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 :عنوان الورقة

  مقارنة بني نظامي الوقف والتأمني التكافلي
 

 :إعداد

  يوسف بن عبد اهللا الشبيلي. د

   أستاذ الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء

  اململكة العربية السعودية

 

 

 :املنظمون

 
  البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

  ، دولة الكويتاألمانة العامة لألوقاف

مباليزياالعاملية اإلسالمية وم اإلنسانية، اجلامعة قسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعل



  الوقفخالل نظام حول التأمني التعاوني من عاملية ندوة 

 
١ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقارنة بني نظامي الوقف والتأمني التكافيل

 احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا، أما بعد

فهذه ورقة خمترصة يف بيان أوجه التشابه واالختالف بني التأمني التعاوين والوقف، أقدمها إىل ندوة 

صفر  ٢٨− ٢٦ية العاملية بكواالملبور يف الفرتة التكافل عىل أساس الوقف املعقودة يف اجلامعة اإلسالم

 :ـ، وقد قسمت هذه الورقة إىل أربعة مباحثه ١٤٢٩

 .التعريف بالوقف: األول املبحث

 .التعريف بالتأمني التكافيل: الثاين املبحث

 .أوجه التشابه واالختالف بينهام: الثالث املبحث

 .املبادئ األساسية للتأمني التكافيل: الرابع املبحث

 

 الوقفالتعريف ب: األول املبحث

 .حتبيس األصل وتسبيل املنفعة: ورشعاً  .احلبس واملنع: الوقف لغة

إال من صدقة : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة: " قال النبي صىل اهللا عليه وسلم. وهو مندوب

 .١"جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

ًا، كأن يبني مسجدًا أو يقف أرضًا ليبنى عليها مدرسة، وقد يكون منقوالً كأن قد يكون الوقف عقارو

 .يقف مصحفًا أو كتبًا نافعة

، كام يف األمثلة السابقة، وقد يكون له ريع كام لو وقف عامرة تؤجر عىل الناس ٢وقد ال يكون للوقف ريع

 .تاجنيوترصف أجرهتا يف أوجه الرب، أو وقف مزرعة ترصف ثمرهتا عىل املح

 

                                                 
 ).١٦٣١(اب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته برقم أخرجه مسلم يف كتاب الوصية، ب ١
 .أي غلة أو عائد ينتج من العقار: الريع ٢
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٢ 

 :أنواعه

 :الوقف نوعان

  .وهو الذي يكون مرصفه عىل أقارب الواقف أو ذريته ):األهيل(الوقف الذري  −١

قام  "لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون"أنزلت هذه اآلية  ملا :قال −ريض اهللا عنه–ومنه ما جاء عن أنس 

لن تنالوا الرب " :اهللا إن اهللا تبارك وتعاىل يقول يا رسول :فقالإىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  أبو طلحة

وإهنا صدقة هللا أرجو برها وذخرها عند اهللا فضعها  ٣وإن أحب أموايل إيل بريحاء ،"حتى تنفقوا مما حتبون

ذلك مال رابح ذلك مال  ،بٍخ " :فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم :يا رسول اهللا حيث أراك اهللا قال

فقال أبو طلحة أفعل يا رسول اهللا فقسمها  ،وإين أرى أن جتعلها يف األقربني ما قلَت  وقد سمعُت  ،رابح

 .٤أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه

 .وهو الذي يكون مرصفه عىل جهات الرب: الوقف اخلريي −٢

قال يا رسول اهللا إين أصبت أرضا بخيرب مل أن عمر  −ريض اهللا عنهام–ومنه ما جاء عن عبد اهللا بن عمر 

فتصدق  :قال ،"إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا: "قال ?أصب ماال قط أنفس عندي منه فام تأمر به

هبا عمر أنه ال يباع وال يوهب وال يورث وتصدق هبا يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهللا 

 .٥وابن السبيل والضيف

 

 :رشوطه

 :يشرتط لصحة الوقف ثالثة رشوط

اقف ممن يصح تربعه، وهو البالغ العاقل الرشيد، فال يصح الوقف من صغري أو أن يكون الو: األول

 .جمنون أو سفيه

                                                 
طلحة، وكانت يف قبلة مسجد النبي صىل اهللا عليه وسلم، وكان عليه الصالة والسالم يدخلها  اسم للبستان الذي تربع به أبو: بريحاء ٣

 .ويرشب من ماء فيها طيب
، ومسلم يف كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل )١٣٦٨(تاب الزكاة، باب الزكاة عىل األقارب، برقم أخرجه البخاري يف ك ٤

 ).١٦٦٤(الزوج واألقربني، برقم 
 ).١٦٣٢(، ومسلم يف كتاب الوصية، باب الوقف برقم )٢٧٣٧(أخرجه البخاري يف كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف برقم  ٥
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٣ 

أن يكون مرصفه عىل جهة بر، كاألقارب والفقراء واملساجد واملدارس واملستشفيات وتعليم  :والثاين

اللهو املحرم،  فال يصح الوقف عىل تنوير األرضحة والبناء عليها، وال عىل أماكن. العلم وحتفيظ القرآن

 .ونحو ذلك

أن يكون املوقوف مما يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، كالدور واألرايض واألثاث والسيارات : والثالث

 .فال يصح وقفه −كالطعام–واألجهزة الكهربائية واملصاحف، وأما ما تستهلك عينه باالنتفاع به 

 

 :انعقاده

فتقر إىل حكم قاض، وهو عقد الزم ال حيق للواقف بعد ينعقد الوقف بكل قول أو فعل يدل عليه، وال ي

إذا انعقد الوقف فإنه خيرج من ملك الواقف، فال جيوز له وال لغريه الترصف فيه و.انعقاده أن يرجع فيه

 .ببيٍع أو هبة أو نحومها

د، وجيب أن يعمل فيه برشط الواقف، فلو وقف أرضًا ليبنى عليها مدرسة فال جيوز أن يبنى عليها مسج

وال جيوز إبدال الوقف بغريه إال إذا كان يف ذلك مصلحة، مثل مسجد هجر الناس موضعه فتباع أرضه 

ويشرتى هبا أرض يف موضع آخر، أو سجاد بيل فينقل إىل مسجد بحاجة إىل مثله أو يباع ويشرتى به 

 .سجاد جديد

 

 التعريف بالتأمني التكافيل: ثايناملبحث ال

فاق بني أشخاص يكونون معرضني ألخطار متشاهبة عىل تاليف األرضار الناشئة التأمني التكافيل هو ات

عن تلك األخطار، وذلك بدفع اشرتاكات عىل أساس االلتزام بالتربع، ويتكون من ذلك صندوق تأمني 

له ذمة مالية مستقلة، بحيث يتم منه التعويض عن األرضار التي تلحق املشرتكني من جراء وقوع 

ن هلا، ويتوىل إدارة الصندوق هيئة خمتارة من محلة الوثائق أو رشكة مستقلة وتأخذ جهة األخطار املؤم

امرها ألموال ثاإلدارة أجرًا مقابل إدارهتا أعامل التأمني كام تأخذ أجرًا أو حصة من األرباح يف مقابل است

 .٦الصندوق بصفتها وكيًال بأجر أو مضارباً 

                                                 
 .٢٦الصادرة من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املعيار الرشعي رقم  املعايري الرشعية ٦
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٤ 

 :الفائض التأميني

ملة الوثائق، هي حق خالص حلالتكافيل سابق يتبني أن موجودات صندوق التأمني من خالل التعريف ال

سوى أجر مقابل إدارهتا لعمليات التأمني وحصة من األرباح الناجتة من  وأن رشكة اإلدارة ليس هلا 

 .ضاربًا، أو أجرًا معلومًا يف حال كوهنا وكيًال بأجراستثامرها ألموال الصندوق بصفتها م

هو من حق  −يف حال وجوده−فالفائض املتبقي بعد خصم التعويضات ومجيع املرصوفات  وبناء عليه

 :محلة الوثائق، فيجب أن يترصف فيه بام فيه املصلحة هلم ومن ذلك

 .تكوين االحتياطيات لدعم عمليات التأمني املستقبلية .١

 .ختفيض االشرتاكات املقبلة .٢

 .توزيعه أو جزء منه عىل محلة الوثائق .٣

هو أحد أهم الفوارق بني التأمني التكافيل والتأمني التجاري; إذ الفائض يف رشكة التأمني جراء اإلوهذا 

التجاري حق لرشكة التأمني يف مقابل التزامها بالتعويض، وهنا منشأ اجلهالة يف العقد، بينام الفائض يف 

ذ يشء من هذا الفائض، ومن ثائق، وال جيوز لرشكة اإلدارة أن حتتال ألخالتأمني التعاوين حق حلملة الو

ذلك ما تنص عليه بعض أنظمة بعض الرشكات املصنفة عىل أهنا رشكات تأمني تعاوين بأهنا تستحق 

من صايف الفائض التأميني مقابل حسن إدارهتا، وهذا ال شك أنه يلغي الفوارق بني % ٩٠حافزًا يصل إىل 

  .التأمني التجاري والتعاوين

 

 الف بني التأمني التكافيل والوقفشبه واالختأوجه ال: املبحث الثالث

من خالل العرض املوجز السابق يمكن أن نخلص إىل بعض أوجه الشبه واالختالف بني الوقف 

 :والتأمني التكافيل

 :أوجه الشبه −أوالً 

فالوقف خيرج عن ملك . أن املال يف كليهام خيرج عن ملك صاحبه بغري عوض، وال يمكنه استعادته −١

وكذا يف التأمني التكافيل إذا كان فائض  عىل الصحيح من أقوال أهل العلم بمجرد انعقاد الوقف، الواقف

 .التأمني ال يعاد إىل محلة الوثائق; فإن أقساط التأمني يدفعها املؤمن له لصندوق التأمني وال تسرتجع
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٥ 

ني يمكن أن جتعل الزمة يف أن العقد يف كليهام عقد الزم، فالوقف يلزم بمجرد انعقاده، وأقساط التأم −٢

 .حق حامل الوثيقة بحيث ال يستعيد منها شيئًا ولو بقي فائض

فالوقف خيرج عن ملك صاحبه بنية التربع به ألوجه الرب، وأقساط التأمني إذا . أن كًال منهام عقد تربع −٣

التأمني ودفع  كان ال يعاد ما فاض منها تعد تربعًا من املؤمن له لصندوق التأمني لرصفه يف أعامل

 .فيام بني محلة الوثائق وتفتيت املخاطرق التكافل التعويضات، وهذا املرصف مطلوب رشعًا لكونه حيق

 .وهذا الوجه يف نظري حمل نظر كام سيأيت بيانه يف أوجه االختالف

له، أن املال يف كل منهام يمكن أن جيعل يف أصل ثابت يدر غلة أو عائدًا يمكن أن يرصف فيام خصص  −٤

فالعني املوقوفة قد تكون ذات غلة كعامرة تؤجر أو مزرعة وينتفع بغلتها مع بقاء األصل، وفائض التأمني 

 .التعاوين يمكن أن جيعل يف أصل ثابت حيقق عائدًا يمكن أن يرصف يف دعم عمليات التأمني

 :أوجه االختالف −ثانياً 

والنقود ال يصح وقفها عند مجهور أهل . ربع بالنقودفإنه ت −عىل القول بأنه تربع–أن التأمني التكافيل  −١

ما ال يمكن االنتفاع به مع بقاء : " بقوله −رمحه اهللا–العم، وقد بني اخلالف يف هذه املسألة ابن قدامة 

يف قول عامة الفقهاء  ،ال يصح وقفه ،وأشباهه ،والشمع ،واملطعوم واملرشوب ،كالدنانري والدراهم ،عينه

ومل حيكه أصحاب . أنه جيوز  ،يف وقف الطعام  ،واألوزاعي  ، شيئا حيكى عن مالك إال ،وأهل العلم 

وما ال ينتفع به إال باإلتالف ال يصح  ،ألن الوقف حتبيس األصل وتسبيل الثمرة; مالك وليس بصحيح 

 ألن تلك; وال يصح. عىل قول من أجاز إجارهتام ،يصح وقفها: وقيل يف الدراهم والدنانري. فيه ذلك

 .٧"فلم جيز الوقف له ،وهلذا ال تضمن يف الغصب  ،املنفعة ليست املقصود الذي خلقت له األثامن

وقد جياب عن هذا الفرق بأن التأمني التكافيل ال توقف فيه النقود بعينها، وإنام يوكل محلة الوثائق اجلهة 

قفًا عىل عمليات التأمني، املرشفة عىل الصندوق التكافيل برشاء أصل ثابت من فائض التأمني وجيعل و

وبذا يكون حامل الوثيقة قد تربع بامله ابتداًء مع توكيله اجلهة املرشفة عىل الصندوق التكافيل بأن تشرتي 

 . باملال الفائض أصًال ثابتًا جيعل وقفًا عىل عمليات التأمني

ليه منه يشء، بينام وال يرجع إالوقف تربع حمض خيرج من ملك صاحبه بنية التقرب إىل اهللا تعاىل −٢

 .التأمني التكافيل تربع مرشوط بانتفاع حامل الوثيقة من أموال الصندوق التكافيل يف حال وقوع الرضر

                                                 
 ٥/٣٧٤املغني  ٧
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٦ 

بأن هذا الفرق غري مسلم; فالوقف يصح أن يشرتط الواقف أن ينفق منه عىل نفسه وعىل أهله، : وقد يقال

 . فيكون تربعًا مرشوطًا بانتفاعه ببعضه

الواقف إذا اشرتط يف الوقف أن ينفق :" −رمحه اهللا– قال ابن قدامة. اختلف فيها أهل العلم وهذه املسألة

يف صدقة رسول { أن  − أي اإلمام أمحد–واحتج ..نص عليه أمحد. صح الوقف والرشط  ،منه عىل نفسه 

 وابن شربمة يىلوبذلك قال ابن أيب ل} اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن يأكل منها أهله باملعروف غري املنكر 

ألنه إزالة ; ال يصح الوقف : ال مالك والشافعي وحممد بن احلسنوق. وابن رسيجوأبو يوسف والزبري 

وألن عمر ريض اهللا عنه ملا وقف  ،ولنا اخلرب الذي ذكره اإلمام أمحد ...فلم جيز اشرتاط نفعه لنفسه ،امللك

أن وكان الوقف يف يده إىل ، غري متمول فيه ،قاأو يطعم صدي ،وال بأس عىل من وليها أن يأكل منها: قال

 ،كان له االنتفاع به ،واملقاب  ،والرباطات ،والسقايات ،كاملساجد ،وألنه إذا وقف وقفا عاما. مات

إال أنه إذا ، أو مدة معلومة معينة ،وال فرق بني أن يشرتط لنفسه االنتفاع به مدة حياته. فكذلك هاهنا

كام لو باع دارا واشرتط أن يسكنها  ،فينبغي أن يكون ذلك لورثته ،فامت فيها ،ةرشط أن ينتفع به مدة معين

ألن النبي صىل اهللا عليه ; صح الوقف والرشط  ،وإن رشط أن يأكل أهله منه ، فامت يف أثنائها ،سنة

   .٨"وسلم رشط ذلك يف صدقته

م قياس التأمني سلَّ نفسه فال يُ أنه حتى مع القول بجواز اشرتاط الواقف أن ينفق منه عىل  يظهروالذي 

التكافيل عليه; فإن الواقف إذا اشرتط االنتفاع بالعني املوقوفة مدة معينة فإن هذا الرشط ال خيرجه عن 

، وأما يف التأمني فحامل الوثيقة ال يبذل عض منفعة املوقوف تلك املدةكونه تربعًا حمضًا بل هو استثناء لب

ثله لينتفعا من اجتامع املال يف الصندوق بتفتيت املخاطر التي قد تلحقهم، املال إال برشط أن يبذل غريه م

أرى أن هذا الرشط خيرج فهو هبذا الرشط ال يستثني بعض منفعة ماله بل يشرتط منفعة مال غريه، و

حمضًا، وإحلاق التأمني التكافيل بعقود التربعات ال خيلو من يشء من التعسف; إذ  عن كونه تربعاً  العقد

ؤمن له يرجو بدخوله يف عقد التأمني نفع نفسه ومحايتها يف املقام األول واألخري، وانتفاع غريه بامله يأيت امل

بخالف املتربع يف الوقف أو الوصية أو اهلبة ونحوها فإنه يقصد عىل سبيل التبعية، فهو غري مقصود له، 

ا يؤكد ذلك أن الباعث عىل عقد التأمني ومم. نفع غريه أصالة وقد ينتفع هو هبذا املال عىل سبيل التبعية

التكافيل هو احلامية من األرضار; وهلذا يبحث املؤمن له عن أفضل اخليارات املناسبة حلاله، بينام الباعث 

                                                 
 ٥/٣٥٣املغني  ٨
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أن العربة يف العقود " عىل الوقف هو نفع املوقوف له، فاملقاصد يف العقدين خمتلفة، ومن القواعد املقررة 

  ."بمبانيها وألفاظها بمعانيها ومقاصدها ال

التأمني ف. ون ومفهوم التربع هو ما أدى إىل اللبس يف تكييف العقداوفيام يظهر أن اخللط بني مفهوم التع

 :وبيان ذلك كاآليت. عقد معاوضةوال  عقد تربعوليس  عقد تعاونالتكافيل هو 

ليه غرم اآلخر، كام عقد املعاوضة مبني عىل املشاحة بني طريف العقد، وغنم أحدهم يرتتب عأن  .١

يف البيع واإلجارة، ومن ذلك التأمني التجاري; فإن العالقة بني رشكة التأمني التجاري ومحلة 

نقصت التعويضات املدفوعة حلملة الوثائق زاد الوثائق عالقة معاوضة قائمة عىل املشاحة، كلام 

التعويضات نقصت فائض التأمني ومن ثم تزيد ربحية الرشكة، والعكس بالعكس كلام زادت 

 .ربحية الرشكة

وأما عقد التربع فإنه غرم حمض; إذ املتربع يبذل املال بغري عوض، وقد يكون املتربع به عينًا كام  .٢

 .يف الوقف واهلبة والوصية والصدقة ونحوها، وقد يكون منفعة كام يف العارية والقرض احلسن

، وقد يكون رتاك يف الغنم والغرملالش شخصني فأكثراجتامع بني  فهو العقد التعاوينوأما  .٣

كام يف  تقليل املرصوفات، وقد يكون بغرض شرتاك بغرض الربح كام يف رشكات العقوداال

صىل اهللا عليه وسلم أن النبي  البخاريصحيح ، ومن ذلك ما جاء يف ٩اجتامع الرفقاء يف النفقة

وقد يكون . }إن األشعريني إذا أرملوا مجعوا زادهم فتواسوا فيه فهم مني وأنا منهم { : قال

 .بغرض تقليل األرضار واخلسائر، كام يف التأمني التكافيل

الديون التجارية  الرشيك مجيع يغرموالغرر يف هذا النوع من العقود مغتفر; ففي رشكة املفاوضة مثًال 

ولو  ١٠ة والكفالةلرقت تلك الديون رأس مال الرشكة; ألهنا تتضمن الوكاالتي يف ذمة رشيكه ولو استغ

ويف اجتامع الرفقاء يف النفقة يغتفر التغابن فيام بينهم; ألن  .الضامن يف عقد معاوضة ملا صح كان هذا

ا إن اجتمع مع رفقائه فجاءوا بطعام عىل م: "قال يف التاج واإلكليل نقًال عن الباجي. الغرض منه التعاون

وإن كان بعضه أكثر من بعض ما مل يتعمد أن يتفضل عليهم بأمر  ،يتخارجه الرفقاء يف السفر فذلك واسع

وإن كان منهم من يأكل يف بعض األوقات أكثر من صاحبه ومن يصوم يف يوم دون رفقائه . مستنكر

عامهم وغريه مما وكذلك إذا أخرج كل واحد منهم بقدر ما يتساوى فيه ثم ينفقون منه يف ط ،فذلك جائز

                                                 
 ".القطة"وهي ما يسمى يف اللهجة الدارجة يف بعض األوساط ب ٩

 ٦/١٥٨انظر فتح القدير للكامل ابن اهلامم  ١٠
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ألن انفراد كل إنسان بتويل طعامه يشق عليه ويشغله عام هو بسببه من أمر ; وذلك  ،مستهم احلاجة إليه

 .١١"وكذلك غري املسافرين: ابن عرفة . جتارته

اغتفار الغرر يف رشكة املفاوضة واجتامع الرفقاء يف النفقة فإذا دلت النصوص والقواعد الرشعية عىل 

التأمني التكافيل بجامع أن كًال منها عقد تعاوين، والغرر إنام ورد النهي عنه يف عقود  فيقاس عليها

ختتلف عن عقود املعاوضات حقيقة وحكًام، وإحلاق التأمني التكافيل املعاوضات، والعقود التعاونية 

 .بالرشكات أرى أنه أوىل من إحلاقه بعقود التربعات

ال خيرجه عن هذا املعنى، كام لو اتفق الرفقاء يف اجتامعهم يف النفقة ئق وكون الفائض يعاد عىل محلة الوثا

 .عىل أن يعاد الفائض من نفقتهم عليهم بقدر حصصهم

 :وبناء عىل ذلك فيمكن أن يبنى نظام التأمني التكافيل عىل النحو اآليت

 

 :العالقة بني محلة الوثائق ورشكة اإلدارة −أوالً 

 :وحيكمها عقدان

رة عمليات التأمني، وهو عقد إجارة، وجتري عليه أحكام املعاوضة من حيث اشرتاط عقد إدا: األول

 .، ولزوم العقد وغري ذلكالعلم باألجرة واملنفعة املعقود عليها من حني العقد

عقد إدارة استثامر أموال الصندوق التكافيل، وهو إما أن يكون بعقد مضاربة، ويشرتط فيه العلم : والثاين

من الربح أو بعقد وكالة بأجر، ويشرتط فيه العلم بأجرة الوكيل، سواء أكانت مبلغًا حصة املضارب 

 .مقطوعًا أم بنسبة من أموال الصندوق

 

 :عالقة محلة الوثائق فيام بينهم −ثانياً 

 :وهذه العالقة هي رشكة وضامن، فكل واحد منهم رشيك ضامن

 :فهو رشيك يف أمرين -

 .ناجتة عن استثامر أموال الصندوق حما حيققه الصندوق من أربا: األول 
                                                 

 ٧/٤٦٦التاج واإلكليل  ١١
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٩ 

 .استحقاقه ألخذ التعويض من الصندوق يف حال وجود سببه: والثاين 

 :وهو ضامن ألمرين -

 .التعويضات التي يلتزم هبا الصندوق حلملة الوثائق اآلخرين: األول 

 .عجز الصندوق عن الوفاء بااللتزامات التي عليه: الثاين 

لوثيقة قبل ظهور الفائض فيعد هذا ختارجًا وتنازالً منه عن حقه من وبناء عىل ذلك فإذا خرج حامل ا

الفائض، وإذا بقي حتى ظهوره فيستحق نصيبه منه يف حال ما إذا قررت اجلهة املرشفة عىل الصندوق 

 .إعادة توزيع الفائض أو بعضه عىل محلة الوثائق

 

 بادئ األساسية للتأمني التكافيلامل: املبحث الرابع

 :ا يتعلق بنشاط الرشكةم −أوالً 

فيجب أن ينص النظام األسايس ألي رشكة متارس ، االلتزام املطلق بأحكام الرشيعة اإلسالمية .١

هذه اخلدمة عىل االلتزام بالرشيعة يف مجيع أعامهلا سواء تلك املتعلقة بالتأمني أم املتعلقة 

  .باالستثامر أم بغريمها

ك ألن عمليات التأمني يلتبس فيها التأمني التكافيل وذل; الرقابة الرشعيةللفتوى وهيئة وجود  .٢

بالتجاري، فتحتاج إىل مراقبة مستمرة، وهذا حيتم أن يكون لكل رشكة متارس هذا النشاط هيئة 

  .رقابة رشعية

 :يف العالقة التعاقدية بني محلة الوثائق −ثانياً 

ام حيققه الصندوق من ، فكل واحد منهم رشيك فيمحلة الوثائق رشكاء متضامنون فيام بينهم .١

أرباح ناجتة عن استثامر أموال الصندوق، ويف استحقاقه ألخذ التعويض من الصندوق يف حال 

، وضامن هو ضامن للتعويضات التي يلتزم هبا الصندوق حلملة الوثائق اآلخرينو .وجود سببه

اشرتاكه، وجيوز حامل الوثيقة هو بقدر اشرتاكه يف الصندوق فال يطالب بأكثر مما دفع عن فرتة 

 .أن يزاد يف أقساط التأمني للفرتات الالحقة لتغطية العجز احلاصل يف فرتات سابقة
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الرشكة بالرشط; لقوله صىل اهللا عليه قياسًا عىل لزوم عقد التأمني التكافيل عقد الزم بالرشط،  .٢

حتى أو بعضه، فليس حلامل الوثيقة طلب اسرتداد ماله  ".املسلمون عىل رشوطهم: " وسلم

بإعالن املركز املايل له يف هناية الفرتة املالية، وذلك يتم تصفية الصندوق التكافيل تصفية حكمية 

وبه يتحدد وجود فائض أو عجز يف الصندوق، وحينها يعمل بالرشط املتفق عليه بني محلة 

املوجود منهم وقت التصفية أو الترصف به فيام بني  − إن وجد–الوثائق من توزيع الفائض 

ومن انتهت فرتة اشرتاكه يف الصندوق قبل هناية الفرتة فليس له يشء . حسبام تم االتفاق عليه

 .منه

 :العالقة بني محلة الوثائق ورشكة اإلدارة −ثالثاً 

وجيوز أن يكون األجر مبلغًا مقطوعًا عن كل إدارة عمليات التأمني تكون بعقد الوكالة بأجر،  .١

 .أو بنسبة من احلد األعىل للتعويض وثيقة، أو بنسبة من قسط التأمني،

من % ٣٠مثل أن يكون لرشكة اإلدارة ; املضاربةوإدارة استثامرات أموال التأمني فعن طريق  .٢

 .من إمجايل املبلغ املستثمر% ٣ة ، مثل أن تدير االستثامر بنسبالوكالة بأجرأو صايف األرباح، 

بحسن  رشيطة أن يكون هذا احلافز مرتبطاً  ،عالةجوهو نوع  وجيوز أن يضم إىل هذين األمرين حافز أداء،

من رأس املال فتكون حصة % ٢٠إذا زادت أرباح االستثامر عىل : إدارة الرشكة لالستثامر، كأن يقال

فأما إن كان احلافز مرتبطًا بمقدار الفائض املتبقي بعد %. ٣٠من األرباح بدالً من % ٥٠املضارب 

من الفائض فهذا منع يف معيار التأمني اإلسالمي الصادر % ٣٠إلدارة لرشكة ا: عمليات التأمني كأن يقال

من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية; ألنه قد يقلب العقد إىل عقد معاوضة عىل 

الفائض وهو جمهول عند بداية عقد التأمني، وقد يقال باجلواز إذا كان احلافز يسريًا يف حدود الثلث فأقل، 

اعتباره تابعًا وليس مقصودًا يف العقد، وقد أخذت به بعض اهليئات الرشعية، واملسألة يف نظري حتتاج ب

 .إىل مزيد تأمل

 :صندوق التأمني −اً رابع

حقيق ذلك جيب أن يكون هلذا ولتالتأمني مستقًال عن رشكة إدارة التأمني،  أن يكون صندوقجيب 

 :اخلصائص اآلتية الصندوق



  الوقفخالل نظام حول التأمني التعاوني من عاملية ندوة 

 
١١ 

مثل صناديق  املالية مستقلة عن رشكة اإلدارة، ية اعتبارية ذمتهاأن يكون له شخص .١

 .االستثامر

 فيام لو كان عىل صندوق يكون ذا مسئولية حمدودة، لئال يتحمل املشرتكون أي خماطرأن  .٢

 .التأمني التزامات مالية

 .يكون له هيئة مشرتكني متثله جتاه رشكة اإلدارةأن  .٣

 .ني وصندوق املسامهنيالفصل املحاسبي بني صندوق املشرتك .٤

 .تتوىل رشكة إدارة التأمني تأسيس هذا الوعاءأن  .٥

 :أقساط التأمني −خامساً 

 .أقساط التأمني متثل قيمة اشرتاك حامل الوثيقة يف برنامج التأمني .١

أي من حني أن يكون أجر املدير مقابل إدارة عمليات التأمني معلومًا من حني العقد، جيب   .٢

 .جيوز أن يكون األجر جزًء من قسط التأمني أو مفصوالً عنهدفعه لقسط التأمني، و

فمن غري املقبول ما تفعله بعض رشكات التأمني التكافيل من  ،عدم املبالغة يف مقدار األجر .٣

 .من قسط التأمني أجرًا هلا عىل إدارة التأمني% ٥٠احتساب 

 حصتها من الفائض فيام وضع معايري متنع من اختاذ األجر حيلة حلصول رشكة اإلدارة عىلجيب   .٤

إذ مآل ذلك إىل أن يكون التأمني التعاوين أشد رضرًا عىل املشرتكني إذ  لو كان التأمني جتاريًا;

تأخذ رشكة اإلدارة العوض نفسه ويف نفس األمر ينتفي عنها االلتزام بالتعويض، فيجب أن 

ألن خماطرهتا أقل فهي غري تتفهم رشكة اإلدارة أن أجرها أقل مما لو كانت رشكة تأمني جتاري 

 .ملتزمة بالتأمني

حتى حتقق قدرًا معينًا من الفائض  ،أال تستحق رشكة اإلدارة يف السنوات األوىل أجراً ينبغي  .٥

 .املرتاكم لصالح املؤمن هلم، كام هو احلال يف رشكات التأمني التجاري

ظهر فائض يف هناية املدة  وجيوز كذلك إذاجيوز أن يكون أجر رشكة اإلدارة مقسطًا عىل فرتات،  .٦

 .أن يعفى حامل الوثيقة عن أقساط األجر التي مل تدفع
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 :فائض التأمني_ سادساً 

. حق خالص حلملة الوثائق ال تشاركهم فيه رشكة اإلدارة الفائض الناتج من عمليات التأمني .١

وأما  واملقصود بفائض التأمني ما يعادل الفرق بني إيرادات عمليات التأمني ومرصوفاهتا،

ته منه مضاربًا كان أم وكيًال بأجر، الفائض الناتج من استثامر أموال التأمني فيستحق املدير حص

 .وله أيضًا أن يأخذ حافزًا عىل حسن أدائه فيه

جيوز االتفاق يف بداية عقد التأمني أو بتفويض اجلهة املرشفة عىل صندوق التأمني بالترصف فيه  .٢

 :بأحد األوجه اآلتية

تدخل هذه االحتياطيات يف  وال .به كاحتياطي لعمليات التأمني املستقبلية االحتفاظ 

 .بل تكون خاصة بأعامل التأمني − مالك رشكة اإلدارة–حقوق املسامهني 

 .أن ينشأ به أصل ثابت يكون وقفًا لدعم عمليات التأمني 

عىل  تتفق جمموعة من رشكات التأمني التكافيلأن ينشأ به رشكة إعادة التأمني بحيث  

 .إنشاء رشكة إعادة تأمني فيام بينها من األموال الفائضة املرتاكمة عندها

إعادة الفائض املتبقي عىل محلة الوثائق بحسب حصصهم، أو بأي طريقة يتفق عليها  

 .حتقق العدالة فيام بينهم

 .إعادة بعض الفائض إىل محلة الوثائق واالحتفاظ بباقيه ألي من األغراض السابقة 

 

 :العجز −سابعاً 

ال جيوز أن تلتزم رشكة إدارة التأمني بدفع التعويضات يف حال عدم كفاية موجودات الصندوق  .١

 .وإنام تلتزم بإدارة التأمني بكفاءة ومهنية عالية لذلك،

أي أن . العجز حلملة الوثائقيف حال وجود عجز يف الصندوق بسبب إمهال رشكة اإلدارة فتغرم  .٢

جائز وممنوع، أما اجلائز فأن تلتزم : ويض يف حال العجز عىل نوعنيالتزام رشكة اإلدارة بالتع

الرشكة بإدارة أعامل التأمني بأمانة واحرتاف، ومتى قرصت يف ذلك فإهنا تتحمل تبعات ذلك 
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التقصري والتعويض عنه، وأما املمنوع فأن تلتزم التزامًا مطلقًا بالتعويض سواء أكان عجز 

 .يتعارض مع قاعدة التأمني التكافيلهذا التغطية منها أم من غريها، ف

جيوز أن ينص يف عقد التأمني التكافيل عىل التزام رشكة اإلدارة بتمويل صندوق التأمني لتغطية  .٣

 :وهذا التمويل يمكن أن يكون عىل أوجه متعددةالعجز ثم تسديد الدين من األقساط الالحقة، 

 .أن تقرض الرشكة الصندوق قرضًا حسناً   

ملية تورق بينها وبني الصندوق بأن تبيع الصندوق سلعًا باألجل ثم يبيعها أن جتري ع 

مدير الصندوق نقدًا، وجيب أن يكون هامش الربح يف البيع اآلجل وفق األسعار 

 .السائدة يف السوق أو أقل

 .أن تأخذ متويًال مرشوعًا من طرف ثالث عىل حساب الصندوق وبضامن رشكة اإلدارة 

متويل الصندوق فلرشكة اإلدارة أن تستويف دينها الذي يف ذمة الصندوق من األقساط وأيًا كانت طريقة 

 .الالحقة ما مل يكن العجز بسبب سوء اإلدارة فليس هلا حق االستيفاء; ألن هذا النقص مضمون عليها

 

 :إعادة التأمني −ثامناً 

 .أمني لدى رشكات إعادة تأمني تكافيلإعادة التجيب أن تكون  .١

إلنشاء رشكات  ثمر فوائض التأمني التي لدهيا بالسعي رشكات التأمني التكافيل أن تستوعىل .٢

يكون هلا ذمم و ، يشارك يف تأسيسها جمموعة من رشكات التأمني التكافيل،إعادة تأمني تكافيل

حفظ وهو  أهم مقاصد التأمني التكافيلأحد  ، وبذا يتحققعن الرشكات املؤسسة مالية مستقلة

داخل البلدان اإلسالمية بدالً من ترحيلها إىل رشكات إعادة التأمني العاملية يف أوروبا األموال 

مع –كام هو احلال يف نظام التأمني التجاري، حيث أصبحت رشكات التأمني التجاري  ،وأمريكا

وكاالت لتلك الرشكات العاملية، فرتحل إليها األموال الطائلة وحترم منها أوطاننا  − األسف

 . ي أوىل بتلك الثرواتالتي ه

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ، واهللا أعلمهذا ما تيرس طرحه يف هذه العجالة

 


