فقه التــأميـن

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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مقدمة تاريخية عن التامين في المملكة

ب د صناعددلتأمان فددململكا ددرانة الددمان في وددمان رددفياًّما ددران ددأامفددمل يا ر د وت ان د ا ددتكان فددململك ًّددفباأوددءان د ت ا
محاولكا شي تناأتةوما.
ن د اأتر ددأات ددي تنان ف ددململكام د اص م ددماال ددمام دددان بف دددا ددرانة ال ددمان في و ددمان ر ددفياًّما ر د ام ت دماكثل ددءام د ا
تي تنان فململكا ا فيىان ي وم.ا
نصنلامص ددتامما اف ددململكان فت ددت اان ف ددأاصم ددتاان لا ددت االد د اعد د ا د دين ا د د ت ما د د

ان لا ددت انم د د ان د د ًّت ا

ن رددفياًّمان شددو امح د اب د الب دينقوبا لان شددو ابددي با()570/2انتددت ا18/8/1388ق ددا شددملكاتملًّو د ا لددباعددتا ا
م د د د د د د د د د امحل د د د د د د د د ددما د د د د د د د د د اب د د د د د د د د د

كاأل د د د د د د د د د ان فد د د د د د د د ددململكا د د د د د د د د ددرا اد د د د د د د د ددومامل د د د د د د د د ددي ا د د د د د د د د د ىان لاد د د د د د د د ددت .ا
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ابا صاأامكتت تنابلكامتا ان ي ن انقوئماك ت ان فا ت ا رانة المانألىاضيئهتاعد ا دين اقوئدماك دت ان فا دت ا
ذنان ي با 51نن فت ا4/4/1397قدا انما يرهال ت ان فململكان ففتن يانتحي بان فململكان فتت اا.

ن د اصًّد اقددرنان لدين ان ب دددان للد ان فددت دا ينب ددمان فددت بانر د ميابلدين اذاان ددي با()5ا ددراان تددهان نملددىانةلفلد ا
بفددت ا 17-10تددف تكا1398ق د اك ددتاصًّ د امت دددان لددهانر د ميان د نملران فددت داةل ددمانة د ت يانر د ميابل دين ا
ذاان ي با)9/2( 9ا را لما1406قد1985-اا.
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نعد د نااف دديىامد د ان ببل ددمان ن ددما ا ح دديعان فا و ددماننراف ددت ا ددرانة ال ددمان في و ددمان ر ددفياًّمابي ت ددمان ش ددو ا
أ د ن فب باب د اب ددت ا–

ددها ا– ب ددت ي با()3117انن ف ددت 21/7/1400ق ددانما د يكهتان فملكو د األ ددىاصكان ف ددململكا

ن فتدت اابت ودداصتدكت هامحدديااياةدتاعشدف ماأاودهامد ان دي انن ي دتاننمبةت دماننةلددتمي انص دماصمدينلان لدتسابت تطددما
لملددىارلددءاذ ددملامد ان شددتذًّيان شدديأوم اك ددتاتاد لأاتحددي بان ف ددما ددراتدديكمان فددململكا ف ددماكفددت يانرلددء ا كان ف ددما
بهتام ان ففتنكاألىانرابانن ف ننكا.ا
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نةددتا ترددأا فددكان شددي تناتددركيا ددرالأ رتمهددتاصكهددتا ت ددماألددىان فددململكان ففددتن ي اب ل ددتا ددرات ددت س ن فددململكان فتددت اا
عد ا درا22/2/1417ق د ابودتكامد ان ببلددمان ن دما ا حديعان فا وددماننرافدت ابتة الدمان في وددمان ردف اياًّمابي ت ددما

ن ش ددو انب د اب ددت ا–

ددها  -دديلان ف ددململكان فت ددت اانن ف ددململكان فف ددتن يا او دءن ام ددتا تم ددأاب ددها ف ددك نة ر ددتنا

نن شددي تنا ددران فا د

األددىان لددتسان اد انمشلددت يابارد ومان فددململكان فتددت اان شدديااتملمولددتا فتنروددتان رد مان لدديلا

بإبت فهالملىاقوئماك ت ان فا ت ام اص مان ف ي يابت لتسانن أتًّما شي تمهب.
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ن د د ا رد د أانمبة ددمانةل ددما ددران ن ددماميض ددي ان ف ددململكااصد د انةي ددياانةاك ددياذاان ددي با
(ا)32/انن فد ددت ا2/6/1424ق د ددابل د ددتاامين د ددماتد ددي تنان فد ددململكان ففد ددتن ي انص د ددل نان ي تب د دما

ننرتينفاألىا ت ان فململكالملىام رمان لل ان في يان رفيااا(ن لملانةيكباا)ا:
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قرارات حكومية متعلقة بالتأمين
ثم

 1424هـ
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

قاـا

شركة سعو ية نملك ا الدولة للتأمين

وأسندت الرقابة واإلشراف علـ
التــأمين ىلــ

م سســة النقــد العربــي

ــا فـــي المـــا
الســـعو وا والـــ و نـ د
األولــ

منــه علــ

أ " :يكــو التــأمين

عل ـ

المشــروعات الكبــرت واالحت ــا

بنسبة كبير من أقسـا
المملكـــــة ا وقـــــد انت

التـأمين اخـ
ـــــ

نمـــــو

فــي المملكــة العربيــة الســعو ية عــن

المضــــاربة فــــي ى ار التــــأمين وفقــــا

طريــش شــركات نــأمين مســ لة في ــا ا

لنظام ـــا األساســـي ا ويعـــد النمـــو

وبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية"

األول لنما

ى ار التكاف في العالم .
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شركات التأمين في السعو ية

تكان فململكا رانة المان في ومان رفياًّماًّفباأوءان

ت امحاولكا شي تناأتةوماك تا ي نرتت ا ر ملا.

اباع ا ين امتا ان ي ن ابترذكا شيكمان ففتنروما افململكا.
نصم ددتاتل ددوبان ص ددلتأمان فملمولو ددما ددرانة ال ددمان في و ددمان ر ددفياًّماالد د اعد د انةي ددياانةاك ددياذاان د دي با(ا)32/ا

نن ف ددت ا2/6/1424ق ددابل ددتاامين ددمات ددي تنان ف ددململكان فف ددتن ي.اا ددباع د نان ح ددمابل دين امتا د ان ددي ن ا ددبا
()233ا د ددرا16/9/1427ق د ددانةصد ددتاراأاود ددهابتةي د ددياانةاكد دديا د ددبا(ا)60/انتد ددت ا18/9/1427ق د ددابتةينالد ددماألد ددىا

ن تء وصابفمل

اا عاأشي اتيكمامرتق ما افململكان ففتن يا را تآل يا:
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شركات التأمين في السعو ية
شركة الدر العربي للتأمين التعاوني

الشركة السعو ية ال ندية للتأمين التعاوني

شركة سند للتأمين التعاوني

شركة ىياك السعو ية للتأمين التعاوني

الشركة السعو ية المتحد للتأمين التعاوني

شركة الم موعة المتحد للتأمين التعاوني

الشركة السعو ية ال رنسية للتأمين التعاوني

الشركة العربية السعو ية للتأمين التعاوني

الشركة األهلية للتأمين التعاوني
شركة مال للتأمين التعاوني

شركة ساب نكاف
شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني

وقد دخلت شركات تأمين كثيرة للسوق السعودية وطرحت لالكتتاب العام ،وتم تداول أسهمها بأسعارعالية ،مع
ً
كون نتائجها املالية غيرمشجعة ،وتعطي توجسا لدى املر اقب من استمرارها ،وتغلبها على الصعوبات.
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نقد الالئحة التن ي ية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

م انة فاصكان حمان فل ورًّما ل تاامين ماتي تنان فململكان ففتن يان صتا اب ي يااماكيا باا32/
بفت ا/ 2ا/ 6ا 1424ا ا ت ناب تاًّصيفان فململكاأ اذ ملالملىان فململكان فتت اا– بمالكان حمابل أاألىا

ن فململكان فتت اا ان لكاذ ملامتاًّلرا:
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صنلا:اصكهتاتلصاألىالأتا ا٪90ام ان ت كالملىاصعيلانةرتق لكا(صصشتبان شيكم)انذ ملا رانةتا ان ر فلكان لي ا(/1قد)ا.
اتروددتا:اصكان حددما -ددرانةددتا ا()1اأياددأان فددململكابملرددها(تحي ددماصأ ددت ان ددتطيامد انةد م ا ةددبالملددىانةد م ان فددي ك مد اًّففددي ا

منهبا ااي اصنانم رت ام ا مانة م )ا.
وعرفت الالئحة االشتراك (ن لرط)ا دران لدي ا()18ابملرده:ا(نة اد ان درااًّ افدهانةد م ا دها ا د م املتبدمامينالدمانةد م األدىا
في كانة م ا هاأ ان اي اصنانم رت ان اًّكيكان ر انة تتيا ران يأةتا

يام م امله) ا

كمععا عرفععت الالئحععة وليأععة التععأمين ددران لددي ا()17ابملكهددت:ا(األد اًّففةد اب لفاددت انةد م ابددملكاعفددي انةد م ا ددهاألد ا د نعا
ن اددي اصنانم رددت انة ددثابت ياولددم انذ ددملاملتبددمانلتددتءنملان ددرااًّ افددهانةد م ا دده)انننضددمامد ا ددماقددرناصكان حددماص ددأا

ن ففدتنكانن فادتم انن فكتادمابددلكانةد مللكا( ادمان يادت ي) انأالددأانة دترباننة دت اابرمدمانةد م (عدت

ان شديكم) ان ددر ملا

أتاان ميالملىامفتنضمابونهبان لكانة م ا.
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ات ثت :اصرها باًّياا ران حما في فا افململكان ففتن يانضينب ه امداصكان ل تاا ت باألىان فململكان ففتن يا.
ن فددت :اصكانةددتا ا()43ان د اتفحد عاأد الأددتا ان فددململكا ددباًّددلصاانهددتاألددىاصكاًّكدديكالأددتا ان فددململكابمل ددايبان فددململكان ففددتن يا د ا
ًّف يامدانة ت مانةر يحابهتار تمتا رانة الم ابمالرهاافحان تباة ت مالأتا ان فململكامداتي تنان فململكان فتت اا.

تمرت :ارصأان حما رانةتا ا()4امنهتاألىاتينطان تء وصان باتي ااصاابل اعشلءالملىانضدانآل وتنان اتل دمانراد تطاأ دما
تي تنان فململكاب تاًّحليانةتا ان نملىام ان ل تاا.

تا ت :اتح اأانةتاتتكا( 51نا)52اأ انات يان فململكان ل يذ ومامدالر تلاصاامفوت اتيعرا.
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❖ نصحيح المسار :

نتو ددء اصق و ددماتر ددشوحامر ددت ان ف ددململكا ددراتينا دديان ح ددمام دددان ل ددتاان ص ددتا ابتةي ددياانةاك ددي اننض دددان ا ددين حان فل ورًّ ددمابص ددو هتا
نمشت وددمام ددت فا ال ددتاا ددرا دديقي .ان ددرا ف د ًّمانةرددت اتح لددما ا ديناان بف دددابفل ددماملفتددتناعددلتأمان فددململك م ددتاًّحلدديان اقددت ا
علتأمان فململكا رانة الماا.

ن رف وداتلخيص قرنان فرشوحاألىان لحيانآل يا:ا
)1األىانمبةمانةل ما افململكامر ن وماك لء ا رات صوصامتا ا راب نًّمان حماتيضمامفن ان فململكان ففتن يانضينب ه.ا
)2انإضددتامامددتا اتددلصاألددىان ت دمنااتدديكمان فددململكابددملكاتكدديكا وددداصأ ت ةددتانصرينضددةتانن دداث ت نمهتا مين ةددتا مددينلانة د مللكانا دديا
ص كتاان شييفمانر موم.ا
)3اض ددين ا ف د ًّمان ففي ددتنا ددران ح ددماب ددتاًّ ددف اام دددا لول ددمان ف ددململكان فف ددتن يان ف د ًّمانة دديناان د اتفف ددت

ام ددام د صان ف ددململكا

ن ففتن ي.
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➢ أبرز التحديات التي نواجه شركات التأمين في السعو ية

كثيرا ما نظلم شـركات التـأمين
فـــي حـــال وقـــو الحـــوا ا
ف ــــات التحقيــــش مت مــــة
ــــد شــــركات
بأن ــــا منحــــاز
التـــأمينا كمـــا فـــي حـــوا
السيارات.
الحريش وحوا
ول ا نأسس ن م لتكـو أكثـر
حيا ا

كمـــــا أ التـــــأمين الابـــــي
يعـــــاني هـــــو ا خـــــر مـــــن
ىشكالية االنتحـال لعـال مـن
ال يســــــــــتحش الت ايــــــــــة
التأمينية .

نعاني شركات التأمين من
عدم و وح نوج ات الل نة
التأمينية.
ول ا بدأت الل نة بنشر
قراران ا.
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المعيار الشرعي للتأمين
يتناول ه ا المعيار التأمين اإلسالميا من حيث نعري ها ونكيي ها
وخصائصها ومبا ئها وأركانها وأنواعها ونمييزه عن التأمين التقليدوا
وو ع الضوابط التي ي ب مراعان ا في الم سسات المالية
اإلسالمية.

• تعريف التأمني اإلسالمي  :هو اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تالال األضالرار الناشالئة عال هال ا األخطالار
وذلك بدفع اشرتاكات على أساس االلتزام ابلتربع ويتكون م ذلك صندوق أتمني له حكم الشخصية االعتبارية ولاله
ذمة مالية مستقلة .
• وأمالالا التالالأمني التقليالالد  :فهالالو عقالالد معاوضالالة ماليالالة يسالالتهد الالربن مال التالالأمني فسالاله وتطبال عليالاله أحكالالام اضعاوضالالات
ﷺ عال بيالع الغالرر " أخرجاله
شرعا ؛ حلديث أيب هريالر قالا  " :هنالى رسالو
اضالية اليت يؤثر فيها الغرر وهو حمرم ً
مسلم .
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ال رق بين التأمين اإلسالمي والتقليدو
التأمين اإلسالمي

التأمين التقليدو

نبر ال ي ثر فيه ال رر

عقد معاو ة مالي ي ثر فيه ال رر

الشركة وكيلة

الشركة طرف أصلي

الشركة ال نملك قيمة االشتراكا أل
األقسا نصبح مملوكة لحساب التأمين .

الشركة نملك األقسا في مقاب التزام ا
بمبلغ التأمين .

نعيد ال ائض ىل

الم من ل م

ربح نأخ ه الشركة

يست دف التعاو بين أفرا الم تمع

يست دف الربح فقط

يلتزم بأحكام الشريعة

ال يلتزم بأحكام الشريعة
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العالقات التعاقدية في التأمين اإلسالمي

01

عالقة المشاركة
بين المساهمين

02

عالقة الوكالة بين
الشركة والصندوق

03

عالقة االلتزام
بالتبر بين حملة
الوثائش والصندوق
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ن
اإلسالم وأسسه الشعية
التأمي
مبادئ
ي
 (1االلتزام بالتبر .

 (2قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين من صلين أحـدهما خـاب بالشـركة ن سـ ا ا وا خـر خـاب
بصندوق (حملة الوثائش) .
 (3الشركة وكيلة في ى ار حساب التأمينا ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجو ات التأمين.
 (4يختا حساب التأمين بموجو ات التأمين وعوائد استثماران اا كما أنه يتحم التزامان ا.
 (5ي ــوز أ نشــتم اللــوائح المعتمــد علــ

التصــرف فــي ال ــائض بمــا فيــه المصــلحة حســب اللــوائح

المعتمد .
 (6صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمينا وال وائض المتراكمة في وجوه الخير عند نص ية الشركة.
 (7أفضــلية مشــاركة حملــة الوثــائش فــي ى ار عمليــات التــأمين مــن خــالل ىي ــا صــي ة قانونيــة مناســبة
لممارسة حق م في الرقابةا وحماية مصالح ما مث نمثيل م في م لس اإل ار .
 (8التزام الشركة بأحكام ومبا ئ الشريعة اإلسالمية في ك أنشات ا واستثماران ا
 (9نعيين هيئة رقابة شرعية نكو فتاواها ملزمة للشركةا ووجو ى ار رقابة وندقيش شرعي اخلي.
19

أنوا التأمين

01
عل األشخاب في
حالتي الع ز أو الوفا
المسم أحيانا
بالتكاف ا ويقابله
التأمين التقليدو عل
الحيا .

02
عل األشياء :
وهو يقوم عل
نعويض الضرر ال علي ا
كتأمين د الحريش .

20

االشتراك في التأمين
 )1ي وز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه .
 )2يمكن نحديد االشتراك حسب المبا ئ االكتوارية المبنية علـ

األسـس ال نيـة لاحصـاءا مـع مراعـا

كو الخار ثابتا أو مت يرا .

التزامات المشترك في التأمين اإلسالمي
 )1نقديم البيانات الالزمة المتعلقة بالخار الم من منها وىبالغ الشركة بما يست د مـن رـروف نـ
ىل

زيا

و

الخار بعد ىبرام العقد .

 )2فع االشتراكات في أوقان ا المحد

المت ش علي ا .

 )3ىخاار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة الوثـائش بتحقـش الخاـر المـ من منـه خـالل ال تـر
المت ش علي ا في وثيقة التأمين ا وفي مد مناسبة ى ا لم نُ حد المد .
21

التزامات الشركة المساهمة وصالحيت ا في التأمين اإلسالمي
 )1عل

الشركة القيام بإ ار عمليات التأمين مقاب أجر معلومة ُينا علي ا في العقد .

 )2ينا

نصرف ى ار الشركة بتحقيش المصلحةا وال نضمن ىال بالتعدوا أو التقصيرا أو مخال ة الشرو

.

 )3نتحم الشركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة واستثماران ا .
 )4يقتاع االحتياطي القانوني للشركة المساهمة من أموال المساهمين ويكو من حقوق م .
 )5ي وز نحقيقا لمصلحة حملة الوثـائش أ يقتاـع جـزء مـن أمـوال ما أو أرباح ـا احتياطـاتا أو مخصصـات
متعلقة بصندوق التأمين عل
 )6نرجــع الشــركة علــ

أ ال ن ول ىل

المساهمين .

المس ـ ول عــن الحــا

ى ا كــا نحقــش الخاــر المــ من منــه ب ع ـ شــخا ثبتــ

مس وليته التعاقدية أو التقصيرية أو ب ع من في حكمه ا وما نم نحصيله يكو للصندوق .
 )7ي وز للشركة أ نسد الع ز من نموي مشرو أو قرض حسن .
 )8ال مــانع شــرعا مــن ىجــراء المصــالحة بــين الشــركة وبــين المتســببين فــي الضــرر بمــا يحقــش المصــلحة

للمشتركينا وفقا ألحكام الصلح المقرر شرعا.
22

التعويض
مستند التعويض هو  :النصوب العامة مث " :ال

رر وال

رار"

للمشترك األق من
يعا
قيمة الضرر ومبلغ التأمين
حسبما ينا عليه في اللوائح.

عدم ال مع بين نعويضين أو
أكثر من شركات التأمين عن
الضرر ن سه.

عدم ال مع بين التعويضا وما
استحش للمشترك في مة
ال ير بسبب الضرر.

يقتصر التعويض عل الخسائر التي
نصيب المشترك في التأمين عل
األشياء حسبما هو منصوب عليه
في اللوائحا
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ال ائض التأميني
أ) ال ائض التأميني جزء من موجو ات حساب التأمين .
ب) في حال نوزيع ال ائض أو جزء منه عل حملة الوثائش يتم بإحدت الارق ا نيةا عل
عل الاريقة المختار من ا في اللوائحا وهي :

األول

• التوزيع عل

الثانية

• التوزيع عل

الثالثة

• التوزيع علي م بعد حسم التعويضات المدفوعة ل م .

الرابعة

• التوزيع بأو طريقة نقرها هيئة الرقابة الشرعية.

أ ينا

حملة الوثائش بنسبة اشتراك م و ن رقة .
من لم يحصلوا عل

نعويضات فقط .

24

انت اء وثيقة التأمين
• ننت ي وثيقة التأمين بإحدت الحاالت ا نية :

01
انت اء الوثيقة أو المد

02
هالك الم من عليه
(األشياء)
أو وفا الم من عليه
(األشخاب)
25

القرارات بشأ التأمين

• قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعو ية :
قرر الم لس باألكثرية –عدا الشيخ عبداهلل بن منيع : -أ التأمين الت ارو محرم ؛ لأل لة ا نية:
 )1عقد التأمين الت ارو من عقو المعاو ات المالية االحتمالية المشتملة عل
 )2عقد التأمين الت ارو

رب من

 )3عقد التأمين الت ارو يشتم عل

ال رر ال احش .

روب المقامر .

ربا ال ض والنسأ .

 )4عقد التأمين الت ارو من الرها المحرم .
 )5عقد التأمين الت ارو فيه أخ مال ال ير بال مقاب ا وأخ بال مقاب في عقو المعاو ات الت ارية محرم .
26

• قرار م مع ال قه اإلسالمي :
قرر الم مع بعد المناقشة والبحث ما يلي :
 )1أ عقد التأمين الت ارو و القسط الثاب

عقد فيه غرر كبير م سد للعقد .ول ا ف و حرام شرعا..

 )2أ العقد البدي ال و يحتـرم أصـول التعامـ اإلسـالمي هـو عقـد التـأمين التعـاوني القـائم علـ

أسـا

التبـر

والتعاو .
• قرار م مع ال قه اإلسالمي بشأ التأمين الصحي :
 نعري ه  :ان اق يلتزم بموجبه شخا أو م سسة نتع د برعايتـه بـدفع مبلـغ محـد أو عـد مـن األقسـامعينة عل

أ نلتزم نلك ال

ل

ـة

ة بت اية العال أو ن اية نكالي ه خالل مد معينة.

 -حكمه :

 -أ) ى ا كا مباشرا مع ال

ة العالجية ا ف ائ ٌز وفش

معينة .
وابط
ّ

[مواص ات قيقة ملزمة لكال الارفين – راسة حالة المستأمن – أ نكو الماالبة وفش األعمال المقدمة]
 -ب) أ يكو عن طريش شركة نأمين ىسالمي (نكافلي أو نعاوني) وفش الضوابط الشرعية ا ف ائز .

-

) ى ا كا التأمين الصحي عن طريش شركة نأمين ن ارو ف و غير جائز .
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نعريف التأمين

• عقد يلتزم الم مِ ن بمقتضاه أ ي
ىيرا ا وريا أو نعويضا عن
ي

و للم َمن له أو من يعينه مست يدا مبل ـا مـن المـال أو

ـرر ىثـر حـا

م اـ

ـرره فـي العقـد و لـك نظيـر قسـط مـالي

يه الم من له للم من بص ة ورية أو فعة واحد .

• أو هو عقد التـزام بـين حامـ الرخصـة ويسـم

المـ يمنا وبـين شـركة التـأمين نلتـزم الشـركة

بتعويض ونحم األخاار والخسائر ن اه ال ير من التزامات مالية في حال وقو حـا

مـرورو

يكــو الم ـ يمن متســببا فيــه كليــا أو جزئيــا وينــتج عنــه أ ــرار ســواء فــي ســيارات ا خــرين أو

ممتلكان ما كما نُ اي الديات ونكاليف ىصابات ا خرين ال سـديةا مقابـ مـا يدفعـه حامـ
الرخصة من قسط مالي محد .
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أنوا عقد التأمين
التأمين الت ارو

التأمين التعاوني
أساسه التكاف والتعاو

يقــوم التــأمين التعــاوني علــ

أساسه المعاو ة والربح الما و

أســا

يقـــوم علـــ

أســـا

المعاو ـــة بـــين

التكافــــ بــــين م موعــــة المشــــتركين

شــــــركة التــــــأمين و افــــــع القســــــط

شــركة التــأمين ى ار صــندوق

(المشترك) بحيـث نلتـزم شـركة التـأمين

ونتــول
التأمين ل

الء المشتركين بأجر .

للمشــترك بــالتعويض عنــد حصــول الض ـرر
أو بضـــما فـــوات العـــين أو المن عـــة
حسبما ما نا عليه في وثيقة التأمين
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❖ أهم ال روق بين التأمين الت ارو والتأمين التكافلي  :ىجماال

ويمكن نلخيا ال روق بين ه ين النوعين بما يأني :
التأمين الت ارو  :من عقو المعاو ات المالية االجتماعية المشـتملة علـ
يستايع أ يعرف وق
فإ الشركة ى ا فع

ال ـرر ال ـاحش أل التـأمين ال

العقد ومقدار ما يعاي أو يأخ ا وه ا العقد يشتم عل

ربا ال ض والنسيئة.

للتأمين أو لورثته أو للمست يد أكثر مما فعه مـن النقـو ل ـا ف ـو ربـا فضـ ا و

مـد فيكـو بالنسـيئة وى ا فعـ
الم من – بكسر الميم  ( -الشركة ) يدفع لـك للتـأمين بعـد ّ

الشـركة

للمستأمن مث ما فعه ل ا يكو ربا نسيئة فقط وكالهما محرم بالنا واإلجما .
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❖ ال روق بين التأمين الت ارو والتأمين التكافلي  :ن صيال
لقد كر ال ق اء المعاصرو عد فروقا ونكمن أبرزها فيما يلي:
ال رق األول :أ التأمين التعاوني من عقو التبر التي يقصـد ب ـا أصـالة التعـاو علـ
فاألقسا

ن تيـ

األخاـارا

المقدمة من حملة الوثائش في التأمين التعاوني نأخ ص ة ال بة (التبر ).

أما التأمين الت ارو ف و من عقو المعاو ات المالية االحتمالية .
ال رق الثاني :أ التعويض فـي التـأمين التعـاوني ى ا لـم نكـن األقسـا
طلب من األعضاء زيا

اشتراكان م لتعويض ال رق .وى ا لم يمكن زيا

كافيـة فـي الوفـاء بالتعويضـات
االشتراكات للوفـاء بـالتعويض لـم

يقع التعـويضا ى لـيس هنـاك التـزام نعاقـدو بـالتعويض .أمـا التـأمين الت ـارو ف نـاك التـزام بـالتعويض
مقاب أقسا

التأمين .وي

و لك ىل

بح أحد الارفين وخسار ا خر .

ال رق الثالث :في التأمين الت ارو ال نستايع الشركة أ نعوض المسـتأمنين ى ا ن ـاوزت نسـبة المصـابين
النسبة التي قدرن ا الشركة لن سـ اا أمـا فـي التـأمين التعـاونيا فـإ م مـو المسـتأمنين متعـاونو
فــي الوفــاء بالتعويضــات التــي نصــرف للمصــابين مــن ما ويــتم التعــويض بحســب المتــاح مــن اشــتراكات
األعضاء .
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ال رق الرابع :أ التأمين التعاوني ال يقصد منه االسترباح ا وى ا وجد فائض ُر د ىل

المستأمنين .

بينما ال ائض التأميني في التأمين الت ارو يكو من نصيب الشركة.
ال رق الخامس :الم يمنـو هـم المسـتأمنو فـي التـأمين التعـاونيا وال نسـت

أقسـاط م المدفوعـة

لشركة التأمين التعاوني ىال بما يعو علي م بالخير جميعا .أما في شركة التأمين الت ارو فالم يمن هـو
عنصر خارجي بالنسبة للشركةا كما أ شركة التأمين الت ـارو نقـوم باسـت الل أمـوال المسـتأمنين فيمـا
يعو علي ا بالن ع وحدها.
ال رق السا

 :شـركة التـأمين التعـاوني هـدف ا هـو نحقيـش التعـاو بـين أعضـائ ا المسـتأمنينا و لـك

بتوزيع األخاـار فيمـا بيـن م  .وعلـ
الت ار بالتأمين والحصول عل

العكـس مـن لـك فـإ شـركة التـأمين الت ـارو هـدف ا األوحـد هـو

األرباح الاائلة عل

حساب المستأمنين.

ال رق السابع :المستأمنو في شركات التأمين التعاونيا يعـدو شـركاء ممـا يحـش ل ـم الحصـول علـ
األرباح النان ة من عمليات استثمار أموال م.
أما شركات التأمين الت ارو فتن ر الشركة باألرباح ؛ أل المستأمنين ليسوا بالشركاء .
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ال رق الثامن :في شركة التـأمين التعـاوني نكـو العالقـة بـين حملـة الوثـائش وشـركة التـأمين علـ
األسس التالية:
أ -يقوم المساهمو في الشركة بإ ار عمليات التأمين مقاب أجر ينا علي ا في العقد .
ب -يقوم المساهمو باستثمار( رأ

المال) المقدم من م للحصـول علـ

التـرخيا بإنشـاء الشـركةا

وك لك ل ا أ نستثمر أموال حملة الوثائش وللشركة حصة من من العوائد بص ت ا المضارب .
 -نمسك الشـركة حسـابين من صـلينا أحـدهما السـتثمار رأ

المـالا وا خـر لحسـابات أمـوال التـأمين

ويكو ال ائض التأميني حقا خالصا للمشتركين ( حملة الوثائش) .
 يتحم المساهمو ما يتحمله المضارب مـن المصـروفات المتعلقـة باسـتثمار األمـوال نظيـر حصـتهمن ربح المضاربةا ويتحملو جميع مصاريف ى ار التأمين نظير عمولة اإل ار المستحقة ل م
هـ -يقتاع االحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكو من حقوق م .
بينما العالقة بين حملة الوثائش وشركة التـأمينا فـي التـامين الت ـارو ا أ مـا يدفعـه حملـة الوثـائش
من أموال نكو ملكا للشركة ويخلط مع رأ

المال وال وجو للحسابين المن صلين .
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ال رق التاسع :شركات التأمين التعاوني ال نستثمر أموال ا في النواحي التي يحرم ا الشر ا
وعل

النقيض من لك فشركة التأمين الت ارو ال نأبه بالحالل والحرام.

ال رق العاشر :في التأمين التعاوني البد أ ينا في العقد عل

أ ما يدفعـه المسـتأمن مـا هـو ىال

نبر وأنه يدفع القسط للشركة إلعانة من يحتا ىليه من المشتركين .أما في التـأمين الت ـارو ال نـر
نية التبر أصالا وبالتالي ال ي كر في العقد .
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وخالصة ما سبش :
 -1التأمين الت ارو يقـوم علـ

أسـا

المعاو ـة ا ومحـ العقـد فـي التـأمين الت ـارو هـو :القسـط

المدفو من الم دمن لـه (المشـترك) وااللتـزام بـالتعويض مـن المـ يمن (شـركة التـأمين) حسـبما يـنا
عليه العقد.
أما التأمين التعاوني فيقوم عل

أسا

التكاف بين الم منينا والعالقة بين م نقـوم علـ

التبـر

بالقسطا والمتبر سيست يد من جملة المست يدين.
 -2في التأمين الت ارو :الم يمن طرف مستق نمثله شركة التأمينا والم من له طـرف خخـر مسـتق
عن الم منا وفي التأمين التعاوني :الم يمن هو الم دمن له.

 -3في التأمين الت ارو :نملك شركة التأمين األقسا  .وفي التـأمين التعـاوني :نكـو األقسـا

ملكـا

لم مو المشتركين ا ونكو شركة التأمين مدير للتأمين بأجر.
 -4في التأمين الت ارو يكو ال ائض ملكا لشركة التأمينا أما في التأمين التعـاوني فال ـائض ملـك
لم مو المشتركين.
 -5ال دف من التأمين الت ارو هدف ربحيا بينما ال دف من التأمين التعاوني غير ربحي.
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حكم التأمين
جم ور علماء العصر عل

نحريم التأمين الت اروا وجواز التأمين التعاوني .

وب لك صدر :

 (1قرار هيئة كبار العلماء و الرقم  51وناريخ 4/4/1397هـ .
(2

وقرار الم مع ال ق ي التابع لراباة العالم اإلسالمي و الرقم ( )5فـي ورنـه األولـ
المنعقد بتاريخ  17-10شعبا 1398هـ.

(3

وقرار م مع ال قه اإلسالمي الـدولي التـابع لمنظمـة المـ نمر اإلسـالمي و الـرقم 9
( )9/2في سنة 1406هـ1985-م .

 oوقد خـالف عـد مـن العلمـاء أشـ رهم الشـيخ مصـا

الزرقـاء والشـيخ عبـداهلل المنيـع

وعد من المشايخ المعاصرين .
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واألكثر عل

نحريم التأمين الت ارو الشتماله عل

:

 )1بعض صور الربا ا مث  :ى ا كا محـ العقـد فـي مقابـ القسـط هـو االلتـزام بـالتعويض عـن
الضرر بدفع مالا فيقع حينئ ٍ ربا ال ض وربا النسيئة.
 )2ال رر ال احش ؛ أل مح العقد هو القسط المعلوم وااللتزام بالتعويض أو بضما ال ـوات

الحاص للعين والمن عة ا أما التعويض أو الضما ف ير معلـوم ى قـد يحصـ وقـد ال يحصـ ا
فقد يكو كثيرا وقد يكو قليال وه ا هو عين ال رر .
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❖ الشركات التي نص

عل

التزام التأمين التكافلي اإلسالمي :

• األهلي للتكاف (شركة األهلي للتكاف ) وقد نص

عل

أن ـا نقـدم منت ـات وخـدمات التـأمين

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (التكاف ) لعمالئ ا في المملكة العربية السعو ية.
• أسيج (الم موعة المتحد للتأمين التعاوني)ا ونص

عل

أ عمل ا نقـديم المنت ـات التأمينيـة

التكافلية المتوافقة مع مبا ئ الشريعة اإلسالمية.
• ساب نكاف ا وقد نص

عل

ما يأني ":نتضمن نشاطات شركة ساب نكاف ىنتـا و بيـع م موعـة

برامج نكاف العائلة و التكاف العام المتوافقة مع الشريعة" .

• سالمة (شركة أياك السعو ية للتأمين التعاوني) وقد نص

عل

أ عمل ا نقديم حلـول نأمينيـة

نكافلية ل ميع عمالئ ا متوافقة مع نعاليم الشريعة اإلسالمية.
• والء للتأمين (الشركة السـعو ية المتحـد للتـأمين التعـاوني) وقـد قـرر م لـس اإل ار مـا يـأني":

الموافقة عل

نعيين هيئة شـرعية مـن أجـ التحقـش مـن أ البـرامج والعقـو والمنت ـات الخاصـة

بالشركة متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية وأ من واجبات نلـك ال يئـة الشـرعية التثبـ

مـن

ال وانب الشرعية لتلك البرامج والمنت ات والخدمات من خالل المراجعة الدورية.
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•

األهليــة للتــأمين (الشــركة األهليــة للتــأمين التعــاوني) – لــدي م مراقــب شــرعي وهيئــة شــرعية –
حسب الخااب المرس من الشركة .

وأما بقية الشركاتا فتعلن نابيش التأمين التعاوني نح
(البنك المركزو)ا و

ىشراف م سسة النقد العربـي السـعو و

كر لموافقته للشريعة اإلسالميةا وه ه الشركات هي:

• التعاونية (شركة التعاونية للتأمين)
• مال للتأمين (شركة مال للتأمين وىعا

التأمين التعاوني)

• ميدغلف (شركة المتوسط والخليج للتأمين وىعا
• أليانز ى

التأمين التعاوني)

ىف (الشركة السعو ية ال رنسية للتأمين التعاوني)

• الدر العربي (شركة الدر العربي للتأمين التعاوني) .
• سند (شركة سند للتأمين و ىعا

التأمين التعاوني)

• سايكو (الشركة العربية السعو ية للتأمين التعاوني)
• السعو ية ال ندية (الشركة السعو ية ال ندية للتأمين التعاوني)
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حكم التعام مع الشركات التي نعم بالتأمين
التكافلي ول ا هيئات شرعية

من المعلوم أ ال ق اء راعوا الخالف في مسائ متعد

 )1ى ا نعاقد طرفا عل

ا ويت ل

أمر مباح في مـ هب ماا ونرافعـا ىلـ

لك في مسائ :

قـاض يـرت باـال العقـدا ف ـ يعتبـر الخـالف حينئـ  .وقـد

اشت ر عن اإلمام ابن نيمية قوله ":ينب ي للقا ي أ يحكم بما اختاره المتعاقـدا ألن سـ ما مـن أقـوال ال ق ـاءا و خـال
فيه عل

كان

أنه صحيحا و كر أبعد من لك فيمـا يتعلـش بتصـرفات أوليـاء األمـور وأوليـاء األوقـافا فـال بـد مـن نصـحيح ا ولـو

ال نصحا ح ظا لما يترنب عليه من التعامالت".

 )2نا ال ق اء عل

أنه ال ىنكار في مسائ االجت ا السائ ة .

 )3من المقـرر فق ـا أ االجت ـا ال يـنقض باجت ـا مثلـها ف ـ يمكـن أ نكـو ال تـوت ال ماعيـة التـي نصـدرها ال يئـات
الشرعية لشركة التأمين التعاوني من ه ا القبي .
وفــي ه ـ ه المســألةا ن ــد أ شــركة التــأمينا ى ا اختــارت علمــاء ثقــاتا فــإ
أعمال م المعرو ة عل

ال يئة الشرعية مباحةا لقوله نعال

مــة مــالك شــركة التــأمين نبــرأ ب ـ لكا فتكــو

( :فاسألوا أه ال كر ى كنتم ال نعلمو ) .
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ويمكن و ع معيار لتمييز شركات التأمين التعاونية اإلسالمية عن غيرها ا وه ا المعيار هو :
 )1أ يوجد لدت الشركة هيئة شرعية ا وفقا لما يلي :
أ-

أ نكو قرارات ال يئة الشرعية ملزمةا ونعرض علي ا جميع أعمال الشركة.

ب -أ يكو في الشركة ج ة نراقب أعمال ا شرعيا.

ت -أ يكو للشركة نظام ا الخاب وينا عل

ىلزامية قرارات ال يئة الشرعية.

 )2أ نُ ابش الشركة مبا ئ التأمين التعاوني المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسـالمية نحـ
ىشراف ورقابة ال يئة الشرعية ا وفقا للضوابط ا نية :

أ-

أال نقب الشركة التأمين عل

ما هو محرم شرعا.

ب -أ يكــو المشــتركو يتبرعــو بكــ أو بعــض أقســا

االشــتراك فــي صــندوق التكافــ

التعاوني وعوائدها بما يك ي لدفع التعويضات المستحقة .

ت -أ نباشر الشركة ى ار عمليات التأمين بوص

ا وكيلة عن المشتركين بأجر أو بدونـه فـي

حدو المصلحة .
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 أ نتحم الشـركة المصـروفات الخاصـة بتأسـيس الشـركةا وجميـع المصـاريف التـي نخصـ اا أونخا استثمار أموال اا وفي المقاب يتحم حساب التكاف جميـع المصـاريف والعمـوالت الخاصـة
بأنشاة التأمين .
 -يتم اقتاا االحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكو من حقوق م .

ح -أ نمسك الشركة بحسابين من صـلين؛ أحـدهما يمثـ حسـاب مسـاهمي الشـركةا وا خـر يمثـ
حساب المشتركين .
خ -يحش للشركة أ ناالب المشتركين بدعم حساب التكاف عنـد حصـول الع ـز بزيـا

االشـتراكاتا

كما أ ل ا أ ندعم حساب التكاف عند ع زه عن الوفاء بالتزامانه بقرض حسن بدو نرنيب فوائـد
ربويـة عليـه و لــك مـن حسـاب مســاهمي الشـركةا علـ

أ يــتم سـدا ه مـن فــائض األقسـا

فــي

السنوات المقبلة.

 يتم احتساب الربحا في النانج الن ائي ل رو التكاف ؛ حيث نعتبر جميع ا مح ظـة واحـد ا واليتم نوزيع أو فائض في حال الخسار ا وفي حال الربح يتم نوزيع ال ائض عل

ك فرو التكاف .
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 -نلتزم الشركة عند انت ائ ا أو نص يت ا بصرف ما نبق

مـن أمـوال حسـاب التكافـ ىلـ

وجـوه

البر والخير ألنه ليس ملكا ل ا ا بعد نوزيع ال ائض .
ر -يحش للمشاركا الحصول عل
عليه بسبب الحا

نسبة من فائض التكاف سواء نم ن ايته عن األ ـرار التـي وقعـ

ا أو لم يتم ن ايته لعدم وقو حا

ز -ال نحت ظ الشركة أو مساهمي ا أو نحصـ علـ
ىل

ا أو أ رار عليه.

أو نسـبة مـن ال ـائض التـأمينيا وىنمـا نعيـده

المشتركين (حملة وثائش التأمين) ألن م هم أصحاب العملية التأمينيةا ك بحسب قساه .
 -نكو ىعا

التأمين لدت شركات ىعا

التأمين نكو لدت شركات ىعا

التأمين التعاونية اإلسالمية؛ فإ لـم نتـوفر فـإ ىعـا

التأمين الت ارو مراعا للحاجة وفش الضوابط ا نية :

) (1أ يكو االن اق بين الشركة وشركة ىعا
) (2أ يقل ما يخصا لشركة ىعا
) (3أ ال يترنـب علـ

احت ـا

التأمين الت اروا ألقصر مد ممكنة .

التأمين الت ارو ىل

أ ن

حد ممكن .

الشـركة بشـيء مـن مخصصـات شـركة ىعـا

التـأمين الت ـارو فـع

فوائد ربوية أو معاملة محرمة .
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( )4ال نتدخ الشركة في طريقة استثمار شركة ىعـا

التـأمين ألقسـا

ىعـا

التـأمين المدفوعـة

ل اا وال ناالب ا بنصيب في عائد استثماران ا .
( )5نقوم الشركة بت نيب األرباح المدفوعة ل ا من شركات ىعا
اإلعا

التأمينا والتي ننـتج عـن عمليـة

ا وصرف ا في مصارف خيرية بإشراف هيئة الرقابة الشرعية.

( )6عموالت ىعا

التأمين حش للمشتركينا ونستحش الشركة  -بوصـ

ا وكـيال عـن م بـأجر  -جـزءا

من ه ه العموالت.
 )3أ نستمر الشركة متقيد ب

ه الضوابط .
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➢ حكم التأمين الت ارو عند الحاجة بإلزام من الدولة :
نقدم أ م لس الضما الصحي يلزم المنشآت بالتأمين علـ

منسـوبي اا وبـالنظر فـي شـركات التـأمين

التي ننابش علي ا الضوابط الشرعية وهي:
 -1أ يكو التأمين نكافليا.
 -2أ يكو للشركة هيئة شرعية ات قرارات ملزمة.
 -3أ يوجد رقابة شرعية عل

أعمال الشركة.

ن د أن ا خمس شركات وهي :
[شركة الراجحي نكاف – شركة سوليدرني – شركة وقاية – شركة ساب نكاف – شركة ال زير نكاف ]
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ىال أ نلك الشركات ال ن ي بال رض ألسباب :
 -1عدم منت ات نأمين صحي في بعض ا.
-2

عف خبرن ا.

 -3ارن ا سعرها.
 -4سوء خدمان ا.
 -5شروط ا التي نقيد حرية المنشأ كاستبعا بعض ال ئات العمرية مثال.
وفي مث ه ه الحالا ه يخ ف في التأمين لدت شركة نأمين ن ارو حت

نقوت شركات التأمين

التكافلي ؟
المسـألة مح نظر وبحث فق ي
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➢ حكم ن يير بوليصة التأمين الت ارو للدائن
أوال :معن
أ يكو

ن يير بوليصة التأمين ( )endorsementهو أ يت ش طرفا التأمين فـي ملحـش مسـتق علـ
فع عوض التأمين عند نلف العين الم من علي ا لصالح طرف ثالث.

ثانيا :الحكم في ه ه المسألةا يحتا ىل
المقدمة األول

نحرير مقدمتين :

 :حكم عقد التأمين ال و أجراه العمي المدين عل

العين المرهونةا فـإ كـا التـأمين

ن اري ّا – وهو ال الب – فينظر في المقدمة الثانيةا وأما ى كا التأمين نعاوني ّا فال يظ ر مانع من ن ييـر
وثيقة التأمين للمصرف .
المقدمة الثانية :ى ا نعاقد صـاحب المصـنع مـع شـركة نـأمين ن ـارو علـ
بالمصنع فتر سريا العقدا ف

التعـويض عنـد حـدو

نلـف

للدائن أ ي ير وثيقة التأمين لصالحه ؟

والاريش الشرعي – واهلل أعلم – أ ال يدخ المصرف في وثيقة التأمين الت ـارو ىطالقـاا ولكـن يشـتر
عل

صاحب المصنع أ يكو أو نعويض عن العين المرهونة في حال نل

ا يدخ في الرهن.
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حكم التأمين التعاوني عل

الديو

جواز التأمين عل

نا عد من الباحثين الم يزين للتأمين التعاوني عل

 . -1محمد الزحيلي في بحثه المعنو بـ":التأمين عل

الديو وممن وق

الديو المشكوك في ا".

 . -2عبدالستار أبو غد في بحثه المعنو بـ":التأمين عل

الديو المشكوك في ا"ا

 . -3عبدالحميد البعلي في بحثه المعنو بـ":التأمين عل

الديو المشكوك في ا"ا

 . -4علي القره اغي في بحثه المعنو بـ":التأمين عل
ولم أجد من نا عل

حرمة التأمين التعاوني عل

عليه:

الديو "ا

الديو .
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 /ه يعد ىلزام المصرف لعميله بالتأمين من اإلكراه في العقو ؟
من المقرر فق ا أ العقو يشتر

في ا الترا يا وعقد التأمين عقد ر ـائي ا والعقـو فـي الشـريعة

اإلسالمية أساس ا الترا ي بين طرفي العقد .قال نعال

" :يا أي ا ال ين خمنوا ال نأكلوا أمـوالكم بيـنكم

بالباط ىال أ نكو ن ار عن نراض منكم" [النساء. ]29:
وعن ابن عبا

أ رسول اهلل ﷺ خاب النا

في ح ة الو ا فقال( :ال يح المرئ مـن مـال أخيـه ىال مـا

أعااه من طيب ن س) .
وقد ان ش جم ور أه العلم عل

أ من ُأكره علـ

قـول أو عقـد لـم يترنـب عليـه حكـم مـن األحكـام

وكا ل وا .

= وى ا ألزم أحد بعقد فات شر

الترا ـي فانعـدم

ـحة فيـه .والتـأمين التعـاوني أساسـه التبـر وال
ي
الص َ

ُيتَ َص دور نبر من ُم ْك َره .
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مشكالت في الواقع التابيقي للتكاف

ال شك أ أو منتج جديد يعاني في بدايانه من عقبات ونحدياتا ولكن ى ا وجد العناية واالهتمام
بإصالحه وسد خلله فسوف يتاور ويتحسن ا و لك من خالل نسلط الضوء عل

ال زئيات التي ر ر

في ا الخل ا ليقوم المخلصو باالجت ا في ىي ا الحلول المناسبة ل ا .

فنستايع نقسيم ه ه المشكالت باعتبارات عد ا من ا ما يلي :
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أوال :المشكالت المتعلقة ب يكلة نمو

المشكلة األول

التكاف :

:

هيمنة مدير صندوق التكاف عل

نسيير أمور الصندوق وفش نقديره المالش وعدم وجو نمثي

نظامي للمشتركين .

فاألص أ التأمين التكافلي يتكو من حسـابين ا حسـاب المشـتركين وحسـاب المسـاهمين ا وكـ
من ما له استقالليته في ال مة المالية والشخصية االعتبارية .
لكن ما هو موجو في الواقـع بخـالف هـ ا ا فالنظـام أوال لـم يعتـرف ب ـ ه االسـتقاللية ا ولـم

نعم ب ا شركات التأمين بعد لك ا فولد لك عد ا من المشكالت الشرعية ا من ا :
 )1غلبة طابع التأمين التقليدو .
 )2نسبة الخسائر واألرباح المالية ىل

مدير التكاف .

ّ
المالك ؛ ويدل عل
 )3نصرف مدراء التكاف نصرف

لك حروب األسعار التي يقومو ب ا .
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المشكلة الثانية :
عدم نحقيش مبدأ ال ص الحقيقي بين حسابات المساهمين وحسابات المشتركين .
وقد نص
المعن

الم امع ال ق ية عل

ه ا المبدأ ا ولكن عدم نحديد خليات ال ص أ ت ىل

ال مـوض فـي

لدت ال نيين ا فاكت وا بال ص المحاسبي والمصرفي فقط .

ويمكن نحديد ه ه ا ليات بما يلي :
 )1التأكد من عدم وجو نصرفات ننم عن الملكية من قب مدير التكاف ن اه حساب المشتركين ا
كاإل رار بمصالح المشتركين ألج مصلحة الشركة ا أو يتم فع مبالغ الت اية من حساب المساهمين .
 )2مساءلة الشركة ونحمل ا مس ولية ما يقع من ا من نقصير أو نعدو فيما ي ب علي ا ا
كالتقصــير فــي المحافظــة علـ

المــالء الماليــة لحســاب المشــتركين ا بإهمــال نحصــي الحقــوق مــثال ا

و عف السياسة االستثمارية .
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المشكلة الثالثة :
صعوبة الموازنة بين متالبات التاجر (مدير التكاف ) ومقتضيات التكاف .
نظرا لكو التأمين التكافلي يتكو من طرفين أحدهما يسع

لتحقيش الـربح وا خـر لـيس كـ لك؛ فإنـه

ينشأ عن لك نعارض بين مصالح كال الارفينا ونكو ال لبة غالبا للاـرف األقـوت الم ـيمن وهـو مـدير
التكاف مما يكو له نأثير عل

واجب الشركة الم ني .

ومن أمثلة لك :
 )1ما يتعلش بعمولة اإلسنا ؛ فلو كا لمدير التكاف نصيب من ا فقـد يـ ثر فـي محابانـه شـركة ىعـا
التأمين التي ندفع عمولة ىسنا أعل

من غيرها عل

حساب مصلحة المشتركين .

 )2الماالبات التأمينية الناشـئة عـن ن ايـة نأمينيـة لممتلكـات مـدير التكافـ لـدت حسـاب المشـتركين

ال و يديره؛ فقد ي ثر لك في محابا ن سه .
 )3نسويش منت ات التكاف باستخدام أسعار غير مناقية (منخ ضة) ؛ لكسب قيم ننافسية .
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يتبع األمثلة :
 )4ىسنا جزء من أعمال مدير التكافـ ىلـ
وزيا

ج ـات مسـاعد ؛ لتخ ـيض التكـاليف اإل اريـة والتشـ يلية ا

أرباحه السنوية .

 )5التوسع في نشا

االكتتاب في األخاار عل

حساب نحصي االشتراكات لزيـا

اإليرا ات ا مث  :منح ن ديدات لوثـائش نـأمين لعمـالء متعثـرين و

العمـالء ب ـدف رفـع

ـمانات كافيـةا أو مـنح مـد سـدا

نزيد عن المد النظامية المسموح ب ا .

 )6وجــو مماطلــة فــي التســويات التأمينيــة و لــك إلبقــاء نلــك األمــوال لديــه الســتثمارها ألطــول فت ـر
ممكنة .
 )7عدم نوزيع كام ال ائض السنوو المتحقشا واالحت ا

 )8نصرف مدير التكاف عل

ب زء منه و مبررات مقنعة .

خـالف األصـول الم نيـة فـي االكتتـاب لمنـع فـوات الحصـول علـ

أعمـال

نأمين ات أخاار جيد حسـب نوقعانـه ؛ مثـ  :االكتتـاب فـي أعمـال نـأمين الشـركات و مراعـا سـ
ناريخ الخسائر السابقة ل ا .
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ثانيا :المشكالت المتعلقة بالرقابة الشرعية :
المشكلة األول
عف االست ا

الت

:
من الت

ية الراجعة من نابيش التكاف في ناوير نما جه .

ية الراجعة من المقومات الرئيسة لتاوير أو منتج ا و لك كي نـتمكن ال

ـة المعنيـة مـن ىصـالح

الخل والوصول للتابيش األمث .
وه ـ ه اإلجــراءات والدراســات نم ـ

عل ـ

ـي ب ـ لك بالدرجــة األول ـ
مســتوت محــدو فــي التكاف ـ ا ُ
وعنـ د

ال يئات الشرعية في شركات التكاف التي نعد المس ولة عن مراقبة التابيش .
أمثلة ه ه المشكلة :
 )1مــا يتعلــش برســوم الوكالــة التــي ال نخضــع للمراجعــة والتحــديث ا فــال نــزال أ ا بيــد مــدراء التكافــ

لالستيالء عل

ال ائض التأميني من خالل المبال ة في نقديرها ا فأصبح

ه ه الرسوم صورية .

 )2ما يتعلش بالتزام القرض من قب شركة التكافـ عنـد حصـول ع ـز فـي صـندوق التكافـ ا األمـر الـ و
يتالب اسـتحدا

خليـات فنيـة أخـرت لمعال ـة هـ ه اإلشـكالية علـ

احتيا صندوق التكاف ىل
نسبب لك.

األقـ فـي مسـتوت نقليـ حـاالت

القرض الحسنا أو من خالل معال ة مصا ر الخلـ فـي نمـو

التكافـ التـي
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المشكلة الثانية :
عف ور ال يئات الشرعية في الضبط الشرعي في شركات التكاف .
فال يئات الشرعية هي المعنية باإلشراف عل
ىل

الضبط الشرعي فـي شـركات التكافـ ا و لـك ال يتـأن

بأمور من ا :

 )1المعرفة الشرعية العميقة المتمكنة لم

وم التكاف ا وما يتعلش به جملة ون صيال .

 )2قيام ا ب حا جميع منت ات التكاف وما يتص ب ا من وثائش وعقو .
 )3وجو ج از رقابي متكامـ يشـم وجـو سياسـة شـرعية وا ـحةا وكـوا ر بشـرية م هلـةا وأنظمـة
نقنية متاور .
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المشكلة الثالثة :
آلة األج ز الرقابية الشرعية عد ا وخبر .
ف

ه األج ز نعني من

ـعف التمويـ أو االكت ـاء بال يئـة الشـرعية عن ـا ا ممـا يعـو بـأثر السـلبي

علي ا .
وه ا ي

و بابيعة الحال ىل

شيو المخال ات الشرعية بأنواع اا وفقدا المسـ ول الشـرعي إلبـالغ

ال يئة الشرعية ب ا فضال عن متابعة معال ت ا ا ومما يدل عل

أهمية ج از الرقابة الشرعية :

يوميــة مــن أ اء
 )1نمكــين ال يئــة الشــرعية فــي ر ـ عــدم ن رغ ــا لممارســة الرقابــة الشــرعية بص ـ ة
ّ
قابية عل
م ام ا ال ّر ّ

الوجه المالوب .

 )2نحقيش ك اء الضوابط الرقابية الشرعيةا وسد الث رات التي ننشأ عن ا المخال ات الشرعية .
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المشكلة الرابعة :

عدم ر ور حقيقة ال رق بين التكاف والتأمين التقليدو .
يعتن ال ق اء بالتنظير لم
لم
ِ

سـبب غمو ـا فيمـا يتعلـش
وم التكاف كما في البيع واإلجار ا وهـ ا
ّ

بمقتضيانه .

وقد اختلف ال ق اء المعاصرو في حقيقـة التكافـ المـالي؛ هـ هـي التبـر أم ىباحـة االسـت ا
وى ا كان

التبر ؛ ف

؟

المقصو التبر المالش أم المقيد؟ ونحو لك .

كما نتج عن عدم نحرير م

من التأمين التقليدو ىل

وم التكاف عل

الوجه المالوب؛ خول كثير مـن الممارسـات المسـتمد

شركات التكاف .

فمن مقتضيات التكاف التي ي ب مراعان ا في الممارسات المتعلقة به :
عدم وجو ما يقاع عالقة التكاف بين المشتركين ؛ فمثال:

 )1خصم نعد المركبات  :والـ و يـتم بموجبـه مـنح خصـم يتناسـب طر يـا مـع الكميـة؛ فكلمـا زا عـد
المركبات كلما زا ت قيمة الخصم الممنوحا وه ا يتناسب ىل

حد كبير مع التأمين التقليدو منـه ىلـ

التكافلي؛ الرنباطه الوثيش بمعدل نحقيش الربحية
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يتبع :
 )2شر

المشاركة في األرباح  :المعروف في التأمين التقليدو ال و يقتضي منح المشـترك حصـة مـن

المتبقي من اشتراكات وثيقته ب ض النظر عن النتائج المالية لحساب المشتركين

-

ف ي حال خسار الوثيقة  :يقوم حساب المشتركين ب بر نلك الخسار .
وفي حال ربح الوثيقة  :ين ر المشترك بالحصول علـ

حصـة مـن المتبقـي مـن االشـتراك ولـو وجـد

ع ز في حساب المشتركين.

ال رق  :بينما التكاف يقتضي وجو عالقة مشتركة في الربح والخسار بين جميع المشتركين .
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المشكلة الخامسة :
عدم ك اية المعايير الشرعية الحالية و رور ن ديد الموجو من ا .

فقــد أصــدرت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للم سســات الماليــة اإلســالمية بمملكــة البحــرين معيــارين
شرعيين يتعلقا بالتكاف ؛ أحدهما بعنوا ( :التأمين اإلسالمي) في 2006ما وا خر عن (ىعا
فــي 2009ما وقــد مضـ

علـ

التـأمين)

جليــا عــدم ك ايــة
أحــدث ما مــا ال يقـ عــن ( )12ســنة ميال يــةا ويظ ــر ّ

مو وعات نلك المعايير للمسائ التي نواجه شركات التكاف وىعا
ـد مــن ممارســات ومســائ ؛ ول ـ ا فــإ التــأمين التكــافلي يحتــا ىل ـ
جـ ّ

التكافـ ؛ فضـال عـدم نناول ـا لمـا
ى ــافة معــايير جديــد ا ون دي ـد

للمعايير السابقة .
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ثالثا :المشكالت المتعلقة بال
المشكلة األول
انحسار ىعا

نعد ىعا

ات اإلشرافية والتنظيمية للتكاف :

:

التكاف

.

التأمين أمرا م ما في حيا وبقاء شركات التكاف ل ملة من األسباب؛ أهم ا ما يأني:

 )1وقاية صندوق التكاف من وقو الع ز من خالل نخ يف مخاطر ن ب ب احتماالت وقـو الخاـر التـي
يتعرض ل ا صندوق المشتركين بسبب عدم ك اية عد الم من ل م لتحقيش قانو األعدا الكبير .

 )2حماية الو ع المالي لشركات ى ار التكاف ؛ حيث يسمح نوزيع الخار بين صندوق المشتركين ومعيـد
التأمين /التكاف بالتقلي من ارن ا معدل الكارثية بحيث ال يـ
العاص ة – ىل

و حـا

ان يار استقراره المالي من خالل نراكم الماالبات في حا

وفي ا ونة األخير ش د السوق العالمي نساقط العديد من شركات ىعا
ىعا

التأمين العالمي ألسباب راجعة ىل

كـارثي واحـد – مثـ  :الزلـزال أو
واحد .

التكاف ا وخروج ا من سوق

:

( )1نقا الخبر السابقة في ح م الخسائر ومعدل نكرار الحوا

( )2ارن ا نكاليف التش ي في شركات ىعا

.

التكاف .
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يتبع :
( )3زيا

نكل ة رأ

مال شركة ى ار التكاف في ر نباين الالب عل

ىعا

التكافـ مقارنـة بإعـا

التأمين التقليدو .

( )4نو السياسة االكتتابية التي ننت
عل

ـا شـركة ىعـا

التكافـ فيمـا ى ا كانـ

متح ظـة أو نشـتم

قدر المرونة.

( )5ص ر ح م رؤو

واحتياج ا ىل

ىعا

أموال شركات ىعا

التكاف ؛ مما يترنـب عليـه

ـعف الااقـة االحت اريـة لـدي اا

نأمين مكرر ل زء من األعمال المسند ىلي ا .
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المشكلة الثانية :
ننسيش ال

عدم وجو ج ة ننظيمية عالمية قا ر عل

نعاني صناعة التكاف من عدم وجو ننسيش لل

التكاف في سبي نقدم ا وناورها فإل
• م مع  -ولو واحد – إلعا

و بين شركات التكاف لتاوره.

و بين األطراف وو الصلة من شـركات التكافـ وىعـا

غاية ا

ال يوجد:

التكاف في العالم.

• م مع نكافلي لت اية أخاار متخصصة مث  :أخاار الحرب.

• منصة لتنظيم أعمال التأمين المشترك بين شركات التكاف سواء عل

المستوت المحل

أو العالمي.

• أوعية مشتركة لت اية الع ز في صنا يش التكاف كأسلوب لمعال ة التزام شركات التكاف باإلقراض.
لقد نأسس (االنحا العالمي لشركات التكافـ والتـأمين اإلسـالمي) فـي عـام 1986م فـي السـو ا للقيـام

بدور ننسيقي بين شركات التكاف وىعا

التكاف في العالم إلخرا ه ه المشروعات التاويرية ىلـ

النـور

وغيرهاا ولكن لألسف لم نش د له ورا فاعال في القيام بالدور المأمول منـه فـي فيمـا يخـدم ناـور هـ ه
الصناعةا ه ا ى كا ال يزال عل

قيد الحيا ىل

ا

.
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مشكلة ارن ا بوالا التأمين
البداية

التسعير العدواني االفتراسي

شركات التأمين ملزمـة بالتقيـد
بنظـــام المنافســـة فقـــد أكـــد
نظــــام المنافســــة الســــعو و
عل ـ أ أحكــام النظــام نابــش
المنشـآت العاملـة
علـ جميـع ُ
في األسواق السعو ية ما عدا
الم سســات العامــة والشــركات
المملوكة بالكام للدولة .

فــرض أســعار منخ ضــة جــداا قــد
نص ىلـ أقـ مـن سـعر التكل ـة.
وه ا مخـالف لقـوانين المنافسـة
جميع ا .
والبيع بسعر أق من سـعر السـوق
ألجــــ اإل ــــرار بالمنافســــين أمــــر
مخـــالف للشـــريعةا ألن ـــا نحـــافظ
علـــــــــ حقـــــــــوق المنت ـــــــــين
والمست لكين في خ واحد .

Predatory Pricing

المبال ة في األسعار
ى ا رأت الدولــــة المبال ــــة فــــي
األســـعار ا فل ـــا حينئـــ التســـعير
العــا ل ؛ وقــد بـ ّـين لــك كثيــر مــن
علماء اإلسالم بأ التاجر ى ا حبس
السلعة ليرفع سعرها ا فللحاكم
أ يسعرها بسعر المث .
"م مو ال تاوت ا الحسبة"

Overpriced
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العنوا  :طريش الملك عبداهلل ال رعيا
الرحمانيةا الرياض . 12343
0505849406

https://www.alukah.net/web/doghaither

0505849406
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