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:ملخص
 اركع ىنىنب لنيتكلياتىنىنني00-59  ي ىنىنجلم يىنىنم اريىنىنجل م ىن302 مبقكضىنىنن لىنىنا ارىنىنني

تبىنىنا ارعىنىنجلز اريانىنىنجل لتىنىنني اتكىنىنلي اتك ىنىنني

اسكجنيلة ت تداءا ارك ىنجلم تخذىنب لىنم يىنم يتا ىنب اتتجىنني اتىنب اققىنم لىنبا اتعىن ني يىنم اتكىنلي ذني ىنة لعىند ارليىنة ا ك ىنني ة ت ىنتة
. وكبا ا تكحنيق لجلكب اتدول اإلسالياة اتيت اتبعت لبا اتتهج يتب يني قنيمب اتت ف جلن3002
ستحنيول يم ذالل لبا اتبحث ات عف عم اربىنني وارسىنا اتىنيت تضىن تهني لىنا ارىنني ارىنبكلم واتبحىنث ا يىندا يلا قكهىنني
 تىنلي ت ىنني:  الكلماا المفتاحيا.وارسا اتيت تل ني إتاهني اتفقىنم اإلسىنالي واتىنيت كجلسىنت ع ىنن لما اتلا ىنع

وجتنيوهبني يع اربني

.إسالي ؛ تعنيون ؛ تربز ؛ تدوق ارعنيمك ؛ شبنيك ت ني ني

Abstract:
The Algerian legislator adopted the takaful insurance system, pursuant to Article 203 bis of Order No.
95-07 relating to insurance, in response to the appeals for its adoption, out of the success achieved by this
form of insurance, especially after the economic crisis of 2008, as well as joining with the Muslim countries
that followed this approach for nearly half a century.
We will try, through this research, to reveal the principles and foundations contained in the text of the
aforementioned article, and to examine their compatibility and their response to the principles and
foundations reached by Islamic jurisprudence that were devoted in practice.
Keywords: lslamic takaful insurance ; cooperation ; donation ; Participants' funds ; takaful counter.
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مقــدمــة:
مت ارعجلز اريانجل لا ني اريجل م  00-59اركع ب لنيتكلياتني لنيرني  302ي جلم وذتك عم طجل ب ارني  302يم نيللن م
 31-35ارؤمخ ا 33

رب  3035اركض م نيللن ارنيتاة ت تة .3030
اإلسالي وا تكحنيق لجلكب اتدول اإلسالياة اتيت اتبعت

جنيء لبا اتكعد ني اسكجنيلة ت تداءا ارك جلم يم لجني تبين اتكلي اتك ني

الل يعجلوعاة اتكلي اتكجنيم اتكق اد

لبا اتتهج يتب يني قنيمب اتت ف جلن لعد تجل لنيتج عم اذكالف اتفقهنيء واتبنياث ار
اتب ابب ا مجاع ول اتعنيمل كت لذج اد ث.

إن ارتحن اتب س م ارعجلز اريانجل إمنني لل اسك نيل رعجلوز آذجل لل تبين ات ري ة اإلسالياة

()1

المهني

ني اآلذجل حباث

مي م لن كحقب جنني لادمهني ا غانيب اآلذجل لبا لنيإلضني ة إىل لن تنيعيت ار نيمف واتكلي للجم عني تجللاه ني عال ة يكاتة وهلني لثجل
ي لس ع ن ا ك ني ني اتدول ويجلكيلني ارنييل لني هب ني تقنيس مجة تقد لبه اتدول يم اتتنيااة ا ك ني ة.
تض م اتكعد ني يني وااد مت هبني ارعجلز نيللن اتكلي

هني إىل ثالث قجلا

ااث

اتكلي إلي نيلاة "إججلاء يعنييال تلي ع ن ش ني ت ني ني" .ليني اتفقجل اتثنيلاة خ

جل ا اروىل لفكح اجملنيل تعجلكني

هني ت كعجل ف لتتني اتكلي اتك ني

حمنيو إلجلال لس م

واآلتاني اتيت حيكنيجهني ا اتكاباب .ولشنيم ا اتفقجل اتثنيتثة لن شجلوط وكافاني تاباب لبه ارني سا لن عم طجل ب اتكتتا .
ستحنيول يم ذالل لبه ارني لن ل كخجلج اربني
وارسا اتيت تل ني إتاهني اتفقم اإلسالي

وارسا اتيت ل ح عتهني ارعجلز واتبحث ا يدا يلا قكهني وجتنيوهبني يع اربني

لنيإلضني ة إىل جنيلب اآلتاني اتيت ذكجل ض م ارني ويدا تانيلقهني يع اآلتاني اتيت طجلات يم

ذالل اتكجنيمب ارخك فة ت دول اتيت طبقت ع اني لبا اتتلز يم اتكلي

ولل يني

ح تتني لإعانيء لم وتل يقكضبة عم يني مي م لن حي م

اتكتتا اتب ساتت لبا اتتعنيط ولل يني د عتني تكق ا لبه اتدماسة إىل لقاك لسنيساك
اتك ني

وخن ا اتثنيلاة تخسا اتفتاة و بني ذتك كع ع اتني حتد د يفهل اتكلي اتك ني

لكتنيول ا اروىل ارسا اتعجلعاة ت كلي
وذتك ا ب اتكف اني اآليت:

أوال :تعريف التأمين التكافلي:
مياي اتبعض ا جمنيل تعجل ف اتكلي ل فة عنيية واتكلي اتك ني

ل فة ذني ة ل تعجل ف اتكلي اتك ني

لنيعكبنيمه لتنييني()1

وتعجل فم لنيعكبنيمه عقدا(.)2

 - 1خب لص لبا ارلضلز دم:
 اتتتني م  03-30يؤمخ ا  30مجب عني  3113ارلا ب  39ينيمس ستة  3030حيد اتع اني اتبت اة اركع قة لنيت ري ة اإلسالياة و لاعد ممنيمسكهني يم طجلف اتبتلكوارؤس ني ارنيتاة ج م عد  31لكنيم خ  31ينيمس .3030
 -اتتتني م  02-30يؤمخ ا  30مجب عني  3113ارلا ب  39ينيمس ستة  3030كع ب لتتني ض نين اتل انع ار جل اة ج م عد  31لكنيم خ  31ينيمس .3030
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 -1تعريف التأمين التكافلي باعتباره نظاما :ت دا ارعجلز اريانجل يم ذالل ارني  302ي جلم يم اريجل م  00-59اركع ب
لنيتكلياتني ( )1تكعجل ف اتكلي اتك ني
تعني د

حباث لوم ا اتفقجل اتثنيلاة يم ارني اربكلم لن "اتكلي اتك ني

لل لتني تلي

عك د ع ن لس لب

تخجلط ام لشخنيص طباعالن و/لو يعتل لن ا ب ع اه اس "ارعنيمكلن" .و عجلز ارعنيمكلن اتب م كعهدون مب نيعد لعضه

اتبعض ا انيتة ادوث خمنيطجل لو ا هنني ة يد عقد اتكلي اتك ني
ارد لعة ع ن لبا اتتحل لإلعنيء تدوق
اتكلي اتك ني

يع يبني

لد ع يب غ ا ش ني تربز

ن "ي نيمهة" وت ح ار نيمهني

ن " تدوق ارعنيمك " لو "ا نيب ارعنيمك " وتكلا ب اتع اني وار عنيل اركع قة للع نيل

اتعجل عة اإلسالياة اتيت جيب اارتايهني".

و د تفني ا ارعجلز تعجل ف لبا اتتلز يم اتتعنيط لنيعكبنيمه عقدا وعجل م لنيعكبنيمه لتنييني قل ع ن يبني
تاة اتيت مي م جتنيل هني عتد اتك د ت كلي لع ني عني واتكلي اتك ني
عقد اتكلي اتكجنيم رني فجلضم يم يعنيي ة غ ب اهني اتغجلم واتجللني ا ا

ولسا نيلللاة ا ك ني ة ولذجلا

لع ني ذنيص .ذني ة ولن لعض اتفقهنيء ار

()2

د مض

قب لن اتكلي إذا لتجللني إتام كتتني ربل ام جنيلب اتكعنيون

واتك ني ني تكفكات ارذانيم اتيت د كعجلا هلني ار جلا وار نيعني اتيت تبتكم كلس لب محني ة يم لبه ارخنيطجل.
ار كع ة تكج اده ع ن لما اتلا ع وتبقن ار للني

ويه ني م إن ارعجلز د ض ً م لبا اتكعجل ف لل ذ نين م واآلتاني
ارذجلا وطجل قة تتتا م لنيتع ني اتكف ا ل يلضلز اتكتتا اتب لشنيم إتام ارعجلز ا اتفقجل ارذري يم ارني اربكلم .
وجد جل لنيتبكجل لن ت د ارعجلز اريانجل تكعجل ف اتكلي اتك ني

لن لبتك د يايه عم اتكلي اتكق اد ( )3يم ذالل ارسا

ارخك فة اتيت سج هني ا لا ارني اربكلم يع تني لن لبا اتتلز يم اتكلي خيك ف اذكال ني لاتني عم اتكلي اتكجنيم ذ ل ني و فه يم
ذتك لن اتكلي اتك ني

خيضع ت ثري يم ارا ني اتلام ا نيللن اتكلي خل ل اني مح هني تعجل ف ارني  302ي جلم إ يني اشرتك

ام يع اتكلي اتكق اد و كعنيما ا لفا اتل ت يع لا ني اتعجل عة اإلسالياة ولل يني ف جل يم جهة لذجلا لن ارعجلز د تجلك حتد د
شجلوط وكافاني ممنيمسة لبا اتتعنيط ت كتتا اتب سا دم اقني.
 - 1مت ارعجلز اريانجل لا ني اريجل م  00-59اركع ب لنيتكلياتني لنيرني  302ي جلم وذتك عم طجل ب ارني  302يم نيللن م  31-35ارؤمخ ا 33
 3035اركض م نيللن ارنيتاة ت تة .3030

رب

 - 2ع ن سباني ارثنيل :ع حم اتد م اتقجل اغ يفهل اتكلي اتكعنيوين ينيلاكم وضلالام ويعل نيتم ماسة قهاة ا ك ني ة حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه
وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم ل ني  32-33ل جل ني  3030لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ارم ن ص ص.9-2
 - 3وم تعجل ف اتكلي ا لا ارني  135يم اتقنيللن اردين اتيت جنيء اهني لن " :التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي

اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتب أو أي تعويض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أي

دفع مالي أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

ج م م  32ات ني م ا  02ينيمس ) .3559
ول دوم نيللن اتكلي ارد د (ليجل م  00-59يؤمخ ا  39تني جل ستة  3559كع ب لنيتكلياتني ارعدل وارك
لشنيم ارعجلز إىل اتكعجل ف اتب وم لنيرني ات نيلقة ولعني انيغكم ولتفا ارفهل ااث لوم ا لا ارني  3يتم إىل " :إن اتكلي ا يفهل ارني  135يم اتقنيللن اردين
عقد كي ارؤي م مبقكضنيه للن ؤ إىل ارؤيم تم لو اتغري ار كفاد اتب اشرتط اتكلي ت نيحلم يب غني يم ارنيل لو إ جلا ا لو ل ل اء ينييل آذجل ا انيتة حتقب اخلاجل ارب ا
اتعقد وذتك يقنيلني ل نيط لو ل ة لز ينيتاة لذجلا ".
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اتيت تقاهني ارعكغ لن ا جمنيل اتكلي اإلسالي ججلاء غانيب لائة يتنيسبة يم

اتكعجل عني تكالء يع لبا اتتلز يم اتكلي (.)1
لبا وت تف اريانجل بني دوم لبا اتكعد ني تقنيللن اتكلي يم اتدول اتيت
ارنيتاة اإلسالياة.و ع ني لا ارني  302ي جلم ات بتة اروىل تبتنيء لتني نيللين

ح لتنييهني اتقنيللين لل لتني ذنيص ت خديني
ح مبثني لبه ارلعاة اذني اتدوتة لنيإلضني ة إىل

ا عرتاف لنيت ري ة اإلسالياة ولل يني عاد ت تاف اريانجل ض م اتتت اتقنيلللاة اتيت ت ح لكقدمي ذديني ينيتاة اسالياة يم ذالل سم
لال ذني ة تتت يثني لبه اخلديني (.)2
 -2تعريف التأمين التكافلي باعتباره عقدا:
لتنيك اتعد د يم اتكعجل فني اتيت عجل ت اتكلي اتك ني
يؤمتجلا

يم ذالل كللم عقدا سلاء دم لبه اتكعجل فني عم لائني ع اة لو

قهاة لو عم طجل ب جهل جل ة واتيت مي م إ جلا جنيلبني يتهني:
عجل م اتبعض ع ن للم" :اتفنيق ل شجلكة اتكلي اإلسالي لنيعكبنيملني ممث ة هلائة ارعرتك (ا نيب اتكلي

لو تدوق اتكلي ) ول

اتجلاغب ا اتكلي (شخا طباع لو نيللين) ع ن بلتم عضلاً ا لائة ارعرتك واتكيايم لد ع يب غ يع ل (اتق ط) ع ن سباني اتكربز لم
ولعلانده ت نيحل ا نيب اتكلي ع ن لن د ع تم عتد و لز اخلاجل طبقنيً تلثاقة اتكلي وارسا اتفتاة واتتتني ارسنيس ت عجلكة"(.)3
لات ني عجل م اتبعض اآلذجل ع ن للم" :عقد تلي مجنيع

كي مبلجبم كني يعرتك ام لد ع يب غ يع يم ارنيل ع ن سباني اتكربز

تكعل ض اركضجلم م يته ع ن لسنيس اتك ني ني واتكضنييم عتد حتقب اخلاجل ارؤيم يتم تدام ام اتع اني اتكلياتاة يم بني شجلكة يكخ

ة

ع ن لسنيس اتلكنيتة للججل يع ل "(.)4
ويم اتكعجل فني اتيت ديت يم طجلف اهلائني اتع اة واجملنييع اتفقهاة لبكجل يني
 - 1خنا لنيتبكجل شجلكة اتكلي سالية لنيعكبنيملني اتعجلكة اتلاا د اتيت تكعنييني لنيتكلي اتك ني
م  11ات ني م لكنيم خ  03جل اة  3001عم ول جل ارنيتاة.

:

اإلسالي مغ غانيب اتت لص ارتت ة تم .اعك د لبه اتعجلكة مبقكضن اتقجلام

الل لبا ارلضلز للتجل :سعل وتاد جتجللة سالية ت كلياتني اريانجل ا ت ل ب اتكلي اتك ني ا ات لق اريانجل حبث د ض م لدو يؤس ني اتكلي اتك ني واتكلي
اتكق اد ل ارسا اتتتجل ة واتكججللة اتكاباقاة ارتعقد لي  31-39ل جل ني  3033جبنييعة جلاني عبنيس سااف اريانجل يم تتتا خمرب اتعجلاكة وا سكث نيم ا
ارؤس ني ات غري واركلساة ا اتفضنيء ارومو يغنيميب.
 - 2الل لبه اتك نيلاف للتجل :مالعة عدو ة ارعنيكني اتيت تلاجم اتكلي اتكعنيوين حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم ل ني
 32-33ل جل ني  3030لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ارم ن ص.3
 - 3ع حم اتد م اتقجل اغ اتكلي اإلسالي ماسة قهاة تل ا اة ككنيب ات رتوين.
يكني ع ن اتجلالطhttp://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=107 :
مت ا طالز ع ام ل  3030/02/31ع ن ات نيعة.39:21:
 - 4ي ح اتكلي اإلسالي ص . 02لوم ه :باا عيا اتغتنيمي اتكلي اتكعنيوين يفهليم تل ا م اتعجلع وضلالام حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه
وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم ل ني  32-33ل جل ني  3030لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ارم ن ص.2
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السنة5252 :

اتكعجل ف اتب لوم ه جم ع اتفقم اإلسالي اتدويل ارتبثب عم يتت ة اتكعنيون اإلسالي إذ عجلف اتكلي اتكعنيوين لو اتك ني

لللم" :

اشرتاك جم لعة يم ارشخنيص كعجلضلن خلاجل لو لذانيم يعاتة ع ن لن د ع كني يته يب غني يعاتني ع ن سباني اتكعنيون ت تدوق غري لني ف
و قني ت عقل ارربية واتكعجل عني ارتت ة"(.)1

ت جللح تكعل ض ارضجلام اتيت د ت اب ل ني يته إذا حتقب اخلاجل ارع
وجنيء ا ارعانيم اتعجلع م  31اخلنيص لنيتكلي اإلسالي

()2

لن اتكلي اتك ني

لل" :اتفنيق لشخنيص كعجلضلن رذانيم يعاتة

ع ن تالا ارضجلام اتتنيشئة عم لبه ارذانيم وذتك لد ع اشرتاكني ع ن لسنيس ا تكيا لنيتكربز و ك لن يم ذتك تدوق تلي تم ا
اتعخ اة ا عكبنيم ة وتم ذية ينيتاة ي كق ة ك يتم اتكعل ض عم ارضجلام اتيت ت حب لاد ارعرتك يم ججلاء و لز ارذانيم ارؤيم يتهني
وذتك طبقني ت لانح واتلثنينب .و كلىل إ ام لبا ات تدوق لائة خمكنيم يم مح ة اتلثنينب لو تد جله شجلكة ي نيمهة للججل تقل لإ ام لع نيل اتكلي
واسكث نيم يلجل ا ات تدوق"(.)3
لبا وجتدم ا شنيم إىل للم ا ا ح ع ن لبا اتكلي عد ت اني :
تعني ت اكم لنيتكلي اتك ني

اتكلي اإلسالي

واتكلي اتكعنيوين واتكلي اتكبني يل

ل ارادث إذ اسكخديت لعد اتتدو اتيت عقد لنيخلجلطل ستة  3559ومح ت لفا اتك اة(.)4

ثانيا :األسس الشرعية للتأمين التكافلي:
ع د ارعجلز اريانجل ع ن إلجلال لل ارسا اتعجلعاة اتيت با ع اهني اتكلي اتك ني

واتيت ا جللني ا ثالث :لن كعهد ارعنيمكلن

مب نيعد لعضه اتبعض ا انيتة ادوث خمنيطجل( )2ولد ع يب غ ا ش ني تربز ( )3ع ن لن تكلا ب اتع اني وار عنيل اركع قة للع نيل
اتكلي اتك ني

يع يبني

اتعجل عة اإلسالياة(.)1

 -1االلتزام بأحكام الشريع اإلسالمي في جميع أعمال التأمين ونشاطاته:

 - 1ارني اروىل يم جلام جم ع اتفقم اإلسالي م  )33/1( 300 :لعلن ارا ني واتضلالط اتعجلعاة رسا اتكلي اتكعنيوين ارتعقد ا ومتم احلني ة واتععجل م يم
 33-32لل رب  3032اتجل نيا ار ة اتعجللاة ات عل ة .
التجل :عبد اتعي ي لم سعد اتدغاثجل اتقجلاما اجمل عاة ا ارعنييال ارنيتاة ع ن ارللاب اتفقهاة شب ة ارتلكة ص.11
يكني ع ن اتجلالط/https://www.alukah.net/library/0/137836 :
 - 2اعك د اجمل ا اتعجلع يعانيم اتكلي اإلسالي ا اجك نيعم ( )31ارتعقد ا ارد تة ارتلم ا اتفرت يم  33-0مجني ا اروىل  3130لىن ارلا ب  5-2للال 3001
و د مت إ دامه لكنيم خ  33مجني ا اروىل  3130لىن ارلا ب  9للال  . 3001ووم ا تقدمي لبا ارعانيم للم " :هدف يعانيم اتكلي اإلسالي إىل لانين ارا ني اتعجلعاة
ت كلي اإلسالي وذ نين م ولمكنيلم ويبني نم ولللاعم ووضع اتضلالط اتيت جيب يجلاعنيهتني يم بني ارؤس ني ارنيتاة اإلسالياة".
للتجل :ارعانيم اتعجلع م ( )31اتكلي اإلسالي لائة احملنيسبة وارجلاجعة ت ؤس ني ارنيتاة اإلسالياة.
 - 3ارعانيم اتعجلع م ( )3/31اتكلي اإلسالي

لائة احملنيسبة وارجلاجعة ت ؤس ني ارنيتاة اإلسالياة ص.122

 - 4يلسن ي افن اتقضني اقاقة اتكلي اتك ني حبث د ض م لدو يؤس ني اتكلي اتك ني واتكلي اتكق اد ل ارسا اتتتجل ة واتكججللة اتكاباقاة ارتعقد لي
 31-39ل جل ني  3033جبنييعة جلاني عبنيس سااف اريانجل يم تتتا خمرب اتعجلاكة وا سكث نيم ا ارؤس ني ات غري واركلساة ا اتفضنيء ارومو يغنيميب.
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واضح يم اتتا لن ارعجلز د جلا ع ن شجلكني اتكلي ا تكيا للا ني اتعجل عة اإلسالياة ا يني خيا اتكلي اتك ني
يتم ع ن الضبنيط لبه اتعجلكني هببه اربني

(أ) اجل ني

ا ار نيمسة وعتد الك نيم يتكجني جد د (ب).

أ -إلزام المشرع الجزائري شركا التأمين التي تعتمد التأمين التكافلي بأحكام ومبادئ الشريع :
اجلص ارعجلز اريانجل يم ذالل لا ارني  302ي جلم اربكلم ع ن لن ت لن كني اتع اني
يكلا قة يع لا ني ويبني

اتك ني
لو شبنيك
لنيآلتاني

وار عنيل اركع قة للع نيل اتكلي

اتعجل عة اإلسالياة ممني فاد لن شجلكني اتكلي اتيت ختكا هببا اتتلز يم اتكلي لو اتيت تعك ده كتني ب
اتعجل عة اإلسالياة سلاء تع ب ذتك

إهنني ختضع تجل نيلة لائة شجلعاة يه كهني اتبحث ا يدا تلا ب يعنييال شجلكة اتكلي ربني

لو لاجل قة اتع ني اتيت تتكهجهني لو لنيرتكجني اتكلياتاة اتيت تاجل ت كعنييني لو اىت ا طجل قة اسكث نيم ليلال ات تدوق إن كنين هلني

حمني.
و كفب لبا اتتا يع يني جنيء لم ارعانيم اتعجلع م ( )31اخلنيص لنيتكلي اإلسالي الل يبني
ااث لشنيم إىل للم جيب لن تا ع ن لبه اربني
" اتكيا اتعجلكة للا ني ويبني
شجلعني"

()1

واتب

اتكلي اإلسالي ولس م اتعجلعاة

وارسا ا اتتتني ارسنيس ت عجلكة لو ا ات لانح لو ا اتلثنينب واتيت يم لاتهني:

اتعجل عة اإلسالياة ا كني للعاكهني واسكث نيماهتني وخبني ة عد اتكلي ع ن احملجليني

ك ي يعم "تعا لائة م نيلة شجلعاة ت لن كنيوالني ي يية ت عجلكة ووجل إ ام م نيلة وتد اب شجلع

ولكد ارني احلني ة ععجل يم جلام جم ع اتفقم ا سالي ع ن لفا اربدل ااث لوم

لو ع ن لغجلاا حمجلية
اذ "(.)2

للم" :جيب ع ن إ ام اتكلي لن ت كي

للا ني اتعجل عة اإلسالياة ا مجاع لع نيل اتكلي ولعنيطنيتم واسكث نيماتم".ك ني لوجبت ارني اتثنيلاة ععجل يتم ع ن يتعل اتكلي اتكعنيوين
"تعا لائة م نيلة شجلعاة وجهنيل تد اب شجلع و قني رني وم ا جلام جم ع اتفقم اإلسالي اتدويل ذ اتجل  )35/2( 300 :لعلن ( وم
اتجل نيلة اتعجلعاة ا ضبط لع نيل اتبتلك اإلسالياة لمهاكهني شجلوطهني طجل قة ع هني) وختضع لبه اهلائة ا تعااتهني ولع نيهلني اتجل نيلاة رلا قة
اتجل نيلة اتعجلعاة ارجلكي ة إن وجد "(.)3
ولل يني جيجل اتع ني لم ا اتعد د يم شجلكني اتكلي اتك ني

ااث تع ني لبه اتعجلكني ع ن تعا خمك

ا اتعجل عة اإلسالياة

رجلا بة لع نيل ولعنيطني اتعجلكة واىت ارتكجني اتيت تكعنييني اهني ويدا اارتايهني تخا ني اتعجلعاة.
ب -الغاي من الرقاب الشرعي في شركا التأمين:

 - 1ارعانيم ( )31اتبتد (.)2/9
 - 2ارعانيم ( )31اتبتد (.)5/9
 - 3جلام جم ع اتفقم اإلسالي م  )33/1( 300 :لعلن ارا ني واتضلالط اتعجلعاة رسا اتكلي اتكعنيوين ارتعقد ا ومتم احلني ة واتععجل م يم  33-32لل رب
 3032اتجل نيا ار ة اتعجللاة ات عل ة .
التجل :عبد اتعي ي لم سعد اتدغاثجل اتقجلاما اجمل عاة ا ارعنييال ارنيتاة ع ن ارللاب اتفقهاة شب ة ارتلكة ص ص .10-11
يكني ع ن اتجلالطhttps://www.alukah.net/library/0/137836 :
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واتغني ة يم اتجل نيلة اتعجلعاة ا شجلكني اتكلي  -ا ب اتبعض -ل اتع ني ع ن "حتقاب ار حة حبفظ ارنيل يم جنيلب اتلجل
و مء ارف د عتم ل انيلكم عم لسبنيب

ني ه" ولبه اتجل نيلة د ت لن اذ اة ختا شجلكة اتكلي وت لن يم ض م جهنيللني اإل ام

ت لن ذنيمجاة تلكني رشخنيص ي كق

عم اتعجلكة د تلذب ش ني ي نيتب تد اب شجلع ختكا يم جنيلب لإ دام اتفكنيوا ذا اتعال ة

وتقل يم جنيلب آذجل لنيتع ني اتجل نييب .ويه ني م إن ارهنيل اتب تلكني إتام لبه اره ة ؤ
اتعجلعاة ( كلا) اتيت تتضبط هبني شجلكة اتكلي

ود

وظافك  :تك ثني اروىل ا وضع ارعني ري

ليني اتثنيلاة ه اتكلكد يم يدا ايكثنيل اتعجلكة تخا ني وارعني ري اتيت دم عم اهلائة

اتعجلعاة وسالية تتفابلني(.)1
 - 2نظام تأمين يقوم على أساس التعاون:
لشنيم اتتا إىل لن ارعنيمك

كعهدون مب نيعد لعضه اتبعض ا انيتة ادوث خمنيطجل هبه ار نيعد تدذني ض م اتكعنيون اتب

لجم ذ ا ني جملنيهبة ارخنيطجل اتيت د ت اب لعضني يته و تدمج لبا ض م اتكعنيون ع ن اترب واتكقلا و لن عم طجل ب اخنجلاط مجنيع ك
ن "ي نيمهة" وجم لز لبه ار نيمهني ارد لعة ت ح لإلعنيء تدوق ارعنيمك .

ام ع يب غ ا ش ني تربز

و د لشنيم اجمل ع اتفقه اإلسالي ا جلامه م  )33/1( 300ا يني تم اخلنيي ة ععجل ( )39هلبا اربدل حتت عتلان" :اتعال ة ل
ارعرتك ا تدوق اتكلي اتكعنيوين" إىل لن لبه اتعال ة ل "عال ة تعنيون جم لعة يم ارشخنيص ا ني لاته لد ع يبنيتغ حمد ررب
اتضجلم لو ج ب اتتفع اتب

د

ولل تعنيون يبين ع ن ار نيحمة وارلاسني وإلنياة اقلق لعضه اتبعض وتاا يبتاني

اب لادا يته

ع ن ارعنيوضة وارعنياتة و د اترتلح وا يثني ذتك غكفجل اتغجلم ات ثري و جيجل اتجللني" .و د سنيق اجمل ع اتفقه جم لعة يم اتعلالد
تؤكد لبه ارعنيين وتقل جنيلب اتفقم اتب تبا اتكلي اتك ني
ت بعض يته ت ااف شجلع تعقد اتكلي اتك ني

وا يني

كبد ني عم اتكلي اتكجنيم

ويم جهة لذجلا متثني لبه اتعلالد لنيتت بة

لعجلا لك جلف و إجينيل هلبه اتعلالد ا ب يني وم ا جلام اجمل ع سنيتف

اتبكجل:
أ -ا سكتني إىل لتم تعنيىلَ .. ﴿ :وتَىن َع َنيولُلاْ َعَن اتْ ِّرب َواتكَّىن ْق َلا َو َ تَىن َع َنيولُلاْ َعَن ا ِإل ِْْث َواتْ ُع ْد َو ِان [ ﴾..ارنيند  ]3:و ام ليجل يم اخلنيتب

لنيتكعنيون ع ن اترب واتكقلا.

ب -يني وم عم اتتيب

ن اهلل ع ام وس اتب

نيل( :إن ارشعجل إذا لمي لا ا اتغيو لو ني طعني عانيهل لنيرد تة مجعلا يني كنين

عتدل ا ثلب وااد ْث ا ك له لاته ا إلنيء وااد لنيت ل ة ه يين وللني يته ) يكفب ع ام ( .)2و د ع ب ا يني اتتلو ممحة اهلل ع ام ع ن
لبا احلد ث نينال" :وا لبا احلد ث ضا ة ارشعجل

و ضا ة اإل ثنيم وارلاسني و ضا ة ذ ط ارلوا ا ات فجل و ضا ة مجعهني ا ش ء

 - 1لسف لم عبد اهلل اتعبا اتجل نيلة اتعجلعاة ع ن شجلكني اتكلي اتكعنيوين حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم ل ني
 32-33ل جل ني  3030لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ارم ن ص ص.2-9
ككنيب ضنينني ات حنيلة لنيب يم ضنينني ارشعجل م
 - 2لذجلجم اتبخنيم ككنيب اتعجلكة لنيب اتعجلكة ا اتاعني واتتهد واتعجلوا م احلد ث ( )6842وي
احلد ث ( .)6022يكني ع ن يل ع "اد ث" http://hdith.com :
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عتد كهني ا احلضجل ْث تق  .وتاا ارجلا هببه اتق ة ارعجلو ة ا ككب اتفقم لعجلوطهني ويتعهني ا اتجللل ني

واشرتاط ارلاسني وغريلني

وإمنني ارجلا لتني إلنياة لعضه لعضني ويلاسنيهت لنيرلجل "(.)1

ج – واسكتدوا كبتك مبني مس لنيتتهد لو ارتنيلد ا ب يني لوم ه اتبخنيم ممحم اهلل ا ككنيب عتللم (كِكَنيب اتعجلكة لنيب :اتعجلكة
نيل و لل ُن ُجمنيلَةً لَو َىنبضةً َىنبضةً تَ َّ ني َمل ىنجل اتْ ِ ل َن ِا اتتىن ِ
وا وَكا ِ
ِا اتاَّعنيِ واتتىن ِ
ضني َوَل َبا
َّهد لَلْ ًسني لَ ْن َلْ ُك َني َل َبا لَىن ْع ً
ف ْ َ ةُ َيني ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ
َّهد َواتْ ُعُجل ِ َ ْ َ
ْ
َ َ ْ
ْ ََ ُ ْ ُ
ِ
اتب َل ِ
ك ُجمَ َنيلَةُ َّ
ب َواتْ ِفض َِّة َواتْ ِقَجلا ُن ِا اتكَّ ْ جل) وا ب الم اججل اتع قالين إن اتتهد  -ل جل اتتلن ولفكحهني" -إذجلاج اتقل
ضني َوَك َبت َ
لَىن ْع ً
لفقنيهت ع ن دم عد اتجل قة قنيل تتنيلدوا ولنيلد لعضه لعضني .وغنيتبنيً يني ت لن ارعنيمكة لنيتعجلوا واتاعني و دذني ام اتجللل ني

وت تم

اغكفجل ا اتتهد تثبل اتدتاني ع ن جلاله"(.)2
لبا يع ا شنيم إىل لن لبا اتكعنيون

لن عجلضاني وإمنني لد لن لن ع ن سباني ا تيا ولبا يني تض تكم عبنيم " كعهدون ...لد ع

يب غ ا ش ني تربز" ولل يني سا لن يلضلز اتتقاة ارلاتاة.
 - 3نظام يقوم أساس التبرع:
لذب ارعجلز اريانجل لنيرسنيس اتتتجل اتب
عتهني لل نيم اتكلي اتك ني

قا اتكلي اتك ني

ع ن اغة "ا تكيا لنيتكربز" (أ) مغ لن لبه ات اغة د خت ن

تاللكقني ا اتيت وجهت إتاهني (ب).

أ -اعتماد المشرع الجزائري صيغ "االلتزام بالتبرع":
إن حمني اتكعنيون اتب تض تكم ارني  302ي جلم ك ثني ا اتكيا ارعنيمك "لد ع يب غ ا ش ني تربز
لبه اتعبنيم لن جم لز ارعنيمك ارتخجلط ا ع اة اتكلي اتك ني

ويم لجني اجنني لبا ارعجلوز ع اه لن

ن (ي نيمهة)" وارجلا يم
نيمهلا ا ت ل م تدوق

مي م ت اكم لىن" تدوق ارعنيمك " لو "ا نيب ارعنيمك " ع ن لن ت لن لبه ار نيمهني ع ن سباني اتكربز اىت كخ ا اتكلي اتك ني
يم ذني اة ارعنيوضة اتيت ك اي هبني اتكلي اتكجنيم واتيت جتعني لبا اتتلز يم اتعقل عقد غجلم لنييكانيل ولل يم ارسبنيب اتيت ل ذ كم ا ليجل
اتعقل احملجلية ا اتعجل عة اإلسالياة نيرق ل إذا يم جعني ار نيمهة اتيت كح هني ارعنيمك و كعهد لكقدميهني ل يم باني اتكربز اربني تة إمنني
لل إذجلاج اتكلي اتك ني

يم انجل عقل ارعنيوضة اىت وإن كنين لبا ارخجلج

حيقب اربكغن ل فة يا قة يني ا ارعنيمك مي م ع ن

سباني ا اك نيل لن كح ني ع ن تغااة اخلاجل اتب ل نيلم.
ومل خيجلج ارعجلز اريانجل عم اتاجلواني

اتيت ديت ا لبا اتعلن ذتك لن يم ل ارسا اتيت لين ع اهني اتكلي اتك ني

لو

اتكعنيوين ك ني لشنيم اتبعض لل إ نييكم ع ن لسنيس ا تكيا لنيتكربز يم بني مح ة اتلثنينب لنيإلضني ة إىل إ نييكم ع ن لسنيس اتل ف لو ع ن لسنيس
ارضنيملة وإن كنيلت لعض لبه ارسا تيال ا طلم اتت ل واتكال جل.
 - 1شجل اتتلو ع ن حاح ي

 .يكني ع ن يل ع إسال وابhttps://islamweb.net/ar/library/ :

 - 2الم اججل اتع قالين كح اتبنيم شجل

حاح اتبخنيم  .335/9 :يكني ع ن يل ع ارلسلعة اتعنيي ة:
http://islamport.com/
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ويني عتاتني ا لبا ارقني لل اتكلي اتك ني

السنة5252 :

اتقنين ع ن ا تكيا لنيتكربز قد دم اتعد د يم اتفكنيوا واتقجلاما يعت هني ع ن اد

مل اتبعض – د لذب هببا ارسنيس و د اعك د لو يم طجلف اتعاخ اتضجل جل عتد انيغكم اتتتجل ة اروىل ت كلي اتكعنيوين ْث ا شجلكة
اتكلي اتكعنيولاة ا ات ل ان وارربم ا ذتك لن اتغجلم إمنني لن ا عقل ارعنيوضني وإن وجد ا لبه احلنيتة هل غجلم يغكفجل غري لن لبا
ارتحن الكقد يم اتعد د يم اتفقهنيء وا يتنيسبني عد (.)1
ب -تخلي أنصار التأمين التكافلي عن صيغ "االلتزام بالتبرع":
لتجلا تضعف احلجج اتفقهاة اتيت ساقت يم بني لل نيم اتكلي اتك ني
وضلام كلسنيس ت كفجل ة لاتم ول اتكلي اتكق اد
ت كلي اتك ني

()2

لو اتكعنيوين

قد اضاجلوا ت كخ

عك ني ل اتكربز كلسنيس لتجل ت كلي اتك ني

وعد

عم اغة "ا تكيا لنيتكربز" واذكفت يم اتكعجل ف اتب ا رت
()3

وا يجلا ة لذجلا لل ني تفظ اتكربز يم اتك ااف واسكع ني لدهلني ك ة "تعنيون"

اتبعض – يجلا ة جد د ا لبا اجملنيل يم اتبحث يم يتا ب لن اتكعنيون لل ي ا ح عني

خيا اتكربعني

ول متثني  -ا ب

قط وإمنني ع ني اتكربعني

وارعنيوضني (.)4
و يال لبا ارلضلز حمني لقنيش ل ارخك
وارؤس ني

اتعنيي ة ا جمنيل اتكلي اتك ني

ات تدوق ل يم باني اتكربز ل

إن ع ن ار كلا اجملنييع اتفقهاة لو ع ن ي كلا اهلائني اتعجلعاة ارجلتباة لنيتعجلكني

لبا اتتقنيش اتب

ب ك م الل يدا اعكبنيم ار نيط اتيت كقد هبني ارعنيمكلن إىل

ويني تكج عم ذتك يم لكنينج ذني ة يدا اعكبنيم لبا اتك جلف يم باني ارعنيوضة ل

ارعنيمك تخ نيط ل ل ي ك ت تدوق وغريلني يم اتتقنيشني اتيت يني لاتت تعغني ارهك

والل ي اة

لنيتكلي اتك ني .

ثالثا :األسس الفني لنظام التأمين التكافلي:
إذا كنيلت ارسا اتعجلعاة ل عبنيم عم يبني

جيب لن كي هبني ارعكغ لن ا جمنيل اتكلي

غري لن لبه اربني

تاة تكج ادلني ع ن لما اتلا ع وع ن لبا ارسنيس لوم ارعجلز جنيلبني يم لبه ارسا اتفتاة نيعكرب لن اتكلي اتك ني

حتكنيج إىل آتاني
لتني عك د ع ن

 - 1اتعانيش ات ني ق دا اسكعجلاا ارهل ا جمني اتبحث ا يلضلز اتكلي اتكعنيوين مبني ع ني جلاما وتل اني جم ع اتفقم اإلسالي اتدويل ات ني م ا لبا اتعلن
حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم ل ني  32-33ل جل ني  3030لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي
اتدويل وآذجلون ارم ن ص.30
 - 2كنين ذتك ض م تل اني ار كقن ارول ت كلي اتكعنيوين اتب لت يم طجلف اهلائة اتعنيراة تال ك ني واتك ل ني ارتعقد ا اتجل نيا ات عل ة .للتجل :عبد اتبنيم يععني
جتنيمب اتك جلف لنيتفنينض اتكلياين يداذ ة ض م لدو يؤس ني اتكلي اتك ني واتكلي اتكق اد ل ارسا اتتتجل ة واتكججللة اتكاباقاة ارتعقد لي  31-39ل جل ني
 3033يم تتتا خمرب اتعجلاكة وا سكث نيم ا ارؤس ني ات غري واركلساة ا اتفضنيء ارومو يغنيميب جبنييعة جلاني عبنيس سااف اريانجل .
 - 3كنين ذتك ض م تل اني ي كقن اتكلي اتكعنيوين جمل ع اتفقم اإلسالي لنيتكعنيون يع ارنييعة ا م لاة ك اة اتعجل عة .للتجل :عبد اتبنيم يععني جتنيمب اتك جلف لنيتفنينض
اتكلياين ارجلجع ات نيلب.
 - 4عبد اتبنيم يععني جتنيمب اتك جلف لنيتفنينض اتكلياين ارجلجع ات نيلب.
 -عبد اتبنيم يععني اتكلي اإلسالي ويللق اتك ااف اتفقه جم ة ا ك ني اإلسالي اتعنيراة جم ة ات رتولاة ز  23كنيللن ارول  3031ص ص.12-10
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لس لب تعني د ( )1ولشنيم إىل ضجلوم إلعنيء تدوق

السنة5252 :

ن " تدوق ارعنيمك " لو "ا نيب ارعنيمك " مبني فاد اسكقالتاة لبا ات تدوق

عم ا نيب ار نيمه ا شجلكة اتكلي ( )2ولوم بني ذتك ا لا اتفقجل اروىل يم ارني  302ي جلم للم " :مي م تعجلكني اتكلي إججلاء
يعنييال تلي ع ن ش ني ت ني ني" ولل يني عين لن لبا اتتعنيط

لن إ عم طجل ب شجلكة(.)3

 -1التأمين التكافلي نظام يعتمد على األسلوب التعاقدي:
تهجل ذتك يم ذالل اتعبنيم اتيت لوم لني ارعجلز ا لدا ة اتفقجل اتثنيلاة يم ارني  302ي جلم ل ف اتكلي اتك ني
تلي

عك د ع ن لس لب تعني د

اتكلي اتك ني

()1

تخجلط ام لشخنيص طباعالن و/لو يعتل لن ا ب ع اه اس "ارعنيمكلن"

لللم" :لتني

ولبا تلكاد ع ن لن لتني

ك إ عم طجل ب اتكعني د ولشنيم اتتا يم جنيلب آذجل للم ك لع اة اخنجلاط جم لعة يم ارشخنيص سلاء كنيللا

لشخني ني طباعا لو لشخني ني يعتل .
إذا كنين ارعجلز اريانجل مل حيد تتني للز اتعقد لو اتعقل اتيت تكت هبني اتكلي اتك ني
لن اريجل

إ لن اتفقم ويني ل جلله اتكاباب اتع

كل ف عتد عقد وااد لني حيك ني ات جلء إىل عد عقل تكلطري لبا اتتلز يم اتكلي

تهجل

ولل يني ستباتم يم ذالل اتعت جل

ارلاتا :
أ -عقد التأمين التكافلي هو جمل عقود مركب تسعى لتحقيق العملي التأميني :
عتديني لك
اتك ني

عم اتعقد ا ني خيا اتكلي اتك ني

إلتني

لق د اتعقد ا جمنيل اتكلي اتكق اد

تاا عقدا واادا إمنني لل عبنيم عم جم لعة عقل ت ري ع اة اتكلي اتك ني

ا ي نين -عم احملتلما اتيت ايكيجت لنيتكلي اتكق اد

ذتك لن اتعقد ا جمنيل اتكلي

لع ني بعد لبا اتع ني يم اتكعنييني  -لقدم

و قجللم لكثجل لكثجل ت كعنييال اربنياة واتيت تكعنيما ولا ني اتعجل عة اإلسالياة.

ذلب جنيلب يم اتبنياث  -ا يعجلا تقدمي ت ااف ت كلي اتك ني

اإلسالي  -إىل لن عقد اتكلي اتك ني

لل مج ة عقل

يجلكبة ت عن تكحقاب اتع اة اتكلياتاة يم لجني إلكنيج اغة يعني جل حتقب يعا اتك ني ني واتكضنييم ا لبه اتع اة ول حمنيوتة اتق د يتهني
جتتب ارآذب اتيت وجهت ت ني يم اتك ااف اتب

ديم ات د ب حم د اري اتضجل جل اتب اعكرب اتكلي اتك ني

لل تربز يم للز ذنيص

وت ااف ي افن اتيم ني اتب اعكربه يعنيوضة يم للز ذنيص كبتك (.)2

 - 1المشترك" :لل اتب قبني لتتني اتكلي اتكعنيوين و ل ع ع ن وثاقة اتكلي و كي لآثنيملني .و
للتجل :ارعانيم اتعجلع م ( )31اتكلي اإلسالي

ي حب (ج) اتكعجل فني

ن :ار كليم وارؤيم تم وانييني اتلثاقة (ومجعم مح ة اتلثنينب)".

لائة احملنيسبة وارجلاجعة ت ؤس ني ارنيتاة اإلسالياة ص.193

 - 2باا عيا اتغتنيمي ارجلجع ات نيلب ص ص.35-30
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ولل يني ذ ا إتام اتبعض "لن لتني اتكلي اتك ني

السنة5252 :

ارع لل لم تدا شجلكني اتكلي اتك ني

وعال ني يجلكبة تكداذني اهني ات اغ وارقني د ع ن حنل يكلا ب يع لا ني ويبني

ارعني جل إمنني قل ع ن جم لعة عقل

اتعجل عة اإلسالياة حباث

خيني اجك نيعهني لضلالط

اتعقل وارعنييال ارنيتاة ا اتفقم اإلسالي "(.)1
ويم ذالل تفحا ارحبنيث اتيت تتنيوتت لنيتدماسة اتكلي اتك ني

قد طجلات جم لعة يم اتعقل ت ري لبا اتتعنيط تك ثني ا
ولل يني لن

ثالث إىل مخا عقل حب ب احل لل اتيت ا رتات ا لبا اجملنيل وحب ب اتك ااف اتب لعا تعقد اتكلي اتك ني
يض لن اتتقاة ارلاتاة.
ب -العالقا التعاقدي التي يمكنها تأطير التأمين التكافلي:
ون اخللا ا اخلال ني اتفقهاة الل ت ااف اتكلي اتك ني

مي تتني اتجلجلز إىل يني اعك ده ارعانيم اتعجلع م ( 1 )31الل

اتعال ني اتكعني د ة ا اتكلي اإلسالي إذ م د ارعانيم ثالث عال ني تعني د ة تك ثني ا اتكنييل:
اتعال ة ل اتعجلكة ول

تدوق مح ة اتلثنينب :واتيت اعكربلني ارعانيم لهنني عال ة وكنيتة يم ااث اإل ام ليني يم ااث ا سكث نيم ه

عال ة يضنيملة لو وكنيتة لني سكث نيم.
اتعال ة ل مح ة اتلثنينب ول ات تدوق :عتد ا شرتاك ه عال ة اتكيا لنيتكربز وا انيتة ا سكفني يم اتكعل ض عتد حتقب اخلاجل
نيتعال ة ل ار كفاد ول ات تدوق ل عال ة اتكيا قع ع ن ات تدوق لكغااة اتضجلم ا ب اتلثنينب وات لانح ارعك د

()2

ولل يني لكده

جنيلب يم اتفقم اإلسالي ارعني جل اتب ا جل لبه اتعال ني ا اتعقل اتكنيتاة:
عقد الوكال اتب

تت اتعال ة ل اتعجلكة وا نيب اتكلي

عقد المضارب يم لجني اسكث نيم ليلال ا نيب اتكلي
عقد الهب بعوض (أو النهد) اتب

تت اتعال ة ل ارعرتك ار كليت (.)3

ويع لبا بلب جنيلب يم اتفقم إىل لن اتكلي اإلسالي تكت يم ذالل مخ ة عقل تكداذني ا ني لاتهني تكحقاب اتع اة اتكلياتاة
ل  :عقد الهب
اتك ني

وعقد الوكال

وعقد المضارب

و ضاف إتاهني عقد م آذجل م مهني" :عقد تأميني جماعي :و ك ثني لني تفنيق اتكعنيوين

اتب جي ع ارؤيم هل وتتعل لم عال ة ا اة ل ار كليت تقل ع ن لسنيس اتكعنيون وا تكيا وتبني ل اتكضحاة وتقنيس آثنيم

ارذانيم وعقد الكفال  :و لن ذتك ا

لن إمجنييل ليلال ار كليت

ت ف تد ع ا كه يم اتكعل ضني ت كضجلم م كقل اتعجلكة

 - 1م نيا يت لم اخل اف ارجلجع ات نيلب ص.22
 - 2ارعانيم اتعجلع م ( 1 )31اتكلي اإلسالي
 - 3ع حم اتد م اتقجل اغ

اتكلي اإلسالي

لائة احملنيسبة وارجلاجعة ت ؤس ني ارنيتاة اإلسالياة ص.125
ماسة قهاة تل ا اة ارجلجع ات نيلب.
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كك فني لكح ني ا تكيايني

لدوم ات فاني عم ار كليت
ار كليت لعد ذتك".1

السنة5252 :

ارنيتاة ار كحقة ت كضجلم م يم ليلال اتعجلكة جلضنيً ا تنيً تك رت لني يم ليلال

وجتدم اإلشنيم إىل ل ن لبا اتكتلز ا اتعقل إمنني لل عبنيم عم ااني تاة اتكجل إتاهني اتفقهنيء وارخك لن يم لجني إمسنيء لاعد ولسا
با ع اهني اتكلي اإلسالي وجتعني يتم لد ال يقبل شجلعني وذتك رمهاكم ا ك ني ة وا جك نيعاة غري لن لبا ا جكهني

يال عنيين يم

عد ا ل جني ك اة يع لاعد اتعجل عة اإلسالياة.
 – 2استقاللي صندوق المشاركين عن حساب المساهمين في شرك التأمين:
مسح ارعجلز اريانجل لتنيء ع ن لا ارني  302ي جلم يم نيللن اتكلي لإلعنيء تدوق ارعنيمك ت ع ني ع ن اتف ني اتكني ل
ي نيمهني ارعنيمك ا ات تدوق ول ليلال ار نيمه ا شجلكة اتكلي (أ) ولغاة جتتاب لبا ات تدوق يم كني ارخنيطجل اتيت د ت حب لعجلكة
اتكلي اتلكا ة عم إ امتم (ب).
أ -سماح المشرع بإنشاء صندوق المشاركين تأكيد على ضرورة الفصل بينه وبين حساب المساهمين:
لشنيم اتتا إىل لن ار نيمهني

ارد لعة يم طجلف ارعنيمك

ع ن اتتحل اربكلم ت ح لإلعنيء تدوق

ارعنيمك " لو "ا نيب ارعنيمك " و ا ح ع ام ا اتكعجل عني ارخك فة لعد ت اني يم لاتهني ا نيب اتكلي

ن " تدوق

و د عجل م ارعانيم اتعجلع

م ( )31لللم" :احل نيب اتب للعلتم اتعجلكة ا ب لتنييهني ارسنيس تال ز ام ل نيط ارعرتك وعلاندلني وااكانيطنيهتني ااث تك لن
تم ذية ينيتاة هلني غت هني وع اهني غجليهني ومتث م اتعجلكة ا كني يني خي م.ولبا احل نيب

ن تدوق اتكلي

لو ا نيب مح ة اتلثنينب لو

تدوق مح ة اتلثنينب لو حمفتة لائة ارعرتك "(.)2
و دل لا ارني  302ي جلم ع ن لن ي نيمهني ارعنيمك ارك ث ة ا اربنيتغ ارنيتاة
عم اتبية ارنيتاة ت عجلكة اتقنين ة لع اة اتكلي اتك ني
ي كقال عم ليلاهلني ل

جيب لن ختك ط لليلال اتعجلكة ه ي كق ة

وع ن لبا ارسنيس يم ارك لم لن وملني قك جل ع ن ت اري ليلال ات تدوق ت اريا

و عكرب لبا يم احل لل اتيت ديت يم طجلف ارخك

واتفقهنيء تكفني

اذكالط اريلال ويم ْث اجكتنيب

احملتلما اتيت امتبات لع ني اتعجلكني اتكجنيم ة.

 1مجني ا ارول .3129
 -1للتجل ا ذتك :نيحل لم محاد اتكلي اتكعنيوين اإلسالي جم ة ار
يكني ع ن اتجلالط http://almoslim.net/node/225700 :ل .3030/1/2
و د لشنيم لدومه إىل :ارع ال اتكاباقاة واتع اة غري اتقنيلللاة اتيت تلاجههني شجلكني اتكلي لمحد حم د بنيغ ص  33يقدية حل قة الام الل عقل اتكلي اإلسالي (
يعهد اتبحلث ) لتك اتكت اة اإلسالي جبد .
 شعبنين حم د اتربوام اتفنينض اتكلياين ا شجلكني اتك ني ني وعال ة تدوق اتك ني ني لني ام وم ة يقدية رؤمتجل اهلائني اتعجلعاة هلائة احملنيسبة وارجلاجعة ت ؤس ني ارنيتاةاإلسالياة ارتعقد ا  30-39يني  3030ارتنيية اتبحجل م.
 - 2ارعانيم اتعجلع م ( )31اتكلي اإلسالي

ي حب (ج) اتكعجل فني

لائة احملنيسبة وارجلاجعة ت ؤس ني ارنيتاة اإلسالياة ص.192
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السنة5252 :

إن لبه اتض نيلة اتفتاة –ك ني بلب اتبعض -طجل قة يث ن رتع لكني ليلال اتتنيس لنيتبنيطني واتيت تعكرب يم لل وللجلل ارسبنيب اتيت
لل عبنيم عم تعنيون ينييل ل ارعرتك

عت اتفقهنيء إىل حتجلمي اتكلي اتكجنيم يم يتا ب لن اتكلي اتك ني

لبه اتع اة لل تفكات ارذانيم اتيت د ت اب ارعرتك وتعل ضه عم ارضجلام اتيت د ت حب هب

لايم اتكربز واهلدف يم

هبا اتببل يته وإتاه

()1

الكقنيل ريلال تدوق ارعرتك إىل غريل كلن تتكقني ار نيط ارد لعة ت تدوق ا هنني ة لجني اتلثاقة إىل طجلف يم غري ارعرتك

ول
اعد

ذتك مبثنيلة لكني ليلال اتتنيس لنيتبنيطني ولنيتكنييل ع م اتكحجلمي(.)2
ويم ل ارعني ري اتعجلعاة هلائة احملنيسبة وارجلاجعني ت ؤس ني ارنيتاة اإلسالياة يني تض تم ارعانيم اتعجلع ( )31لتد ( )9خب لص
اربني

وارسا اتعجلعاة اتيت جيب لن تا ع اهني ا اتتتني ارسنيس ت عجلكة لو ا ات لانح لو اتلثنينب لل " اني اتعجلكة ارتت ة ت كلي

لإلعنيء ا نيل يتف

لادمهني ذنيص لنيتعجلكة لف هني :اقل هني واتكياينيهتني واآلذجل ذنيص ل تدوق (مح ة اتلثنينب) اقل ه واتكياينيهت ".

ب -أهمي الفصل بين صندوق المشاركين وحساب المساهمين في شرك التأمين:
تتهجل لمهاة اتف ني ل

تدوق ارعنيمك ول لل شجلكة اتكلي

ا جتتب كني ارذانيم اتيت د حتدق لنيتعجلكة كنيإلع نيم لو

ا الس لو اتك فاة ولنيتكنييل كجتب تدوق ارعنيمك ا عنيءا ويانيتبني اتدانت ا يلاجهة اتعجلكة(.)3
ولل يني جيجل اتع ني لم ا اتدول اتيت اعك د اتكلي اتك ني
 3521ع ن إتياياة اتف ني ل

لبكجل يتهني ع ن سباني ارثنيل ينيتاي ني إذ تا نيللن اتك ني ني ت تة

تدوق ارعرتك و تدوق ار نيمه ا اتك ني ني ولبا اتف ني ع ني انيتة ا لعنيء واتك فاة كبتك.

واهلدف يم ذتك ا ب اتبعض لل عد اخل ط ل ليلال ات تدو

رن ي اكهني تعل رطجلاف خمك فة حباث ختك ف ي ؤوتاة واقلق كني

طجلف عم اآلذجل ويم ْث تاا راد لن جله لاد ارطجلاف ع ن تعل ض ذ نيم اتاجلف اآلذجل ومغ لبا اتف ني قد جلم جم ا ار كعنيم
اتعجلع اتكنيلع ت بتك ارجلكي رنيتاي ني للم ا انيتة عجي تدوق ارعنيمك لإي نين اتدوتة لن تليجل ار نيمه لكقدمي جلا ت نيحله تكغااة لبا
اتعجي(.)4

 -1جل ايكالك ارعنيمك تجل اد تدوق ارعنيمك تتني ض جل اتكربز اريجل اتب ل ا إىل لججلاهنني علضت ا يني لعد لف جل لن ا نيب اتكلي لو تدوق ارعنيمك تم
ذية ينيتاة ي كق ة عم ارعنيمك (شخ اة اعكبنيم ة) ولبا ؤ لدومه إىل الف نيل جهة ارؤيم عم جهة ارؤيم تم ممني ؤ إىل تعي ي جل ارعنيوضة ولل يني ؤ إىل ل ف
لاد اتفجلوق اتيت ديت ع ن لهنني متاي اتكلي اتك ني عم اتكلي اتكق اد .
للتجل الل لبه اتف جل  :عبد اتبنيم يععني جتنيمب اتك جلف لنيتفنينض اتكلياين ارجلجع ات نيلب.
 - 2م نيا يت لم اخل اف ارجلجع ات نيلب ص.29
 - 3مالعة عدو ة ارجلجع ات نيلب ص.1
 - 4نيللن اتك ني ني  3521لتد .1-12 3- 30 31
للتجل :حم د لكجل ل اتد م اتلضع ارهين وا ك ني ت تنيعة اتك ني ني احلنيتاة ا لنيك كنين وينيتاي ني حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م ويل ف اتعجل عة
اإلسالياة يتم ل ني  32-33ل جل ني  3030لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ارم ن ص.31
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و عكرب لبا ارتحن يم ارخنيتفني اتيت اتهني جم ا جم ع اتفقم اإلسالي اتدويل ارتبثب عم يتت ة اتكعنيون اإلسالي ا جلامه م
 )33/33( 339لعلن اسك نيل حبث ضني ني اتكلي اتكعنيوين و ماسكهني

()1

إذ اعكرب لن "إتيا اتعجلكة ارد جل لنيتقجلا احل م لو اتكيايهني

لبتك ي بقني" عكرب خمنيتفني تقجلام جم ا اجمل ع ا ومتم اتلااد واتععجل م ا ارني اتكنيسعة يتم(.)2
شك لن اتف ني ل

تدوق لو ا نيب ارعنيمك ول ا نيب اتعجلكة لد لن لن تنييني ال ف اتف ني اتعني

ا اتكقااد

احل نييب رن ذتك يع لل لم اىت ا شجلكني اتكلي اتكق اد اتيت هتدف يم ومانم إىل يعجل ة كني يم يبنيتغ ا شرتاكني وارملني لع ني
يتف ني اىت وإن كنيلت ينيت ة ر ني احل نيب(.)3
وإذا كنين اتكلي اإلسالي  -ك ني بلب اتبعض -تنيعة د نييت ع ن لبا اتف ني ل
شجلكة اتكلي

تدوق ارعنيمك وإ ام اتكلي لو

إن لبا جيع م لا ال يثنيتاني رلم ا ارذري لل تنيعة اتكاباقني واهلائني اتعجلعاة و يال ا انيجة إىل اتكال جل وتقلمي

عنيتاكم لني واتكف ري ا لدانني لذجلا لكثجل عنيتاة(.)4
 -3التأمين التكافلي تديره شركا مساهم متخصص :
اسكهني ارعجلز اريانجل لا ارني  302ي جلم لللم " :مي م تعجلكني اتكلي إججلاء يعنييال تلي ع ن ش ني ت ني ني" .لبه اتفقجل
يم اتتا تثري عد ت نيؤ

يف اة:

لني ارق ل يتم كني شجلكني اتكلي سلاء كنيلت تتعط ا اتكلي اتكجنيم اتكق اد لو شجلكني تؤسا ذ ا ني رياوتة لبا اتتعنيط
قط؟ لو لع ني آذجل :لني لبه ارعنيي ة لو ارتكج مي م لن تقل لم مجاع اتعجلكني اركلاجد عال لنيعكبنيمه يتكجني جد دا مي م اتتعنيط ام لو
لل يق لم ع ن شجلكني يعاتة ختكا هببا اتتلز يم اتتعنيط؟ وإذا كح اجملنيل ليني اتعجلكني اتكجنيم ة تفكح للا ب ت كلي اتك ني

ني ل

اتضلالط اتيت جيب لن تتضبط هبني يثني لبه اتعجلكني ؟
 - 1ارتعقد ا ومتم اتثنيلاة واتععجلون لدوتة ات ل ت ذالل اتفرت يم 9-3 :مجني ا اآلذجل  3121لىن ارلا ب 39-33 :ينيمس . 3039
 - 2عبد اتعي ي لم سعد اتدغاثجل ارجلجع ات نيلب ص.03
وم ا ارني اتكنيسعة يم اتقجلام اربكلم لعاله ":اتعجي ا تدوق اتكلي اتكعنيوين واني تم:
ا انيل عجي تدوق اتكلي اتكعنيوين عم سدا ا تكيايني ار كحقة جيلل ت عجلكة ارد جل يم غري اتكيا لن ت جل إىل اتع ني للااد لو لكثجل ممني ليت:
ل .ا سكدالة يم طجلف ثنيتث.
ب .اإل جلاا جلضنيً ا تنيً يم ارهة ارد جل إىل ات تدوق.
ج .م ع يب غ ا شرتاكني إذا مضن ارعنيمكلن.
 .ا تفنيق يع ي كحق اتكعل ض ع ن ختفاض يبنيتغ اتكعل ضني لو تق ااهني.
ك ني مي م ات جلء إىل ذانيما لذجلا تجلالني يتنيسبة لعد يلا قة لائة اتجل نيلة اتعجلعاة".
 - 3عبد اتعتا للل ل د اتبتنيء اتعجلع ارس ت كلي اإلسالي (ت ني ني) حبث ض م ارؤمتجل اتعنير اتثنييم تال ك ني اإلسالي واتك ل ني ل ني 30-39
اتدواة اجل ص ص.39-31
 - 4عبد اتبنيم يععني اتكلي اإلسالي ويللق اتك ااف اتفقه

رب 3033

ارجلجع ات نيلب ص ص.12-10
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إذا اذك ت شجلكني

يع اتة لنيتكلي اتك ني

السنة5252 :

هني عين ذتك لهنني ختضع ت كتتا اتب سا دم لعلن لبا اتتلز يم اتكلي

خل ل اكم ل لهنني ختضع كبتك تقنيللن اتكلي 00-59؟
ومغ لن لبه اتك نيؤ
اسكبني اة ع ن لبه اتك نيؤ

سا لن هلني جلالني عتد دوم اتكتتا إ لن ذتك
واتب

ميتع يم اتك نيؤل واإلجنيلة لقدم ا ي نين ول فة

لن ا ب اتكنييل ذكجله.

أ -ضرورة إفراد شركا التأمين التكافلي بتشريع خاص يوافق بعدها اإلسالمي:
إن لل ياي تك اي هبني شجلكني اتكلي اتك ني

ل " :يياوتة لع نيل اتكلي طبقني (لو و قني) ربني

ولا ني اتعجل عة اإلسالياة" م

غري ارنيني –ع ن اد تعبري اتبعض -يعنيي ة لبه اتعجلكني كنيتعجلكني اتكجنيم ة  -لو اىت اتكعنيولاة – اتيت قل جني ع هني ع ن ذني اة
ارعنيوضة اتكجنيم ة ل اريم اتت يب واخلاجل احملك ني لبا اتفنيمق د ع اك ني إىل سم تعجل عني تع ا عال طباعة وذ نينا وآثنيم اتك ني ني
اإلسالي

1

وإن كنين لبا ميتع يم لن تابب ع ن لبه اتعجلكني لعض اتقلال ارابقة ل ال ع ن شجلكني اتكلي اتكق اد ة لو اىت ع ن

مجاع اتعجلكني اتكجنيم ة يم يتا ب لن يثني لبه اتقلال ذا

طنيلع ين لو إ ام

لو ينييل لو م نييب ..ول ا ل هني

تكعنيما يع

لا ني اتعجل عة لني ل يم يكا بني حتقاقهني ع ن لما اتلا ع ك ني لل احلنيل لنيتت بة تىن "شجلوط اترتذاا وإججلاءا اتك جاني ..وحتد د
ا اكانيطاني

ول ب تلظاف اريلال وضلالط ارلعاة وكفني ة ملس ارنيل وارخ

ني

وادو اني

اتعاب واإلتغنيء ويدا

س اة اتدوتة ا وضع اتضلالط واتقال اتفتاة ذا ات ة..إخل"(.)2
وتعني لبا يني ف جل إ ماج لا نيللين خيا شجلكني اتكلي اتك ني
وع اة اتجل نيلة وغريلني اىت

ض م نيللن اتكلي ولنيتضبط ا يلضع خيا شجلكني اتكلي

بح يم ارتاق ذضلز لبه اتعجلكني ار كحدثة رني مي ام لبا اتقنيللن يم شجلوط وكافاني اتع ني وكبا اتجل نيلة.

إن يلضع لا ارني  302ي جلم ض م نيللن اتكلي واتيت جنيء

ا ات كنيب اتثنيتث وارخ ا ت عجلكني

ويجلا بكهني جيعني يم

نيللن اتكلي لل ارجلجع؛ ممني عين لن ارا ني اتقنيلللاة واتكتتا اة اركع قة لنيتكلي وشجلكني اتكلي تبقن ل ارابقة يني مل ت م خمنيتفة
ت كتتا اتب ساتت اتكلي اتك ني

وع ن لبا ارسنيس لد يم اتجلجلز إىل نيللن اتكلي ا ي نينني عد كنيتكيايني ارطجلاف ويني قع

ع ن كني طجلف ا انيتة عد ا تكيا ولنيتت بة ت عجلوط اخلني ة لإلعنيء اتعجلكني واتكياينيهتني وغريلني إذا لد يم وضع ارني ا إطنيملني يم
ااث اتقنيللن اتب مت ت لم.
ب -تباين المواقف حول اعتماد نظام الشبابيك اإلسالمي من طرف شركا التأمين التقليدي:

 - 1بلب اتبعض إىل لن اتكلي اتكعنيوين لو اتك ني تاا لل اتك ني ني اإلسالي هبا ارذري
ولوسع مبني حي م يم يعنيين ال نيلاة ويني قديم يم ذديني اجك نيعاة ج ا ة .لك جلف للتجل:
عبد اتفكني حم د ال يفهل اتكلي اتكعنيوين اإلسالي لو اتكلي اتك ني جم ة اتك ني ني واتكلي

ح اذكياتم وتقدميم ع ن للم جمجل لد ني ت كلي

هل لكرب يم ذتك

اتعد ارول لككللجل  3031ص.13

 - 2م نيا يت لم اخل اف ارجلجع ات نيلب ص ص. 33-30
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ا ني خيا اعك ني لعض اتعجلكني اتكجنيم ة يني

السنة5252 :

ن لنيتتلا ب اإلسالياة سلاء كنيلت ا ش ني جلوز هلني لو تني ب لو حمني ظ لو

يتكجني يعاتة ولنيتتتجل إىل لن ار لتة يم ار كجدا ا لبا اجملنيل قد تبني تت ارلا ف الهلني ل يؤ د وما ض هلني حب ب لاو ة اتتتجل
إتاهني نيتب م ب لا للجل يثني لبه اتتلا ب ع ن ي كلا اتعجلكني

اتكجنيم ة لتجلوا إتاهني ع ن للم للز يم تلسعة انجل ارعجلوف واتكقلا

وتضااب ا ارقنيلني تدانجل اإلْث واتعدوان ليني اتب م م ضلا ذتك نيعكربوه للز يم اتكحني ني واتكض اني يم طجلف شجلكني اتكلي اتكجنيم لني
يته يم لط ب ع اهني "للا ب اتضجلام"(.)1
ولؤ د اتجلل اتقنينني لقبلل يثني لبه اتتلا ب تالعكبنيما
نيريجل قكض اتضبط واتكقااد اىت

ات نيلقة ورن ار ني اهني لل ارعجلوعاة لنيإلضني ة إىل اإللنياة ويع ذتك

لن يتفبا رللاز يم اتكض اني واتكحني ني وا سكغالل ربب اركعنيي

اإلسالياة -يم يتا ب عقد حبت -يم طجلف شجلكني تلياتاة جتنيم ة لد هني اتلااد لل اتجللح وحب ب لبا اتجلل

اتجلاغب ا ارعنييال
إن لبه اتضلالط مي م

لن تربل ا اتعجلوط اآلتاة(:)2
أولها :اتف ني اتكني ل اتتني ب (اتعبنيك) اإلسالياة واتعجلكة اتكجنيم ة يم ااث ارنيلب ارنييل واحملنيسيب مي م يم ذالتم حتقاب
اسكقالتاة اتتني ب اإلسالياة ك تع ل اذكالط ل االل اتتني ب واجلا اتعجلكة ار .
ثانيها :إذضنيز اتتني ب اإلسالياة ت جل نيلة اتعجلعاة يم لجني اتكحقب يم يدا شجلعاة اتع اني اتيت تقل هبني وكبا اتكلكد يم عد
خمنيتفكهني را ني اتعجل عة اإلسالياة ا ل يجلا ة كنيلت ع اهني.
ثالثها :لن تكلىل جهة ممساة يكخ

ة ا اتدوتة اتكحقب يم اتكاباب ات ا ت عجلط ات نيلق

لو شجلوط لذجلا ذا طنيلع ين

ت دم عم جهني ا ذك نيص واهلدف يم ذتك ك م لل محني ة ار هلم يم ل ممنيمسة ذا طنيلع تض ا لو ذداز د

دم عم لعض

شجلكني اتكلي اتكق اد ة حتت غانيء اتعجل عة اإلسالياة.
ج -طريق تنظيم شبابيك الصيرف اإلسالمي نموذج يمكن تعميمه على شبابيك التأمين التكافلي:
دم يؤذجلا اتتتني م  03-30يؤمخ ا  30مجب عني  3113ارلا ب  39ينيمس ستة  3030حيد اتع اني اتبت اة اركع قة
لنيت ري ة اإلسالياة و لاعد ممنيمسكهني يم طجلف اتبتلك وارؤس ني ارنيتاة لنيسكقجلاء اتت لص اتلام ا لبا اتتتني
تنييني ا ني خيا اإلججلاءا

اتتني تعنيلم ني

لن

واتعجلوط ارا للة تض نين اسكقالتاة شبنيك ات ري ة اإلسالياة عم اتبتلك اتكق اد ة واتعجلوط واإلججلاءا

اتيت

 - 1م نيا يت لم اخل اف ارجلجع ات نيلب  .12والتجل ارجلاجع ارعك د ع اهني.
 - 2الل لبه اتعجلوط للتجل :م نيا يت لم اخل اف ارجلجع ات نيلب ص ص.15-12و د لشنيم لدومه ت جلاجع اتكنيتاة -:وم ة ني ق محني ت ؤمتجل ارول ت هائني اتعجلعاة
لنيتبحجل م ص 32اتضلالط اتعجلعاة إللعنيء شجلكني اتكلي اإلسالياة اتكق اد ة جلوعني وللا ب اسالياة" لمحد حم اتد م ص 391-330ض م لحبنيث التاة اتربكة ز 2
ميضنين  3133لىن /لل رب . 3003
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السنة5252 :

طجلات يم طجلف اتفقم اإلسالي ولعض اتكجنيمب ا يني خيا اتتلا ب اإلسالياة ت كلي اتك ني
اتكلي اتكق اد ة ويم لبه اتعجلوط وا ججلاءا لبكجل يني

اتيت د تعك د يم طجلف لعض شجلكني

:

 -۱لوجب اتكتتا ع ن اتبتك لو ارؤس ة ارنيتاة اتيت تجل د ت ل ب يتكجني

ات ري ة اإلسالياة لن حت ني ع ن شهني ارانيلقة

را ني اتعجل عة ا سالياة وذتك بني تقدمي ط ب اترتذاا تدا لتك اريانجل ت

تم يم طجلف اهلائة اتعجلعاة اتلطتاة تإل كنيء ت تنيعة

()1

ارنيتاة اإلسالياة

لنيإلضني ة إىل ات عف عم "اإلججلاء اتلاجب اتبنيعم تض نين ا سكقالتاة ا ام ة وارنيتاة تىن"شبنيك ات ري ة اإلسالياة" عم

لني للعاة اتبتك لو ارؤس ة ارنيتاة"(.)2
 -۲ك ني لوجب ع ن اتبتك لو ارؤس ة ارنيتاة ارعتاة هببا اتتلز يم اتع اني لن تتعئ لائة اتجل نيلة اتعجلعاة ي للة يم ثالثة ()2
لعضنيء ع ن ار ني ك تعااته يم طجلف ار عاة اتعنيية يه كهني م نيلة يدا يانيلقة ارتكجني ت عجل عة ا سالياة وكبا م نيلة لعنيطني
اتبتك لو ارؤس ة ارنيتاة اركع قة لنيت ري ة اإلسالياة(.)3
 -۳ل اتكتتا ارق ل يم "شبنيك ات ري ة اإلسالياة" ع ن للم "لا ني ض م اتبتك لو ارؤس ة ارنيتاة ي ف ا جل ني خبديني
ويتكجني

ات ري ة اإلسالياة" واشرتط ع ن سباني اتلجلب لن لن "ي كقال ينيتاني عم اهلانيكني ارذجلا ت بتك لو ارؤس ة ارنيتاة" ممني

كدع "اتف ني ات نييني ل احملنيسبة اخلني ة لىن"شبنيك ات ري ة اإلسالياة" واحملنيسبة اخلني ة لنيهلانيكني ارذجلا ت بتك لو ارؤس ة ارنيتاة" حباث
ح ذتك "لإعدا مجاع اتبانيلني ارنيتاة ارخ
ي كق ة عم لني

احل نيلني

ارذجلا ت يلنينم

()4

ة ا جل ني تتعنيط "شبنيك ات ري ة اإلسالياة" ع ن لن ت لن ا نيلني للنينم لبا اتعبنيك
وتض نين لبه ا سكقالتاة اشرتط اتكتتا إجيني لا ني تتتا

وي كخدي خم

ا جل ني هلبه اتع اة ع ن لن تع ني شب ة اتبتك لو ارؤس ة ارنيتاة(.)5
 -٤مغ

دوم لبا اتكتتا إن يتكجني

ات ري ة اإلسالياة تبقن ختضع ر اع ارا ني اتقنيلللاة واتكتتا اة اركع قة لنيتبتلك

وارؤس ني ارنيتاة إ إذا كنيلت خمنيتفة هلبا اتكتتا (.)6

 - 1ارني  31يم اتتتني م  03-30يؤمخ ا  30مجب عني  3113ارلا ب  39ينيمس ستة  3030ج م عد  31لكنيم خ  31ينيمس .3030
 - 2ارني  31يم اتتتني م 03-30
 - 3ارني  39يم اتتتني م 03-30
 - 4ارني  30يم لتني .03-30
وماجع ارني  2يم لتني م  02-30يؤمخ ا  30مجب عني  3113ارلا ب  39ينيمس ستة  3030كع ب لتتني ض نين اتل انع ار جل اة (ج م عد  31لكنيم خ 31
ينيمس  )3030اتيت تتا ع ن للم " :جيب لن ت هجل اتعجلكة ار فة لك اري تدوق ض نين اتل انع ار جل اة ع ن ي ك حمنيسبة تف ني للضل اتع اني ذا ات ة
لنيتعالوا اركلتاة يم اتل انع ات السا اة واتعالوا اركلتاة يم و انع "شبنيك ات ري ة اإلسالياة".
 - 5ارني  32يم اتتتني م .03-30
 - 6ارني  33يم اتتتني م .03-30
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خاتمـــــة:
لبه إذا لل ياليح اتكلي اتك ني ار كخجلجة يم لا ارني  302ي جلم يم نيللن اتكلي اريانجل ول حمنيوتة ارجلا يتهني ات عف عم
يني مي م لن ليت لم اتقنيللن ارتت هلبا اتتلز يم اتكلي و د اسكعتني ا ذتك مبج لعة يم ارحبنيث اتيت س ات اتضلء لع ني اسكبني لو
لع ني و ف رني لل يلجل يم جتنيمب ول  -يم جهة لذجلا -مبثنيلة تل اني رل يني ل ح عتم ارعجلز اريانجل ا لا ارني اربكلم .
وا ذكني لبه اتدماسة مي تتني إلداء ارالاتني اآلتاة:
 -3لا م ارعجلز اريانجل لضبط يفهل اتكلي اتك ني حباث اد عتني جله اتيت متثني ارسا اتيت با ع اهني لبا اتكلي ول مل
ختجلج ع ليني عم يني لل يع لل لم ا شىت اتكعجل عني اتيت لذب لنيتكلي اتك ني ولبا ماجع – ع ن يني بدو تتني -يم واد ارجلجع
اتب ت كق يتم اتكعجل عني لا ني لبا اتتلز يم اتكلي ارك ث ة لسنيسني ا اجملنييع اتفقهاة وارعانيم اتعجلع اخلنيص لنيتكلي اإلسالي .
 -3اذكنيم ارعجلز اريانجل اغة "ا تكيا لنيتكربز" كلسنيس لتجل ت كلي اتك ني مغ خت لل نيم اتكلي اتك ني عتهني ااث
اسكبدتللني ل اغة "اتكعنيون" نيرعجلز د لذب لبعض يني الكهن إتام اتبحث ا اتكلي اتك ني إ للم ا ي لتة ا تكيا لنيتكربز د آثجل –
ع ن يني بدو -اإللقنيء ع ن لبا ارسنيس لنيتجلغ يني حلقم يم تال جل ومؤا جد د يم لاتهني اإللنياة واتتهد وارعنيمكة رن ار لتة لنيتت بة إتام
نيتكلي اتك ني لنيتت بة ت جيانجل يال حمض يعجلوز حيكنيج ت كججللة ويي د يم
لجد تم تاباب ا اتلا ع اتع
ل جمجل لقنيش قه
اتكال جل.
 -2إن اتاجل قة اتيت مت هبني تتتا شبنيلاك ات ري ة اإلسالياة ل منلذج مي م تع ا م ع ن شبنيلاك اتكلي اتك ني ذني ة يني تع ب
يتهني مبلضلز اسكقالتاة تدوق ارعنيمك عم ا نيب ار نيمه ا شجلكة اتكلي وشجلط احل لل ع ن شهني ارانيلقة را ني اتعجل عة
ا سالياة اتيت ت يم طجلف اهلائة اتعجلعاة اتلطتاة تإل كنيء لنيإلضني ة إىل إلعنيء لائة اتجل نيلة اتعجلعاة اتيت تضا ع مبهني م نيلاة.
 -1و ب ارعجلز اريانجل لنيتتا ع ن لن اتكلي اتك ني لل لتني عك د ع ن لس لب تعني د وتجلك ي لتة حتد د اتعقد لو اتعقل
ا تيت ري هبني لبا اتكلي ت كتتا ولل يتحن ميكنيل لنيرجلولة ل جل يم ذالتم اسكاعنيب اتكالما اتيت د ت حب هببه اآلتاة ذني ة ولن
ا جكهني اتفقه د ل جلل اتعد د يم اتاجلواني اتيت تيال حتكنيج ت كال جل.
 -9اتتنيلجل لن ارسا اتيت تض تهني لا ارني  302ي جلم مل ت يم اتتقد لني و مل ت د ليني يني تلاظ ع اهني يم ثغجلا
كثا يتهني قط يبدن اتكعنيون وا لضبنيط للا ني اتعجل عة اإلسالياة وتعني لبا ارذري لل ني ارينين ت ني ارسا ارذجلا اتع ء
اتب ع اتغالم م ع ن اتعجل عة ا سالياة يجلاجعة لبه ارسا ا كني يجل اىت تكلا ب ولبه اتعجل عة و بدو لن اإلش نيل ك ثني لسنيسني ا
ي لتة كاف مي م جتتب اتغجلم ا عقد اتكلي ل فة عنيية واتكلي اتك ني ل فة لذا ومغ احل لل اتيت ديت حلد اآلن تكفني لبا
ارلذب إ لن اريجل يال مل رب ي نيلم ولنيتكنييل إيني اتكخ ا ك اني يم لتني اتكلي رن لتنييم قبني ل يجلاجعة لو لن بك جل اتفقم
اإلسالي لنيتكضني جل يع خت ني لذجلا لتنييني جد دا خي ف لتني اتكلي .
 -1إذا كنين اتفقهنيء واتبنياثلن ا جمنيل اتكلي اتك ني جيكهدون كني ا ب خت م إلجيني اغة يالن ة ويلا قة ت عجل عة
اإلسالياة تك اري ع اة اتكلي

هبا مل ميتع يم لجلول لعض اتكاباقني اتيت اني

عم اهلدف ارتعل ل بغت ع ن لعض ات اغ بغة

إسالياة ول لعاد كني اتبعد عم ذتك ويبكغنيلني يم ذتك إمنني لل حتقاب ارملني ع ن ا نيب اربني .
المصادر والمراجاع:
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نصوص قانوني :،
 اريجل م  92-09ارؤمخ ا  30ميضنين عني  3259ارلا ب  31سبك رب ستة  3509اركض م القانون المدني ارعدل وارك . ليجل م  00-59يؤمخ ا  39تني جل ستة  3559يتعلق بالتأمينا -نيللن م  31-35ارؤمخ ا 33

ارعدل وارك

ج م م  32ات ني م ا  02ينيمس .3559

رب  3035اركض م قانون المالي ت تة  .3030ج م م  23ات ني م ا 20

رب

.3035
 اتتتني م  03-30يؤمخ ا  30مجب عني  3113ارلا ب  39ينيمس ستة  3030حيد العمليااإلسالمي وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسا المالي

البنكي المتعلق بالصيرف

ج م عد  31لكنيم خ  31ينيمس .3030 .3030

 اتتتني م  02-30يؤمخ ا  30مجب عني  3113ارلا ب  39ينيمس ستة  3030كع ب بنظام ضمان الودائع المصرفي ج معد  31لكنيم خ  31ينيمس .3030
قرارا مجمعي  ،معايير شرعي :
 جلام جم ع اتفقم اإلسالي م  )33/1( 300 :لعلن ارا ني واتضلالط اتعجلعاة رسا اتكلي اتكعنيوين ارتعقد ا ومتم احلني ةواتععجل م لنيتجل نيا ار

ة اتعجللاة ات عل ة يم  33-32لل رب .3032

 ارعني ري اتعجلعاة ات ني م عم اجمل ا اتعجلع هلائة احملنيسبة وارجلاجعة ت ؤس نياتكلي اإلسالي
 -اتقجلاما

ارنيتاة اإلسالياة اتبحجل م ارعانيم اتعجلع م 31

.3001

اجمل عاة ا ارعنييال

ارنيتاة ع ن ارللاب اتفقهاة مجعهني :عبد اتعي ي لم سعد اتدغاثجل شب ة ارتلكة .يكني ع ن اتجلالط:

 /https://www.alukah.net/library/0/137836ا .3030/03/31
أبحاث علمي (مقاال ومداخال ):
 -العياشي الصادق فداد اسكعجلاا ارهل ا جمني

اتبحث ا يلضلز اتكلي اتكعنيوين مبني ع ني جلاما

وتل اني

جم ع اتفقم

اإلسالي اتدويل ات ني م ا لبا اتعلن حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم لنيتكعنيون
ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ل ني  32-33ل جل ني  3030ارم ن.
 رابع عدوي ارعنيكني اتيت تلاجم اتكلي اتكعنيوين حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتملنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ل ني  32-33ل جل ني  3030ارم ن.
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ارسا اتعجلعاة وارعني ري اتفتاة ماسة يعانيم ة رغجلاا تقت لع نيل شجلكني اتكلي

حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي
اتدويل وآذجلون ل ني  32-33ل جل ني  3030ارم ن.
 سعود وليد ،جتجللة سالية ت كلياتنياتك ني

اريانجل ا ت ل ب اتكلي اتك ني

ا ات لق اريانجل

حبث د ض م لدو يؤس ني

اتكلي

واتكلي اتكق اد ل ارسا اتتتجل ة واتكججللة اتكاباقاة ارتعقد لي  31-39ل جل ني  3033جبنييعة جلاني عبنيس سااف

اريانجل يم تتتا خمرب اتعجلاكة وا سكث نيم ا ارؤس ني ات غري واركلساة ا اتفضنيء ارومو يغنيميب.
 نيحل لم محاد اتكلي اتكعنيوين اإلسالي جم ة اريكني ع ن اتجلالط:

 1مجني ا ارول .3129

http://almoslim.net/node/225700

ل .3030/1/2

 -عبد الباري مشعل ،اتكلي اإلسالي ويللق اتك ااف اتفقه

جم ة ا ك ني اإلسالي اتعنيراة جم ة ات رتولاة ز  23كنيللن ارول

 3031ص ص.12-10
 عبد الباري مشعل ،جتنيمب اتك جلف لنيتفنينض اتكلياين يداذ ة ض م لدو يؤس ني اتكلي اتك نياتتتجل ة واتكججللة اتكاباقاة ارتعقد لي  31-39ل جل ني  3033جبنييعة جلاني

عبنيس

واتكلي اتكق اد ل ارسا

سااف اريانجل يم تتتا خمرب اتعجلاكة

وا سكث نيم ا ارؤس ني ات غري واركلساة ا اتفضنيء ارومو يغنيميب.
 عبد العظيم أبو زيد  ،اتبتنيء اتعجلع ارس ت كلي اإلسالي (ت ني ني) حبث ض م ارؤمتجل اتعنير اتثنييم تال ك ني اإلسالي واتك ل نيل ني 30-39

رب  3033اتدواة اجل.

 -عبد الفتاح محمد صالح ،يفهل اتكلي اتكعنيوين اإلسالي لو اتكلي اتك ني

جم ة اتك ني ني واتكلي

اتعد ارول لككللجل 3031

ص ص.12-10
 علي محي الدين القرة داغي اتكلي اإلسالييكني ع ن اتجلالط:

ماسة قهاة تل ا اة ككنيب ات رتوين.

http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=107

 علي محي الدين القرة داغي يفهل اتكلي اتكعنيوين ينيلاكم وضلالام ويعل نيتم ماسة قهاة ا ك ني ة حبث يقد ض م يؤمتجلاتك لي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ل ني
 32-33ل جل ني  3030ارم ن.
 -قذافي عزا

الغنايم اتكلي اتكعنيوين يفهليم تل ا م اتعجلع

وضلالام حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م

ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ل ني  32-33ل جل ني  3030ارم ن.
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ت تنيعة اتك ني ني احلنيتاة ا لنيك كنين وينيتاي ني حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي

اتكعنيوين للعني ه وآ ني م ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ل ني 32-33
ل جل ني  3030ارم ن.
 -موسى مصطفى القضاة اقاقة اتكلي اتك ني

حبث د ض م لدو يؤس ني

اتتتجل ة واتكججللة اتكاباقاة ارتعقد لي  31-39ل جل ني  3033جبنييعة جلاني

اتكلي اتك ني

عبنيس

واتكلي اتكق اد ل ارسا

سااف اريانجل يم تتتا خمرب اتعجلاكة

وا سكث نيم ا ارؤس ني ات غري واركلساة ا اتفضنيء ارومو يغنيميب.
 -يوسف بن عبد اهلل الشبيلي ،اتجل نيلة اتعجلعاة ع ن شجلكني

اتكلي اتكعنيوين حبث يقد ض م يؤمتجل اتكلي اتكعنيوين للعني ه وآ ني م

ويل ف اتعجل عة اإلسالياة يتم لنيتكعنيون ل ارنييعة ارم لاة وجم ع اتفقم اإلسالي اتدويل وآذجلون ل ني  32-33ل جل ني  3030ارم ن.
مواقع اإلنترنت:
 -موقع "حديث" :

http://hdith.com

 -موقع إسالم واب:

/ https://islamweb.net

 موقع الموسوع الشامل : -موقع شبك األلوك :

/http://islamport.com

/https://www.alukah.net

 -موقع الشيخ علي محي الدين القرة داغي

http://www.qaradaghi.com/
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