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Abstract 
The industry of insurance is an 
inevitable necessity in the 
structure of the modern economic 
system which affects mainly the 
protection of other financial 
industries and the economy 
altogether. The appearance of 
Islamic banking institutions and 
the companies of investment 
resorted to protect them from 
dangers: There was an 
appearance of the industry of 
insurance cooperative to 
contribute   to   the   support   of  
Islamic economy.  
 

 
 التأمین التكافلي اإلسالمي: عرض تجارب بعض الدول

  
  ملخص

ضرورة حتمیة ضمن ھیكل النظام االقتصادي  التأمینتعد صناعة  
الحدیث والتي تؤثر بصفة رئیسیة في حمایة الصناعات المالیة 
         األخرى واالقتصاد ككل، وبظھور المؤسسات المصرفیة 

جت إلى شركات تحمیھا من مخاطر واالستثماریة اإلسالمیة فقد احتا
العملیات المالیة والتجاریة التي تمارسھا فظھرت صناعة التأمین 

  .التعاوني  لتساھم في دعم منظومة االقتصاد اإلسالمي 
مین التكافلي في اقتحام میدان المنافسة نسبیا ، أنجحت صناعة الت   

قلیدي بالتحول مین التأوالدلیل على ذلك ھو قیام العدید من شركات الت
إلى االلتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة في العدید من الدول، وفي 

 درجة كبیرة من النمو،العقدین الماضیین عرف التأمین التكافلي 
وبذلك یمكن اعتباره البدیل الشرعي للتأمین التجاري الذي تشوبھ 

  .العدید من المخالفات الشرعیة
من خالل تبیین أھمیتھ  كافلين التوعلیھ  سنتناول عرضا لنظام التأمی

،خصائصھ واألسالیب األساسیة لممارستھ وبعض تجارب الدول 
 .المطبقة لھ

البدیل  - التأمین التقلیدي  -التأمین التكافلي  الكلمات المفتاحیة:
  .تجارب الدول - الشرعي 

 

 
  

 

 مقدمة

  معزوز سامیة .أ

 كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

   عبد الحمید مھري -2قسنطینة جامعة 

  الجزائر



www.manaraa.com

          معزوز  سامیة

 50

The industry of insurance Takaful 
made a success in the appearance of 
the competitive and the proof of the 
emergence of many companies 
which is based on the sharia Islamic 
legislation a model in the last two 
decades. and can be considered as 
the justifiable alternative commercial 
insurance which is encircled by 
numerous irregularities. 
  On that subject we are going to 
discuss and offer to the system of 
mutual insurance by indicating its 
importance, its characteristics and 
main methods to put him it into use 
or practice basing on the experience 
of the countries which have already 
applied him. 
Keys words: Takaful insurance-
commercial insurance- Legitimate 
alternative-Experiences of the 
countries. 
  

ضرورة حتمیة ضمن  التأمینصناعة  تعد

و التي تؤثر  ھیكل النظام االقتصادي الحدیث
بصفة رئیسیة في حمایة الصناعات المالیة 

واالقتصاد ككل ، وبظھور       األخرى
المؤسسات المصرفیة واالستثماریة اإلسالمیة 

إلى شركات تحمیھا من مخاطر  احتاجتفقد 
العملیات المالیة والتجاریة التي تمارسھا 
فظھرت صناعة التأمین التكافلي لتساھم في 

قتصاد اإلسالمي وخطت دعم منظومة اال
و خطوات مھمة حیث بدأت بشركة واحدة 

أصبحت اآلن منتشرة ضمن العدید من 
مین أحیث یعتبر الت.نحاء العالمأالشركات عبر 

التكافلي من عقود التبرع والذي یقوم على 
فراد لمواجھة االتفاق بین مجموعة من األ

األخطار التي یتعرضون لھا عن طریق 
ل المسؤولیة عند حدوث االشتراك في تحم

الكوارث من خالل تقدیم مبالغ نقدیة تخصص 
  . لتعویض من یصیبھ الضرر منھم

عرف التأمین التكافلي في العقدین 
درجة كبیرة من النمو، الماضیین 

لمنتجات اإلسالمیة وتفضیلھا با واھتمام
عن المنتجات الربویة. وقد تأسست أول 

 1979شركة تأمین تكافلیة سنة 

دان وتوالت بعدھا العدید من بالسو

شركة  30الشركات، حیث بلغ عددھا 

شركة سنة  50لى إوارتفع  1996سنة 

2002 ،  

مین التعاوني أوصل عدد شركات الت 2010. وخالل سنة  2004شركة سنة  80والى 

 7,4ن یصل حجم األقساط الخاصة بالتأمین التكافلي إلى أشركة، و یتوقع  212لى إ

  . 2015 ملیار دوالر سنة

  في: ھمیة الموضوعأوتتمثل  
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لالقتصاد  األساسیةكأحد الركائز  اإلسالميالدور الذي تلعبھ شركات التأمین   
ضمن منظومة النظام  اإلسالمیةحیث ساھمت في تكملة نشاط البنوك  ،اإلسالمي
  وتمكنت من منافسة شركات التأمین التجاري في األسواق التي ظھرت فیھا. ،اإلسالمي

  التالیة: اإلشكالیةننا طرح ویمك

  كبدیل للتأمین التقلیدي ؟ اإلسالميما مدى فعالیة نظام التأمین التكافلي 

:  سمح التأمین التكافلي بتقدیم نماذج و تتمثل الفرضیة الرئیسیة للبحث في
  إسالمیة خالیة من الربا مقارنة بالتأمین التقلیدي.

  في: الھدف من الدراسةویتمثل 

  .فاھیم المتعلقة بالتأمین التكافليیضاح المإ - 

  .سالیب ممارسة التأمین التكافليأالتعرف على  - 

  .عرض بعض تجارب الدول المطبقة لنظام التأمین التكافلي - 

 منھج الدراسة:

 اإلشكالیةاعتمدنا خالل ھذا البحث على المنھج الوصفي من أجل وصف  
المطبقة من قبل  واآللیاتھ المطروحة وعرض مفھوم التأمین التعاوني ، خصائص

شركات التأمین التعاوني ، ومنھج دراسة حالة من أجل عرض تجارب بعض الدول 
  العربیة.

  مین التكافلي و مشروعیتھأمفھوم الت : المحور األول

  مین التكافلي:أتعریف الت -1

  یلي: یمكننا إدراج مجموعة من التعاریف الخاصة بالتأمین التعاوني كما   

:  "ھو نظام یقوم على التعاون بین مجموعات أو أفراد یتعھدون ولاأل التعریف
على وجھ التكافل بتعویض األضرار التي تلحق بأي منھم عن تحقق المخاطر 
المتشابھة. و ھؤالء ھم المساھمون في تحمل المخاطر لھم في المصالح ما للمؤمن لھ 

  .1)239،  2007(احمد محمد لطفي،، الذي أصابھ الضرر"."

"أنھ عمل مجموعات من الناس على تخفیف ما یقع على بعضھم  :انيتعریف الثال
من أضرار وكوارث من خالل تعاون منظم، یضم كل مجموعة یجمعھا جامع معین، 
وبحیث یكون المقصود من ھذا التعاون المؤازرة، ورأب الصدع الذي ینزل ببعض 

ة والكسب والربح الذاتي األفراد من خالل تكالیف مجموعھم على ذلك، فقصد التجار

  .  2)202، 1982(محمد بلتاجي،معدوم عند كل منھم في ھذا التجمع" 

ن نموذج التأمین التعاوني یقوم على وجود طرفین أمن التعاریف السابقة نستنتج    
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  یندمجان في شخص واحد ھو حامل الوثیقة وذلك على النحو التالي:

التأمین، فالمشترك ھو المستأمن أو  طرفا العقد ھما: المشترك وشركة -      
ن لھ من جھة، وشركة التأمین باعتبارھا ممثلة لھیئة المشتركین.    المؤّمِ

  :كافليمین التأمشروعیة الت - 2

باتفاق جمیع الفقھاء، ویتأكد ذلك سواء من  جائزا شرعایعتبر التأمین التعاوني   
  القرآن الكریم أو من السنة النبویة.

وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا یقول هللا تعالى"  ن الكریم:آمن القر -2-1

  .3سورة المائدة) 2(االیة"على اإلثم و العدوان

اِلَحاِت ویقول تعالى:  "َواْلَعْصِر، إِنَّ اِإلنَساَن لَِفي ُخْسٍر، إِال الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر".بِالَوتََواَصْوا ِباْلَحّقِ َوتََواَصْوا    4سورة العصر) 3-1 اآلیات(صَّ

اآلیتان تشجعان على التعاون في مختلف المجاالت والدین اإلسالمي یأمرنا 
  بالتعاون على الخیر ومحاربة الشر.

  عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ:من السنة النبویة: -2-2

الرسول صلى هللا علیھ وسلم" من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس  قال

  . 5)24،  2010(حسن علي الشاذلي،  عنھ كربة من كرب یوم القیامة".هللا

صلى هللا علیھ وسلم:  روى البخاري عن أبي موسى رضي هللا عنھ:قال الرسول

  .6)24،  2010(حسن علي الشاذلي، "المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضا".

  :موقف المؤتمرات والمجامع الفقھیة اإلسالمیة والفتاوى -2-3

إضافة إلى ما ذكر في كتاب هللا تعالى وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، یمكن 
  یلي: موقف مختلف المؤتمرات والمجامیع الفقھیة اإلسالمیة وكذا الفتاوى كما إبراز

  أسبوع الفقھ اإلسالمي الثاني: - أ

أسبوع الفقھ اإلسالمي الثاني، وقدمت فیھ عدة   م1961عقد بدمشق في أفریل 

اث في التأمین تباینت فیھا آراء الباحثین في التأمین إلى حد كبیر ولم ینتھ المؤتمر أبح
 إلى توصیات محددة بخصوصھ.

 مجمع البحوث اإلسالمیة:  -ب
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م 1965في قدم إلى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث اإلسالمیة الذي عقد بالقاھرة  

لتأمین : التأمین الذي تقوم بھ بحث عن التأمین واتخذ المؤتمر القرار التالي بخصوص ا
جمعیات تعاونیة یشترك فیھا جمیع المستأمنین لتؤدي ألعضائھا ما یحتاجون إلیھ من 

(عبد الفتاح محمد صالح معونات وخدمات أمر مشروع وھو من التعاون على البر.

،2014 ،95(7.  

  ندوة التشریع اإلسالمي:  -ج

للتشریع اإلسالمي وكان من بین  دوةم ن1972انعقدت في الجامعة اللیبیة في ماي 

إحالل فتوى موضوعاتھا عقود التأمین وحكمھا في الفقھ اإلسالمي وقد صدرت بشأنھا 
  مین التجاري.أمین التعاوني محل التأالت

 المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي: -د

سالمي، العالمي األول لالقتصاد اإل م المؤتمر1976عقد بمكة المكرمة في فیفري 

لى أن التأمین التجاري الذي تمارسھ إوكان من بین موضوعاتھ التأمین. وقد توصل 
التضامن ولتجاري في ھذا العصر ال یحقق الصیغة الشرعیة للتعاون اشركات التأمین 

  ألنھ ال تتوفر فیھ الشروط الشرعیة التي تقتضى حلھ. 

  قرار ھیئة كبار العلماء: -ھـ

تأكد فیھ  ،ھیئة كبار العلماءم قرار 1977لسعودیة سنة بالمملكة العربیة ا ظھر

  حرمة التامین التجاري بجمیع أنواعھ.

 مجمع الفقھ اإلسالمي بمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة : -و

یعتبر القرار الذي صدره مجمع الفقھ اإلسالمي خاتمة القرارات، والذي انعقد بجدة  

ي الدورة فقدمة من العلماء المشاركین ، بعد أن تابع العروض المم1985في دیسمبر 

مین التجاري فیھ غرر كبیر أحول موضوع "التأمین وإعادة التأمین وقرر أن عقد الت
(احمد مین تعاوني.أمین التعاوني وإقامة مؤسسات تأوحرام شرعا والبدیل ھو عقد الت

  .8)  468، 2012سالم ملحم، 

 خصائص التأمین التكافلي: -3

  بھا التأمین التكافلي دون غیره من أنواع التأمینات: توجد خصائص یتمیز

: من أبرز اجتماع صفتي المؤمن والمؤمن لھ لكل عضو في التأمین 1 -3

خصائص التأمین التعاوني وجود تبادل في المنافع والتضحیات فیما بین أعضاء 
عة التأمین. فتدفع التعویضات لمن یصیبھ الخطر منھم من حصیلة االشتراكات المدفو
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  من األعضاء، فمجموعة االشتراكات تكون الرصید في الحساب المشترك.

: یقصد بدیمقراطیة الملكیة واإلرادة أن ال یوجد دیمقراطیة الملكیة واإلرادة 3-2

، 1982(محمد یوسف صالح الزعبي، تمییزبین فرد وآخر یرید االنضمام إلى الشركة.

409(9  

یقوم التأمین التكافلي على مبدأ االتفاق : عدم الحاجة إلى وجود رأس المال -3-3

بین عدد كبیر من األعضاء المعرضین لخطر معین على توزیع الخسارة التي تقع ألي 
  منھم، علیھم جمیعا.

یتضامن أعضاء ھذا التأمین في تغطیة المخاطر التي  :األعضاءتضامن  -3-4

اھمة في تحمل على تفتیت األخطار والمس نتصیب أحدھم أو بعضھم. حیث یتعاونو
الكوارث عن طریق مساھمة أشخاص بمبالغ نقدیة  األخطارالمسؤولیة عند حدوث 

  تخصص لتعویض َمْن یصیبھ الضرر .

: إن إحدى خصائص ھذا التأمین ھو تغیر قیمة تغیر قیمة االشتراك -3-5

االشتراك، نظراً ألن كل واحد منھم مؤمن ومؤمن علیھ، من أجل ھذا كان االشتراك 
وب من كل واحد عرضة للزیادة أو النقصان تبعاً لما یتحقق من المخاطر سنویاً. المطل

وما یترتب على مواجھتھا من تعویضات فإذا انقضت التعویضات كان لألعضاء حق 
  وإذا حصل العكس أمكن مطالبة األعضاء باشتراكات إضافیة. الزیادة،استرداد 

ربح بوضوح أن الربح لیس من تبین خاصیة عدم وجود ال عدم وجود الربح: -3-6

النوع من التأمین، ومع ھذا فإن إدارة ھذه الشركات تحرص على حسن  ھذا مقصود
اإلدارة والتوجھ إلى عدم مطالبة أعضائھا بمزید من االشتراكات. كما تحرص على 
إنشاء احتیاطي لمواجھة الطوارئ عن طریق استثمار رؤوس األموال المجتمعة لدیھا. 

(أسامة .دارة المال بنفسھا، أو تسنده إلى جھة متخصصة تدیره بمقابلوقد تقوم بإ

  .10) 368، 2007عزمي سالم،

  : لتجاريالفرق بین التأمین التكافلي و التأمین ا -4

التأمین التجاري و كافليلخیص أھم نقاط االختالف الموجودة بین التأمین التیمكننا ت
  یلي:  كما

  :األطرافمن حیث  -4-1

 :ھناك انفصال بین شركة التأمین و مجموع المؤمن لھم.مین التجاريأبالنسبة للت -

     لیس ھناك انفصال فالعضو یجمع صفتي المؤمن :كافليمین التأبالنسبة للت -
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  لھ.والمؤمن 

  من حیث التنظیم:-4-2

: تعد األقساط ملكا لشركة التأمین و تتحمل وحدھا مین التجاريأبالنسبة للت-
 المسؤولیة في مواجھة المؤمن لھم.

: تعد شركة التأمین وكیال عن المؤمن لھم وال تملك كافليمین التأبالنسبة للت-
 األقساط بأكملھا.

  من حیث العقود: -4-3

ي على وجود عقد واحد وھو عقد معاوضة من المؤمن لھم قائم یقوم التامین التجار
مین التعاوني على وجود نوعان من العقود: أیقوم الت بینماعلى احتمال وقوع الخطر. 

 .وعقد وكالة، عقد مضاربة

  ملكیة األقساط: -4-4

: األقساط المحصلة ملكا لشركة التأمین وحدھا و كذلك مین التجاريأبالنسبة للت -
    د الخاصة بھا.العوائ

جل أمن  أقساطھم:یتبرع المشتركون بمساھماتھم وكافليمین التأبالنسبة للت -
المقدمة منھم ملكا للشخصیة االعتباریة  األموالمینیة وتصبح ھذه أتحقیق الغایة الت

  . 11)120، 1993(أبو المجد الحرك، للشركة التي یمتلكونھا

التأمین، وتوجھ جمیع العوائد لفائدتھ و  ال تصبح األقساط ملكا للشركة وإنما لحساب
 تأخذ الشركة حصتھا على شكل نسبة مئویة من قیمة الربح.

مین التجاري إلى الربح وإذا كانت قیمة أتھدف شركة الت من حیث الھدف: -4-5

ال تھدف واألقساط اكبر من قیمة التعویضات والمصاریف تحتفظ الشركة بالفارق.
ال     األقساط نالمشتركین، ألى الربح وإنما إلى التعاون بین مین التعاوني إلأشركة الت

  تصبح ملكا لھا وال تستفید منھا ألنھا خاصة بحساب التأمین.

ضمن بینما تستفید شركة التأمین التجاري وحدھا من قیمة الربح،  الربح: -4-6

ن القیمة مین التعاوني یسمى الربح الفائض التأمیني وھو عبارة عن الفرق بیأشركة الت
  المتبقیة من األقساط وعوائدھا بعد التعویضات، ویوزع على المشتركین.

   مین التجاري حسابا واحدا ألموالھا جمیعاأتملك شركة الت العالقة المالیة: -4-7

 مین التعاوني حسابین مالیین:ـأا تملك شركة التبینموھو المسؤول عن التزاماتھا. 

ة المشتركین و یمثل صندوق التامین التعاوني، حساب خاص بأموال التأمین لھیئ-
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 حیث یقوم المؤمن لھم بسداد االشتراكات لصالح الصندوق.

  حساب خاص بأموال المساھمین ویمثل رأس مال الشركة. -

مین التجاري بأحكام أال تلتزم شركة الت:اإلسالمیةااللتزام بأحكام الشریعة  -4-8

لى التشریعات الخاصة إاستثماراتھا بل تخضع الشریعة اإلسالمیة في إتمام عقودھا و
بكل دولة. وتلتزم شركة التأمین التعاوني بأحكام الشریعة اإلسالمیة في إتمام 
معامالتھا، حیث تخضع إلى رقابة ھیئة شرعیة تضم مجموعة من فقھاء الشریعة 

 المتخصصین.

في  موالھاأمین التجاري باستثمار أتقوم شركات الت االستثماریة: األسس -4-9 

مین أوجھ استثمار قائمة على الفائدة الربویة كالودائع والقروض. تصمم شركات التأ
التعاوني ھیكلھا المالي وفقا الحتیاجات سوق التامین لمواجھة حاجات السیولة 
والفائض یتم استثماره في مجاالت مختلفة، قصیرة ، متوسطة، طویلة اآلجال دون 

  .میةاإلسالحكام الشریعة أمخالفة 

  صیغ التأمین التكافلي:-5

لى تلبیة إعلى مجموعة من الصیغ الشرعیة التي تھدف  اإلسالميمین أیقوم الت
  ،الحاجات التأمینیة بما یعود على المساھمین والمشتركین، وتتمثل في صیغ المضاربة

  .الوكالة والوقف

  نموذج التأمین على أساس المضاربة: 5-1

بد من تحدید مفھوم ھذه  أساس المضاربة، اللتوضیح نموذج التأمین على 
  المضاربة، مشروعیتھا، حكمھا، وعناصر أخرى.

: في اللغة كلمة المضاربة مشتقة من الضرب في مفھوم المضاربة - 5-1-1

األرض وھو السیر فیھا. وفي الفقھ المضاربة ھي اتفاق بین طرفین اثنین یدفع أحدھما 
ي االتجار والعمل بھذا المال (المضارب) على أن المال واآلخر یبذل جھده. ونشاطھ ف

  یتقاسما ما یتحقق من ربح وفقا لنسب یتفقان علیھا.

كذلك المضاربة ھي" مشتقة من المقارضة، وھي المساواة وذلك لتساوي كل من 
 المضارب ورب المال في استحقاق الربح".

    الكریم ن آالمضاربة مشروعة بما ورد في القر مشروعیة المضاربة: 5-1-2

  "یبتغون من فضل هللا األرضیضربون في  وآخرونوالسنة و باإلجماع، لقولھ تعالى" 

ثالثة فیھن . وفي السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم:" 12، سورة المزمل)20 اآلیة(

  ". لى أجل، والمقارضة، و خلط البر بالشعیر للبیت و ال للبیعإالبركة البیع 
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  : یوجد نوعان للمضاربة وھما:ةأنواع المضارب 5-1-3

دفع المال مضاربة من غیر یأن  ھي :المضاربة المطلقة المضاربة المطلقة - أ
تعیین العمل والمكان والزمان وصفة العمل، فالمضاربة المطلقة یكون للمضارب فیھا 

  حریة التصرف كیفما شاء دون الرجوع لرب المال إال عند نھایة المضاربة.

ا صاحب المال قیودا على ھالمضاربة المقیدة یضع فی مقیدة:المضاربة ال -ب
ن یلزمھ بنوع معین من العمل أو ممارسة النشاط في مكان معین أو زمن أالمضارب ب

  .13)2، 1995( محسن أحمد الخضیري،معین.

  :عقد التأمین على أساس المضاربة-5-1-4

مع إدارة شركة یعد جمیع المشتركین أصحاب المال ویدخلون في شركة مضاربة 
  التأمین التكافلي كمضارب مشترك كما یلي:

كل عضو ینضم إلى االتفاق القائم بدفع مبلغ معین وثابت من المال مسبقا  التزام - 
  لیكون رأس المال في مضاربة مشتركة.

  التكافل بین المشتركین عن الحوادث التي تقع لھم.  - 

للمشتركین في نھایة السنة المالیة ما  یدفع القسط المشترك لحساب التكافل و یرد - 

  14)10، 2008( عز الدین فالح،تبقى من حساب التكافل.

(شركة تتحمل أموال المضاربة جمیع مصاریف عملیة المضاربة واستثمارھا - 

  .15)96، 1997،اإلسالمیةالتامین 

  و تقصیر. أ إھمالذا حدثت بسبب إیتحمل المضارب الخسارة  - 

  ذا حدثت بسبب تفاعل قوى السوق. إون الخسارة یتحمل المشترك - 

رباح حسب نسبة من األ یأخذیقوم المضارب باستثمار مبالغ االشتراكات و - 
  االتفاق.

ساس الوكالة أنوضح نموذج التأمین على  نموذج التأمین على أساس الوكالة:5-2

  من خالل العناصر التالیة.

  مفھوم الوكالة. 5-2-1

  .ظ وتفویض األمر ووكیل الرجل ھو الذي یقوم بأمرهھي الحف في اللغة: -

عز الدین فالح، ( : الوكالة ھي إقامة الغیر مقام نفسھ في التصرففي الشرع -
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2008 ،15 (.16  

  :التأمین على أساس الوكالة عقد-5-2-2

یقوم المشترك بتعیین مسؤول شركة التأمین وكیال للقیام نیابة عنھ وعن بقیة 
حساب التكافل التعاوني و حساب االحتیاطي االستثماري، وجمیع المشتركین بإدارة 

اإلجراءات الخاصة بإعداد العقود واستالم األقساط ودفع مبالغ التعویضات تكون 
الوكالة بأجر والذي یحسب على أساس نسبة مئویة من مبالغ االشتراكات في حساب 

  التكافل أو بدون أجر.  

  وقف:ال أساسمین  على أنموذج الت -5-3

  تعریف الوقف: 5-3-1

  یعنى الوقف الحبس باعتبار أنھ یمنع أو یحبس التصرف في اللغة فيالوقف :

، 2012 (مجید الخلیفة، صل وتسبیل المنفعةوشرعا ھو تحبیس األ العین الموقوفة،

علیھا مدرسة  لتبنىرضا أمسجد، أو یقف  یتم بناء كأن. وقد یكون الوقف عقارا 17)9

  (مصحف مثال). وقد یكون منقوال

 :مشروعیة الوقف  

 "   : توجد آیات كثیرة تحث على الصدقة منھا قولھ تعالى: من القرآن الكریم -

ا تُِحبُّون"   .18عمران) أل، سورة 92 اآلیة( لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ

: منھا قول الرسول "إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالث: من السنة -
  صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ".

یمكن توضیح نموذج التأمین على أساس  الوقف: أساسعقد التأمین على  5-3-2

  الوقف من خالل النقاط التالیة:

س مال الشركة یكون وقفا على أصندوق الوقف وعزل جزء من ر إنشاءیتم  -
  ح الصندوق. المتضررین من المشتركین في الصندوق حسب لوائ

یتكون الصندوق الوقفي من نوعین من الموارد: اشتراكات المؤمن لھم و تدفع  - 
( عثمان الھادي ابراھیم موال الصندوقأساس التملك للصندوق، و عوائد استثمار أعلى 

 ،2012 ،29(19.  

مین من مصاریف تشغیلیة، أمصاریف صندوق الوقف مخصصة ألعمال الت -
لى دفع التعویضات للمشتركین في الصندوق، وھو بذلك إضافة داریة باإلإعمومیة و
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  یكون نوعا من وقف النقود.

عوائد االستثمار،  أمسواء االشتراكات  األموال الخاصة بھیملك الصندوق جمیع  - 
  .ینتفع بھا الوقف ولكنوھي لیست وقفا 

ع یشارك المؤمن لھم (المشتركون) في عضویة صندوق الوقف من خالل التبر - 
  إلیھ.

  ما یتبرع بھ المشتركون یدخل في ملكیة الصندوق.  - 

في حال وقوع ضرر یحصل المشتركون على تعویض من الصندوق على  - 
  ساس دخولھم ضمن حملة الموقوف علیھم حسب شروط الوقف.أ

  و من المؤمن لھم. أمن شركة اإلدارة  ةیكون للصندوق ھیئة إشرافی - 

صندوق الوقف كجمع التبرعات ودفع  إدارةین مأدارة التإیمكن لشركة  - 
و أموالھ عن طریق الوكالة أالتعویضات و التصرف في الفائض، وكذلك استثمار 

  .20)13، 2008(عبد الستار ابو غدة،المضاربة

میني في أیحق للجھة المشرفة على صندوق الوقف التصرف في الفائض الت - 
  .نھایة السنة المالیة وفقا للوائح المنظمة

  : عرض بعض تجارب التأمین التكافلي المحور الثاني

توجد عدة دول كانت لھا تجربة في تطبیق التأمین التكافلي، سنعمل في ھذا العنصر 
   على توضیح أھم ھذه التجارب.

  تجربة التأمین التكافلي في الجزائر: -1

كات حدى الشرإمین التكافلي في الجزائر حدیثا نتیجة لتفرع أظھور الت یعتبر
مین التكافلي ممثلة بشركة سالمة أیاك) السعودیة الرائدة في مجال التإالخلیجیة( 

مین التكافلي أوھي الشركة الوحیدة التي تمارس الت 2006سنة  تأسستللتأمینات التي 

  .في الجزائر

الصادر  46اعتمدت الشركة بمقتضى القرار رقم : تعریف شركة سالمة -1-1

دج عند  4500000000س مال اجتماعي أیر المالیة برعن وز 02/07/2006بتاریخ

مین سالمة، أعادة التإمین وأالمجموع الدولي للت إلى األسھمغلبیة أالتأسیس، ، وتعود 
مین المدرجة في سوق دبي المالي. وقد استحوذت أالعربیة للت اإلسالمیةالشركة 

  . 26/03/2000تـاریخبأنشأت مان التي الشركة على شركة البركة و األ

  المیزات التنافسیة لشركة سالمة  -1-2

  .مین التعاوني الوحیدة العاملة في السوق الجزائريأشركة الت -  
  .مین الوحیدة التي تملك ھیئة رقابة شرعیةـأشركة الت -  
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مدیریات جھویة  5نقطة بیع  موزعة عبر التراب الوطني و  172تتوفر على  -  

.  

ضمن  Stander&Boor’sوشركة  AM Bestتم تصنیفھا من قبل شركة  -  

  . Salama,2012(21 6,( 2011(ممتاز) خالل سنة  Aالتصنیف 

لتأمینات  %24مین الخواص و ألت %86محفظة متوازنة و متنوعة بین  -  

  .22)15، 2011( ولید سعود،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  .ات و الدفعالتعویض السریع للمؤمنین على السیارات في مراكز الخدم -  
القدرة على التجدید من خالل خلق منتجات جدیدة حسب تطلعات الزبائن -  

  .مین الحمایة القضائیةأكالمساعدة الخاصة بالسیارات و ت
(       مین عالمیة نذكر منھاأت إعادةتتعامل الشركة مع مجموعة من شركات  -  

HannoverRe ،Scor ,CCR ،JapanRe ،Best Re ،GIC ،OdyséeRe ،AfricaRe(  

 31قامت الشركة بتوقیع بروتوكول تعاون مع بنك البركة الجزائري بتاریخ  -  

 .2010ماي 

  منتجات الشركة -1-3

  .انقالب، انفجار، سطو التصادم،ثناء الحادث الناجم عن أمین على السیارات أالت - 
  .مین على الحرائق والمخاطر المصاحبةأالت - 
عمال أو أو حوادث الطائرات أممتلكات نتیجة الحرائق مین الشامل على الأالت- 

  .الشغب
و العجز أالعجز الدائم  الوفاة،تقدم التعویض في حالة  الشخصیة،مین الحوادث أت- 

  .الناتج عن حادث
  .مین تعویضات العملأت - 
داء أھمال وتقصیر في إمین المسؤولیة العامة والتلف والضرر  الناجم عن أت - 

  عمالاأل
صحاب العمل تجاه العمیل عن ضرر أمین مسؤولیة المنتجات ومسؤولیة أت - 

  .ھمالاإل

  منتجات التكافل -1-4

س مال معدل وقت أس المال یتضمن توفیر ودفع رأمین التكافلي وتراكم رأالت- 
  .التقاعد

النھائي و العجز المطلق وأمین تكافلي والرعایة االجتماعیة في حالة الوفاة أت - 
بناء، زواج، األللمؤمن علیھ یسمح الدفع الفوري لمبلغ مقطوع للمستفیدین المعینین( األ

  .مھات)األ
المسددة للمقرض في  رمین التكافلي واالئتمان یتیح سداد رصید القروض غیأالت - 
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  .لیھ وھو مخصص لموظفي القطاع العام والخاصعحالة وفاة المؤمن 

  تطور نمو الشركة -1-5

مین الجزائري حیث استطاعت أیجابیة في سوق التإت الشركة منذ نشأتھا نتائج حقق
صبحت تملك حصة سوقیة أفراد و المؤسسات العمومیة والخاصة حیث كسب ثقة األ

  .من سوق التأمینات%3 ـقدرت ب

تطور  )01) والشكل رقم (01الجدول رقم ( رقام الواردة فياأل نالحظ من خالل

 654،حیث انتقلت المبیعات من  2012سنة  إلى 2005ن سنة نمو مبیعات الشركة م

 ،%25 ـبمعدل زیادة سنوي  قدر ب  2012ملیون سنة 31لى إ 2005ملیون سنة 

 2013ملیون سنة  2000إلى  2005ملیون سنة  309انتقلت قیمة التعویضات من 

  .%20بمعدل زیادة سنوي قدر ب 

مبیعات الشركة مقارنة ببقیة فروع كبر من و تمثل تأمینات السیارات النسبة األ
فرع  تامین  ویأتيمین السیارات في الجزائر، أت إجباریةلى إالتأمینات و یرجع ذلك 

والذي عرف نموا متزایدا خالل فترة الدراسة  ،الثانیة  خطار المؤسسات في المرتبةأ

-  2012سنة  ملیون 67,8لى إ2005ملیون سنة  92حیث انتقل حجم المبیعات من 

       - ملیون 46,8حیث بلغ حجم المبیعات  2011عدا االنخفاض المسجل سنة ما

ملیار دج  2لى إ 2010لھا سنة اس مأقیام الشركة بزیادة ر إلىویرجع السبب في ذلك 

    خطار المؤسسات الخاصةأجل توسیع حصتھا السوقیة واالھتمام بتغطیة أمن 
  والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

  العربیة السعودیةتجربة المملكة  -2

نموا في مجال التأمین التكافلي ویستحوذ على نصف  األكثریعتبر السوق السعودي 
حجم سوق الخلیج. في بدایة السبعینات تأسست شركة التأمین السعودیة، وفي سنة 

تأسست شركة البحر األحمر ثم الشركة السعودیة المتحدة للتأمین في سنة  1974

1976.  

عن ھیئة كبار العلماء وقررت أن التأمین  51القرار رقم  صدر 1997خالل سنة 

، وبذلك اإلسالمیةھو صورة من عقود التبرع واعتبرتھ مقبوال في الشریعة  التعاوني

وسمیت بعد ذلك بالشركة التعاونیة للتأمین  1986تأسست الشركة الوطنیة للتامین سنة 

كبیرة من أقساط التأمین  المشروعات الكبرى واالحتفاظ بنسبة بھدف التأمین على
داخل المملكة، وأصبح التأمین التعاوني ھو الشكل الذي یقدم من خاللھ التأمین بالمملكة 
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  الشرعیة. السعودیة وذلك لجوازه من الناحیة

  لسوق التأمین اإلجمالیةالمؤشرات  1-1

حیث   2013شركة خالل سنة  35مین التعاونيألشركات الت اإلجماليبلغ العدد  

شركة حصلت على تصریح  27،منھا  لایرملیون  9990 أموالھارؤوس  إجمالي بلغ

شركات وافق مجلس الوزراء على منح الترخیص بتأسیسھا،  4بمزاولة النشاط، و

سھم ولم تحصل على تصریح بممارسة النشاط. وشركة واحدة مدرجة بسوق األ

سعودي خالل سنة مین الألسوق الت اإلجمالیةیبین المؤشرات  )02رقم ( والجدول

2013.  

  مینأكثافة الت  2 -1

مین المكتتب أقساط التأجمالي إمین أي أعلى التالفرد  نفاقإمین معدل أتمثل كثافة الت
على الخدمات التأمینیة   األفرادنفاق إبھا مقسومة على عدد السكان. وقد ارتفع مستوى 

مین أن العام والتمیأالت إلجماليبالنسبة  2013- 2005خالل الفترة  الممتدة بین 

ویرجع ذلك    مین الحمایة و االدخار منخفضة،أالصحي، بینما ظلت نسبة كثافة ت
والجدول    مین الحمایة و االدخار.أمین خاصة تأبعدم شرعیة الت األفرادالعتقاد 

  .2013-2005مین خالل الفترة أیبین كثافة سوق الت) 03رقم(

  النشاطقساط المكتتب بھا حسب نوع صافي األ  1-3

مین بعد أقساط المحتفظ بھا من قبل شركات التقساط المكتتب بھا ھي األصافي األ 
مین المحلیة والدولیة . والجدول أعادة التإالمتنازل عنھا لفائدة شركات  األقساطخصم 

- 2005قساط المكتتبة حسب نوع النشاط خالل الفترة(یبین صافي األ )04رقم(

2013:(  

مین السعودي نموا كبیرا أحقق سوق الت 2013 -2005ین خالل الفترة الممتدة ب

ملیار لایر سنة  3,2مین المكتتبة من أقساط التأ إجماليحیث ارتفع  % 35بمعدل 

لى إقساط  ویرجع ھذا االرتفاع الكبیر في األ  2013ملیار سنة   19,24الى  2005

مین أللت رياإلجبامین والمتمثلة في الفرض أالتغیرات التي طرأت على سوق الت
  مین على المركبات.أالصحي والت

كبر نسبة من النشاط التأمیني داخل أمین الصحي على أو نالحظ سیطرة قطاع الت
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         2005سنة  %34,5مقابل  2010سنة  %60,34السوق، حیث حقق نسبة 

لى صدور النظام الرسمي إجع ذلك رقساط ،ویجمالي األإمن  2013سنة  %59,5و

جبر كافة المؤسسات و الشركات على  توفیر التغطیة أین الصحي والذي مأالملزم للت

شركات وھي:  التعاونیة،  03التأمینیة لموظفیھا. وقد سیطر على ھذا القطاع 

مین على أواحتل الت قساط المكتتبة.جمالي األإمن  %77میدغلف، وبوبا بنسبة 

سنة  % 31 إلىل كل مستقر ووصشالمركبات المرتبة الثانیة وحقق معدل نمو ب

  90,5نسبة  مین على المركباتأمین الصحي والتأحقق الت 2013، وخالل سنة 2013

مین األخرى بنسب ضئیلة في أنواع التأمین، بینما تساھم أقساط التأجمالي إمن %

  مین على الحمایة واالدخار .أقساط ، خاصة التجمالي األإ

  ردن تجربة األ-3

شركة ومن بینھا  25:  2014ردن سنة املة في األمین العأبلغ عدد شركات الت  

و        ، میتالفالیكو)مین على الحیاة أمریكیة للت(الشركة األ جنبیة واحدةأمین أشركة ت
  مین تكافلیة:أثالث شركات ت

  .1996المحدودة تأسست سنة  اإلسالمیةمین أشركة الت - 

  .2008مین تأسست سنة أولى للتالشركة األ -

 مینأوتمت تصفیتھا من قبل ھیئة الت 2007للتكافل تأسست سنة  شركة بركة -

  .2014بدایة سنة األردنیةفي 

  تطور نشاط التأمین التكافلي 3-1

مین التكافلي خالل أتطور نشاط الت )06و( )05( رقم ینسنبین من خالل الجدول

           . 2013 -2008الفترة الممتدة بین 

ردن عرف مین التكافلي في األأن نشاط التأب جدولیناألرقام الواردة بالنالحظ من   

مین المكتتبة لسنة أقساط التأحیث وصلت  2013 -2008نموا طردیا خالل الفترة 

مین أقساط التأجمالي إمن  %9ه األقساط نسبة ذملیون دینار   وشكلت ھ 2013:3,8

قساط المكتتبة ولى من حیث حجم األمین المركبات المرتبة األأالمكتتبة . واحتل فرع ت
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ویرجع    ،2013قساط سنة جمالي األإمن  % 40,8طوال فترة الدراسة و شكل نسبة 

، ویأتي فرع األردنیةمین ألزامیة ھذا النوع من التأمین من قبل ھیئة التإلى إذلك 

وفي المرتبة  2013سنة  26%مین الطبي في المرتبة الثانیة و الذي حقق نسبةأالت

 5,8والتأمین البحري في المرتبة الرابعة ب  %13,9حریق بنسبة مین الأالثالثة فرع ت

%.  

  أعمال التأمین التكافلي: نتائج  3-2

      اإلسالمیةمین أن كل من شركة التأ )07( رقم نالحظ من خالل الجدول

ا من ملى حصتھإسواء بالنسبة  2011مین حققتا خسائر خالل سنة أولى للتوالشركة األ

مین أحیث سجلت شركة الت ،عمال التكافلأا من ملنسبة لحصتھو باأعمال السوق أ

دینار ،  1816ولى دینار بینما سجلت الشركة األ 2677خسارة قدرھا  اإلسالمیة

لى الخسائر التي تتحملھا الشركات ضمن فرعي تأمین إویرجع السبب في ذلك 
ر الربحیة مین الصحي. وتشكل ھذه الخسائر عقبة في تحسن نسبة تطوأالمركبات والت

دینار خالل سنة  2415140للشركات.  بینما حققت شركة بركة للتكافل خسائر بقیمة 

  .2012وقد توقفت عن النشاط خالل سنة  2011

  الخاتمة

  من خالل دراستنا توصلنا إلى النتائج التالیة:

سمح نظام التأمین التكافلي بتقدیم نماذج تم إثبات صحة فرضیة البحث حیث  -
       الوكالة ،مین التجاري كالمضاربةأسالمیة خالیة من الربا مقارنة بالتإ اقتصادیة
یمكن  وبذلك ،والتي ساھمت في جعل النظام أكثر جاذبیة لرؤوس األموال والوقف

  اعتباره البدیل الشرعي للتأمین التجاري الذي تشوبھ العدید من المخالفات الشرعیة.

حام میدان المنافسة نسبیا، والدلیل على ذلك مین التكافلي في اقتأنجحت صناعة الت -
مین التقلیدي بالتحول إلى االلتزام بأحكام الشریعة أھو قیام العدید من شركات الت

مین اإلسالمي بتدعیم منظومة أاإلسالمیة في العدید من الدول، وقد قامت صناعة الت
لمؤسسات االقتصاد اإلسالمي من خالل التخفیف من المخاطر التي تتعرض لھا ا

ن شركات التأمین اإلسالمیة جاءت مكملة لدورة أ اإلسالمیة في مختلف منتجاتھا، حیث
  .االقتصاد اإلسالمي التي ابتدأتھا البنوك اإلسالمیة

  تعتبر مبادئ التأمین التكافلي عناصر جذب وتسویق لمنتجات التكافل. -

ثرا ایجابیا أ یةاإلسالممین التكافلي بمجموعة من الدول أنتج عن تطبیق الت -
ممارسة نشاط التأمین  إلى، خاصة الدول التي تحولت مین فیھاأواضحا على صناعة الت
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  التكافلي كلیا مثل السعودیة.

تعتبر تجربة شركة سالمة للتأمین التكافلي الوحیدة في الجزائر ومع ذلك فقد  -
  حققت تطورا ونموا في أعمالھا.

  مي تواجھ العدید من التحدیات منھا:مین اإلسالأومع ذلك الزلت صناعة الت 

 مین التكافلي اإلسالمي حیث تخضع معظمھاأغیاب التشریع المنظم لصناعة الت -
  تجاري.مین الألى قوانین التإ

مین أمین اإلسالمیة والتي تعد ضروریة لشركات التأنقص في شركات إعادة الت -
  .مین األخطار الكبرى التي تفوق طاقاتھاأجل إعادة تأمن 

أھمیة زیادة الوعي التأمیني والسیما ثقافة التكافل لدى شرائح المجتمع المختلفة  -
من خالل قیام شركات التأمین اإلسالمي بتكثیف حمالت إعالمیة ضخمة بھدف إقناع 

  .مینأمین وشركات التأن تخطو باتجاه التأتلك الشرائح المستھدفة ب

 

  

  
  الجداول واألشكالملحق 

  2012-2005خالل الفترة  شركة سالمةتطور مبیعات ) 01الجدول رقم (

  الوحدة: ملیون دج
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  خطار/السنواتاأل

  2015  2000  1865  1826  1346  900  717  472  السیارات

  227  230  185  194  184  150  75  56  األخطار البسیطة

خطار أ
  المؤسسات

92  159  214  162  307  553  468  678  

  180  57  41  96  91  161  75  32  خطار النقلأ

تأمینات 
  شخاصاأل

02  28  79  92  123  159  95  -  

  3100  2850  2803  2546  1875  1504  1054  654  المجموع

Source : Rapport annuel de la compagnie SALAMA ,Année 2014 , p 10 

  

  2013- 2005ترة ) تطور رقم أعمال وتعویضات شركة سالمة خالل الف1الشكل رقم(

  الوحدة : ملیون دج
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  2013مین السعودي سنة ألسوق الت اإلجمالیةالمؤشرات  )2الجدول رقم (

  لایر الوحدة:
  
  
  
  
  
  
  

  مجلس بمنطقة دول مینأدراسة تحلیلیة ألداء صناعة الت المصدر: صالح الشعبي،

بو ظبي أ 2014ماي 19-18مین التعاوني أ،الملتقى الخامس للتلتعاون الخلیجيا

  شركة 35  الشركات المرخصة

  شركات 4  الشركات تحت التأسیس

  120  مینأشركات وكاالت الت

ب��الملیون  م��وال الش��ركات المرخص��ةأجم��الي رؤوس إ

  لایر

9990  

  8000  عدد العاملین

ملیون  1000  س المالأكبر شركة من حیث حجم رأ

  لایر

  ملیون لایر 100  س المالأصغر شركة من حیث حجم رأ
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  .668ص ،اإلمارات

  ) 2013- 2005(الفترةخالل  لسوق التأمین السعودي مینأ) كثافة الت3الجدول رقم (

  الوحدة : لایر
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  نوع النشاط

  العاممین أالت
  

155.3  189,9  216,5  222,5  248,9  247,8  290,8  308,3  393,9  

مین أالت
  الصحي

59,3  93,8  127,8  193,7  287,4  320,2  357,8  368,5  441,7  

مین الحمایة أت
  واالدخار

8,4  9,2  13,6  23,9  39,5  35,8  33,4  30,4  28,9  

  864,5  725,2  682  603,9  575,8  440,1  357,9  292,9  223  المجموع

مین، ألمصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، االدارة العامة للرقابة على شركات التا

  38، ص2013مین السعودي، أتقریر سوق الت

  
  

حسب نوع النشاط لسوق التأمین السعودي  المكتتبة  األقساط) صافي 4الجدول رقم (

  )2013-2005( خالل الفترة
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  ملیون لایر                       الوحدة:

  

  39، ص2013، مرجع سابقالمصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي،         

  
  
  

  مینأساط التقأ إجماليمن  األردنیة مین التكافليأ) نصیب شركات الت5الجدول رقم (

  2012-2008خالل الفترة 

  الوحدة: ألف دینار

  السنة
  نوع النشاط

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

مین ضد أالت
الحوادث 

  والمسؤولیات

182,7  243,4  213,2  217,3  244,3  

  

275,9  279 ,8 329  391  

مین على أالت
  المركبات

1486,9  1814,1  2297,3  2458,7  2944,1  3098,8  3710,6  4408,2  5967  

مین على أالت
     الممتلكات 

  و ضد الحریق

69,2  80,8  84,1  40,95  105,1  126,5  135,5  203,2  281,6  

  241,5  229,5  204,9  175,2  183,2  201,5  169,8  124,4  112,7  مین البحريأالت

مین على أالت
  الطیران

4  4,3  3,6  5,5  1,1  4,8  1,2  2,4  3,6  

مین على أالت
  الطاقة

0,1  0  2,4  0,9  5,2  7,6  7,4  7,3  7,5  

مین أالت
  الھندسي

56,8  84,2  97,6  122,2  125,3  113,9  131,2  165,9  180,3  

مین أجمالي التإ
  العام

1912,5  2351,2  2873,9  3101,6  3608,4  3802,9  4470,9  5345,5  7072,7  

مین أاجمالي الت
  الصحي

1106,6  1842,5  2403,1  3750,9  5556,9  7120  8225,1  9951,3  11456,0  

مین أجمالي تإ
الحمایة 
  االدخار

149,7  153,2  266,8  468,2  908  876,8  841,2  767  714  

  6, 19242  16063,8  13537  11799,8  11073,2  7320,6  5543,8  4346,9  3168,8  اإلجمالي
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  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  2501  2024  1598  1250 1210  مین البحريأالت

  7426  6776  6240  5226  1992  مین الحریقأت

  16049  12660  16508  14564  11563  اإللزاميمین أالت

  12356  9647  12725  10723  8157  مین المركباتأت

  3692  2914  3782  3841  3405  مین التكمیليأالت

  -  -  -  -  -  مین االئتمانأت

  1009  603  643  653  439  تأمین الحوادث العامة

  26985  22065  24990  21676  15206  مینات العامةأمجموع الت

  2796  2189  1981  1638  1320  مین الحیاةأت

  10021  5938  5553  5132  4385  مین الطبيأالت

  39804  30193  32525  28447  20912  المجموع

، 2012: االتحاد األردني لشركات التأمین، تقریر سوق التأمین األردني المصدر

  .43، ص  2014لالتحاد العربي للتأمین ،مصر   المؤتمر العام الثالثون

    2013)إجمالي أقساط التأمین لشركتي التأمین األردنیة خالل سنة 6الجدول رقم (

  أردني رالوحدة: دینا

شركة التأمین   الشركة

  اإلسالمیة

الشركة األولى 

  للتأمین 

النسبة المئویة من إجمالي 

  اإلنتاج

 40,8%  8469844 8491759  تأمین المركبات

  5,8%  740349  909916  التأمین البحري 

  13,9%  5817557  2055083  تأمین الحریق

  26%  6118351  4636386  التأمین الطبي

  %13,5  642716  406635  أخرى فروع

 100%  22397313 16499799  المجموع

  .57، 34 ص ، ص2013المصدر: التقاریر السنویة لسنة 

  

للسنوات  لشركات التأمین األردنیة مین التكافليأعمال التأ) نتائج 7الجدول رقم ( 

2011-2012  
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  أردني دینار :الوحدة

  

  الشركة   

نسبة حصة الشركة من   خسارة الشركة  أوربح 

  و خسارة السوقأح رب

نسبة حصة الشركة من 

  و خسارة  التكافلأربح 

2011  2012  2011  2012  2011  2012  

مین أالت شركة

  اإلسالمیة

440682 97362  2777 -  4344  2677 -  4344  

ولى الشركة األ

  مینأللت

302666  126751  2550 -  144  1816 -  5656  

شركة بركة 

  للتكافل

-2415140  -  20349  -  14493  -  

  .60، 36 ص ، ص2013: التقاریر السنویة لسنة لمصدرا 

  
  
  
  
  

  الھوامش

، دار الفكر الجامعي اإلسالمیةحمد محمد لطفي، المشكالت العلمیة والحلول أ -  1

  .2007،اإلسكندریة

الكویت (د. ط)  –دار العروبة  –بلتاجي: عقود التأمین من وجھة الفقھ اإلسالمي  محمد -2

  .م1982

  .لمائدةسورة ا 2اآلیة -3

  .، سورة العصر 3-1االیات -4

، حقیقتھ، أنواعھ و مشروعیتھ، مؤتمر اإلسالميالتأمین التعاوني حسن علي الشاذلي، -5

األردن، ، 2010افریل 13-11منھ، من  اإلسالمیةالتأمین التعاوني، أبعاده وموقف الشریعة 

  .24 ص

  .24السابق، ص  المرجع -6
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