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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني، �سيدنا حممٍد 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد ..

فه���ذه ن�سرٌة متعلقٌة ببي���ان التاأ�سيل ال�سرعي للتاأمني الإ�سالم���ي التعاوين التكافلي، 
اأذك���ر فيه���ا الأ�س�س التي يق���وم عليه���ا واأ�سمنها ق���رارات وفتاوى الهيئ���ات العلمية 
ال�سرعي���ة الت���ي بحث���ت التاأم���ني التع���اوين واأقرت���ه، واأو�سح���ت قواع���ده و�سوابطه 
ال�سرعي���ة، وبيان الفرق بني التاأم���ني التجاري - التقليدي - وب���ني التاأمني التعاوين 
اأو التكافل���ي اأو الإ�سالمي، ثم اأتبعت ذلك ببيان الأ�س�س التي تقوم على وفقها �سركة 
التكاف���ل الفل�سطيني���ة للتاأمني، وه���ي اأول �سرك���ة فل�سطينية للتاأم���ني التعاوين، وهو 
البدي���ل ال�سرعي عن التاأم���ني التجاري امل�ستمل على حمرم���ات عديدة.  ون�ساأل اهلل 
�سبحان���ه وتع���اىل اأن ينفعنا مبا عّلمنا واأن يفّقهنا يف الدي���ن اإنه �سميع قريب. و�سلى 

اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.  
بيت املقد�س/ فل�سطني املحتل���ة/يف اخلام�س والع�سرين من ربيع الأول 1435ه� وفق 

2014/1/26م.

التأمين اإلسالمي
ل �سك اأن الفقه الإ�سالمي فقه حيوي يجمع بني الأ�سالة واملعا�سرة، وفقهاء الأمة يف 
كل ع�سر واأوان يقدمون احللول للم�سكالت التي يواجهها املجتمع امل�سلم، لذا فالفقه 
م فقهاء  الإ�سالمي فقه غني، وهو فقه عملي تطبيقيي اأي�سًا، ويف ع�سرنا احلا�سر قدَّ
الأمة حلوًل للق�سايا املعا�سرة يف خمتلف جوانب احلياة، كالق�سايا الطبية املعا�سرة 
وكذل���ك الق�ساي���ا القت�سادي���ة والجتماعية وغريه���ا، وكان من اأهم ه���ذه الق�سايا 
املعا�س���رة ما يتعلق باملعام���الت املالية املعا�سرة مثل احلق���وق املعنوية كحق التاأليف 
والخ���راع وال�س���م التجاري ونحوها ومث���ل ق�سايا النقود، ومث���ل البنوك الإ�سالمية 
و�س���ركات التاأمني الإ�سالمي وغريها كثري، وه���ذه احللول تقوم على الأ�سول الفقهية 
املق���ررة عند اأئمتن���ا وفقهائنا، وكثري من ه���ذه امل�سائل ُبحثت عل���ى م�ستوى املجامع 

الفقهية والندوات اخلا�سة والبحوث والر�سائل اجلامعية وغري ذلك.
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اإذا تق���رر هذا فاإن تعريف التاأمني الإ�سالمي باعتب���اره نظامًا:هو "اتفاق بني �سركة 
التاأم���ني الإ�سالمي باعتبارها ممثلة لهيئة امل�سركني )ح�ساب امل�سركني اأو �سندوق 
التاأم���ني( وبني الراغبني يف التاأمني )�سخ�س طبيعي اأو اعتباري( على قبوله ع�سوًا 
يف هيئ���ة امل�سرك���ني والتزام���ه بدفع مبل���غ معلوم )الق�س���ط( على �سبي���ل التربع به 
وبعوائ���ده ل�سالح ح�ساب امل�سركني على اأن يدفع له عند وقوع اخلطر تعوي�ٌس طبقًا 
لوثيقة التاأمني والأ�س�س الفنية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة "التاأمني الإ�سالمي د. علي 

القرة داغي �س 203. 
وقد بداأ التاأمني الإ�سالمي ب�سكل عملي وتطبيقي منذ حوايل الأربعني عامًا، وقد ن�ساأ 
التاأمني الإ�سالمي ليكون بدياًل عن التاأمني التجاري ذي الق�سط الثابت، وقد �سبقت 
ن�س���اأة التاأمني الإ�سالمي و�ساحبت���ه، درا�سات فقهية معمقة، لبي���ان حكمه وتاأ�سيله 

�سرعًا، ولو�سع احللول للم�سكالت التي تواجه التاأمني الإ�سالمي. 

الهيئات العلمية ال�سرعية التي اأجازت التاأمني التعاوين:
قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية رقم 51 تاريخ 1397/4/4ه� . 1

وفق 1997م يف جواز التاأمني التعاوين وتوافقه مع قواعد ال�سريعة الإ�سالمية.
فتوى جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي �سنة 1398ه�. 2
ق���رار جمل����س جممع الفق���ه الإ�سالم���ي املنبثق ع���ن منظمة املوؤمت���ر الإ�سالمي . 3

1406ه�
قرار جممع البحوث التابع لالأزهر.. 4

 قرار اإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ساد ال�سعودية. 5. 
قرار املوؤمتر الأول لالقت�ساد الإ�سالمي املنعقد يف مكة املكرمة �سنة 1396ه�. . 6
قرار املجل�س الأوربي لالإفتاء والبحوث.. 7
ع���دد كبري من علماء الع�سر اأج���ازوا التاأمني التكافلي منهم: امل�سايخ حممد اأبو . 8

زهرة وعبد الوهاب خالف وم�سطفى الزرقا ويو�سف القر�ساوي وغريهم كثري.
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وكان م���ن القرارات ال�سادرة بجواز التاأمني الإ�سالمي وتاأ�سيله �سرعاً القرار . 9
ال�س���ادر عن هيئة كبار العلماء يف اململك���ة العربية ال�سعودية �سنة 1397ه� وفق 

1977م، وجاء فيه ما يلي:
الأول: اإن التاأم���ني التع���اوين من عقود الت���ربع التي يق�سد بها اأ�سال���ًة التعاون على 
تفتي���ت الأخطار وال�سراك يف حتمل امل�سوؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق 
اإ�سه���ام اأ�سخا����س مببالغ نقدي���ة تخ�س�س لتعوي�س م���ن ي�سيبه ال�س���رر، فجماعة 
التاأم���ني التع���اوين ل ي�ستهدفون جت���ارة ول ربحًا من اأموال غريه���م واإمنا يق�سدون 

توزيع الأخطار بينهم والتعاون على حتمل ال�سرر. 
الثاين: خلو التاأمني التعاوين من الربا بنوعيه ربا الف�سل وربا الن�ساء فلي�ست عقود 

امل�ساهمني ربوية ول ي�ستغلون ما جمع من الأق�ساط يف معامالت ربوية. 
الثالث: اإنه ل ي�سر جهل امل�ساهمني يف التاأمني التعاوين بتحديد ما يعود عليهم من 
النفع لأنهم متربعون فال خماطرة ول غرر ول مغامرة بخاف التاأمني التجاري فاإنه 

عق�د معاو�سات مالية جتارية. 
الراب���ع: قي���ام جماعة من امل�ساهمني اأو من ميثلهم با�ستثم���ار ما جمع من الأق�ساط 
لتحقي���ق الغر�س ال���ذي من اأجله اأن�سئ هذا التعاون �سواء كان القيام بذلك تربعًا اأو 

مقابل اأجر معني.
وق���رار املجم���ع الفقهي الإ�سالم���ي التابع لرابط���ة العامل الإ�سالم���ي �سنة 1398ه� 

وفق 1978م وقد جاء فيه ما يلي:
ق���رر جمل�س املجمع بالإجماع املوافقة على قرار جمل�س هيئة كبار العلماء يف اململكة 
العربي���ة ال�سعودية رقم 51 بتاريخ 1397/4/4ه� من جواز التاأمني التعاوين بدًل عن 

التاأمني التجاري املحّرم.
وقرار جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق عن منظمة املوؤمتر الإ�سالمي �سنة 

1406ه� وفق 1985م وجاء فيه ما يلي: 

اأوًل: اإن عق���د التاأم���ني التجاري ذا الق�سط الثابت ال���ذي تتعامل به �سركات التاأمني 
التجاري عقد فيه غرر كبري مف�سد للعقد، ولذا فهو حرام �سرعًا. 
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ثاني���اً: اإن العق���د البدي���ل الذي يح���رم اأ�سول التعام���ل الإ�سالمي هو عق���د التاأمني 
التع���اوين القائم على اأ�سا�س التربع والتعاون، وكذلك احلال بالن�سبة لإعادة التاأمني 

القائم على اأ�سا�س التاأمني التعاوين.
ثالث���اً: دعوة الدول الإ�سالمية للعمل على اإقام���ة موؤ�س�سات التاأمني التعاوين وكذلك 
موؤ�س�س���ات تعاونية لإعادة التاأمني، حتى يتحرر القت�ساد الإ�سالمي من ال�ستغالل، 

ومن خمالفة النظام الذي ير�ساه اهلل لهذه الأمة، جملة املجمع عدد 2، ج731/2.
وه���ذا ما اأفتت به ووافقت عليه هيئات الرقابة ال�سرعية لعدد من البنوك الإ�سالمية 

وهيئات الرقابة ال�سرعية ل�سركات التاأمني الإ�سالمية. 

انتشار التأمين اإلسالمي في العالم
ب���داأت اأول �سرك���ة تاأم���ني تكافلي عملها يف ال�س���ودان �سن���ة 1979م وانت�سرت بعدها 
فك���رة التاأمني الإ�سالمي عامليًا خا�سة يف ال�سنوات الأخرية، وقد و�سل عدد �سركات 
التاأم���ني التكافلي اإىل ما يزي���د عن 250 �سركة موزعة حول العامل مبا يف ذلك بع�س 
ال���دول الأوربي���ة كربيطاني���ا و�سوي�سرا. وتعد منطق���ة اخلليج العرب���ي اأو�سع مناطق 
انت�س���ار التاأم���ني التكافلي. وقد �سج���ل التاأمني التكافلي من خالل �س���ركات التكافل 
اخلليجي���ة اأف�سل معدلت للنمو بلغت يف متو�سطه���ا 20% خالل عام 2009م، مقابل 
10% للتاأمني التجاري. ويتوقع خرباء التاأمني التكافلي اأن ي�سل حجم قطاع �سركات 
التكاف���ل اخلليجية نهاية عام 2010م اإىل 10 مليارات دولر، مبعدل منو هائل ي�سل 
اإىل 70% رغ���م تاأثريات الأزمة القت�سادي���ة العاملية، حيث ي�سهد قطاع التكافل منوًا 
مت�سارع���ًا من حيث حجم امل�ساهمات ليتج���اوز 8.8 مليار دولر خالل عام 2009م، 
وياأت���ي ذلك عق���ب النمو الذي حققه ه���ذا القطاع يف ع���ام 2008م، حيث و�سل اإىل 
5.3 مليار دولر اآنذاك مرتفعًا 29%. وتعد اململكة العربية ال�سعودية الأكرب بني دول 
جمل����س التع���اون يف جمال التكافل، حيث ا�ستحوذت ال�س���وق ال�سعودية على 79 % يف 
ع���ام 2008م. وتعد ال�سركة التعاونية للتاأمني ال�سركة الأكرب يف ال�سوق اخلليجية، اإذ 
ت�ستح���وذ على ما يقرب م���ن 25% من حجم ال�سوق اخلليجي. وتاأت���ي دولة الإمارات 
بع���د ال�سعودي���ة فهي ثاين اأكرب اأ�س���واق التكافل اخلليجية م�سجل���ة 542 مليون دولر 
تليه���ا قطر ب� 116 مليون دولر ث���م تاأتي الكويت ب� 101 مليون دولر و72 مليون دولر 

للبحرين .
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وق���د تاأ�س�ست 30 �سركة جديدة للتاأمني التكافل���ي يف دول اخلليج العربي براأ�س مال 
يزيد على ملياري دولر خالل الأعوام الثالثة املا�سية. ومن �سمنها �سركات �سعودية 
كان���ت تعمل ك�سركات تاأمني تقليدي. وعلى �سبيل املثال فاإن �سركة املتو�سط واخلليج 
للتاأمني واإعادة التاأمني »ميد جلف« ال�سعودية اأعلنت عن حتقيق اأرباح بلغت 272.6 
ملي���ون دولر يف الن�س���ف الأول من العام املا�سي الذي يعد ال�سن���ة الأوىل لعملها يف 
واأعلن  جم���ال التكافل، مم���ا جعلها ثاين اأكرب �سرك���ة يف اخلليج بع���د “التعاونية”. 
موؤخ���رًا يف ال�سعودية ع���ن اإن�ساء �سركة �سوليدرتي للتاأم���ني التكافلي ويبلغ راأ�سمالها 
555 ملي���ون ري���ال �سع���ودي. واأخريًا فيتوق���ع اخل���رباء اأن ت�سل املحفظ���ة التاأمينية 

للتاأمني الإ�سالمي التكافلي اإىل 15 مليار دولر يف عام 2015.
اأهم ال�سوابط التي يقوم عليها التاأمني الإ�سالمي هي:

اأوًل: التاأم���ني الإ�سالم���ي يقوم على مبداأ التعاون والتكاف���ل، وهو مبداأٌ �سرعٌي اأ�سيٌل 
قام���ت عليه ع�سرات الأدلة من كتاب اهلل و�سن���ة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم. كقوله 
ُقوْا اهلّلَ اإِنَّ  ْق���َوى َوَل َتَعاَوُنوْا َعَلى الإِْثِم َواْلُع���ْدَواِن َواتَّ تع���اىل:{ َوَتَعاَوُن���وْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّ
اهلّلَ �َسِدي���ُد اْلِعَق���اِب } �سورة املائدة الآية 2، وقال النبي �سّل���ى اهلل عليه و�سّلم:) اإن 
الأ�سعري���ني اإذا اأرمل���وا يف الغزو اأو قلَّ طعام عيالهم باملدين���ة جمعوا ما كان عندهم 
يف ث���وب واحد ثم اقت�سموه بينهم يف اإناء واح���د بال�سوية، فهم مني واأنا منهم ( رواه 
البخاري وم�سلم. ومعنى اأرملوا اأي فني طعامهم اأو قارب. وقال النبي �سّلى اهلل عليه 
و�سّل���م: ) امل�سلم اأخو امل�سل���م ل يظلمه ول ي�سلمه، ومن كان يف عون اأخيه كان اهلل يف 
ج اهلُل عن���ه كربًة من كرب يوم  ج ع���ن م�سلٍم كربًة فرَّ عون���ه اإىل ي���وم القيامة ومن فرَّ
القيام���ة( رواه م�سل���م.  وقال النبي �سّلى اهلل عليه و�سّل���م:) َمثُل املوؤمنني يف توادهم 
وتراحمهم كمثل اجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سٌو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر 
واحلم���ى ( رواه م�سلم. وقال النبي �سّلى اهلل علي���ه و�سّلم:) املوؤمُن للموؤمن كالبنيان 
ًا ( رواه م�سلم.  وقال النبي �سّل���ى اهلل عليه و�سّلم: ) واهلل يف عون  ���ه بع�سَ ي�س���دُّ بع�سُ

العبد ما كان العبد يف عون اأخيه ( رواه م�سلم. وغري ذلك من الن�سو�س
ثاني���اً: اإن التاأم���ني التع���اوين من عقود التربع الت���ي يق�سد بها اأ�سال���ًة التعاون على 
تفتي���ت الأخطار، فالأق�س���اط املقدمة من حمل���ة الوثائق يف التاأم���ني التعاوين تاأخذ 
�سف���ة التربع وهو ت���ربٌع يلزم بالقول عل���ى راأي الإمام مالك رحم���ه اهلل. وعلى هذا 
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يكون الع�سو ملتزمًا بدفع الق�سط مبجرد توقيعه على العقد، وبالتايل يكون الأع�ساء 
متربعني بالأق�ساط التي يدفعونها، وبعوائد ا�ستثمار هذه الأق�ساط، يف حدود املبالغ 
الالزم���ة لدفع التعوي�سات ع���ن الأ�سرار التي ت�سيب اأحدهم. كم���ا يت�سمن التوقيُع 
عل���ى وثيق���ة التاأمني َقب���وَل الع�سو للت���ربع من جمموع اأم���وال التاأم���ني اأي الأق�ساط 
وعوائده���ا ال�ستثمارية وفقًا لأحكام وثيقة التاأمني والنظام الأ�سا�سي لل�سركة ح�سب 
اأح���كام ال�سريعة الإ�سالمية، والع�سو ل يتربع بالأق�س���اط وعوائدها جملة، بل يتربع 
منه���ا مب���ا يكفي لدف���ع التعوي�س���ات... ول مانع اأن يحق���ق التاأمني التع���اوين اأرباحًا 
من خالل ا�ستثم���ار الأر�سدة املتجمعة لديه ا�ستثمارًا م�سروع���ًا... التاأمني التعاوين 

الإ�سالمي، د. �سالح بن حميد، عن الإنرنت.

ثالث���اً: تخلو عق���ود التاأمني الإ�سالمي م���ن الربا بنوعيه: ربا الف�س���ل وربا الن�سيئة، 
فعق���ود امل�ساهمني لي�ست ربوية ول ي�ستغل م���ا جمع من الأق�ساط يف معامالت ربوية، 
ب���ل يف معامالت جائزة �سرع���ًا. انظر التاأمني الإ�سالمي، د. عل���ي القرة داغي، �س 

.210
لة، وعلى ا�ستثمارها يف  رابع���اً: التاأمني الإ�سالمي يعتمد على اأق�ساط التاأمني املح�سَّ
اأمور م�سروعة تخل���و من الربا اأو املعامالت املحرمة ويتم دفع التعوي�سات من ذلك. 
كم���ا اأن �سركة التاأمني الإ�سالمي ل تتمل���ك اأق�ساط التاأمني واإمنا تكون ملكًا حل�ساب 
امل�سرك���ني وهو ح���ق للم�سركني، وتقوم �سرك���ة التاأمني الإ�سالمي ب���اإدارة احل�ساب 

نيابة عنهم.

خام�س���اً: الفائ����س يف التاأم���ني الإ�سالم���ي يع���ود اإىل جمم���وع امل�سرك���ني ول يع���ود 
اإىل �سرك���ة التاأم���ني، ولكن �سركة التاأم���ني الإ�سالمي تاأخذ ح�سة م���ن الفائ�س اإما 

باعتبارها وكيلًة باأجٍر اأو باعتبارها م�ساربًا. 
�ساد�س���اً: حتتفظ �سرك���ة التاأمني الإ�سالمي بح�سابني منف�سل���ني، اأحدهما ل�ستثمار 

راأ�س املال، والآخر حل�سابات امل�سركني.

�سابع���اً: �س���ركات التاأم���ني الإ�سالم���ي هي �سركات خدم���ات، اأي اأنه���ا تدير عمليات 
التاأم���ني وت�ستثمر اأمواله نيابًة عن هيئة امل�سركني، وعالقة ال�سركة بهيئة امل�سركني 
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عالق���ة معاو�سة، فه���ي الأمينة على اأم���وال التاأمني، وتقوم ب���الإدارة نيابة عن هيئة 
امل�سرك���ني، والعو�س الذي تاأخذه ال�سركة مبلغ مقط���وع، اأو ن�سبة من الأق�ساط التي 
جتمعه���ا...       اأو ن�سب���ة معلومة من عائ���د ال�ستثمار باعتبارها م�ساربًا، اأو هما معًا   

التاأمني التعاوين الإ�سالمي د. �سالح بن حميد. عن الإنرنت.
ثامناً: تخ�سع جميع اأعمال �سركة التاأمني الإ�سالمي للتدقيق من هيئة رقابة �سرعية 

للنظر يف مدى توافقها مع الأحكام ال�سرعية.

الف���رق ب���ني التاأمني التج���اري - التقليدي - وب���ني التاأمني التع���اوين اأو التكافلي 
اأو الإ�سالمي:

التاأمني الإ�سالمي هو اتف���اق اأ�سخا�س يتعر�سون لأخطار معينة على تاليف الأ�سرار 
النا�سئ���ة عن ه���ذه الأخطار، وذلك بدفع ا�س���راكات على اأ�سا����س اللتزام بالتربع، 
ويتك���ون م���ن ذلك �سن���دوق تاأمني له حك���م ال�سخ�سي���ة العتبارية، ول���ه ذمة مالية 
م�ستقل���ة، يتم منه التعوي�س عن الأ�سرار الت���ي تلحق اأحد امل�سركني من جراء وقوع 
الأخط���ار املوؤمن عليها، وذلك طبق���ًا للوائح والوثائق. ويت���وىل اإدارة هذا ال�سندوق 
هيئ���ة خمتارة من حملة الوثائق، اأو تديره �سرك���ة م�ساهمة باأجر تقوم باإدارة اأعمال 
التاأم���ني وا�ستثم���ار موج���ودات ال�سندوق.واأما التاأمني التقليدي فه���و عقد معاو�سة 
مالي���ة ي�سته���دف الربح من التاأم���ني نف�سه، وتطب���ق عليه اأح���كام املعاو�سات املالية 
التي يوؤثر فيها الغرر كتاب املعايري ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �س 436. 
وحكم التاأمني التعاوين اأو التكافلي اأو الإ�سالمي هو اجلواز وفقًا لل�سوابط ال�سرعية، 
وق���د اأفتى بجوازه عدٌد كبرٌي من علماء الع�س���ر وعدٌد من املجامع الفقهية والهيئات 
العلمية ال�سرعية، كاملجمع الفقهي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، واملجمع الفقهي 
التاب���ع لرابطة الع���امل الإ�سالمي، وهيئة كب���ار العلماء يف ال�سعودي���ة، واملوؤمتر الأول 
لالقت�ساد الإ�سالمي املنعقد يف مكة املكرمة �سنة 1396ه�، واملجل�س الأوربي لالإفتاء 

والبحوث وغريها. 
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واأم���ا التاأمني التجاري اأو التقليدي فهو حمرم �سرع���ًا عند اأكرث العلماء املعا�سرين، 
و�س���درت ق���راراٌت �سرعيٌة بتحرمي���ه عن املجمع الفقه���ي الإ�سالمي ال���دويل التابع 
ملنظم���ة املوؤمتر الإ�سالمي، وعن هيئة كبار العلم���اء يف ال�سعودية، وعن جممع الفقه 

الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي وغريها.
واأم���ا التكييف الفقه���ي للتاأمني الإ�سالمي فيق���وم على اأ�سا�س اللت���زام بالتربع من 
امل�سرك���ني مل�سلحته���م، وحماية جمموعهم بدف���ع ا�سراكات يتك���ون منها �سندوق 
التاأم���ني ال���ذي تديره هيئ���ة خمتارة من حمل���ة الوثائق، اأو تدي���ره ال�سركة امل�ساهمة 
املرخ����س له���ا مبمار�سة خدمات التاأمني، عل���ى اأ�سا�س الوكالة باأج���ر، وتقوم الهيئة 
املخت���ارة م���ن حملة الوثائ���ق اأو ال�سرك���ة با�ستثمار موج���ودات التاأمني عل���ى اأ�سا�س 
امل�سارب���ة اأو الوكال���ة بال�ستثمار. وتخت�س ال�سركة امل�ساهم���ة املديرة للتاأمني براأ�س 
ماله���ا وعوائ���ده، والأج���ر الذي تاأخ���ذه ع���ن الوكالة، ون�سبته���ا املحددة م���ن الربح 
املحق���ق عن ا�ستثمار موجودات التاأمني عل���ى اأ�سا�س امل�ساربة، اأو الأجر املحدد على 
اأ�سا����س الوكالة بال�ستثمار، وتتحمل ال�سركة جمي���ع م�سروفاتها اخلا�سة باأعمالها، 
ويخت����س �سن���دوق حمل���ة الوثائ���ق بال�س���راكات وعوائده���ا وم���ا يت���م تكوينه من 
خم�س�س���ات واحتياطات متعلقة بالتاأمني وبالفائ����س التاأميني. وينبغي التنبيه اإىل 
اأن هيئة الرقاب���ة ال�سرعية ل�سركة التكافل الفل�سطينية للتاأمني تقوم بالإ�سراف على 

ا�ستثمارات �سندوق امل�سركني نيابة عن حملة الوثائق بالتعاون مع اإدارة ال�سركة. 
ويف التاأمني الإ�سالمي ثالُث عالقاٍت تعاقدية: 

أ عالق���ة امل�ساركة ب���ني امل�ساهمني الت���ي تتكون به���ا ال�سركة من خ���الل النظام 	.
الأ�سا�سي وما يت�سل به، هي عقد امل�ساركة. 

أ العالق���ة بني ال�سركة وبني �سندوق حمل���ة الوثائق، هي عالقة الوكالة من حيث 	.
الإدارة، اأما من حيث ال�ستثمار فهي عالقة م�ساربة، اأو وكالة بال�ستثمار.

أ العالق���ة بني حمل���ة الوثائق وبني ال�سندوق عند ال�س���راك، هي عالقة التزام 	.
بالت���ربع، والعالق���ة ب���ني امل�ستفيد وبني ال�سن���دوق عند التعوي����س، هي عالقة 

التزام ال�سندوق بتغطية ال�سرر ح�سب الوثائق واللوائح.
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ويق���وم التاأم���ني الإ�سالم���ي على املب���ادئ والأ�س����س ال�سرعية الآتية الت���ي يجب اأن 
ُيَن�س عليها يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة، اأو يف اللوائح، اأو يف الوثائق:

اللت���زام بالت���ربع: حيث ُين�س عل���ى اأن امل�س���رك يتربع بال�س���راك وعوائده . 1
حل�س���اب امل�سركني لدف���ع التعوي�سات، وقد يلتزم بتحمل م���ا قد يقع من عجز 

ح�سب اللوائح املعتمدة. 
قي���ام ال�سرك���ة املنظم���ة للتاأم���ني باإن�س���اء ح�ساب���ني منف�سلني اأحدهم���ا خا�س . 2

بال�سركة نف�سها: حقوقها والتزاماتها، والآخر خا�س ب�سندوق امل�سركني )حملة 
الوثائق( حقوقهم والتزاماتهم.

ال�سرك���ة وكيل���ة يف اإدارة ح�س���اب امل�سرك���ني، وم�سارب���ة اأو وكيل���ة يف ا�ستثم���ار . 3
موجودات التاأمني. 

يخت����س ح�س���اب امل�سركني مبوج���ودات التاأمني وعوائ���د ا�ستثماراته���ا، كما اأنه . 4
يتحمل التزاماتها.

يج���وز اأن ت�ستمل اللوائ���ح املعتمدة على الت�سرف يف الفائ����س مبا فيه امل�سلحة . 5
ح�س���ب اللوائح املعتمدة مثل تكوي���ن الحتياطيات، اأو تخفي����س ال�سراكات، اأو 
التربع به جلهات خريية، اأو توزيعه اأو جزء منه على امل�سركني على اأن ل ت�ستحق 

ال�سركة املديرة �سيئًا من ذلك الفائ�س. 
�سرف جميع املخ�س�سات املتعلقة بالتاأمني، والفوائ�س املراكمة يف وجوه اخلري . 6

عند ت�سفية ال�سركة. 
اأف�سلي���ة م�ساركة حملة الوثائق يف اإدارة عمليات التاأمني من خالل اإيجاد �سيغة . 7

قانوني���ة منا�سب���ة ملمار�سة حقهم يف الرقابة، وحماي���ة م�ساحلهم، مثل متثيلهم 
يف جمل�س الإدارة. 

اأن�سطته���ا . 8 كل  يف  الإ�سالمي���ة  ال�سريع���ة  ومب���ادئ  باأح���كام  ال�سرك���ة  الت���زام 
وا�ستثماراته���ا، وبخا�سة عدم التاأمني على املحرم���ات، اأو على اأغرا�س حمرمة 

�سرعًا كتاأمينات البنوك الربوية. 
تعي���ني هيئة رقاب���ة �سرعية تك���ون فتاواها ملزم���ة لل�سركة، ووج���ود اإدارة رقابة . 9

وتدقي���ق �سرع���ي داخلي انظ���ر املعايري ال�سرعي���ة ال�سادرة عن هيئ���ة املحا�سبة 
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واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �س 437-436. 

اإذا تق���رر ه���ذا ف���اإن اأهم الفروق ب���ني التاأمني التع���اوين اأو التكافل���ي اأو الإ�سالمي 
وبني التاأمني التجاري اأو التقليدي تتمثل فيما يلي:

الف���رق الأول: يق���وم التاأمني التع���اوين اأو التكافلي اأو الإ�سالمي عل���ى فكرة التعاون 
عل���ى الرب والتق���وى، ودليله من الكتاب قول اهلل تبارك وتع���اىل:{ َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربِّ 
ْق���َوى َوَل َتَعاَوُنوْا َعَل���ى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن }، ومن ال�سنة حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل  َوالتَّ
علي���ه و�سلم:)مثُل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفه���م كمثل اجل�سد الواحد، 

اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى( رواه م�سلم. 
اأم���ا التاأمني التجاري التقلي���دي الربوي فيقوم على فكرة الربح لل�سركة، ويتمثل هذا 
الرب���ح يف الفرق بني ال�س���راكات املح�سلة من العمالء، وب���ني التعوي�سات املعطاة 

ملن اأ�سابهم ال�سرر. 
الف���رق الث���اين: يت�سم���ن عقد التاأم���ني التجاري التقلي���دي الغ���رر واجلهالة، وهذا 
غ���ري جائز �سرعًا، بينما يق���وم عقد التاأمني التعاوين اأو التكافل���ي اأو الإ�سالمي على 
التع���اون، وه���ذا جائز �سرعًا، اأي اأن عقد التاأمني التع���اوين اأو التكافلي اأو الإ�سالمي 
م���ن عقود الت���ربع التي يق�سد بها اأ�سال���ة التعاون على تفتيت الأخط���ار، فالأق�ساط 
املقدم���ة من حملة الوثائق يف التاأمني التع���اوين اأو التكافلي اأو الإ�سالمي تاأخذ �سفة 
الهب���ة اأي التربع كما يف ق���رار هيئة كبار العلماء، اأما التاأمني التجاري فهو من عقود 

املعاو�سات املالية الحتمالية. 
الف���رق الثال���ث: تقوم �س���ركات التاأمني التكافلي اأو التع���اوين اأو الإ�سالمي با�ستثمار 
فائ����س الأم���وال وفقًا ل�سي���غ ال�ستثم���ار الإ�سالمية، بينم���ا تقوم �س���ركات التاأمني 

التجاري التقليدي با�ستثمار الأموال وفقًا لنظام الفائدة – الربا- املحرم �سرعًا. 
ن���ون ه���م امل�ستاأمن���ون يف التاأم���ني التكافل���ي اأو التع���اوين اأو  الف���رق الراب���ع: املوؤمِّ
الإ�سالم���ي، ول ت�ستغل اأق�ساطهم املدفوع���ة ل�سركة التاأمني التكافل���ي اأو التعاوين اأو 
ن  الإ�سالمي اإل مبا يعود عليهم باخلري جميعًا، اأما يف �سركة التاأمني التجاري فاملوؤمِّ
هو عن�سٌر خارجي بالن�سبة لل�سركة، كما اأن �سركة التاأمني التجاري تقوم با�ستغالل 

اأموال امل�ستاأمنني فيما يعود عليها بالنفع وحدها.
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فتاوى التاأمني �س 9 نقاًل عن
www.islamonline.net

الف���رق اخلام�س: امل�ستاأمنون يف �س���ركات التاأمني التكافلي اأو التعاوين اأو الإ�سالمي 
ُيَع���ُدون �سركاء، مما يعطيه���م احلق يف احل�سول على الأرب���اح الناجتة من عمليات 
ا�ستثم���ار اأمواله���م. اأما يف �سركات التاأم���ني التجاري فال�س���ورة خمتلفة متامًا؛ لأن 
امل�ستاأمن���ني لي�سوا �س���ركاء، فال يحق له���م اأي ربح من ا�ستثم���ار اأموالهم، بل تنفرد 

ال�سركة باحل�سول على كل الأرباح.                                                                 
 فتاوى التاأمني �س 105 نقاًل عن

www.islamonline.net
الف���رق ال�ساد����س: يف التاأم���ني التكافل���ي اأو التعاوين اأو الإ�سالمي ل ب���د اأن ُين�س يف 
العق���د على اأن ما يدفعه امل�ستاأمن ما ه���و اإل تربع، واأنه يدفع الق�سط لل�سركة لإعانة 
م���ن يحتاج اإليه من امل�سرك���ني، اأما يف التاأمني التجاري فال ت���رد نية التربع اأ�ساًل، 

وبالتايل ل يذكر يف العقد. فتاوى التاأمني �س91 نقاًل عن
 www.islamonline.net

الف���رق ال�ساب���ع: يعتم���د التاأم���ني التكافل���ي اأو التع���اوين اأو الإ�سالمي عل���ى اأق�ساط 
التاأم���ني املح�سلة، وعل���ى ا�ستثمارها يف اأمور م�سروعة تخلو م���ن الربا اأو املعامالت 
املحرم���ة ويتم دفع التعوي�سات من ذلك. كما اأن �سركة التاأمني التكافلي اأو التعاوين 
اأو الإ�سالم���ي ل تتملك اأق�ساط التاأم���ني واإمنا تكون ملكًا حل�ساب امل�سركني وهو حق 
للم�سركني، وتقوم �سركة التاأمني التكافلي اأو التعاوين اأو الإ�سالمي باإدارة احل�ساب 

نيابة عنهم. اأما يف التاأمني التجاري فالأق�ساط ملك لل�سركة وحدها. 
الف���رق الثام���ن: الفائ����س يف التاأم���ني التكافل���ي اأو التعاوين اأو الإ�سالم���ي يعود اإىل 
جمم���وع املوؤمن���ني ول يع���ود اإىل �سرك���ة التاأم���ني، ولكن �سرك���ة التاأم���ني التكافلي اأو 
التع���اوين اأو الإ�سالم���ي تاأخ���ذ ح�سًة م���ن الفائ�س، اإم���ا باعتبارها وكيل���ة باأجر اأو 
باعتباره���ا م�ساربًا، بينما يف التاأمني التجاري، ف���اإن الفائ�س يعود كله لل�سركة، ول 
عالقة للم�سركني به. وانظر غري ذلك من الفروق يف بحث التاأمني التعاوين للدكتور 

علي القرة داغي.
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وخال�س���ة الأم���ر اأن التاأمني التكافلي اأو التع���اوين اأو الإ�سالمي ل���ه ميزاته اخلا�سة 
التي تقوم على الأ�س�س ال�سرعية بينما يعترب التاأمني التجاري التقليدي من اإفرازات 
النظ���ام الراأ�سمايل القائم على الرب���ا والغرر املف�سد للعقد. والف���رق بينهما وا�سٌح 
جل���ٌي ملن دقق وحقق، والواجب على امل�سلم���ني التعامل بالتاأمني التكافلي اأو التعاوين 

اأو الإ�سالمي ما ا�ستطاعوا اإىل ذلك �سبياًل.

�سركة التكافل الفل�سطينية للتاأمني اأول �سركة للتاأمني الإ�سالمي يف فل�سطني
اأُ�س�س���ت �سركة التكاف���ل الفل�سطينية للتاأمني كاأول �سرك���ة تكافلية م�ساهمة عامة يف 
فل�سط���ني، ملمار�س���ة جميع اأن���واع التاأمني، و�سجل���ت برق���م ) 562601179 ( بتاريخ 
2007/3/11م، براأ����س م���ال قدره ثمانية مالي���ني وخم�سمائة األ���ف دولر اأمريكي، 

وبا�سرت ال�سركة اأعمالها بتاريخ 2008/2/17 م.
ومن اأهداف ال�سركة

ا�ستكم���ال حلق���ة التكامل القت�س���ادي الإ�سالمي يف فل�سط���ني وتدعيم قواعده . 1
جنبًا اإىل جنب مع البنوك الإ�سالمية واملوؤ�س�سات والأفراد. 

خلق روح التعاون والتكافل بني امل�ستاأمنني ) حملة الوثائق( .. 2
تقدمي كافة اخلدمات التاأمينية وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية الغّراء .. 3
ت�سجي���ع الفئ���ات التي ل ُتقِب���ل على التاأمني التج���اري جتّنبًا للح���رج ال�سرعي، . 4

وال�سركة بذلك توفر لهذه الفئات البديل ال�سرعي حلماية اأموالها وممتلكاتها .
مباذا يتميز التاأمني الذي تقدمه ال�سركة ؟

بوية املحرمة.. 1 الطمئنان التام اإىل البتعاد عن املعامالت الرًّ
عالق���ة ال�سرك���ة مع معيدي التاأم���ني، ت�سمن ُبعدها عن احل���رام يف تعامالتها . 2

املالية.
حتقيق الهدف الرئي�سي لل�سركة انطالقًا من املبداأ التعاوين الذي قامت عليه، . 3

وال���ذي يتمث���ل بتحقي���ق اأكرب قدٍر م���ن العدالة ب���ني حق���وق امل�ستاأمنني وحقوق 
امل�ساهمني.
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تعيني كوادر فنية موؤهلة تتمتع باخللق احل�سن والأمانة والتزام الدقة وال�سرعة . 4
يف تقدمي اخلدمات التاأمينية وذلك حتقيقًا لأهداف ال�سركة.

تكري�س فكرة التعاون والتكافل وحتقيق مبداأ العدالة والإن�ساف بني امل�ساهمني . 5
وحمل���ة الوثائق من جهة، وبني حملة الوثائ���ق اأنف�سهم من جهة اأخرى. ويت�سح 

ذلك من خالل:
اأ.  اأن ال�سركة حتتفظ بنوعني من احل�سابات:

احل�ساب الأول: ح�ساب امل�ساهمني والذي يتمثل براأ�س املال.
احل�س���اب الثاين: ح��س����اب ح�م�ل�ة وث��ائ�ق ال�ت�اأم�ي�ن -امل�سرك���ني- وه��و ال�ذي ي�ب�داأ 

ب�اأق��ساط ت�اأمني هذه الوثائق.
ب.  اأن ال�سرك����ة ت�ق����وم بالحتفاظ باأق�ساط تاأمني ح�م�ل���ة ال�وثائق ) ال�سراكات ( 
يف ح��س���اب واح�د، حتقيقًا لفكرة التكافل فيم���ا بينهم، و�سيتم جرب ال�سرر ل�كل م�ن 

يتعر�س منهم للخ�سارة من هذا احل�ساب، وهذا هو معنى التكافل.
ج.  تق���وم ال�سركة بتحقيق مب���داأ العدالة والإن�ساف بني امل�ساهم���ني وحملة الوثائق 

وذلك بتوزيع اأرباح ال�سركة على امل�ساهمني وحملة الوثائق.
وميك���ن بي���ان الأ�س�س التي تقوم عل���ى وفقها �سركة التكاف���ل الفل�سطينية للتاأمني 

مبا يلي:
قام امل�ساهمون بتقدمي راأ����س مال ال�سركة البالغ ثمانية ماليني ون�سف املليون . 1

دولر اأمريك���ي لإ�سهاره���ا واإعطائه���ا الو�س���ع القانوين لتزاول اأعم���ال التاأمني 
التع���اوين وفق اأح���كام ال�سريعة الإ�سالمي���ة، وبا�سرت ال�سرك���ة اأعمالها بتاريخ 

2008/2/17م.
تدفع ال�سركة من ح�س���اب امل�ساهمني جميع امل�ساريف العمومية، مثل الرواتب . 2

والإيجارات وامل�ساريف الإدارية الأخرى.
متار�س ال�سركة جميع العملي���ات التاأمينية على اأ�سا�س التاأمني التعاوين كبديل . 3

م�سروع للتاأمني التجاري، والإلتزام بالأحكام ال�سرعية يف جميع اأعمال ال�سركة 
ح�سب ما تقرره هيئة الرقابة ال�سرعية لل�سركة.
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تق���وم ال�سركة باإدارة العملي���ات التاأمينية كجهة م�ستقلة، عل���ى اأ�سا�س الوكالة . 4
باأج���ر معل���وم، يح���دد �سلف���ًا يف بداي���ة كل �سنة مالي���ة، ويدفع م���ن ا�سراكات 

امل�ستاأمنني.
تقوم ال�سركة با�ستثمار اأموال حملة الوثائق على اأ�سا�س عقد امل�ساربة املعروف . 5

يف الفق���ه الإ�سالم���ي، وت�ستثمر ال�سركة هذه الأموال بط���رق �سرعية بعيدة عن 
احلرام. 

حتتفظ ال�سركة بنوعني من احل�سابات:. 6
احل�ساب الأول: ح�ساب امل�ساهمني والذي يتمثل براأ�س املال.

احل�ساب الثاين: ح�ساب حملة وثائق التاأمني - امل�سركني - وهو الذي يبداأ باأق�ساط 
تاأمني هذه الوثائق )ال�سراكات(.

تق���وم ال�سرك���ة بالحتفاظ باأق�س���اط تاأمني حمل���ة الوثائق )ال�س���راكات( يف . 7
ح�س���اب واحد، حتقيقًا لفكرة التكافل فيم���ا بينهم و�سيتم جرب ال�سرر لكل من 

يتعر�س منهم للخ�سارة من هذا احل�ساب، وهذا هو معنى التكافل.
تق���وم ال�سركة بتحقيق مبداأ العدالة والإن�س���اف بني امل�ساهمني وحملة الوثائق . 8

وذلك بتوزيع اأرباح ال�سركة على امل�ساهمني وحملة الوثائق بالكيفية التالية:
اأوًل: عوائد )اأرباح( امل�ساهمني، وتتكون مما يلي:

أ عائد ا�ستثمار راأ�س املال بعد خ�سم امل�ساريف التي تخ�س ا�ستثمار اأموالهم.	.
ح�ستهم من اأرباح فائ�س الأق�ساط التاأمينية باعتبارهم م�ساربًا يف راأ�س املال.	.أ
أ ن�سب���ة معلومة من ال�سراكات يتم الإعالن عنها قبل بداية كل �سنة مالية كاأجر 	.

ع���ن اجلهد املب���ذول يف اإدارة العملي���ات التاأمينية لل�سرك���ة، ويتحمل امل�ساهمون 
جمي���ع امل�ساري���ف العمومية مث���ل الروات���ب والإيج���ارات وامل�ساري���ف الإدارية 

الأخرى.
ثانياً: عوائد )اأرباح( حملة الوثائق، وتتكون مما يلي:

أ الفائ�س التاأميني الناجت عن عمليات التاأمني املختلفة.	.
أ ح�ستهم من اأرباح فائ�س ال�سراكات )اأق�ساط التاأمني( باعتبارهم اأ�سحاب 	.

هذا املال.
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أ العوائد امل�ستحقة لهم من اتفاقيات اإعادة التاأمني.	.
يتم توزيع العوائد )الأرباح( على حملة الوثائق بن�سبة تقررها هيئة الرقابة ال�سرعية 

وجمل�س اإدارة ال�سركة.
�سرعية التاأمني الذي متار�سه ال�سركة:

• اإن �سرك���ة التكافل الفل�سطينية للتاأمني تعمل وفق���ًا ملفهوم “التاأمني التعاوين” 	
ال���ذي اأقره علم���اء ال�سريعة الإ�سالمية كبديل م�س���روع “للتاأمني التجاري” اإذ 
اأن “التاأم���ني التعاوين” يقوم اأ�سا�س���ًا على مبداأ تعاون حملة الوثائق من خالل 
دفعه���م ال�سراكات )الأق�ساط ( والتي ت�ساهم بدورها يف تعوي�س من يتعر�س 

منهم اإىل خ�سارة عر�سية طارئة. 
• كم���ا اأن هيئة الرقاب���ة ال�سرعية التي ت�س���م يف ع�سويتها اأ�سح���اب الف�سيلة / 	

الأ�ست���اذ الدكتور ح�سام الدين عفانة والدكت���ور/ علي ال�سرطاوي، والأ�ستاذ / 
م�سطف���ى �ساور قامت بالإطالع على النظ���ام الأ�سا�سي لل�سركة، وجميع وثائق 
التاأم���ني ونظام اتفاقيات اإع���ادة التاأمني التكافلي، واأقرت العم���ل بها، كما اأن 
هيئ���ة الرقابة ال�سرعية تق���وم بالرقابة على ال�ستثم���ارات واحل�سابات وتوجيه 

اأداء ال�سركة وتقدم تقريرًا �سنويًا للهيئة العامة لل�سركة.

واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل
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