة مب امل إ. التعاو اف منذ بداية وقد تحولت الشركة بال ن الت  التأم

يا.م٢٠١٢العام  اف إسالمي  لي ن ت  ، لتصبح بذلك أول شركة تأم
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ن والشركة: العالقة بثانًيا رك   ن املش
ذه العالقة: عد  جاء  مقدمة الوثائق الصادرة عن الشركة  بيان  )

ن،  رك تلفة، نيابة عن املش ، وعملياتھ امل اف ن الت الشركة مديًرا لنظام التأم
رك  فوض املش لقاء أجر معلوم، يتم اإلعالن عنھ عند بداية كل سنة مالية. و

ذا العقد الشركة  ن كلًيا، أو جزئًيا، فيما بموجب  راكات التأم ثمار اش  اس
ر حصة شائعة من الربح يتم  يجوز لها شرعًا، ع أساس عقد املضاربة، نظ

ها عند بداية كل سنة مالية). عة من النظام  اإلعالن ع كما نصت الفقرة الرا
ت ن وعملياتھ امل ي: إدارة الشركة لنظام التأم لفة األساس للشركة ع ما يأ

ن، ع أساس  رك راكات) بالنيابة عن املش افل، أو صندوق االش (صندوق الت
ها عند بداية كل  علن ع ا مجلس اإلدارة. و سبة بحدد الوكالة بأجر معلوم، أو ب

راكات حملة الوثائق). ستحقھ إدارة الشركة من اش ونصت الفقرة  سنة مالية. و
ي: (يف امسة من نفس املادة ع ما يأ ثمار ا ركون الشركة  اس وض املش

افل فيما يجوز لها شرعًا (ع أساس عقد  املتوفر من أموال  صندوق الت
ها عند بداية كل سنة مالية،  ر حصة شائعة من الربح يتم اإلعالن ع املضاربة)، نظ
افل رب املال. وال تتحمل الشركة أي  ون الشركة مضارًبا، وصندوق الت بحيث ت

ها مضا افل، إال بصف ثمار أموال صندوق الت رًبا أي خسارة ناشئة عن عملية اس
امسة  ر، أو مخالفة الشروط). ونصت الفقرة ا  حاالت التعدي، أو التقص
لوطة  ثمار أموالهم امل مون عوائد اس ستحق املسا عشرة من نفس املادة: (

ركة كاملة ثمارة املش افظ االس افل  امل هم بأموال صندوق الت ، بصف
ها من أرباح  سبة املتفق عل ستحقون ال م. كما  ر ها غ شاركهم ف ها، وال  ا أ
ها). ونصت الفقرة ج من  ن ف هم مضارب افل بصف ثمار أموال صندوق الت اس
افل  ثمر أموال صندوق الت س املادة الثامنة من نفس النظام: (يجوز للشركة أن 

صول ع عد ا ن)  رك راكات املش يئة الفتوى والرقابة الشرعية، (اش  موافقة 
ها مضارًبا).  سبة محددة من األرباح بصف   مقابل 
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جزال ثالًثا:   فائض وال
ي: (تحقيًقا للغاية السامية  جاء  مقدمة الوثائق الصادرة عن الشركة ما يأ
ع فائض  ي، فإن الشركة ستقوم بتوز ن التعاو ن، وعمًال بمبدأ التأم من التأم

ن قائم رك ات، واملسؤوليات، ع املش ة مجمع إيرادات ومصروفات تأمينات املمتل
ها الفائض. وذلك وفقًا  قق ع بوا خالل السنة املالية امل حملة العقود، الذين اكت
يئة الفتوى والرقابة  ا  ا مجلس إدارة الشركة، وتقر للقواعد ال يحدد

عةالشرعية). كما نصت الفقرة الثالثة عشرة من ا من النظام األساس  ملادة السا
، وإنما يوزع  ًئا من الفائض التأمي مون ش ي: (ال يتقا املسا للشركة ع ما يأ
ضھ أم ال)، وفق الئحة  عو ن جميًعا (سواء أتم  رك هاية السنة املالية ع املش  

يئة الفتوى والرقابة الشرعية، مع مرا ا  عاة يضعها مجلس إدارة الشركة، وتقر
افل). وأكدت ذلك مرة أخرى الفقرة ب من  ن ما يلزم من احتياطات فنية للت و ت
ذه  مون   املادة الثامنة من النظام األساس للشركة بقولها: ( ال يتقا املسا
الشركة أي أرباح عن أسهمهم من أي فائض قد تحققھ الشركة من أقساط 

ركون). ونصت الفقر  ن ال يدفعها املش عة عشرة من نفس املادة ع التأم ة الرا
هم باملتبقي من حصص  رع نيابة ع ركون الشركة  الت ي: (يفوض املش ما يأ
يئة  تلفة، بإشراف  ر امل جهات ا عها،  ا، ال يتعذر توز هم، وعوائد راكا اش
افل  جز صندوق الت غطية  الفتوى والرقابة الشرعية). والشركة  املقابل عند 

يار عن سد يئة الفتوى والرقابة الشرعية، با عد موافقة  ضات  اد كامل التعو
هم، أو إنقاص  راكا ادة اش ن بز رك جز ع املش ن ثالثة أمور: إما أن يوزع ال ب
اصل  الصندوق. أو اإلقراض قرضًا  جز ا سبة ال ها، وذلك ب املبالغ املعوض 

ره لسداد ا ن أو غ م جز، ع أن يتم إرجاع القرض من حسنًا من صندوق املسا ل
  . )١٦٨(الفائض التأمي للسنوات الالحقة

                                                            
عة من النظام األساس للشركة، الفقرة  )١٦٨(  . ١٢املادة السا
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ًعا: الرقابة الشرعية   را
ي: ٣٦نصت املادة    من النظام األساس للشركة ع ما يأ

يئة الفتوى والرقابة الشرعية ملدة ال تقل عن مدة مجلس اإلدارة،  ن  عي يتم 
ونة من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء من عل رة املالية م ماء الشرعة اإلسالمية، وا

ن،  عتمد الهيئة جميع نماذج وثائق التأم جمعية العمومية. و هم ا عي والفنية، 
والنماذج األخرى. وع الهيئة إبداء الرأي واملشورة  أي موضوعات يحيلها إليھ 

ق  مراجعة عمليات الشركة لل تأكد من مجلس اإلدارة، أو املدير العام. ولها ا
جمعية العمومية  ًا بذلك ل ام الشرعة اإلسالمية، وترفع تقررًا سنو ها ألح مطابق
للشركة. كما يجوز لها حضور االجتماعات العامة للشركة، أو اجتماعات مجلس 

عد قرارات الهيئة ملزمة للشركة ها. و وظا   . اإلدارة إلبداء م

  مقومات النموذج اللي عمليًا:
راكات م .١ رع. االش ام بالت  دفوعة جميعها  حساب واحد، ع أساس االل

ن.  .٢ راكات  إدارة عمليات التام سبة من االش الشركة وكيلة بأجر مقابل 
سبة من األرباح ن. ومضاربة مقابل  رك ثمار أموال حساب املش   اس

عوض، ومن  .٣ هم ع  ن فقط، من حصل م رك يوزع الفائض ع املش
راكھ.لم يحصل، كل  سبة اش  ب

جز ع  .٤ افل بإحدى طرق ثالث: إما أن يوزع ال جز  حساب الت سدد ال
جز  سبة ال ها، وذلك ب هم، أو إنقاص املبالغ املعوض  راكا ن بزادة اش رك املش
ره  ن أو من غ م راض قرضًا حسنًا من صندوق املسا اصل  الصندوق. أو اإلق ا

جز، ع أن يتم إرجا  .ع القرض من الفائض التأمي للسنوات الالحقةلسداد ال
يئة رقابة شرعية. .٥  وجود 
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ادي عشر   املبحث ا
ي    السوق املال

افل.  ن تقليدية، وشركات ت يا من شركات تأم ن  مال ون سوق التأم يت
هاية أغسطس  افل ب . )١٦٩(، اثن عشرة شركةم٢٠١٢وقد بلغ عدد شركات الت

ها مملوكة لرأس م ملك البا رؤوس أموال وطنية. ووثائق ثالث م . و ال أجن
عضها البعض، ع  ن الصادرة عن تلك الشركات  طبق األصل من  التأم
طر املؤمن منھ،  ن، وا ب، والتفصيل، وموضوع التأم رت ها  ال اختالف فيما بي

و ي ، و افل العائ ما: الت افل  ن من الت قابل ومبلغ الوكالة. و تطبق نوع
ن من األضرار. و يقابل التأم افل العام، و اص. والت ن ع األ   التأم

عرف موجز بالشركات محل الدراسة: ي عرض  تم فيما يأ   و

يا  HSBC AMANAH TAKAFULشركة  .١ جيل الشركة  مال : تم 
ن كل من:م١١/٨/٢٠٠٦ مة ب  . و شركة مسا

SBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Limited (49%), Jerneh Asia Berhad 
(31%) and Employees Provident Fund Board of Malaysia (EPF) (20%). 

ي. و تقدم مجموعة من  بلغ رأس مال الشركة مائة مليون رنجت مال و
ل من األفراد، والشركات.  ، ل افل العائ افل العام، والت   برامج الت

، من م٢٠١١يناير  ٢٦أسست الشركة  : تAM Family Takafulشركة  .٢
بلغ رأس مال الشركة م٢٠١٢يناير  ٩، وبدأت العمل  AmBank Groupقبل  . و

ي.  مائة مليون رنجت مال

                                                            
(169) Syarikat Takaful Malaysia Berhad, Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. و Prudential BSN Takaful 

Berhad, MAA Takaful Berhad, ING PUBLIC Takaful Ehsan Berhad, Hong Leong MSIG 
Takaful Berhad, HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Sdn Bhd, Great Eastern Takaful Sdn 
Bhd, Etiqa Takaful Berhad, CIMB Aviva Takaful Berhad, AmFamily Takaful Berhad, AIA 
AFG Takaful Bhd.    
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افل .٣  Takaful arm ofعد الشركة  Etiqa Takaful: شركة االتقاء للت
Maybank Group.ي بلغ رأس مال الشركة مائة مليون رنجت مال   . و

افل شركة ا .٤ شاء الشركة   Takaful Ikhlas:إلخالص للت ، م١٨/٩/٢٠٠٢تم إ
بلغ رأس املال املصرح بھ MNRB Holdings Berhad.و مملوكة لشركة  مليون  ٥٠٠. و

بلغ رأس املال املدفوع  ي، و ي  ٢٩٥رنجت مال  .مليون رنجت مال

افل  .٥ يا للت عدSyarikat Takaful Malaysia Berhadشركة مال الشركة أول  : 
شئت   يا. وقد أ افل ظهورًا  مال ر من عام  ٢٩شركات الت . وبدأت م١٩٨٤نوفم

بلغ رأس املال املصرح بھ م٢٢/٧/١٩٨٥العمل   بلغ  ٥٠٠. و ي، و مليون رنجت مال
شئت بناءًا ع توصية فرق ١٦٢٫٨١٧رأس املال املدفوع  ي. وقد أ مليون رنجت مال

لف من قبل  ية  عام عمل م ومة املال ن م١٩٨١ا شاء شركة تأم ، حول إ
مة عامة محدودة  إسالمية وفقًا ملبدأ املضاربة. وقد تحولت الشركة إ شركة مسا

عد شركةم٣٠/٧/١٩٩٦  ر   BIMB Holdings Berhad (BIMB) . و م األك املسا
من أسهم أول ) ٪٥١(من أسهم الشركة. وال تمتلك أيضًا ) ٪٦١٫٧(  الشركة بواقع

ها أصبحت  األول من يوليو  يا. كما أ ر   م٢٠٠٩بنك إسالمي  مال م األك املسا
 .من األسهم) ٪٥١٫٤٧(بواقع  Lembaga Tabung Hajiصندوق 
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: افل العائ   الت

راك: .١ ي لالش   التكييف القانو
افل العائ الصادرة عن شركة اإلخالص افل  جاء  مقدمة وثيقة الت للت

ها أنھ   ذه الشهادة الصادرة ع ي: تتعهد الشركة بموجب  يل املثال ما يأ ع س
ذه  ة   راك املقرر بموجب البيانات املو رك بدفع االش حالة قيام املش
رك،  ذه الوثيقة للمش ة   الشهادة، فإن الشركة توافق ع دفع املنافع املو

ة بياناتھ، ة. أو املستفيد املو   بموجب الشروط املو

ما  ن، يوضع أحد افل العائ إ قسم راك  برامج الت يتم تقسيم االش
ثمار هدف االس ن  رك س صندوق حسابات املش وضع اآلخر فيما )١٧٠(فيما  ، و

اطر ن، أو املنافع املستحقة. وتنص  )١٧١(س صندوق امل هدف دفع مبالغ التأم
اف يا للت يل املثال ع أن القسم  AM Takafulل، وشركة برامج شركة مال ع س

جزء املقتطع من فائض صندوق  رع، كما أن ا يل الت ي مدفوع ع س الثا
ثمار اطر )١٧٢(االس جز  صندوق امل ق بھ لسداد ال اص امل ، والصندوق ا

رك حسابان مرتبطان  ل مش ون ل رع. ومن ثم ي يل الت يدفع أيضًا ع س
ثمار بالصندوق ، وحساب اس ثمار ال ما: حساب االس ن  ن السابق
اطر ال   . )١٧٣(امل

                                                            

افل. )١٧٠( اص  شركة اإلخالص للت   س الصندوق ا
(171) Participant Risk Fund (PRF)” means the fund which is made up of the Tabarru’ and 

managed by the Takaful Operator in accordance with Shariah principles and the Takaful 
Benefits under the Certificate of Takaful are paid from this fund and the PIF upon the 
occurrence of a covered event. 

(172) “Participant Investment Fund (PIF)” means the fund which is made up of the investment 
portion of the Contributions, investment profit and any related surplus distribution from the 
PRF, which is managed by the Takaful Operator in accordance with Shariah principles. 

ذا الوضع  شركة اإلخال  )١٧٣( و يماثل نظراءه  الشركات األخرى، بمسميات يوجد  افل، و ص للت
 مختلفة.
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ن الشركة وحملة الوثائق: .٢   العالقة ب
يل  افل ع س يا للت افل العائ الصادرة عن شركة مال تنص وثائق الت
ن حملة الوثائق. فيما يتعلق بإدارة  ن الشركة، وب املثال، ع وجود عالقة بأجر ب

افل، وإدارة األصول. وذلك  كل من عمليا  ,Non-Medical & Health Planت الت
Education Plan, Takaful My Invest and Medical & Health Plan،  وتنص ع وجود

ن ح Takaful My Rawatعالقة مضاربة  برنامج  أقر ملة الوثائق والشركة. فقد جاء: (ب
راك ع أساس راكي املدفوع للشركة  بموافق ع دفع االش عقد املضاربة، إلدارة اش

عل  واملقرر من قبلها، ع أن يتوافق ذاك مع مبادئ الشرعة اإلسالمية. أقر 
راكي  صندوق  ي: إيداع اش عامل الشركة مع الشركة ع النحو اآل وموافق ع 

ن اآلخرن عند حدوث  رك راكي ملساعدة املش رع باش اطر، والت طر. كما أقر امل ا
ن الشركة، ع  عھ بي وب تم توز اطر س عل بأن الفائض املتحقق  صندوق امل
شرط عدم حصو ع منفعة، وعدم وجود مطالبة، ع  جدول،  النحو املو با

ذا املبلغ فإنھ  ١٠أال يقل نصي من الفائض عن  ي، فإذا قل نصي عن  رنجت مال
رع بھ  وج ذا تناقض وا يتم الت ر، بناءًا ع توجيھ الهيئة الشرعية). و  وه ا

افل العائ الصادرة عن شركة  مع مقومات عقد املضاربة. كما تنص وثائق الت
افل، وشركة  ن  AM Takafulاإلخالص للت ن الشركة، وب ع وجود عالقة بأجر ب

افل، وإدا حدد أجر الوكالة حملة الوثائق. فيما يتعلق بإدارة عمليات الت رة األصول. و
افل باختالف  يا للت ختلف أجر الوكالة  شركة مال راكات. و سبة معينة من االش ب

سبة بـ ذه ال رنامج، واختالف مدة العقد. حيث تبدأ  ى، للوثائق ) ٪٢٨ (  ـــال و األد
سبة مع مرو  ذه ال ناقص  رامج. وت عض ال ها عشر سنوات   ر سنوات ال تبلغ مد

س ته ب ا. وتبدأ بـ ) ٪١٠(ة بالعقد، لت عد عة وما  إذا كانت مدة ) ٪ـ٣٧( السنة السا
سبة بـ  ١٥العقد  ذه ال سبة السابقة. وتبدأ  ته بنفس ال ، ٢٠للمدد ) ٪٤٥(سنة، وت

سبة أق قيمة لها و ٣٠، ٢٥ سبة السابقة. وتبلغ ال ته بنفس ال ، سنة، وت
عض ال) ٪٦٥( ها   سبة  السنة  ٢٠رامج، ال تبلغ مد ته بنفس ال ر. وت سنة فأك

رة من العقد   . األخ
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جز:  .٣  الفائض وال
ن  افل ب يا للت ن  شركة مال رك ققة  صندوق املش ع األرباح امل يتم توز

ن حملة الوثائق، بواقع  ملة الوثائق، )٪٧٠(الشركة، وب تم ) ٪٣٠(،  للشركة. و
ع الف اطر بواقع توز قق  صندوق امل ) ٪٦٠(ملة الوثائق، ) ٪٤٠(ائض امل

اطر عدم  صول حامل الوثيقة ع الفائض من صندوق امل رط  ش للشركة. و
بھ من  رك ع أية مطالبات خالل مدة سران العقد، وأال يقل نص حصول املش

ذا املبلغ فإنھ ي ١٠الفائض عن  ي. فإذا قلت حصتھ عن  رع بھ  رنجت مال تم الت
رك ع  رض املش ع ر، بحسب ما تقرره الهيئة الشرعية بالشركة، ما لم  وجوه ا
ذلك خالل مدة معينة. وتقدم الشركة  املقابل قرضًا حسنًا خاليًا من الفوائد 

جز  الصندوق، واست اطر،  حالة وجود  نفاد جميع اإليرادات لصندوق امل
راك. أما  شرك)١٧٤(املتاحة ع االش افل، فيتم توز ن حساب  ة اإلخالص للت ب

ن صندوق  ق بھ، وب اص امل س الصندوق ا ، وما  ثمار ال االس
اطر. وسوف تحصل الشركة ع  ذين ) ٪٣٠(امل ققة   من األرباح امل
ن. كما ستحصل الشركة ع  من الفائض املتحقق  صندوق ) ٪٥٠(الصندوق

اطر كرسوم إلد اطر  )١٧٥(ارة الفائضامل سام فائض صندوق امل تم اق . و
ن الشركة وحملة الوثائق، بواقع  AM Takafulشركة  هما) ٪٥٠(ب ل م   . )١٧٦(ل

   

                                                            
و نفس اإلجراء املتبع  شركة  )١٧٤(   . انظر:AM Takafulو

THE MASTER CERTIFICATE, p.12. 
. ص )١٧٥( افل العائ  .١١انظر: وثيقة الت
  .١٢، صTHE MASTER CERTIFICATEانظر:  )١٧٦(
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ي عمليًا:   مقومات النموذج املال
وضع البا  .١ اطر، و افل أو امل راك  صندوق الت يوضع جزء من االش

افل ا ثمار  الت . صندوق االدخار، أو االس  لعائ

سبة من  .٢ ن، مقابل  الشركة وكيلة بأجر،  إدارة عمليات التأم
افل مقابل حصة من  راكات حساب الت ثمار اش راكات. ومضاربة  اس االش
ثمار مقابل حصة من  ثمار أصول صندوق االدخار واالس الفائض. ومضاربة  اس

. افل العائ  الربح،  الت

ن  .٣ افل ب ها مضاربةيوزع فائض حساب الت ن الشركة بصف  .حملة الوثائق، وب

ن،   .٤ م افل بقرض حسن من حساب املسا جز صندوق الت سدد 
ن   م ثمار، ثم من حساب املسا سدد من فائض حساب االس افل العام. و الت

. افل العائ  الت

يئة رقابة شرعية. .٥  وجود 
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ي عشر   املبحث الثا
  سوق دولة بروناي

ون سوق التأم ن تقليدية، وأخرى إسالمية، يت ن  بروناي من شركات تأم
افل. وقد  ن أو شركات ت نما بدأ نظام التأم ن منذ ثالثة عقود، ب بدأ التأم

س مع قيام شركة  افل بروناي«اإلسالمي بالتأس ن » طيب«وشركة » ت للتأم
ن حالًيا شركتان إسالميتان، و١٩٩٣اإلسالمي  عام  كات شر  ٩م. وتمارس التأم
ها  ية ٥تقليدية من بي ما، شركة  .شركات أجن » طيب«والشركتان اإلسالميتان 

ن اإلسالمي، وشركة  افل بروناي دار السالم«للتأم ن بوزارة ». ت شرف إدارة التأم و
ن  ن التقليدي، واإلسالمي. حيث ينظم قطاع التأم املالية ع صناعة التأم

ن لعام  ن اإلسالمي فيحكمھ قانون م٢٠٠٦التقليدي، قانون التأم ، أما قطاع التأم
افل لسنة  اف  بروناي   .م٢٠٠٨الت ن الت وقد صدر أول قانون لتنظيم التأم

ن م٢٠٠٨أكتوبر  عة للبنك . وقد تم إعالن الدمج ب افل بروناي التا شركة ت
افل لبنك التنمية اإلسالمية  عام    م،٢٠١٠اإلسالمي بروناي، وشركة الت

روناي دار السالم، وتنضوي  الوقت الذي أسست فيھ إدارة السلطة النقدية ل
ن  ن بنوعيھ التقليدي، واإلسالمي، بدًال من قسم التأم تحت إشرافها أعمال التأم

  بوزارة املالية. 
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افل بروناي دار السالم   Syarikat Takaful Bruneiاملطلب األول: شركة ت
Darussalam Sdn Bhd (STBD) :  

ما:  ن  ون الشركة من شركت افل العام.  TBA)١٧٧(تت وتمارس أعمال الت
. )١٧٨(TBKوشركة  افل العائ    وتمارس أعمال الت

راك: .١ ي لالش   التكييف القانو
راك مدفوع  افل الصادرة جميعًا عن الشركة ع أن االش تنص وثائق الت

ذا النص يقابلھ نص رع. ولكن  يل الت افل ع س آخر يتصدر  لصناديق الت
و: (بما أن  ذا النص  ن، و اف الر يل املثال وثيقة ت ها ع س وثائق الشركة، وم
ما  رك (املؤمن لھ) قد تقدم إ الشركة بطلب وإقرار خطي، وافق ع اعتبار املش

راك العقد، وجزءً  أساسًا لهذا املطلوب لصندوق  ال يتجزأ منھ، وقد سدد االش
ام،  اطر وفًقا لألح هاامل ناءات الواردة  فإن الشركة توافق ع  والشروط، واالست

رة سران العقد، وفًقا  ذه الشهادة خالل ف ة   سارة، املو غطيتھ ضد ا
ة  الوثيقة) ناءات املو ام والشروط، واالست ذا نص صرح  )١٧٩(لألح . و

                                                            
(177) Takaful Brunei Am Sdn Bhd (formerly known as Takaful IBB Bhd) is the result of the 

merger between Takaful IBB Bhd and Takaful BIBD Sdn Bhd. Takaful Brunei Am Sdn 
Bhd (TBA) and Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd (TBK) are subsidiary companies of 
Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sdn Bhd (STBD). Prior to the merger, Takaful IBB 
Bhd (established in 1993) and Takaful BIBD Sdn Bhd (established in 2001) were 
composite companies transacting in both General and Family Takaful. TBA will focus on 
General Takaful business while TBK will focus on Family Takaful business. The 
companies were renamed to reflect their future respective business functions in line with 
the requirements of the Takaful Order, 2008. 

(178) On the 13th of November 2010, Takaful Brunei Darussalam held its official launching on 
the change of names and logos of its subsidiaries, one of them was: 
Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd formerly known as Takaful BIBD Sdn Bhd. The 
company was renamed to reflect our future respective business functions in line with the 
requirements of the Takaful Order 2008. History of Takaful Brunei Darussalam traced back 
to 1993 and is a Takaful operator pioneer in Negara Brunei Darussalam. 

(179) Whereas the certificate holder (hereinafter referred to as the Participant) named in the 
attached Schedule (hereinafter referred to as the Schedule) by a written Proposal 
Declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated 
therein has applied to Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd (hereinafter called the Company) 
to participate in this takaful and in consideration thereof has paid to the Company the 
takaful contribution shown in the Schedule in accordance with the Laws of Brunei 
Darussalam.  
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هما مقابل ا ن كًال م راك، ومبلغ التأم ل واحد املعاوضة. حيث جعل االش آلخر. ف
رتب عليھ  نفس الوقت. ب  وجود اآلخر، وأثر م هما س   م

ن الشركة وحملة الوثائق:  .٢   العالقة ب
س  رامج  صندوق واحد  عض ال راك   يتم تخصيص كامل االش
رامج  صندوق  عض ال راك   تم تخصيص جزء من االش اطر. و صندوق امل

جز س س صندوق آخر، وتخصيص ا راك  صندوق آخر  ء املتبقي من االش
ي: اص. وذلك ع النحو اآل ن ا رك    صندوق املش

ن: افل الر    برنامج ت
. حيث يتم تخصيص  افل العائ رنامج تحت برامج الت ذا ال ) ٪٥٥(يندرج 

رع،  يل الت ن ع س افل الر س صندوق ت راك لصندوق واحد  من االش
ن ا رك سبة و آلخر ملساعدة املش افل. وتحصل الشركة ع ال ن بموجب عقد الت

راك و  ن،  إدارة )٪٤٥(املتبقية من االش رك ، بوصفها وكيًال بأجر عن املش
ثمار  ن املستحقة، واس راكات، ودفع مبالغ التأم ن من جمع االش عمليات التأم

و)١٨٠(أصول الصندوق  افل السيارات و أحد برامج  . وتتقا الشركة  برنامج ت
ادم امل  افل العائ للمجموعات، وبرنامج ا افل العام، وبرنامج الت ) ٪٣٥(الت

افل  راك  صندوق الت تم إيداع با االش راك بوصفها وكيًال بأجر، و من االش
ع )١٨١(العام تم توز ققة  الصندوق. و ثمار الشهرة امل تم إبقاء أرباح االس . و

هاية العام وفق ما يقرره مجلس اإلدارة، والهيئة الشرعية،  الفائض املتحقق 
افل، خالل  شرطة عدم وجود مطالبة، وعدم حصول املستفيد ع أي منفعة ت

  . )١٨٢(مدة سران العقد
                                                                                                                                                  
NOW THIS CERTIFICATE WITNESSETH in respect of events occurring during the period of 

takaful as stated in the Schedule and subject to the terms, exceptions, provisions and 
conditions contained herein or endorsed hereon (hereinafter collectively referred to as the 
Terms of this Certificate). 

ن لشركة  )١٨٠( افل الر   ر: وثيقة. وانظ٦، صTakaful Brunei Keluargaانظر: وثيقة ت
 TAKAFUL AS-SYIFA ٨الصادرة عن نفس الشركة. ص.  
افل السيارات. ١٣انظر: ص )١٨١(   ، من وثيقة ت
 انظر: املصدر نفسھ،  نفس املوضع. )١٨٢(
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افل التقاعد:   برنامج ت
. حيث يتم وضع جزء من  افل العائ رنامج تحت برامج الت ذا ال يندرج 

رك راك  حساب املش افل العائ لالدخار،  االش س صندوق الت  صندوق 
اص   رك ا راك  حساب املش جزء اآلخر من االش تم وضع ا ثمار. و واالس
راك  جزء من االش ذا ا ون  افل للمخاطر. و س صندوق الت صندوق آخر 
ن   رك رع، ملساعدة من يحتاج إ املساعدة من املش يل الت مدفوًعا ع س

افلالص   . )١٨٣(ندوق بموجب عقد الت

افل: .١ راكات الت ثمار اش  اس
اص:  .١٫١ رك ا رك، وحساب املش ثمار حساب املش تقوم الشركة باس

ع أي أرباح تظهر بصورة  تم توز راكات وفًقا ملبادئ الشرعة اإلسالمية. و االش
ملة الوثائق، كل بحس) ٪٧٠(شهرة وفقًا ملبدأ املضاربة، بواقع  ب من األرباح 

راكھ. وتحصل الشركة ع  ا مضارًبا) ٪٣٠(اش ً  . )١٨٤(من األرباح بوصفها شر
                                                            

(183) PAYMENT OF TAKAFUL INSTALMENTS  
The takaful installments as shown in the schedule, payable by the participant shall be divided and 

credited into the following Accounts:-  
(i) A percentage of the takaful installment as stated in the Schedule shall be credited into the 

Participant’s Account in the Family Takaful Fund for savings and investment. No takaful 
benefits shall be paid from this Account;  

(ii) A percentage of the takaful installment as stated in the Schedule shall be credited into 
Participants’ Special Account in the Family Takaful Fund for risk only. The Participants 
agree to donate this portion of the takaful installment and the profits there of credited into 
the Participants’ Special Account as tabarru’ for the purpose of solidarity and brotherhood 
among the Participants subject to the terms and conditions expressed herein. Takaful 
benefits shall be paid from this Account.  

(iii) Additional contribution for Supplementary Contracts shall be credited into the Group Family 
Takaful Fund as tabarru’ for the purpose of solidarity and brotherhood among the 
Participants subject to the terms and conditions expressed herein. Takaful benefits shall be 
paid from this Account.    

(184) INVESTMENT OF THE TAKAFUL INSTALMENTS  
(i) Participant Account and Participants’ Special Account:  
The Company shall invest the takaful installments paid by the Participant in the Family Takaful 

Fund in conformity with the rulings of Shariah. Any profits generated from the investments 
for each month shall be distributed in accordance with the principle of Al-Mudharabah in 
the following ratio:-  

a. 70% shall be credited proportionately into the Participant’s Account and Participants’ Special 
Account; and  

b. 30% shall be received by the Company.   
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افل العائ للمجموعات: .١٫٢  حالة وجود فائض صاف  صندوق الت
ن  عھ ب افل العائ للمجموعات، فإنھ يتم توز عند تجديد الوثيقة  صندوق الت

ن الشركة وفًقا ملبدأ املضاربة، بواقع  ن، ) ٪٥٠(حملة الوثائق، وب ل من الطرف ل
رك ع أية منفعة، وعدم وجود أي مطالبة، خالل مدة  شرط عدم حصول املش

 .)١٨٥(سران الوثيقة

ع فائض االكتتاب: .٢ رع واملضاربة وتوز  الت
رك: .٢٫١  حساب املش

راك املضاربة:  .٢٫١٫١ رك بموافقتھ ع تخصيص جزء من االش يقر املش
قر بموافقتھ  رك بصفة ادخار. و ثمار ساب املش ع قيام الشركة بإدارة، واس

ساب، وفًقا ملا تراه الشركة، ووفًقا ملبادئ الشرعة اإلسالمية. تم  ا ومن ثم س
ع األرباح بواقع  رك، ) ٪٧٠(توز  . )١٨٦(للشركة) ٪٣٠(للمش

                                                            
(185) Group Family Takaful Fund  

If at the policy anniversary stated in the Schedule there is a net surplus in the Group Family 
Takaful Plan, the same shall be shared between the Participant and the Company in 
accordance with the principle of AI-Mudharabah in the proportion 50% to the Participant 
and 50% to the Company as provided for in the Proposal and Declaration form provided 
always that the Participant has not incurred any claim and/or received any benefits under 
this Certificate whilst it is in force. 

(186) TABARRU`, AL-MUDHARABAH AND DISTRIBUTION OF UNDERWRITING SURPLUS  
i. Participant’s Account  
Al-Mudharabah: The Participant hereby agrees that a percentage of the Takaful installments 
as stated in the Schedule be credited into Participant’s Account as savings, for the 
Company to administer, manage and invest of the said installments in a manner deemed fit 
by the Company and accordance to Shariah principles. In consideration thereof, the 
Participant shall be entitled to share the profits generated from the investment, if any, in the 
proportion of 70% to Participant and 30% to the Company. 



 محمد سعدو الجرف                                  ٣٤٠

اص:  .٢٫٢ رك ا  حساب املش
رع:  .٢٫٢٫١ ساب الت صص  جزء امل رع با رك بموافقتھ ع الت يقر املش

اص رك ا ستحق املساعدة من  املش افل العائ ملساعدة من   صندوق الت
ثمار الشهرة  الصندوق  ن اآلخرن. وسوف يتم إبقاء أرباح االس رك  . )١٨٧(املش

رك بموافقتھ ع قيام الشركة بإدارة،  املضاربة: .٢٫٢٫٢ يقر املش
اص  صندوق  رك ا ساب املش صص  راك وامل جزء من االش ثمار ا واس

افل  ، وفقًا ملبادئ الشرعة اإلسالمية، ووفقًا ملبدأ املضاربة. ومن ثم الت العائ
ع األرباح بواقع  تم توز رك،  )٪٧٠(س  . )١٨٨(للشركة) ٪٣٠(للمش

افل: .٢٫٢٫٣ ع فائض الت  توز
اص  رك ا علمھ بأن أي فائض اكتتاب يظهر  حساب املش رك  يقر املش

عھ ع ا تم توز ، س افل العائ   .)١٨٩(لوثائق السارة املفعول فقط صندوق الت

رع: .٣ : الت جما افل العائ ا   صندوق الت
افل  صص لصندوق الت جزء امل رع با رك بموافقتھ ع الت يقر املش
ن، بموجب عقد  رك ستحق العون من املش ، ملساعدة من  جما العائ ا

ثمار تظهر  الصندوق  تم إبقاء أي أرباح اس افل. وس   . )١٩٠(الت

                                                            
(187) Participants’ Special Account:  

Tabarru`: The Participant hereby entrusts to the Company of which a percentage of Takaful 
installment as stated in the Schedule will be donated as tabarru` into Participants` Special 
Account in the Family Takaful Fund to help other eligible Participants under the takaful 
contract. Any profit arising out of the investment of the tabarru` in each month, shall be 
allocated back to the said fund. 

(188) Al-Mudharabah; The Participant hereby agrees that the Tabarru’ portion of Takaful 
installments be credited into Participant’s Special Account as risk element to help other 
eligible Participants under the takaful contract where the Company is to administer, 
manage and invest of the said installments in a manner deemed fit by the Company and 
accordance to Shariah principles. In consideration thereof, the Participant shall be entitled 
to share the profits generated from the investment, if any, in the proportion of 70% to 
Participant and 30% to the Company 

(189) Distribution of Underwriting Surplus; The Participant also understands that the underwriting 
surplus arising from the Participants` Special Account in the Family Takaful Fund as shown 
in the last valuation by the Company, will only be given to the matured policies. 
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ع فائض االكتتاب:تو    ز
افل العائ  رة  صندوق الت هاية الف ع أي فائض اكتتاب يظهر   يتم توز

ن الشركة، وفقًا ملبدأ املضاربة، بواقع  ن، وب رك ن املش جما ب هما. ) ٪٥٠(ا ل م ل
رك ع منفعة، أو تقديم أي مطالبة   .)١٩١(شرط عدم حصول املش

  مقومات نموذج بروناي عمليًا:
ي، فيما عدا استخدام فائض صندوق  ره املال ذا النموذج مع نظ شابھ  ي

اطر.  افل، أو امل جز صندوق الت ثمار  سداد    االس

   

                                                                                                                                                  
(190) Group Family Takaful Fund: Tabarru`: The Participant entrusts to the Company, all takaful 

contribution will be donated as tabarru` into the Group Family Takaful Fund to help other 
eligible Participants under the takaful contract. Any profit arising out of the investment of 
the tabarru` in each month, shall be allocated back to the said fund. 

(191) Distribution of Underwriting Surplus:  
If at the end of the period of takaful stated in the Schedule there is a net surplus in the 
Group Family Takaful Plan the same shall be shared between the Participant and the 
Company in accordance with the principle of AI-Mudharabah in the proportion 50% to the 
Participant and 50% to the Company provided always that the Participant has not incurred 
any claim and/or received any benefits under this Certificate whilst it is in force. 
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  املبحث الثالث عشر
ي   السوق الباكستا

افل  باكستان  العام  شاط الت عليمات م٢٠٠٥بدأ  عد صدور  ، وذلك 
افل لعام  ون سوق التأمم٢٠٠٥الت ت ن عام،  ٣٧ن  باكستان من . و شركة تأم

ها ثالث  افل، م افل وإعادة ت ياة، وخمس شركات ت ن ع ا وسبع شركات تأم
ن  سع شركات للتأم ناك  ياة. و افل عائ ع ا افل عام، وشركتا ت شركات ت

ن ومية إلعادة التأم ناك شركة ح ياة، وشركة مملوكة للدولة. و . )١٩٢(ع ا
توقع أن افل لعام  و عليمات الت عد صدور  افل  شاط الت ، وال م٢٠١٢يزداد 

سمح لها بفتح نوافذ  افل، و ن التقليدية إ شركات ت سمح بتحول شركات التأم
افل ر من )١٩٣(ت افل أك هاية العام ) ٪٣(. وقد بلغت حصة الت ن ب من سوق التأم
افل )١٩٤(م٢٠١١ ادة  قطاع الت سبة الز ر من . كما بلغت   ) ٪٥٠(العام أك

ن  يجة لذلكم٢٠١١، م٢٠١٠العام   .)١٩٥(، ن

                                                            
ر،  )١٩٢( سم ن. . انم٢٠١١وذلك  د   ظر: املوقع الرس لهيئة األصول واملبادالت الباكستانية. فرع التأم

Securities & Exchange Commission of Pakistan  

    Daily Times. Sunday, August 05, 2012وانظر: 
افل لعام  )١٩٣( عليمات الت ي، الفقرات: م٢٠١٢انظر:    .٧، ٦، ٥، ٤، الفصل الثا
، لعام انظر: التقرر الس )١٩٤( افل العائ   .١٨. صم٢٠١١نوي للشركة القطرة الباكستانية للت
افل العام لعام  )١٩٥(   .١٢. صم٢٠١١انظر: التقرر السنوي للشركة نفسها للت
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افل   Pak- Qatar Takaful  :)١٩٦(الشركة الباكستانية القطرة للت

ن م٢٠٠٧، وبدأت العمل  م٢٠٠٦تأسست الشركة   ون من شركت . وتت
، وال يبلغ رأس مالها امل افل العائ دفوع ما: الشركة الباكستانية القطرة للت

افل العام، )١٩٧(مليون روبية باكستانية ٧١٠ . والشركة الباكستانية القطرة للت
ر من  عد الشركة  ٤٣٢وال يبلغ رأس مالها حالًيا أك مليون روبية باكستانية. و

افل العائ معًا.  افل العام، والت   األو ال بدأت العمل بتقديم الت

                                                            
)١٩٦(The company has strategic BancaTakaful alliance with FWU AG. شبھ  ذلك شركة  و 

افل  السعودية، وشركة أمانة افل باإلمارات. األ ت   للت
(197) The company is supported by some of the strongest financial institutions in the state of 

Qatar such as Qatar Islamic Insurance Company (QIIC), Qatar International Islamic Bank 
(QIIB), Qatar Islamic Bank (QIB), Qatar National Bank (QNB), Masraf Al-Rayan and 
Munich-based FWU AG. The company is further strengthened by its Re-Takaful 
arrangements with Munich-Re, Hannover Re and Takaful–Re. We are well-positioned to 
ensure exemplary client-service following heavy investments in procurement of state-of-the 
art technology from Malaysia and in SAP ERP solutions. We have strategic BancaTakaful 
alliance with FWU AG. 
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ما: افل  ن من الت .  تمارس الشركة نوع افل العائ افل العام، والت الت
و:  ختلف النوعان  أمر واحد فقط،  وذلك وفًقا لنموذج الوكالة والوقف مًعا. و
راك، وتدفع منھ  افل العام، يوضع فيھ كامل االش وجود صندوق واحد  برامج الت
ن، أو  ذا الصندوق صندوق الوقف. ووجود حساب س  ن. و مبالغ التأم

ن  ما حساب  صندوق س أحد . حيث يوجد حسابان  افل العائ برامج الت
، أو صندوق  افل العائ رك للت س اآلخر صندوق املش ثماري، و رك االس املش
ساب األول، والذي  ما  ا ن، يوضع أحد راك إ جزئ الوقف. وتتم تجزئة االش

جزء ا رع با تم الت آلخر لصندوق الوقف، ليعان تديره الشركة وفقًا ملبدأ الوكالة. و
ن  الصندوق  رك ذا )١٩٨(منھ من يحتاج إ العون من املش . وتدير الشركة 

راكات ) ٪٣٥(الصندوق أيًضا وفًقا ملبدأ الوكالة. وقد بلغت حصة الوكالة  من االش
افل السيارات،  ب النقدي، ) ٪٦٠( برنامج ت رامج ) ٪٤٠( برنامج ال لل

ئ ) ٪٣٠(، مقابل م٢٠١١عام األخرى وذلك  ال افل السيارات، وال ش  برنامج ت
ب النقدي،  سبة لل رامج األخرى وذلك  العام ) ٪٤٥(بال كما   .)١٩٩(م٢٠١٠لل

ثمر أصول الوقف وفًقا ملبدأ املضاربة. وقد بلغت حصة الشركة مقابل  س ها  أ
ن ) ٪٤٠(املضاربة  ققة  كل من العام تم )٢٠٠(م٢٠١١، م٢٠١٠من األرباح امل . و

عد  ن فيھ،  رك هاية العام ع املش ع أي فائض يتحقق  صندوق الوقف   توز
جز يحصل  صندوق الوقف )٢٠١(سداد جميع املصروفات . كما يتم سداد أي 

                                                            
افل العائ  )١٩٨( تلف برامج الت افل: معلومات مل عنوان مقدمة  الت شرة صادرة عن الشركة  جاء  

Takaful-Bookletراكات ت٨، ص ذا : أن االش ن. و رك صبح مملوكة للوقف، وتخرج عن ملكية املش
ستخدم  شرة أن الشركة  هاية ال هاية العام. وقد جاء   ن   رك ع الفائض ع املش ناقض مع توز ي

س  راتي فيما  ناك تحالف اس ية، وأن  ن شركة Banka Takafulالتقنية املال ن الشركة وب ، ب
FWU AG .األملانية  

افل العام، لعام ا )١٩٩(  . ٥٥. صم٢٠١١نظر: التقرر السنوي للشركة للت
  .٥٦انظر: املصدر نفسھ. ص )٢٠٠(
ع  )٢٠١( ع ) ٪٢٥(تم توز افل األفراد. وتم توز ن  برامج ت رك افل ع املش من ) ٪٤٨(من فائض صندوق الت

ركي برنامج  بقاء فائض االكتتاب (Banka Takaful)الفائض ع مش افل الفردي،  . وتم اس برامج الت
افل العائ لعام تھ. انظر: التقرر السنوي للشركة للت افل املجموعات  الصندوق لتقو . ٢٠١١وت

  .٢٠ص
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سوق منتجات  .)٢٠٢(عن طرق قرض حسن يقدم من قبل الشركة و أيًضا 
عض البنوك اإلسالمية  افل باالتفاق مع  س الت   )٢٠٣(Banka Takafulتحت ما 

م النماذج   تقو

راك:   التكييف الفقه لالش
ي،  ن التعاو اف الذي تقدمھ شركات التأم ي أو الت ن التعاو عد عقد التأم
ن، وعقد  ما: عقد التأم ن،  ون من عقدين متالزم افل، عقًدا مركًبا يت أو الت

جعل ن. و راكات التأم ثمار ألقساط أو اش ن املقصد  االس جميع النماذج التأم
ن بھ الشركات ع أداء  ستع ًعا لھ،  ثمار مقصًدا تا األساس من العقد، واالس
ن  دخل تحت النموذج عدة نماذج فرعية بالنظر إ عالقة شركة التأم عملها. و
ي  تم فيما يأ راك. و عامل الشركة مع االش بمجموع املؤمن لهم. وبالنظر إ كيفية 

  ذلك: توضيح

   

                                                            
امش  )٢٠٢(   .١٦٢انظر: املصدر نفسھ  

(203) Pak Qatar Family Takaful Ltd. (PQFTL) has strategic Banca Takaful partnerships with 
leading national financial institutions.  

- See more at: http://www.pakqatar.com.pk/family/Banca/Introduction.aspx#sthash.ppQvmgKq.dpuf 
http://www.pakqatar.com.pk/family/Banca/BancaProducts.aspx#sthash.kQOfYajX.dpuf 
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ن بمجموع املؤمن لهم: ن بالنظر إ عالقة شركة التأم  أوًال: نماذج التأم
ذا النموذج ع مبدأ الوكالة   نموذج الوكالة بأجر معلوم:  .١ يقوم 

افل راكات. وذلك كما  شركة ساب ت ثمار االش ن، واس ، )٢٠٤(إدارة عمليات التأم
اف ن الت  . )٢٠٥(وشركة العقيلة للتأم

ون الشركة بمقت  ذج الوكالة بأجر معلوم واملضاربة معًا:نمو   .٢ ت
سبة معينة من  ن، وذلك مقابل  العقد وكيلة بأجر معلوم،  إدارة عمليات التأم
سبة  صلة مقابل  راكات امل ثمار االش ون مضاربة فيما يتعلق باس راك. وت االش

ة معلومة من الربح للشركة. وذلك كما  شركة التأم ، )٢٠٦(ن اإلسالمية األردنيةمئو
افل اإلماراتية ن (أمان)، والشركة )٢٠٧(وشركة نور للت ، وشركة دبي اإلسالمية للتأم
ن يا، وبروناي،  )٢٠٨(اإلسالمية القطرة للتأم افل العاملة  مال . وشركات الت

ي افل العائ  السوق الباكستا . وشركات الت افل العائ  .قطاع الت

ر معلوم:نموذج الو   .٣ ون الشركة بمقت العقد وكيًال بأجر  كالة بأجر غ ت
ن مقابل املصروفات اإلدارة الفعلية للشركة، دون وجود حد   إدارة عمليات التأم
ا  ر ي، وغ ن التعاو ذا مطبق لدى الشركة الوطنية للتأم أق لهذه املصروفات. و

ن اضعة لنظام مراقبة شركات التأم ي السعودي من الشركات، ا  .)٢٠٩(التعاو
                                                            

لفة االكتتاب واإلدارة وإدارة الصندوق، ال يبلغ  )٢٠٤( غطية ت افل من رسوم  ون أجر شركة ساب ت يت
ا  ها ) ٪٤٩(قدر . تضاف إل راك كحد أق هاية أي سنة ) ٪٣٥(من االش افل املعلن   من فائض الت

حق للبنك رك إشعارًا مسبقاً  مالية كرسم حافز. و ذه الرسوم وإعطاء املش ر أي من  . انظر ع غي
ام. ص صية، الشروط واألح وادث ال افل ل يل املثال: برنامج ت   .٧س

عد  )٢٠٥( ة،  ثمار ية، واالس سبة من فائض العملية التأمي اف من  ن الت ون أجر شركة العقيلة للتأم يت
ددة  جدول الوثيقة. ولم خصم كافة املصروفات، والنفقات ال ن امل رك فنية والعامة، وحصة املش

سبة.  ذه ال .يرد  وثائق الشركة تحديد ملقدار  اف ن الت   انظر: وثائق شركة العقيلة للتام
ها الباحث. )٢٠٦( راك لم يطلع عل سبة من االش   حدد أجر الوكالة ب
سبة  )٢٠٧( ققة.من ) ٪١٠(حددت حصة الشركة مقابل املضاربة ب سبة من  األرباح امل وحدد أجر الوكالة ب

ها الباحث. راك لم يطلع عل   االش
سبة  )٢٠٨( ن  ) ٪١٨(حدد أجر الوكالة ب لي ن امل عد خصم حصة معيدي التأم صلة  من األقساط امل

سبة م٢٠٠٧العام  سبة م٢٠٠٨ العام ) ٪٢٥(، وب ) ٪٣٥(، وحددت حصة املضارب  نفس الشركة ب
سبة م٢٠٠٦م  العا سبة م٢٠٠٧ العام ) ٪٥٥(، وب ثمار  م٢٠٠٨ العام ) ٪٦٥(، وب من أرباح اس

راكات.    /ب.٢١/أ، ٢١، اإليضاحان رقم م٢٠٠٨، م٢٠٠٧انظر: التقرر السنوي للشركة للعام االش
  .من النظام األساس لشركات التأمن الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ٤٣انظر املادة  )٢٠٩(
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ن بالنظر إ راك ثانيًا: نماذج التأم عامل الشركة مع االش   كيفية 

١ : افل العائ اص. حيث تتم تجزئة : نموذج الت ن ع األ قابل التأم و
اطر. ليتم منھ دفع  ن. يوضع أولهما  حساب، أو صندوق امل راك إ قسم االش

طر. ن املستحقة عند وقوع ا وضع اآلخر  حساب أو صندوق  مبالغ التأم و
هدف حصول املستفيد ع مبلغ  ثمار، أو حساب أو صندوق االدخار. وذلك  االس

ون وفاة املؤمن لھ، أو بقائھ حًيا تأم طر املؤمن منھ، والذي قد ي ن تحقق ا ن مع
: ذا النموذج إ مكن تقسيم  ن. و  إ سن مع

افل. نموذج الوكالة بأجر معلوم: .١٫١  كما  شركة ساب ت

افل  نموذج الوكالة بأجر معلوم، واملضاربة معًا: .١٫٢ كما  شركات الت
يا، وبروناي.  العاملة  مال

افل  باكستان نموذج الوكالة، واملضاربة، والوقف معًا: .١٫٣  . كما  شركات الت

ن اإلسالمية،  م عقود أو وثائق شركات التأم نا  تقو تمثل الهدف  و
رع، أم ع مبدأ املعاوضة.  ا ع مبدأ الت ذه الشركات عقود ل تقيم   : بمع

م من خالل النقاط اآلتية: ذا التقو تم   و

ن مؤمن لھ بالذات وبا حملة الوثائق.أوًال    : صفات العالقة القائمة ب

ا ودفع التعوضات ثمار   . ثانًيا: التكييف الشر للشركة  قيامها بجمع االشراكات واس

عھ.   ثالًثا: الفائض وتوز

سارة. ًعا: التصرف  حال ا   را
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ن مؤمن لھ بالذات وبا ح   ملة الوثائقأوًال: صفات العالقة القائمة ب
اف أساسًا لعملها.  ي، أو الت ن التعاو ن نموذج التأم يئات التأم تتخذ 
ع أن الهيئة وكيلة عن مجموعة حملة الوثائق  إدارة، وتنظيم، عمليات  ذا  و
هم صفة املؤمن لھ  ل م هم، وتبقي ل تحل صفة املؤمن باإلنابة ع ها ت ن. أي أ التأم

نا ع ديث  تم ا ن حامل وثيقة فقط. و ن صفات عن صفات العالقة املوجودة ب
ل يقوم حامل  ن. بمع  شركة التأم ن  ن با حملة الوثائق، ممثل ن، وب مع
ن بالشركة، أو لصندوق  الوثيقة بدفع القسط املقرر لبا حملة الوثائق ممثل

ستحق بالتا مبلغ ال يل املعاوضة، ل افل الذي تديره الشركة ع س ن الت تأم
رًعا ليعان منھ من يحتاج إ  يل املعاوضة. أم أنھ يقوم بدفع القسط ت ع س
ستحق بالتا  ن  الصندوق، ف رك العون من مجموع حملة الوثائق، أو من املش
ذا تمكن معرفتھ من خالل  رعًا، لتوفر صفة االستحقاق فيھ. و ن ت مبلغ التأم

تلفة ال يتم التعاقد ع س الشروط امل ة من خالل ما   أساسها واملو
ن.    وثيقة التأم

رع كلًيا،   يل الت ذه الوثائق ع دفع القسط ع س ر من  لقد نص عدد كب
رًعا،  ون العقد ت أو جزئًيا، ليعان منھ من يحتاج إ العون من حملة الوثائق، لي

ن لت ون استحقاق املستفيد ملبلغ التأم ون جائًزا شرًعا، ولي وفر شروط في
ل األمر كذلك فعًال، أم أن  با شروط الوثيقة قرائن،  االستحقاق فيھ. ولكن 
ن تلك الشروط ع كون  ونصوًصا ع إرادة املعاوضة، فال يفيد وجود نص من ب
ذه  ذه الوثائق توضيح صفات  مكن من استعراض نصوص  رًعا. و القسط ت

ي:  الوثائق، ع النحو اآل
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  : عقد معاوضة ماليةالصفة األو
عا أن عقود املعاوضات  "التصرفات  يرى اإلمام مالك رحمھ هللا 

ذا مفاد أيًضا )٢١٠(واملمارسات املوجبة لتنمية األموال، وما يقصد بھ تحصيلها" . و
ها مبادلة املال  من عرض عقود املعاوضات  الفقھ اإلسالمي، فه تصرفات تتم ف

ها كل طرف يل  باملال، يقصد م عند التعاقد تحصيل ما عند الطرف اآلخر ع س
ن كلًيا، أو جزئًيا، كما  عقود  التملك، وإن لم يتم التنفيذ  حق أحد الطرف
ها كال  ها (تلك العقود ال يأخذ ف عرف عقود املعاوضات بأ مكن أن  الغرر. و

صول ع هما إ ا هدف كل م ما عند صاحبھ  املتعاقدين مقابًال ملا أعطى، حيث 
ن باإلنابة  ما أي حامل وثيقة، وشركة التأم يل التملك). وطرفا املعاوضة  ع س
ن. أما العوضان املتقابالن  رك عن با حملة الوثائق، أو باإلنابة عن صندوق املش

ي ذه الصفة مما يأ ن. وتفاد  ن، ومبلغ التأم راك أو قسط التأم  :فهما االش

ي:وجود نصوص صرحة ع  .١    إرادة املعاوضة تتمثل فيما يأ

ن  .١٫١ ن الصادرة عن شركة العقيلة للتأم جاء  مقدمات وثائق التأم
ساب  (املدير  اف ن الت ن شركة العقيلة للتأم ا: (تم االتفاق ب سور اف  الت
ن) املذكور اسمھ  جدول الوثيقة  رك رك (العضو  حساب املش ن)، واملش رك املش

ن ع أنھ لق رك ساب املش راك)  راك (أو التعهد باالش رك باالش اء قيام املش
ام  ناءات واألح جدول، وبشرط مراعاة الشروط واالست ن املذكور با راك التأم باش
ام  ها، وبما ال يخالف أح ق يضاف عل ذه الوثيقة، أو أي م ها   املنصوص عل

ع ن سوف  رك يئة املش رك ....). الشرعة اإلسالمية، فإن   وض املش

ن اإلسالمية  .١٫٢ ن الصادرة عن شركة التأم جاء  مقدمات وثائق التأم
رع  ن والت م باملشاركة  حساب التأم رك)، قد ال القطرة: (بما أن املؤمن لھ (املش
ن بطلب ... فإن الشركة تتعهد  لھ، وتقدم إ الشركة اإلسالمية القطرة للتأم

                                                            
روت. عالم الكتب. بدون تارخ. ج )٢١٠( روق  أنواء الفروق. ب . أنوار ال  .١٥١، ص١أحمد بن إدرس القرا
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ن ن وكالة عن حساب التأم راك التأم سديد اش عد  عوض املؤمن لھ  ..... ع أن 
ذا العقد....).  ددة  جدول  ن امل  أو املوافقة ع السداد خالل مدة التأم

ن  ن الصادرة عن شركات التأم ذه النصوص  وثائق التأم تكرر مثل  و
ت، و  و يا، وبروناي، والبحرن، وال اإلمارات العاملة  كل من: السودان، ومال

 العربية املتحدة. 

ن اإلسالمية  من قبيل  يفاد من النصوص السابقة أن عقود شركات التأم
راك بالصفة  ن متوقفًا ع دفع االش بة الثواب. فقد جعلت استحقاق مبلغ التأم
بة بثواب  ن اإلسالمي  رع. فعقود شركات التأم ددة  الوثيقة، و صفة الت امل

ون ب ن، مجهول، فت و القسط  عقد التأم رع و اطلة شرًعا. ذلك أن الهبة أو الت
و  س واحد، و ما من ج طر  ن املستحق عند وقوع ا و مبلغ التأم وثوابھ و
ان  ن مجهول من حيث إم ة، ومبلغ التأم النقود. كما أن القسط أو الهبة فور

م صول عليھ. و صول عليھ، ومن حيث مقداره، ومن حيث أجل ا كن توضيح ا
ي:  ذلك ع النحو اآل

 : ب الشاف ب  املذ تاج (ولو و هاية امل تاج، و  جاء  مغ امل
ة  ب كذا فقبل فاألظهر  ذا ع أن تث بتك  شرط ثواب معلوم عليھ كو
ي  عتك. والثا ، كما لو قال  و معاوضة بمال معلوم، ف ، إذ  العقد نظرًا للمع

ون بيًعا بطالنھ نظًرا إ الل رع، ومن ثم ي فظ لتناقضھ، فإن لفظ الهبة يقت الت
شرط ثواب مجهول،  امھ... أو  يح، فيجري فيھ عقب العقد أح ع ال
بة لذكر الثواب بناًء ع  جهالة العوض. و تھ بيًعا  ب بطالنھ، لتعذر  فاملذ

ها تقتضيھ) بة بناًء ع أ ها ال تقتضيھ. وقيل ت  و روضة . )٢١١(األ أ

                                                            
. ط  )٢١١( ل رة. مصطفى البابي ا هاج. القا تاج إ شرح امل هاية امل  . شمس الدين بن شهاب الدين الرم

رة.  . مغ٤٢٤، ٤٢٣، ص ٧ج م،١٩٦٧األخ طيب الشربي ي ألفاظ . محمد ا تاج إ معرفة معا  امل
روت. دار الفكر. بدون تارخ. ج هاج. ب  . ٤٠٥، ٤٠٤، ص ٢امل
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و إما معلوم، وإما مجهول.  ن: (وأما القسم الثالث فاملقيدة بالثواب و الطالب
نا  بطل ع قول. فإن  الة األو املعلوم في العقد ع األظهر، و فا
يار والشفعة ولم يلزم  ت ا بة لم يث بة. فإن قلنا  يح وقيل  فهو بيع ع ال

ت  ت عقب العقد أم عقب قبل القبض. وإن قلنا بيع ثب ل تث ام. و ذه األح
شرط الثواب، أو مطلًقا وقلنا الهبة  بھ حلًيا  ما األول. ولو و القبض قوالن أظهر
رت املماثلة.  سھ اعت تقت الثواب فنص  حرملة أنھ إن أثابھ قبل التفرق بج

ذا تفرع ع ، وبالنقد ال ي ألنھ صرف. و عرض  عد التفرق   أنھ وإن أثابھ 
راط  قھ باملعاوضات  اش ء من ذلك ألنا لم ن بيع. و التتمة أنھ ال بأس 
ى اإلمام األول  بة. وح ذا تفرع ع أنھ  العلم بالعوض، وكذا سائر الشروط، و

ي احتماًال) اب، وأبدى الثا ون )٢١٢(عن األ ذه العبارة تفيد عدم جواز أن ي . و
س الهبة إذا كان ذا الثواب من ج ن و  و حاصل  عقد التأم ت الهبة نقدًا كما 

ي. و املهذب ( إن شرط فيھ ثواًبا مجهوًال  ن التعاو ما يفيد عدم جواز عقد التأم
ر )٢١٣(بطل قوًال واحًدا ألنھ شرط العوض. وألنھ شرط عوًضا مجهوًال) ذا غ . و

ي اإلسالمي.  ن التعاو   متحقق  عقد التأم

 : نب ب ا ها أي الهبة ج املذ ب ف اء  كشاف القناع: (وإن شرط الوا
عوض معلوم. وإن شرط  الهبة ثواًبا  عوًضا معلوًما صارت الهبة بيًعا، ألنھ تمليك 
مجهوًال لم ت الهبة، ألنھ عوض مجهول  معاوضة، فلم ت كالبيع. وحكمها 

 . )٢١٤(أي الهبة بثواب مجهول حكم البيع الفاسد)

 ب املال : (فيثاب عن العرض طعام،  ي:املذ جاء  حاشية الدسو
ء  سھ لئال يؤدي إ سلم ال سھ، ال من ج ر ج م، أو عرض من غ ر، ودرا ودنان
ب، وال عن الفضة كذلك لتأديتھ  ب فضة وال ذ  نفسھ. وال يثاب عن الذ

                                                            
ن. ط )٢١٢( ن وعمدة املفت روت. املكتب اإلسالمي ٢يح بن شرف النووي. روضة الطالب   . ٣٨٧، ص٥ج ،ـ.١٤٠٥. ب
رازي. املهذب. ط )٢١٣( يم بن ع الش   .٤٥٥، ص١ج .ت.)،د(، م١٩٥٩، ٢إبرا
روت. دار الفكر.  )٢١٤( ن اإلقناع. ب ي. كشاف القناع عن م هو   . ٣٠٠، ص ٤ج م،١٩٨٢منصور بن يوس ال
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ثاب عن  سھ، وعكسھ. و م حيوان من ج لصرف، أو بدل مؤخر. وال عن ال
رض، أو نقد، ال طعام، لئال يؤدي إ بيع الطعام بطعام ألجل مع الفضل. الطعام ع

ها تجوز مع  ا فهبة الثواب كالبيع  غالب األحوال، وتخالفھ  األقل. أل ولو ش
ن اإلسالمي ألن )٢١٥(جهل عوضها، وجهل أجلھ) ذا ال ينطبق ع عقد التأم . و

شرط  و  بة الثواب مع جهالة العوض إنما  س جواز  ر ج ون الثواب من غ أن ي
عد  ذا  ب فضة) محل  ها أيًضا: ( وال يثاب عن الذ الهبة كما ورد  النص. وف
عليل الشارح. وقولھ: (فهبة الثواب..) أي  فيده  التفرق، وجاز قبلھ، كما  املواق. و
حرم. وقولھ: ( األقل) أي  أقل  بالنظر لعوضها وقولھ كالبيع أي فيما يحل و

ها القبض األ  ا اإليجاب والقبول) إن أراد أنھ يكفي ف حوال. وقولھ: ( ال يلزم عاقد
ر ذلك  هما، وإن أراد غ واملعاطاة يقال إن ذلك يكفي أيضًا  البيع، فال فرق بي
هما  الهبة بخالف  ة بي راط الفور فانظر ماذا أراد ولعل الشارح أراد عدم اش

ة) ب شرط )٢١٦(البيع فال بد فيھ من الفور ر للدردير: (وجاز للوا . و الشرح الكب
ذا بمائة أو ع أن  بتك  ن الثواب أم ال نحو و بتھ ع الثواب أي العوض ع 
ن، وأما عقد الهبة  وب لھ فيلزمھ دفع ما ع نھ إن قبل املو ب ولزم الثواب بتعي تث

ن الثواب ي ع ب بالقبض كما يأ ها الثواب فالزم للوا . وفيھ )٢١٧(أم ال) املشروط ف
ل  ما ور بھ اآلخر كان العقد الزًما ل اصل أن الثواب إذا عينھ أحد أيًضا: (وا
ن فال يلزم العقد  ر مع وب لھ، أم ال. وإن كان الثواب غ هما. سواء أقبضها املو م

ادة، أو نقص) ها، بز وب لھ إال بفوا ب إال بقبضها، وال يلزم املو  . )٢١٨(الوا

                                                            
رة. دار إحياء الكتب العربية.  )٢١٥( ر للدردير. القا . حاشية الدسو ع الشرح الكب محمد عرفة الدسو

  . ١١٤، ص ٤بدون تارخ. ج
  .١١٦، ص ٤املصدر نفسھ. ج )٢١٦(
رة. دار إحياء الكتب العربية. بدون تارخ. ج أحمد الدردير. )٢١٧( تصر خليل. القا ر مل   .١١٤، ص ٤الشرح الكب
  .١١٦، ص ٤املصدر نفسھ. ج )٢١٨(
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 نف ب ا شرط  جاء  تكملة حاشية ابن عابدين: ي:املذ (أما الهبة 
هاًء) بة ابتداًء، بيع ان شرط  . وفيھ أيضًا:)٢١٩(العوض فه  ون الهبة  (والقياس أن ت

هاًء كما  فتاوى قاضيخان) . وجاء  بدائع الصنائع: )٢٢٠(العوض بيًعا ابتداًء وان
ون معلًقا  بمالھ خطر الوجود والعدم من (وأما الشرائط فأنواع..... فهو أن ال ي

بتك. وال مضاًفا إ وقت،  دخول زد ونحو ذلك، وال مضاًفا إ وقت، بأن يقول: و
ن  ء منك غًدا، أو رأس شهر كذا، ألن الهبة تمليك الع ذا ال بت  بأن يقول: و

طر واإلضافة إ الوقت كالبيع) ال. وأنھ ال يحتمل التعليق با . وفيھ: (الهبة )٢٢١(ل
هاء) ر بيًعا  االن رعًا ابتداًء ثم تص . وفيھ أيًضا: (وأما )٢٢٢(شرط العوض تقع ت

ذا الثوب  عوض  ء ع أن  ذا ال بتك  العوض املشروط  العقد فإن قال و
بة  روا أنھ  بة، وجوازه جواز بيع. وربما ع ابنا الثالثة: إن عقده عقد  فقد قال أ

هاًء... وال ذا  ابتداًء، بيع ان هما قبل القبض.... فقد وجد   ت امللك  كل واحد م يث
يازة،  ر فيھ القبض، وا البيع لفظ الهبة، ومع البيع، فيعطى شبھ العقدين. فيعت
ة  حق الشفعة عمًال  ت فيھ حق الرد بالعيب وعدم الرؤ ث شبھ الهبة. و عمًال 

ان) ن بقدر اإلم  .)٢٢٣(شبھ البيع وعمًال بالدليل

يل املثال:  .٢ ها ع س   وجود قرائن ع إرادة املعاوضة، م

٢٫١. : اف ن الت ن الصادرة عن شركة العقيلة للتأم  جاء  وثائق التأم
رداد مبلغ ( رك اس الة يحق للمش ذه الوثيقة .... و تلك ا يجوز للشركة إلغاء 

ن. ر املنقضية من مدة التأم رة غ راك الذي يتعلق بالف جوز  س من االش كما و
رك قد تقدم إ  ون املش رك، وبشرط أال ي ذه الوثيقة من طرف املش إلغاء 

                                                            
ن بن عابدين )٢١٩( روت. دار الفكر.  ،محمد أم ر األبصار. ب تار شرح تنو تار ع الدر امل . م١٩٧٩رد امل

ر ط   .٤٢٠، ص ٨. ج م١٩٦٦،  ٢تصو
  .٥٠٦، ص ٨ج املصدر نفسھ.  )٢٢٠(
ي )٢٢١( اسا ب الشرائع ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ال روت ،بدائع الصنائع  ترت  ،٢ط ،دار الفكر ،ب

  .  ١١٨ص  ،٦ج م،١٩٨٢
  .١١٩، ص ٦املصدر نفسھ. ج )٢٢٢(
  .١٣٢، ص ٦املصدر نفسھ. ج )٢٢٣(
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الة  ية. و تلك ا الشركة بأي مطالبة عن املدة املنقضية من السنة التأمي
ن. وتبقى الشركة  رة املنقضية من التأم س عن الف راك  تحتفظ الشركة باش

ام الوثيقة  ل أح مان ب رك مل وجد نحو واملش فيما يتعلق باملطالبات القائمة). و
عدم  ون  راك مر رداد جزء من االش ن. فاس ذا النص  وثائق با شركات التأم
عوض خالل مدة سران العقد قبل تارخ اإللغاء، ألن  حصول حامل الوثيقة ع 
ع حصول املعاوضة، حيث حصل ع مقابل ملا دفعھ  صول ع التعوض  ا

ن الصادرة عن با الشركات. من ذا النص  وثائق التأم وجد نحو  راك. و  اش

ذه النصوص قرائن ع إرادة املعاوضة، رغم وجود نص ع  عد  ومن ثم، 
ر  نا أقوى من النص فيص رع، ألن القرائن  يل الت أن القسط مدفوع ع س

رة د ون األلفاظ املجردة ال النص مهمًال. يقول ابن القيم: (القصود  العقد معت
لم بصيغ العقود إما أن  ا ... واملت ر ها، وحقائقها، أو قصد غ ها معان لم تقصد 
ها كاملكره والنائم  لم  ون قاصًدا. فإن لم يقصد الت ها، أو ال ي لم  ون قاصًدا الت ي

لم  عض ذلك تفصيل ونزاع ... وإن قاصدًا للت ء. وإن كان   ها  رتب عل ها لم ي
ها البتة ... فإن لم يكن  ها، متصورًا لها، أو ال يدري معان غايا ون عاملًا  فإما أن ي
امها أيًضا ... وإن كان متصوًرا  رتب عليھ أح ا، وال متصوًرا لها، لم ي عاملًا بمعنا
ت  ون قاصًدا لها، أو ال. فإن كان قاصًدا لها ترت ها، عاملًا بمدلولها، فإما أن ي ملعان

ام ها  حقھ، ولزمتھ. وإن لم يكن قاصًدا لها، فإما أن يقصد خالفها، أو ال أح
ر  ها فهو الهازل. وان قصد غ لم  ا. فإن لم يقصد الت ر معنا ا، وال غ يقصد معنا
رن بكالمھ  كم فإن اق ا فإما أن يقصد ما يجوز لھ قصده أو ال.... وأما  ا معنا

نة تدل ع صدقھ. وان قرنة تدل ع ذلك لم يلزم أيضًا، أل  ن السياق والقرنة ب
ها  رن بكالمھ قرنة أصًال واد ذلك دعوى مجردة لم تقبل منھ. وإن قصد  لم يق
ر اللفظ  ماال يجوز قصده... فهذا ال يحصل لھ مقصوده الذي قصده، وجعل ظا

 . )٢٢٤(والفعل وسيلة إليھ....)
                                                            

ن عن رب العامل )٢٢٤( ة. إعالم املوقع جوز جيل. محمد بن أبي بكر املعروف بابن قيم ا روت. دار ا  .)،ت.د(ن. ب
  .١٢٢- ١١٩. ص٣ج
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ن جانب  الصفة الثانية: عقد ملزم ل
امان عقود شركات  تمثل االل ن. و جانب ي عقود ملزمة ل ن التعاو التأم

راك، أو القسط املطلوب.  رك، أو حامل الوثيقة، بدفع االش ام املش املتقابالن  ال
عوض  ام الشركة  املقابل باإلنابة عن با حملة الوثائق بتعوضھ، أو  وال

امان يقا ذان االل طر. و هما املستفيد، عند وقوع ا ل م هما اآلخر. ف بل كل م
ذا مفاد من العبارات  رتب عليھ  نفس الوقت. و ب  وجود اآلخر، وأثر م س

 .الواردة  الفقرة السابقة، والدالة ع دخول العقد تحت باب املعاوضات

  الصفة الثالثة: عقد إذعان
ل ع جانب القوي، وال يملك املؤمن لھ إال أن ي ن  ا ند شروط شركة التأم

س  الشركة، و شروط مطبوعة سلفًا من قبلها، ومعروضة ع الناس كافة. ول
رك لهم  أمام املؤمن لهم إال توقيع وثيقة مطبوعة، دون مناقشة لشروطها. فال ت
ن من عدمھ، فمن شاء أن يؤمن فليوقع ع ما فرضتھ  رة إال  اختيار التأم ا

 الشركة من الشروط.

عة:   عقد احتما أو عقد غرر  الصفة الرا
عرفات عديدة  ، أو عقد الغرر،  الفقھ اإلسالمي  عرف العقد االحتما

ها: "ما شك  حصول أحد عوضيھ، أو مقصود منھ غالبًا" و الذي ال )٢٢٥(م " ،
، "ما ال يوثق بحصول العوض )٢٢٦(عرف املتعاقد فيھ ما الذي ملك، بإزاء ما بذل"

ل يتم أم ال". "الغرر ما ال )٢٢٧(فيھ" ما ع )٢٢٨(يدرى  ن أمرن أحد ردد ب ، "ال
ي ع خالفھ" ر محبوب، وباطن مكروه")٢٢٩(الغرض، والثا   .)٢٣٠(، "ما لھ ظا

                                                            
جليل شرح مختصر خليل. طرابلس الغرب.  )٢٢٥( ب ا طاب. موا محمد بن عبدالرحمن املغربي املعروف با

  .٣٦٢، ص٤مكتبة النجاح. بدون تارخ. ج
رية )٢٢٦( رة: إدارة الطباعة املن ، القا ، فتح العزز شرح الوج ، بدون تارخ، عبدالكرم بن محمد الراف

  .١٢٧، ص٨ج
رة: دار إحياء الكتب العربية،  )٢٢٧( هاج، القا   .١٦٢، ص٢ج .)،ت.د(حاشية القليوبي ع شرح امل
ن خليل،  )٢٢٨( طاب ع م ، مرجع سابق، ج٤/٣٦٨شرح ا   .٢٦٥، ص٣؛ انظر: القرا
ر. ج )٢٢٩(   .٥٥، ص٣حاشية الدسو ع الشرح الكب
، مرجع سابق، ج )٢٣٠(   .٢٦٦ص ،٣القرا
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يفاد من التعرفات السابقة، ومن استعراض عقود الغرر  الفقھ اإلسالمي 
ا، أن عقود الغرر، أو العقود االحتما ر لية،  مثل بيوع املالمسة، واملنابذة، وغ

ها، ح صارت توصف  غلب عل ها الغرر، و ر ف الفقھ اإلسالمي عقود معاوضات يك
ون  ا دون اآلخر، إال أن ي ن ال يوصف بأحد ن معني ردًدا ب ء إذا كان م بھ. ألن ال

. وإن لم يتم تنفيذ املعاوضة كلًيا، أو جزئًيا،  حق )٢٣١(أخص بھ، وأغلب عليھ"
لغرر  الفقھ اإلسالمي تصنف تحت باب املعاوضة ع أحد طر العقد، فعقود ا

رة   ها جزئًيا أو كلًيا، ألن الع ن ف ن املتقابل ام الرغم من عدم تنفيذ أحد االل
رع، إنما  بقصد املتعاقد عند توقيع  إدخال العقد تحت باب املعاوضة، أو الت

ذه غرر فاحش، لألدلة اآل ن    تية:العقد. والغرر  عقود التأم

عرفات الغرر   .١ ن تحت  ألن املؤمن لھ عند التعاقد  )٢٣٢(دخول عقود التأم
ن، لتوقف ذلك ع واقعة احتمالية مستقبلية  شك  حصولھ ع مبلغ التأم
ن كلًيا،  الوقوع، قد تقع، وقد ال تقع. ومن ثم قد يحصل املستفيد ع مبلغ التأم

 أو جزئًيا، وقد ال يحصل عليھ. 

ن: ذكر فقهاء املالكية أن تحقق ضوا  .٢ بط الغرر الفاحش  عقد التأم
ها: الغرر  الوجود  الغرر الذي يبطل عقود املعاوضات يقع  سبعة أشياء، م
ر  الهواء، و املقدار كالبيع  صول إن علم الوجود كالط كاآلبق قبل اإلباق، وا

صاة. والغرر من جهة األجل كبيع الدار، ري  إ مبلغ رمي ا والثمن أن ينفق املش
ي: ن كما يأ ذه الضوابط تنطبق ع عقد التأم  ع البائع طيلة حياتھ. و

   ر محقق الوجود، إذ ن دين  ذمة املؤمن غ الغرر  الوجود: مبلغ التأم
طر املؤمن منھ.   يتوقف وجوده ع وجود ا

                                                            
رة: مطبعة السعادة، ١محمد بن أحمد بن رشد، املقدمات املمهدات، ط )٢٣١(   .٥٤٧ص .)،ت.د(، القا
ن حامد حسان )٢٣٢(   .٤٦، ٤٥ص ،مرجع سابق ،انظر: حس
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  صول: حيث يتوقف حصول املتعاقد ع مبلغ التأ ن، الغرر  ا م
ون. وع  ون، وقد ال ي ، قد ي و ما بذل فيھ من األقساط، ع حادث احتما و

ن. صول ع مبلغ التأم ون الغرر  أجل ا راض تأكده كما  الوفاة ي  اف

   ن قسًطا واحًدا ثم تقع الغرر  مقدار العوض: قد تحصل شركة التأم
عضھ. وقد ن كلھ، أو  ارثة، فتدفع مبلغ التأم ًرا من األقساط  ال تحصل عدًدا كب

ر يصل إ آالف الراالت.  ن فارق كب ال ن ا ادث املؤمن منھ، وب قبل وقوع ا
عهد الشركة بدفع مبلغ  سبة إ املؤمن فإنھ يدفع قسًطا ثابًتا  مقابل  وأما بال
ذا املبلغ بتمامھ، وقد  ر أن الشركة قد تدفع  ن يحدد القسط ع أساسھ، غ مع

 فع جزًءا منھ بحسب ما أصاب املال املؤمن عليھ من ضرر.تد

   ام  ذمة املؤمن و ال ن و صول ع مبلغ التأم الغرر  األجل: أجل ا
ياة، حيث  ن ع ا عض صور التأم ن، كما   ر مع ون مضاًفا إ أجل غ قد ي

و أجل مجهول. ن عند وفاة املؤمن لھ، و م بدفع مبلغ التأم  يل

ا ودفع التعوضاتثال ثمار   ًثا: التكييف الشر للشركة  قيامها بجمع االشراكات واس

ما: ن  ي من عقدين متالزم ن التعاو ون عقود شركات التأم  تت

ن.  عقد وكالة بأجر:  .١ وذلك فيما يتعلق بإدارة، وتنظيم، عمليات التأم
نابة جائز التصرف مثلھ فما تدخلھ النيابة  عا والوكالة  اس من حقوق هللا 

ن ن، )٢٣٣(وحقوق اآلدمي ، وما تقوم بھ الشركة مما تدخلھ النيابة من حقوق اآلدمي
مؤقت بمدة زمنية معلومة  سنة غالًبا، ومعلق ع شرط مستقب فيما يتعلق 
طر، حيث ال تدفع  ضات معلق دفعها بوقوع ا ضات، ذلك أن التعو بدفع التعو

ذا جائ عد وقوعها و . وقد نص )٢٣٤(ز شرعًا، فإن الوكالة ت معلقة ومؤقتةإال 
ع صفة الوكالة صراحة جميع العقود. وملا كانت الشركة تتقا عائًدا مقابل 

                                                            
ن اإلقناع، ج )٢٣٣( ي، كشاف القناع عن م هو   .٤٨، ص٣ال
 .انظر: املصدر نفسھ،  نفس املوضع )٢٣٤(



 محمد سعدو الجرف                                  ٣٥٨

هاية العام بناًء ع املصروفات الفعلية للشركة   هذا العمل، يحدد   القيام 
راكات  ال سبة معلومة محددة سلًفا من االش بعض اآلخر، عض الشركات، وب

ون عقد وكالة بأجر، والوكالة جائزة شرًعا، بأجر، وبدون أجر ، )٢٣٥(فإن العقد ي
ر محدد سلًفا  حق من حدد األجر باملصروفات الفعلية  ولكن ملا كان األجر غ
ون  هاية العام، فإنھ ي علمان إال   للشركة، أو بحصة معينة من الفائض، وال 

ئذ نوًعا من مجهوًال، وال ت الوكالة ب ون حي ها ت أجر إال إذا كان األجر معلوًما، أل
ن من ضوابط الغرر الفاحش، )٢٣٦(املعاوضات جهالة  مقدار أحد العوض . وألن ا

الذي يبطل عقود املعاوضات. وحيث إنھ من املمكن معرفة تلك املصروفات 
ذه ا لشركة الفعلية من واقع مصروفات الشركة املماثلة، ومن واقع مصروفات 

ى،  ن أد ب تحديد ذلك األجر سلًفا، أو تحديد سقف للسنوات املاضية، فإنھ ي
، لتلك املصروفات  النظام األساس، ع أن يمكن حامل الوثيقة من  وأع

ق للوثائق. فتحديد ذلك العائد سلًفا من شأنھ  االطالع ل م عليھ، أو يوضع  ش
ون عرضة ل ن نفي الغرر عن العقد، فال ي لبطالن. ومن شأنھ أيًضا عدم تمك

ر. فعدم تحديد ذلك العائد سلفًا  ل كب ش الشركة من املبالغة  املصروفات 
ا، تحت بند مصروفات  راكات، وعوائد اب بجميع االش يمكن الشركة من الذ

سارة عانون من ا   .)٢٣٧(فعلية، بل ربما جعل حملة الوثائق 

ن العقد مضاربة:   .٢ صادرة عن عدد من شركات نصت عقود التأم
ن حملة الوثائق، فيما  ن الشركة، وب ن اإلسالمية ع وجود عالقة مضاربة ب التأم
رك، حيث  ها. فإن الشركة مضارب مش راكات املتجمعة لد ثمار االش يتعلق باس
ها مضاربة مطلقة من حيث التصرف.  ون كل حامل وثيقة بمثابة رب مال. كما أ ي

ها مقيدة، أ و مؤقتة، من حيث الزمان، ألن مدة العقد سنة واحدة. فاملال إال إ
                                                            

  .٤٨٩، ص٣انظر: املصدر نفسھ، ج )٢٣٥(
  انظر: املصدر نفسھ،  نفس املوضع. )٢٣٦(
ن  )٢٣٧( ي الوارد  تقرر التعاونية للتأم اسب القانو عض السنوات، انظر: تقرر امل كما حصل فعًال  

  .١٧م، ص١٩٨٧لعام 
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ة  سبة مئو مقدم من حملة الوثائق، والعمل حاصل من قبل الشركة، مقابل 
ل العقد كذلك فعًال. ولإلجابة  معينة من الربح، تؤخذ من أرباح املؤمن لهم. ولكن 

ها ذا السؤال يتم استعراض أركان عقد املضاربة وشروط   الفقھ  ع 
ذا العقد.  اإلسالمي للتعرف ع مدى انطباقها ع 

للمضاربة  الفقھ اإلسالمي أركان انطباق أركان املضاربة ع العقد:    . أ
ل. : العاقدان، الصيغة، امل   ثالثة 

 :مثل حامل الوثيقة العاقد  العاقدان تمثل الشركة العاقد األول، و
ي، وبذلك يتحقق الركن األول من   أركان املضاربة. الثا

 :ذا جائز شرًعا، حيث تنعقد  الصيغة يتخذ العقد الصيغة الكتابية، و
و  ا عرقًا من قول، أو فعل أو كتابة، ألن املقصود  ل ما يدل ع معنا املضاربة ب

ل ما يدل عليھ ، فجاز ب ناك نصوص صرحة تدل ع أن املقصد )٢٣٨(املع . و
و حصول املؤمن  ن األساس من العقد  ن عند وقوع خطر مع لھ ع مبلغ التأم

و أمر  س مقصوًدا لذاتھ، بل  ثمار املال، فل مو بالعقد، أما املضاربة، أو اس
ع، مكمل، للمقصد األساس للعقد.   تا

 ل ذا )٢٣٩(و ما تنعقد عليھ املضاربة من رأس املال، والعمل :امل ، و
ن املت راكات التأم و اش نا، فرأس املال  جمعة من املؤمن لهم. والعمل متحقق 

ذا املال لصا حملة الوثائق. إذن فاملضاربة ثابتة فيما  حاصل من الشركة  
ضات  جزء املتعارف عليھ لسداد التعو عد تخصيص ا راكات  بقى من االش ي

تملة مستقبًال.  امل

ة املضاربة ع العقد:   . ب  انطباق شروط 

                                                            
مة  النظام السعودي، مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  )٢٣٨( ، شركة املسا ـ، ١٤٠٦انظر: صا املرزو

  .٨١- ٧٦ص:  ص
  .  ٨٤- ٨٢ص:  انظر: املصدر نفسھ، ص )٢٣٩(
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ة عقد املضاربة شر  رط الفقهاء ل ا:اش   وطًا لعل من أبرز

  ًون رأس املال نقدا راكات و رأس )٢٤٠(أن ي نا، فإن االش ذا متحقق  . و
  مال املضاربة تتخذ الصفة النقدية دائمًا.

 ون رأس املال معينًا، معلوم املقدار ذا )٢٤١(أن ي ، عند إجراء العقد و
نا لألسباب اآلتية: ر متحقق   غ

اص بامل  . أ ثمر ا ون رأس املال املس ما:يت ن   ؤمن لهم من شق

  ها ملواجهة عد تخصيص جزء م سبة  راكات املك جزء املتبقي من االش ا
ل القسم األول من رأس مال املؤمن  ش و الذي  جزء  ذا ا املدفوعات اليومية، و

و معلوم للشركة فقط و املعول عليھ، ألنھ موجود دائًما، و  .)٢٤٢( لهم، و

  عض ثمار   صص لالس جزء امل افل، حيث نص القانون ا عقود الت
ي رقم  افل العائ إ م٢٠١٠، لعام ٤اإلمارا عض فروع الت راكات  ، ع تقسيم اش

و  ثمار، وقسم آخر يخصص لدفع االستحقاقات. و ن، قسم يخصص لالس قسم
افل العائ  افل العاملة  قطاع الت افل، وشركات الت املعمول بھ  شركة ساب ت

يا ذان القسمان معلومان سلًفا للشركة مال  .، وبروناي، وباكستان. و

  .راكات ملواجهة املدفوعات اليومية صص من االش جزء امل املتبقي من ا
ثمار،  صص للتعوض فيوجھ بدوره إ االس فقد يتوفر جزء من ذلك املال امل

اص بحملة ا ثمر، ا ي من رأس املال املس ون عند وجوده القسم الثا لوثائق، لي
رة الزمنية ال  هاء الف عد ان علم إال  ن وال  و أيضًا مجهول املقدار لكال الطرف و
ن ما  ناك فرًقا ب ذا القسم ملواجهة املدفوعات اليومية خاللها. كما أن  خصص 
س  بة و ال تم تحصيلها فعًال من املؤمن لهم، وما  راكات املكت س االش

                                                            
ي، مصدر سابق، ج )٢٤٠( هو   .٥٠٧، ٤٩٨، ص٤انظر: ال
ي، مصدر سابق، ج )٢٤١( هو   .٥٠٧، ٤٩٨، ص٤انظر: ال
ن. )٢٤٢( عد إعادة التأم   ما تحتفظ بھ الشركة لنفسها 
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سب راكات املك عد عمليات إعادة باالش ة، و ما تحتفظ بھ الشركة لنفسها، 
تعلق بأخطار  السنة  الية، و رة ا ن، وبعد خصم ما تم تحصيلھ  الف التأم
ها ع  ن والشركات محل الدراسة من بي القادمة، فقد جرى عرف شركات التأم

ها. و  ها، واالحتفاظ بجزء م ن جزء من الوثائق الصادرة ع ذا إعادة تأم تحدد 
عض النوا الفنية األخرى، و  جزء بناًء ع املقدرة املالية للشركة، وع  ا
ذا نوع من  ر ثابتة، بل تختلف من سنة ألخرى، تبًعا لظروف معينة و  سبة غ
ها  راكات الوثائق املعاد تأمي ثمر. فاش جم رأس املال املس جهالة، فيما يتعلق ب ا

سبة  تمثل اقتطاعًا من رأس ر معلوم عند التعاقد بال ذا غ ثمر، و املال املس
هاية العام.  علم إال    ملة الوثائق ع األقل، وال 

  ،هما جزًءا من الربح، مشاًعا، معلوًما ل واحد م رط العاقدان ل ش أن 
ة، محددة سلًفا، عند التعاقد مثل  سبة مئو ) ٪٢٠(للمضارب، أو ) ٪١٠(أي 

كذا ذا )٢٤٣(و صول . و رط  ش ية  عض الشركات املال نا. إال إن  متحقق 
ن خالل مدة  حامل الوثيقة ع حصتھ من الربح عدم حصولھ ع مبلغ تأم
ن  ذا الشرط. ألن مبلغ التأم نا مع  ذا ي العقد، أو عدم وجود مطالبة. و
افل، أو حساب  و حساب الت املستحق إنما استحقھ املستفيد من حساب آخر، 

ن  امل رك رعًا من املش ها. أو  منفعة مستحقة ت اطر. و منفعة مدفوع ثم
راك  جزء من االش راض أن ذلك ا اطر، ع اف افل، أو حساب امل حساب الت
عضهما البعض. كما  ان عن  رع. ومن ثم فهما حسابان منف يل الت مدفوع ع س

ية أيًضا أال تقل حصة ح عض الشركات املال رط  امل الوثيقة من ربح املضاربة ش
رض حامل  ١٠عن  ع ر، ما لم  رع بھ  وجوه ا تم الت ي، وإال، س رنجت مال

ذا يخالف أيًضا شرط املضاربة، أو يخالف املقصد من العقد  الوثيقة ع ذلك. و
صول ع الربح. فال يحق للمضارب حرمان رب املال من حصتھ من الربح  و ا و

جم  صة من الصغر.مهما بلغ   ا
                                                            

ي، مصدر سابق، ج )٢٤٣( هو   . ٤٩٨، ص٤انظر: ال
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عھ ًعا: الفائض وتوز   را
ن حملة الوثائق، كما  السعودية،  ن الشركة، وب ع الفائض ب يتم توز
نما يحصل حملة الوثائق فقط ع الفائض دون الشركة   ما، ب ر يا، وغ ومال
رى الباحث عدم أحقية  ما. و ر يا، وغ عدد آخر من الدول مثل األردن، ولي

ا مقابل شركات التأم ها تحصل ع أجر صول ع جزء من الفائض، أل ن  ا
عد خصم  ا،  ثمار راكات وعوائد اس ون البا من االش ما تقوم بھ من العمل. لي
ملة  و البا من مال مملوك أصًال  و الفائض. والذي  تلفة  املصروفات امل

 . رداد البا ون لهم فقط حق اس   الوثائق، في

عض  سوي  ًضا خالل و عو ن من استحق  الشركات  استحقاق الفائض ب
ن من لم يحصل ع فائض، وذلك كما  الشركات العاملة  مدة سران العقد، وب
عطي حصة من الفائض ملن لم يحصل ع  ناك من  يا. و  السودان، ولي
ن  عوض. ولعل األسلوب عوض خالل مدة سران العقد، دون من حصل ع 

ذه األخ رين يتفقان كما يرى الباحث مع مبدأ التعوض الذي يحكم عقود 
ذه  ن التعوض والفائض مخالفة لهذه القاعدة كما ترى  جمع ب الشركات. و ا
مال،  جع املؤمن لھ ع اإل ن التعوض والفائض قد  جمع ب الشركات. كما أن ا

عو  عطي من لم يحصل ع  ناك من  ض حصة من الفائض وفًقا لرأي البعض. و
عوض حصة من  عطي من حصل ع  ناك من  عوض. و ر ممن حصل ع  أك
الفائض إذا كان التعوض املستحق أقل من األقساط املدفوعة، وذلك بمدقار 
ر  ا ملا دفع من أقساط، أو أك ها. وأما إن كان التعوض املستحق مساوً الفرق بي

ها، فال يحصل ع أي حصة من الفائ عض املالحظات م رى الباحث وجود  ض. و
عية: ذه السياسات التوز   حول 

رع بجزء من  .١ صول ع جزء من الفائض إذا ت ت حق املؤمن لھ  ا يث
الة ع أن  ذه ا القسط، الختالف مصادر االستحقاق. حيث ينص عادة  
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رع منھ ملن يتضرر من حملة الوثائق. وبالتا فإن املؤمن لھ رد جزًءا  القسط يت س
ن  . أما مبلغ التأم رداد البا ان لھ حق اس رع ببعضھ، ف من مال مملوك لھ أصًال ت
ان لھ  رًعا من با حملة الوثائق لتوفر شروط االستحقاق فيھ. ف فيحصل عليھ ت
نا ألن القسط  ر متحقق  ذا غ ن الختالف مصادر االستحقاق. و ن املبلغ جمع ب ا

رًعا أصًال     كما يرى الباحث.لم يدفع ت

رع بالقسط  .٢ صول ع جزء من الفائض إذا ت تفي حق املؤمن لھ  ا ي
الة يوضع جميع الفائض كاحتياط لألعوام  ذه ا كلھ، حيث إنھ يخرج من ملكھ. و 
رًعا أصًال كما يرى الباحث نا أيًضا ألن القسط لم يدفع ت ر متحقق  ذا غ  .القادمة. و

تفي حق املؤمن لھ  .٣ صول ع جزء من الفائض إذا تم دفع ي  ا
جمھ، أم لم  عوض مهما بلغ  يل املعاوضة، سواء أحصل ع  القسط ع س

 . )٢٤٤(يحصل، كما يرى شراح القانون 

عوض أنھ  .٤ ع حصول املؤمن لھ ع الفائض  حال حصولھ ع  ال 
تم توضيح ذلك ع طر. و ي: وضع أفضل مما كان عليھ قبل وقوع ا   النحو اآل

  طر روة قبل وقوع ا طر  –ال عد وقوع ا روة  القسط  –القسط = ال
طر، وعدم وجود فائض)......... ( ن وعدم وقوع ا راض وجود تأم  ).١( باف

  طر روة قبل وقوع ا عد وقوع  –ال روة  القسط = املتبقي مع ال
طر+ التعوض  ن وحصول امل –ا راض وجود تأم ؤمن لھ ع القسط (باف

 ).٢عوض وعدم حصولھ ع الفائض).....(

                                                            
عض شراح القانون أن العو  )٢٤٤( و ثابت يرى  طر. و ن، وتحمل تبعة ا ما: قسط التأم ن  ضن  عقد التأم

طر وعدمھ. فا االت، وقوع ا طر، وبكنھ ل جميع ا شركة كانت مستعدة لدفع التعوض عند وقوع ا
طر عد ترجمة عملية لتحمل تبعة ا ذا  ها تدفع التعوض، و طر فإ  .لم يقع. أما إذا وقع ا
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  طر روة قبل وقوع ا روة  –ال القسط + الفائض  –القسط = ال
صول ع جزء من  عوض وا صول ع  ن وعدم ا راض وجود تأم (باف

 ).٣الفائض)......... (

  طر روة قبل وقوع ا طر  –ال عد وقوع ا روة  القسط = املتبقي من ال
عوض ا – صول ع  ن وا راض وجود تأم لقسط + التعوض + الفائض (باف

صول ع جزء من الفائض)...... (  ). ٤وا

صول ع الفائض تخفيضًا  قيمة القسط املدفوع، سواء أحصل  يمثل ا
ن  ن التعوض وب جمع ب عوض، أم لم يحصل. ومن ثم فإن ا املؤمن لھ ع 

طر. حيث إن  الفائض ال يجعل املؤمن لھ  وضع أفضل مما كان عليھ قبل وقوع ا
طر) روة قبل وقوع ا طر + التعوض= ال عد وقوع ا روة   . (املتبقي من ال

ستحقھ  .٥ رع ألن الفائض إنما  ع الفائض دليًال ع قصد الت عد توز ال 
و مقابل لتحملھ أي خسارة محتملة، فالفائض يقابل  حامل الوثيقة ألنھ مؤمن. و

هما. ما متماثالن  طرقة حساب كل م ن التجاري، و  الربح  التأم

صول ع الفائض إ جعل  .٦ ن حملة الوثائق  ا يؤدي التفرق ب
ون من لم  عضهم أفضل من البعض اآلخر من حيث الوضع االقتصادي. حيث ي
ن، ولم  طر مع عرض  ن وحصل ع فائض، أفضل ممن  طر مع يتعرض 

صول ع الفائض فإنھ  يحصل ع ن من حيث ا ن الطرف ة ب سو فائض. أما ال
جزء من الفائض  جم ا يجعلهما  نفس الوضع االقتصادي، ولكنھ يخفض 

ن. طر مع  والذي يحصل عليھ من لم يتعرض 
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سارة   خامسًا: التصرف  حال ا
ن صراحة ع قيام الشركة بدفع  تنص عقود العديد من شركات التأم

حسن من حساب حملة األسهم، إ حساب حملة الوثائق، ع أن يرد من  قرض
ن اإلسالمية،  ذا  كافة شركات التأم الفوائض املستقبلية. والعمل جار ع نحو 
رى الباحث وجود عدد من  من نص  عقوده ع ذلك، ومن لم ينص. و

ي: جز ع النحو اآل   املالحظات املتعلقة بالتعامل مع ال

ن بيع اال .١ جمع ب و من باب ا اجة،  ن عند ا ام بإقراض صندوق التأم ل
ن عالقة وكالة بأجر، و نوع من  رك ن الشركة واملش وسلف. ألن العالقة القائمة ب
ن. ولوال وجود  و املوكل مقابل أجر مع رك و يع عملھ للمش املعاوضات. ألن الوكيل ي

مت الشركة بإقراض ا أن الشركة ذه الوكالة ملا ال جزه. ف لصندوق عند 
ن، كمقابل لقيامها بالوكالة، يتمثل   رك رطت ع نفسها شرطًا لصا املش اش
و شرط إقراض  ناك شرط آخر مفاد ضمنًا  جز. و إقراض الصندوق عند ال
افل األنجال الصادر  ام عقد ت رك للوكيل أو الشركة. فقد ورد  شروط وأح املش

ام العقد: ( ٣٫٢الفرس مثًال  الفقرة  عن البنك السعودي . من شروط وأح
تحقق  رك، ألمر البنك). و ذا العقد مباشرة من حساب املش مات  تقتطع مسا
ن. كما  ذلك فعًال باإليداع  البنك السعودي الفرس املالك للشركة، وأحد الوكيل

 ، ن لدى البنك السعودي الفرس رك ون حساب املش رط أن ي و أحد ش و
رك  ها، كان شرط إقراض املش عة املصرفية قرًضا  حقيق ن. وملا كانت الود الوكيل
للبنك املالك للشركة شرًطا ضمنًيا للتعاقد. جاء  شرح منته اإلرادات عند 
ديث عن الشروط  البيع: (وفاسده أي الشرط الفاسد ثالثة أنواع: مبطل  ا

ره. كشرط بيع آخر، أو سلف، أو قرض،  أو إجارة، أو شركة، أو صرف الثمن أو غ
و بيعتان  بيعة املنه عنھ) سلفھ أو )٢٤٥(و شرط أن  : (ولو باعھ  . و املغ
                                                            

). ط منصور بن يوس )٢٤٥( ي. شرح منته اإلرادات (دقائق أو النه لشرح املنته هو روت. مؤسسة ب. ١ال
  . ١٧٥، ١٧٤، ص ٣ج ه،١٤٢١، م٢٠٠٠ ،الرسالة
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ري ذلك عليھ فهو محرم، والبيع باطل) هاية )٢٤٦(يقرضھ، أو شرط املش . و 
ما م بعها: ثم النه قسمان: أحد ها وما ي تاج: ( باب  البيوع املنه ع ا يقت امل

رمة ... شرط بيع كما مر،  الفساد وا ن  بيعة ... وعن بيع وشرط، كبيع  وعن بيعت
ي ثمنًا،  شرط قرض مائة، ألنھ جعل العقد ورفق العقد الثا أو بيع دار بألف، 

ل مجهوًال) و مجهول، فصار ال راطھ فاسد، فبطل مقابلھ من الثمن و . )٢٤٧(واش
ر للدردير: كبيع وشرط يناقض املقصود من البيع، أو يخل بالثمن (و  و الشرح الكب

ما، ألن االنتفاع بالسلف من جملة الثمن، أو املثمن،  ... كبيع وشرط سلف من أحد
ر شرط  ر، وأما جمعهما من غ و ظا و مجهول، أو ملا فيھ من سلف جر نفًعا و و

يناقض فجائز ع املعتمد. و البيع إن حذف شرط السلف ونحوه من كل شرط 
ها شرط )٢٤٨(القصود) ة البيع: (وم ديث عن شروط  . و بدائع الصنائع عند ا

س بمالئم للعقد، وال مما  ري، ول ال يقتضيھ العقد، وفيھ منفعة للبائع، أو للمش
يع  ري قرًضا، أو ي ن الناس، نحو إذا باع داًرا ع أن يقرضھ املش جرى بھ التعامل ب

ذا كلھ فاسد، ألن زادة منفعة مشروطة  البيع منھ كذا ونحو ذلك ... فال بيع  
ر الربا والبيع الذي فيھ  و تفس ها زادة ال يقابلها عوض  عقد البيع، و ون ربا، أل ت

ها مفسدة للبيع كحقيقة الربا) هة الربا وإ هللا عبد . فعن)٢٤٩(الربا فاسد، أو فيھ ش
هما، أن رسول هللا  ص هللا عليھ وسلم قال: (ال بن عمرو بن العاص ر هللا ع

س عندك).  يحل سلف وبيع، وال شرطان  بيع، وال ربح ما لم يضمن، وال بيع ما ل
يح رمذي وقال: حديث حسن  نا )٢٥٠(رواه ال . قال البغوي: املراد بالسلف 

                                                            
ديثة )٢٤٦( . الراض. مكتبة الراض ا  .٢٦٠، ص ٣ج ه،١٤٠١، م١٩٨١ ،عبدهللا بن أحمد بن قدامة، املغ
تاج إ شرح  )٢٤٧( هاية امل  ، هاجشمس الدين الرم   . ٤٥٠، ٤٤٥ ص: ، ص٣ج ،امل
تصر خليل، أحمد الدردير )٢٤٨( ر مل  .٦٧ ، ٦٦، ص ٣ج ،الشرح الكب
ب الشرائع. ج )٢٤٩( ي. بدائع الصنائع  ترت اسا   .١٦٩، ص ٥عالء الدين أبو بكر بن مسعود ال
روت. دار الكتاب العربي. ج )٢٥٠( رمذي. ب يح ال رمذي.  س محمد بن سورة ال . ٢٤٣، ص ٥أبو ع

اكم أيضًا بلفظ ( ال يحل سلف  اكم، وأخرجھ ابن حبا وا ھ أيضًا ابن خزمة وا ديث  وا
ؤالء كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيھ عن جده. انظر:  و عند  وبيع، وال شرطان  بيع). و

ي. نيل األوطار  شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار. الط رة. محمد بن ع الشوكا بعة األخ
 . ل رة. مصطفى البابي ا   .٢٠٢، ص ٥ج .)،ت.د(القا
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ر منصوص عليھ صراحة كشرط  العقد )٢٥١(القرض . وشرط السلف وإن كان غ
، ومتعارف عليھ، واملعروف عرًفا كاملشروط شرًطا. فلماذا ال إال إنھ مفهوم ضمًنا

ن  رك يجعل كل الفائض عند وجوده احتياًطا للصندوق. كما يمكن الرجوع ع املش
عھ، ألن الغنم  صولهم ع الفائض عند وجوده إن قلنا بتوز جز مقابًال  عند ال

ع من املوجود فقط، أسو  ون التوز ديث عن بالغرم. أو ملاذا ال ي ة بما جاء  ا
س لكم إال ذلك ذا يقابل ما )٢٥٢(اإلفالس خذوا ما وجدتم ل . كما يرى الباحث أن 

جز من رأس مال الشركة، مقابل  سدد ال ن التجاري، حيث  يحصل  التأم
صولهم ع  جز مقابل  سداد ال ن  م ن ع الربح. فتعهد املسا م حصول املسا

 .ن الشركاتحصة ع الفائض  عدد م
   

                                                            
ي. نيل األوطار. ج )٢٥١(   . ٢٠٢، ص ٥انظر: الشوكا
)٢٥٢(  ، ن  ورقة مفصلة لفضيلة أ.د. ع القرة دا م ام بالقرض من قبل املسا تمت مناقشة مسألة االل

ي بالراض.  ن التعاو   .م٨/١٢/٢٠١١ـ٧مقدمة إ امللتقى الثالث للتأم
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اتمة   ا

ها من خالل الدراسة، والتوصيات  م النتائج ال تم التوصل إل اتمة أ شمل ا
ها الباحث بناًء ع نتائج الدراسة.   ال يو 

م النتائج: ي: أوًال: أ م النتائج فيما يأ   تتمثل أ

افل الذي جاءت بھ األنظمة والقوان .١ ن، أو الت ن فيما تتمثل مقومات نموذج التأم
ي:  يأ

ع  .١٫١ عضهم ببعض ع املعاوضة، وال  ن حملة الوثائق  قيام العالقة ب
راك يدفع للشركة باإلنابة عن با  ام املتبادل. أي أن القسط، أو االش االل
ن ع  رك يل املعاوضة، أو باإلنابة عن صندوق املش حملة الوثائق ع س

راض وجوده، سواء أقلنا بذمتھ املال ية املستقلة، أم لم نقل بذلك، اف
يل املعاوضة أيًضا.  ن ع س ستحق بذلك مبلغ التأم  ل

ي .٢ ن فيما يأ افل الذي تطبقھ شركات التأم ن، أو الت  :تتمثل مقومات نموذج التأم

ع  .٢٫١ عضهم ببعض ع املعاوضة، وال  ن حملة الوثائق  قيام العالقة ب
ام املتبادل. أي أن القسط، أو  راك يدفع للشركة باإلنابة عن با االل االش

يل  ن ع س ستحق بذلك مبلغ التأم يل املعاوضة، ل حملة الوثائق ع س
 املعاوضة أيضًا. 

ن إسالمي يقوم ع .٣ ن، عن بناء نموذج تأم رع فعلًيا.  جز األنظمة والقوان الت
افل با ن الت لفكر حيث يظهر ذلك من خالل التأثر الوا ألنظمة، وقوان

ن التجاري بخاصة، من حيث قيامھ ع  عامة، والتأم ن  الوض  التأم
ي، أو  ن التعاو امل للتأم املعاوضة، نظًرا لعدم وجود تصور وا ومت
ذا  عضد وجود  اضر. ومما  ن  الوقت ا ن  التأم تص افل لدى امل الت

 القصور  التصور:
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ي ع ا .٣٫١ ن التعاو افل العائ  عدد تماثل مفهوم التأم اص، أو الت أل
اص   ن ع األ اصة بھ، مع مفهوم التأم ن، واألنظمة ا من القوان

ن العربية  . )٢٥٣(عض القوان

، ع املعاوضة، فيما يتعلق  .٣٫٢ اف ي، أو الت ن التعاو بناء نموذج التأم
راك، واستحقاق  عالقة حملة الوثائق ببعضهم ببعض، من حيث دفع االش

هما م ن، كل م راك، ومبلغ التأم طر. حيث إن االش ن عند وقوع ا بلغ التأم
رتب عليھ  نفس الوقت.  ب  وجود اآلخر، وأثر م  س

ن بتقديم  .٣٫٣ ن ع وجوب قيام شركات التأم النص  العديد من القوان
ن، ع أن  م ن من حساب املسا رك قرض خال من الفائدة لصندوق املش

ن سدد من الفوا و حاصل  التأم ئض املستقبلية، وذلك تأثًرا بما 

                                                            
م املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إ املؤمن لھ،  ٧٤٧عرفت املادة   )٢٥٣( ن بأنھ: عقد يل ي املصري، التأم من القانون املد

ھ مبلغًا من املال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض ما آخر،  حالة  ن لصا أو إ املستفيد الذي اشرط التأم
طر امل ادث، أو تحقق ا ها املؤمن لھ وقوع ا ر قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤد ن بالعقد، وذلك نظ ب

ي: عرفت املادة  ن واألنظمة وذلك ع النحو اآل من القانون  ٩٨٣للمؤمن) وقد وافقھ  ذلك عدد من القوان
م املؤمن أن يؤدي إ املؤمن لھ أو إ املستفيد مب ن بأنھ: (عقد بھ يل ي العرا التأم لًغا من املال أو إيراًدا املد

ادث املؤمن ضده وذلك  مقابل أقساط أو أية دفعة مالية  مرتًبا أو أي عوض ما آخر  حالة وقوع ا
امات املؤمن.  امات املقابلة الل ص الذي يؤدي االل ها املؤمن لھ للمؤمن. وقصد باملؤمن لھ ال يؤد

ص الذي يؤدي إليھ امل ق  وقصد باملستفيد ال و صاحب ا ن، وإذا كان املؤمن لھ  ؤمن قيمة التأم
و املستفيد). وعرفت املادة  ن كان  ن أو  ٩٥٠قيمة التأم ي التأم من قانون املوجبات والعقوبات اللبنا

عض الطوارئ،  عض املوجبات عند نزول  ص يقال لھ الضامن  م  الضمان بأنھ: (عقد بمقتضاه يل
س القسط أو الضربة). وعرفت املادة ص املضمون أو بأموا من القانون  ٧٧٣لھ مقابل دفع بدل 

م املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إ املؤمن لھ، مبلغًا من املال، أو إيرادًا مرتبًا،  ن بأنھ: (عقد يل و التأم ي ال املد
ن بالعقد، وذل طر املب ادث، أو تحقق ا ر مقابل نقدي أو أي عوض ما آخر،  حالة وقوع ا ك  نظ

ن أقساطًا أو دفعة واحدة). وعرفت املادة  ون مقابل التأم من  ٩٢٠يؤديھ املؤمن لھ للمؤمن. وجوز أن ي
م املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إ املؤمن لھ، أو إ املستفيد الذي  ن بأنھ: (عقد يل ي التأم ي األرد القانون املد

ھ مبلغًا من ا ن لصا ادث، أو اشرط التأم ملال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض ما آخر،  حالة وقوع ا
ها املؤمن لھ للمؤمن). وعرفت  ة يؤد ن بالعقد، وذلك مقابل مبلغ محدد، أو أقساط دور طر املب تحقق ا

ن لدولة اإلمارات العربية املتحدة ر  لسنة  ٩قم املادة الثالثة من الباب األول من قانون شركات ووكالء التأم
ن  م١٩٨٤ م املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إ املؤمن لھ أو إ املستفيد الذي اشرط التأم ن بأنھ: (عقد يل التأم

ن  طر املب ادث، أو تحقق ا ھ مبلغًا من املال، أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض ما آخر  حالة وقوع ا لصا
ر أقساط أو أية دفعة م ها املؤمن لھ للمؤمنبالعقد، وذلك  نظ   . )الية أخرى يؤد
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راكات من رأس مال الشركة.  جز  االش و التجاري. حيث يتم سداد ال و
ميع الشركات محل الدراسة. حيث تقوم بتقديم قروض جيقوم بھ عمليًا  ما

جز فيھ.  ساب حملة الوثائق عند وجود  ن  م  من حساب املسا

ن، واألنظمة،  التعامل مع الفائض، من حيث تباين وجهات نظر القو  .٣٫٤ ان
عكس عدم وجود  ن. والذي  مشاركة حملة األسهم  فائض أموال التأم

 تصور وا متفق عليھ بخصوص الفائض. 

اف  األنظمة،   .٤ ن الت امل للتأم عكس عدم وجود تصور وا ومت ا
افل. وال تمت صياغ ن، ع وثائق شركات الت ها طبًقا ملبدأ املعاوضة. والقوان

فقد ظن عدد من املفكرن املعاصرن أن النص ع أن القسط مدفوع ع 
ل العقد من  رع، دون إعادة صياغة العقد وفًقا لذلك، كفيل بتحو يل الت س
عكس  عقود العديد من  ع الفائض الذي  رع. وأن توز املعاوضة، إ الت

رع. الشركات قيام تلك العقود ع املع  اوضة، دليل الت

ا ع املعاوضة،  .٥ ع الفائض  عدد من الشركات قيام عقود عكس عملية توز
صول  ن عدم ا صول ع حصة من الفائض، وب ن ا حيث يربط البعض ب

ن خالل مدة العقد.  ع أي مبلغ تأم

ي، أو  .٦ ن التعاو ن للشركات الباب مفتوحًا الختيار نموذج التأم تركت القوان
افل املناسب. وذلك بالنظر إ عالقة الشركة بمجموع حملة الوثائق. وقد ال ت

: نموذج الوكالة بأ ون الشركة جانحصرت تلك النماذج  ثالثة،  ر، حيث ت
راكات،  ن، من جمع االش وكيلة عن مجموع املؤمن لهم  إدارة عمليات التأم

ثمار حصيلة االش ضات، باإلضافة إ اس راكات، دون تحديد ودفع التعو
لألجر الذي تتقاضاه الشركة، وطرقة حسابھ. ونموذج املضاربة، دون تحديد 
لكيفية تحديد أجر املضارب، ومقداره. ونموذج الوكالة واملضاربة مًعا. حيث 
ن، ومضارًبا فيما  ون الشركة وكيًال عن املؤمن لهم  إدارة عمليات التأم ت

راك ثمار حصيلة االش  ات.يتعلق باس
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افل، تطبيق حر ملا ورد فيھ نص   .٧ ن اإلسالمية، أو الت وثائق شركات التأم
عمل  ظلها. ن ال   القوان

ا طبق األصل من  .٨ ً ن  الشركات محل الدراسة  ون وثائق التأم اد ت ت
ها قيامها ع املعاوضة.  سة، وم  عضها البعض،  خطوطها الرئ

ن،  .٩ ًرا من أخطاء التطبيق لدى الشركات تتحمل األنظمة، والقوان قسًما كب
ا ً ون  اد ت ن ت عضها البعض،  اإلسالمية. فهذه القوان طبق األصل من 

ن خاصة  انظرً  ا ببعضها البعض. باإلضافة إ عدم وجود أنظمة، أو قوان لتأثر
عض تلك  ها  افل،  عدد من الدول ال يوجد ف ي، أو الت ن التعاو بالتأم

 ات. الشرك

ا ببعضها البعض.  .١٠ يرجع جزء مهم من أخطاء الشركات  التطبيق إ تأثر
عضها البعض، ومن ثم  تكرر نفس األخطاء.   فه تنقل من 

طلق عليھ البعض  .١١ ن، و عض الشركات ع ما تقوم بھ مصط التأم يطلق 
ن  ن ع عمليات التأم م مصط التأم ر طلق غ افل. و اآلخر مصط الت

اص. م ن ع األ افل، ع عمليات التأم طلق مصط الت ن األضرار، و
يم واحدة.  ات متعددة ملفا ها مصط   و  حقيق

  ثانيًا: التوصيات:
ن يو   الباحث  ضوء النتائج السابقة بإعادة صياغة أنظمة ونماذج التأم

رع، ي ع مبدأ الت   عيدًا عن املعاوضة. التعاو
عا أعلموهللا سبحانھ    و

ن، والصالة والسالم ع سيدنا محمد، وع  مد هلل رب العامل وآخر دعوانا أن ا
ن ابھ أجمع   آلھ وأ
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  املراجع
  

ن   أوًال: األنظمة والقوان
 اململكة العربية السعودية: .١

ي رقم م/ ي الصادر بموجب املرسوم املل ن التعاو ، بتارخ ٣٢نظام مراقبة شركات التأم
، بتارخ ١/٥٩٦. الالئحة التنفيذية للنظام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٢/٦/١٤٢٤
ن الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي. ١/٣/١٤٢٥ . النظام األساس لشركات التأم

ر(املركبات) الصادرة عن مؤسسة النقد العربي  ن املسؤولية تجاه الغ الوثيقة املوحدة لتأم
ن  اململكة لعام السعودي. تقرر    .م٢٠١١مؤسسة النقد العربي السعودي عن سوق التأم

 ة السودان: ر جمهو  .٢
ي لعام  افل السودا ن والت   . م١٣/٧/٢٠٠٣، الصادر  م٢٠٠٣قانون التأم

  اإلمارات العربية املتحدة:  .٣
ن رقم  يئة التأم س  ن  الدولم٢٠١٠، لعام ٤قرار رئ شاط التأم ة . التقرر السنوي ل

ن.م٢٠١١لعام  يئة التأم   ، الصادر عن 
 قطر: .٤

  .م٢٠١٣، لسنة ١٣القانون رقم 
 البحرن:  .٥

افل املعدل لعام    .م٢٠١٣قانون الت
 اململكة األردنية الهاشمية:  .٦

اف لسنة  ن الت شأن ٣٣، الصادرة بموجب القانون رقم م٢٠١١عليمات تنظيم التأم  ،
عديالتھ لسنة  ن و ، م٢٠٠٢، لسنة ٣  األردن. القانون رقم م١٩٩٩تنظيم أعمال التأم

ن األردنية. يئة التأم   الصادر عن 
ة: .٧ ة العربية السور جمهور   ا

شرع السوري  ر املالية السوري رقم م٢٠٠٥لعام  ٤٣ال /م.إ، بتارخ ٢٩١/١٠. قرار وز
عة لوزارة املالية، القرار . م٢٨/٢/٢٠٠٩ ن، والتا رقم يئة اإلشراف ع التأم

شر رقم  .م٢٨/٩/٢٠٠٩  ،/م.إ٢٩١/١٠٠/  . بتارخ م٢٠٠٤، لعام ٦٨املرسوم ال
  . م٢٦/٩/٢٠٠٤، ١١/٨/١٤٢٥
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يا:  .٨ ية االنتقالية رقم لي ومة اللي ر االقتصاد  ا شأن م٢٠١٠، لسنة ٢٠١قرار وز  ،
. اف ن الت   ممارسة أعمال التأم

جزائرة: .٩ ة ا جمهور  ا
راير  ٢٠، املوافق ه١٤٢٧محرم  ٢١،  ٠٦- ٠٤القانون رقم  ن رقم م٢٠٠٦ف ، ٠٧. قانون التأم

راير  ٢٠، املوافق ه١٤٢٧محرم  ٢١،  ٠٦- ٠٤، واملعدل بالقانون رقم م١٩٩٥لعام  . م٢٠٠٦ف
جزائر. م١١/١/٢٠٠٩، املوافق ه١٤/١/١٤٣٠، بتارخ ٠٩-١٣املرسوم التنفيذي رقم  شورة . ا م

جردة الرسمية. العدد  ، ١٣ . والعددم١٢/٣/٢٠٠٦، املوافق ه١٢/٢/١٤٢٧بتارخ  ،١٥ ا
جردة الرسمية. والعدد رقم م٧/١٠/١٤١٥، املوافق م٨/٣/١٩٩٥بتارخ  . م٢٠٠٩، للعام ٣. ا
  . م١٤/١/٢٠٠٩، املوافق ه١٧/١/١٤٣٠ بتارخ

يا:  .١٠ افل للعام مال ي لعام ه١٩٨٤قانون الت افل املال  Bank، م٢٠١١. تقرر سوق الت

Negara Malaysia  
Bank Negara Malaysia. Shariah Resolutions in Islamic Finance. 2d Edit, 2010 

افل للعام بروناي:  .١١ ، م٢٠٠٨أكتوبر،  ١٥. بروناي. صدر القانون  م٢٠٠٨قانون الت
ي من العدد  جزء الثا جردة الرسمية، ا شر  ا   .٦١و

 باكستان:  .١٢
Securities and Exchange Commission of Pakistan Act, 1997 (XLII of 1997);   

افل لعام  عليمات الت ر،  ٣. الصادرة  م٢٠٠٥وزارة التجارة الباكستانية،  تم . م٢٠٠٥س
افل لعام  عليمات الت يئة األصول واملبادالت م٢٠١٢يئة األصول واملبادالت الباكستانية،   .

افل لعام    .م٢٠١١الباكستانية، تقرر سوق الت
ة ثانًيا: وثائق   وأنظمة وتقارر الشركات السنو

 اململكة العربية السعودية: .١
افل الصادرة عن الشركة. .١٫١ افل: برامج الت  شركة ساب ت
ة السودان:  .٢ ن اإلسالمية، والشركة التعاونية جمهور ن، وشركة التأم ان للتأم شركة شي

ن: ن. للتأم ، م٢٠٠٧وي للشركة لعام التقرر السنو األنظمة األساس، ووثائق التأم
ن. ان للتأم   لشركة شي

 اإلمارات العربية املتحدة:  .٣
ن الصادرة عن الشركة. .٣٫١ افل: وثائق التأم  شركة النور للت
ن الصادرة عن الشركة. تقرر  .٣٫٢ ن (أمان): وثائق التأم ن وإعادة التأم شركة دبي اإلسالمية للتأم

  . م٢٠١٠ركة لعام . التقرر السنوي للشم٢٠١٢الربع الثالث للعام 
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 قطر: .٤
ن الصادرة عن الشركة. .٤٫١ ن: وثائق التأم  شركة بيمة للتأم
ن الصادرة عن الشركة. التقرر السنوي  .٤٫٢ ن: وثائق التأم الشركة اإلسالمية القطرة للتأم

 . م٢٠١٢، م٢٠١١، م٢٠٠٨، م٢٠٠٧للشركة لألعوام 
 البحرن: .٥
ن الصادرة عن الشركة، والتقرر السنوي : وثائق التأمLegal & General Gulf Takafulشركة  

 .م٢٠١١لعام 
  اململكة األردنية الهاشمية: .٦

افل الصادرة عن الشركة. .٦٫١ افل: وثائق الت ركة للت  شركة ال
ن الصادرة عن الشركة.  .٦٫٢ ن: وثائق التأم التقرر السنوي للشركة و الشركة األو للتأم

ن لعام    . م٢٠١١األو للتأم
ة العربية .٧ جمهور ة: ا  السور

ن الصادرة عن الشركة. التقرر ربع السنوي  .٧٫١ : وثائق التأم اف ن الت شركة العقيلة للتأم
هية  م٢٠١١الثالث للشركة لعام  سعة أشهر املن رة ال . تقرر م٣٠/٩/٢٠١١، لف

نم٢٠١٢  .م٢٠١٢، م٢٠١١ . التقرر السنوي للعام
  الكوت: .٨

: وثائق ال .٨٫١ اف ن الت ن الصادرة عن الشركة، والتقرر السنوي لعامشركة وثاق للتأم  تأم
 .م٢٠١١

ن الصادرة عن الشركة. .٨٫٢ افل: وثائق التأم   شركة بوبيان للت
يا .٩ ن الصادرة عن الشركة، والنظام األساسلي ن: وثائق التأم افل للتأم  .: شركة الت
افل العائ .١٠ ن الصادرة عن الشركة.مصر: شركة النيل للت  : وثائق التأم
افل، يامال  .١١ افل، وشركة اإلخالص للت يا للت افل الصادرة عن كل من: شركة مال : وثائق الت

افل، وشركة  افل، وشركة  AMوشركة االتقاء للت افل HSBCللت  .للت
افل الصادرة عنبروناي:  .١٢ افل بروناي دار السالم. وثائق الت  شركة ت

افل العائباكستان:  .١٢٫١ ية الباكستانية للت و افل الصادرةالشركة ال عن  : وثائق الت
  . م٢٠١١الشركة، والتقرر السنوي لعام 

   



ة ة واإلسالم ة مقارنة :نماذج التكافل العائلي في عدد من الدول العر ة فقه م  ٣٧٥          دراسة تقو

  ثالًثا: التقارر العامة
1. Ernst & Young. The World Takaful Report. Industry growth and preparing for 

regulatory change. April 2012. 

ًعا: الكتب   را
رازي. املهذب. ط يم بن ع الش شر. ، بم١٩٥٩، ٢إبرا   دون دار 

روت. عالم الكتب. بدون تارخ. روق  أنواء الفروق. ب . أنوار ال  أحمد بن إدرس القرا
رة. دار إحياء الكتب العربية. بدون تارخ. تصر خليل. القا ر مل    أحمد الدردير. الشرح الكب

رة. هاج. القا تاج إ شرح امل هاية امل  . مصطفى البابي  شمس الدين بن شهاب الدين الرم
رة.  . ط األخ ل  . م١٩٦٧ا

مة  النظام السعودي، مكة  ، شركة املسا  .ـ١٤٠٦املكرمة: جامعة أم القرى، صا املرزو
رية، بدون  رة: إدارة الطباعة املن ، القا ، فتح العزز شرح الوج عبد الكرم بن محمد الراف

 تارخ.
. ديثة.  عبد هللا بن أحمد بن قدامة، املغ  . ه١٤٠١، م١٩٨١الراض. مكتبة الراض ا

روت. دار الفكر.   ب الشرائع. ب ي. بدائع الصنائع  ترت اسا عالء الدين أبو بكر بن مسعود ال
 .م١٩٨٢. ٢ط

رة: دار إحياء الكتب العربية، بدون تارخ. هاج، القا  حاشية القليوبي ع شرح امل
ت . مغ امل طيب الشربي روت. دار الفكر. محمد ا هاج. ب ي ألفاظ امل اج إ معرفة معا

 بدون تارخ. 
روت. دار  ن. ب ن عن رب العامل ة. إعالم املوقع جوز محمد بن أبي بكر املعروف بابن قيم ا

جيل. بدون   تارخ.  ا
رة: مطبعة السعادة، بدون تارخ.١محمد بن أحمد بن رشد، املقدمات املمهدات، ط  ، القا

روت. دار الفكر. محمد أم ر األبصار. ب تار شرح تنو تار ع الدر امل ن بن عابدين. رد امل
ر طم١٩٧٩  .م١٩٦٦ ،٢. تصو

روت. دار الكتاب العربي. رمذي. ب يح ال رمذي.  س محمد بن سورة ال  أبو ع
جليل شرح مختصر خليل. عبد محمد بن ب ا طاب. موا الرحمن املغربي املعروف با

 رب. مكتبة النجاح. بدون تارخ.طرابلس الغ
رة. دار إحياء الكتب   ر للدردير. القا . حاشية الدسو ع الشرح الكب محمد عرفة الدسو

 العربية. بدون تارخ.
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ي. نيل األوطار  شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار. الطبعة  محمد بن ع الشوكا
ل رة. مصطفى البابي ا رة. القا شر.األخ  . بدون تارخ 

). ط ي. شرح منته اإلرادات (دقائق أو النه لشرح املنته هو روت. ب. ١منصور بن يوس ال
 . ه١٤٢١، م٢٠٠٠مؤسسة الرسالة. 

روت، دار الفكر،  ن اإلقناع، ب ي، كشاف القناع عن م هو  م.١٩٨٢منصور بن يوس ال
ن وعمدة امل  ن. طيح بن شرف النووي. روضة الطالب روت. املكتب اإلسالمي ٢فت  ـ. ١٤٠٥. ب
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Models of Cooperative Family Insurance in Arab and 
Islamic Countries: A Comparative Study 

 
Mohammad Sado Al-Jurf 

Ommulqura University, Makkah, Saudi Arabia 
 

 
Abstract. The paper aims to identify and examine models of 
providing cooperative insurance coverage to individuals and 
families in a number of Arab and Islamic countries. In this regard, 
the paper tackles the underlying implications of such models in the 
light of relevant legislations in these countries, based on illustrative 
empirical evidence. In conclusion, the paper demonstrates the fact 
that cooperative insurance models in these countries are founded, 
formally as well as practically, on mutual compensation (muawada) 
with regard to payment of membership subscription and receipt of 
indemnification in case of injury. As regards the relationship 
between policyholders and the insurance company, some would 
define it in terms of agency that involves collection of subscriptions 
and investment of insurance funds; others would argue that it is 
Mudarabah; while a third group is of the view that it is a mixture of 
the two. Varying viewpoints can also be depicted regarding the issue 
of whether insurance surplus is to be divided between policyholders 
and insurance company, or among policyholders alone. The paper 
also points out to the apparent and almost complete uniformity of 
regulations and documents of cooperative family insurance or 
Takaful in the sample countries, which obviously reflect the 
underlying organizational and legislative structures of the systems. 
Furthermore, the paper observes to identity between traditional and 
cooperative insurance terminology. Having portrayed this, the study 
recommends redrafting of regulations and documents of cooperative 
insurance to become reflective of its donation-based nature. 
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