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الملخص:

يف الوقت الذي فتحت فيه الكثري من الدول العربية
واإلسالمية ـ على غرار املغرب ـ اجملال أمام التأمني
التكافلي كبديل شرعي عن التأمني التقليدي ،وذلك
من خالل التأسيس القانوين والتشريعي هلذا النوع
من التأمني مبا يتوافق واجتهادات الفقهاء املعاصرين،
الزال التشريع اجلزائري يتخذ موقفاً ضبابياً من هذا
ضبايب ميكن الوقوف عليه من خالل
موقف
التأمنيٌ .
ٌ
موافقة التشريع اجلزائري يف تنظيمه ملا يُسمى
بالتأمني التعاضدي لبعض األسس الشرعية اليت يقوم
عليها التأمني التكافلي تارةً ،وخمالفتها تارةً أخرى،
ما يدفعنا إىل القول بأنه ال ميكن اجلزم بالقول أن
املشرع اجلزائري يعرتف بالتأمني التكافلي ،وإمنا ميكن

تاريخ النشر2021/06/30 :

Abstract
/:: /

At a time when many Arab and Islamic
countries - such as Morocco - have opened the
way to solidarity insurance as a legitimate
alternative to traditional insurance, through the
legal and legislative establishment of this type of
insurance in accordance with the jurisprudence
of contemporary jurists, the Algerian legislation
is still taking a vague position on this insurance .
A foggy situation that can be identified through
the approval of the Algerian legislation in
regulating what is called mutual insurance for
some of the legal foundations on which
solidarity insurance is based sometimes, and
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القول إن هناك أرضية ميكن االنطالق منها contradicting them at other times, which leads
us to say that it is not possible to say that the
للتأسيس هلذا النوع من التأمني.
الكلمات المفتاحية :التأمني التكافلي ،التشريع Algerian legislator recognizes solidarity
insurance, but it can be said that There is a
اجلزائري ،التشريعي املغريب.
starting point for establishing this type of
insurance.
Key words: Takaful insurance, Algerian
legislation, Moroccan legislation.

المقدمة:

يُعد التأمني التكافلي أحد أبرز املنتجات اإلسالمية اليت شهد النِّصف الثاين من القرن العشرين ميالدها
كردة فعل على تغلغل التأمني التجاري يف البلدان العربية واإلسالمية ،وما أعقبه من نقاش فقهي بني العلماء
املسلمني خبصوص حكمه الشرعي.
لكن وعلى الرغم من النجاعة اليت استطاع نظام التأمني التكافلي أن حيققها على مستوى العديد من
البلدان العربية واإلسالمية ،ويف الوقت الذي استطاعت فيه عديد هذه البلدان أن ترتقي به سواءً على
مستوى تشريعاهتا ،أو على مستوى املرافقة والتحفيز والتجسيد هلذا النوع من التأمني ،الزالت بعض الدول
األخرى على غرار اجلزائر تتخذ موقفا ضبابيا منه رغم املردود االقتصادي املنتظر منه باعتبار أن سوق التأمني
التكافلي يعد أحد األسواق املالية الواعدة عامليا ،وكذا احلاجة اجملتمعية له ،نتيجة عزوف شرحية واسعة من
اجملتمع اجلزائري عن االخنراط يف صيغ التأمني التجاري.
وعليه فإن اإلشكالية اليت أصبو اإلجابة عليها من خالل هذه الورقة البحثية تتمثل يف اآليت:
ما مدى اعتراف المشرع الجزائري بالتأمين التكافلي؟ أو بصيغة أخرى :ما مدى توافق النصوص
القانونية المنظمة للتأمين التعاضدي في التشريع الجزائري مع تلك الشروط الشرعية التي اشترطها
الفقهاء بخصوص التأمين التكافلي؟ ،وهل حال التجربة المغربية بخصوص التنظيم القانوني للتأمين
التكافلي كحال نظيرتها الجزائرية ،أم أ ّن بينهما فروق؟

ومنه تأيت هذه الورقة البحثية للوقوف أوالً على املبادئ الشرعية األساسية اليت يقوم عليها التأمني
التكافلي ،مث بيان مدى استيعاب التشريع اجلزائري هلذه املبادئ الشرعية ،باعتبار أنه ال ميكن احلكم على
موقف التشريع اجلزائري من التأمني التكافلي إال بإمرار تلك النصوص القانونية الصادرة عنه مبصفاة األسس
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واملبادئ الشرعية اليت يقوم عليها هذا النوع من التأمني ،مث التعريف بالتجربة املغربية يف تنظيم التأمني
ص يف النِّهاية إىل املقارنة بني التجربتني اجلزائرية واملغربية وبيان األقرب منهما إىل األحكام
التكافلي ،ألأخلُ أ
الشرعية املنظمة هلذا النوع من التأمني.
كل ذلك من خالل املباحث اآلتية:
مبحث تمهيدي :مفهوم التأمني التكافلي.
المبحث األول :املبادئ الشرعية للتأمني التكافلي.
المبحث الثاني :موقع املرسوم التنفيذي  13 / 09املتعلق بالتأمني التعاضدي من الشروط الشرعية للتأمني

التكافلي.

المبحث الثالث :أسس وضوابط تنظيم التأمني التكافلي يف التشريع املغريب.

مبحث تمهيدي :مفهوم التأمين التكافلي
عُِّرف التأمني التكافلي بتعاريف متعددة من أبرزها:
 1ـ عرفته هيئة كبار العلماء ،واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية على أنه:
"من عقود التربع اليت يُقصد هبا أصال ًة التعاون على تفتيت األخطار ،واالشرتاك يف حتمل املسؤولية عند نزول
الكوارث ،وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية ،ختصص لتعويض من يصيبه الضرر ،فجماعة
التأمني التعاوين ال يستهدفون جتارًة ،وال رحبا من أموال غريهم ،وإمنا يقصدون توزيع األخطار بينهم والتعاون
على حتمل اخلطر".1
 - 2هو نظام يقوم على تعهد بتربع املشاركني فيه بكل أو جزء من االشرتاكات املقدمة لدفع تعويضات
األضرار اليت تقع بينهم ،واقتصار دور الشركة على إدارة أعمال التأمني واستثمار أمواهلا.2
 - 3وقد عرفت املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة التأمني التكافلي اإلسالمي بأنه :اتفاق أشخاص
يتعرضون ألخطار معينة على تالفي األضرار الناشئة عن هذه األخطار ،وذلك بدفع اشرتاكات على أسا
االلتزام بالتربع  ،ويتكون من ذلك صندوق تأمني له حكم الشخصية االعتبارية ،وله ذمة مالية مستقلة ،يتم
( )1اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،فتاوى اللجنة الدائمة ،مجع وترتيب أمحد بن عبد الرزاق الدويش ( ،د.ط ،د.ت)،
اإلدارة العامة للطبع ،الرياض (اململكة العربية السعودية) ،ج  ،15ص .288
( )2موسى مصطفى القضاة ،حقيقة التأمين التكافلي  ،ندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية
والتجربة التطبيقية ،جامعة فرحات عبا  ،جامعة سطيف (اجلزائر) ،أفريل  ،2011ص .03
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منه التعويض عن األضرار اليت تلحق أحد املشرتكني من جراء وقوع األخطار املؤمن عليها وذلك طبقا للوائح
والوثائق .ويتوىل إدارة هذا الصندوق هيئة خمتارة من محلة الوثائق ،أو تديره شركة مسامهة بأجر تقوم بإدارة
أعمال التأمني واستثمار موجودات الصندوق .1
 4ـ وعرفته املادة األوىل من القرار رقم  6 / 21 / 200الصادر جممع الفقه اإلسالمي بتاريخ نوفمرب
 2013على أنه :اشرتاك جمموعة أشخاص يتعرضون خلطر أو أخطار معينة على أن يدفع كل منهم مبلغا
معينا على سبيل التعاون لصندوق غري هادف للربح؛ لتعويض األضرار اليت قد تصيب أيًّا منهم إذا حتقق
اخلطر املعني ،وف ًقا للعقود املربمة والتشريعات املنظمة .2
الراغب يف
هذا وعُرف التأمني التكافلي بالنَّظر إىل كونه عقدا بني الشركة املسرية هلذا النشاط والشخص َّ
االنضمام لفئة املشرتكني على أنه :اتفاق بني شركة التأمني اإلسالمي باعتبارها ممثلة هليئة املشرتكني ،وشخص

طبيعي أو قانوين على قبوله عضوا يف هيئة املشرتكني ،والتزامه بدفع مبلغ معلوم "قسط" على سبيل التربع منه
ومن عوائد استثماره ألعضاء هذه اهليئة ،على أن تدفع له الشركة نيابة عن هذه اهليئة من أموال التأمني اليت
جتمع منه ومن غريه من املشرتكني التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء وقوع خطر معني يف
التأمني على األشياء ،أو مبلغ التأمني يف التأمني التكافلي على األشخاص ،على النحو الذي حتدده وثيقة
التأمني ويبني أسسه النظام األساسي للشركة .3
المبحث األول :المبادئ الشرعية للتأمين التكافلي

يقوم التأمني التكافلي يف صيغته الشرعية على مجلة من املبادئ األساسية اليت ميكن إمجاهلا يف أربعة
مبادئ أساسية على النحو اآليت:
المطلب األول :مبدأ االلتزام بالتبرع
يـُ أعد مبدأ االلتزام بالتربع من أهم املبادئ اليت يرتكز عليها التأمني التكافلي ،واحلكمة من ذلك هو جتاوز
شبهة الغرر اليت يقوم عليها التأمني التجاري ،وإن كان املالكية على خالف باقي املذاهب الفقهية ذهبوا إىل
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،البحرين2010 ،م ،ص.364
( )2جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )21/6( 200بشأن األحكام والضوابط الشرعية
ألسس التأمين التعاوني ،المادة أولى.
()3حسني حامد حسان ،التأمين على الحياة والسيارات والحق التعويضي والجهة المستفيدة في التأمين على الحياة ،حبث
مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،اجلامعة األردنية  2010أبريل  ، 11-13ص .2
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جتويز عقد التربع إذا شابه شيء من الغرر ،بناء على قاعدة مفادها "إن جميع عقود التبرعات ال يؤثر
الغرر في صحتها " ،وهو ما أقره جممع الفقه اإلسالمي يف القرار رقم .6 / 21 / 200
ص يف العقد على أن املشرتك (حامل الوثيقة) يتربع بالقسط وعوائده
أما ضابط حتقق هذا املبدأ هو أن يـُنأ َّ
لصاحل صندوق التأمني .1
واشرتط الفقهاء أن يكون هذا التربع على سبيل االلتزام ،فيتجسد حينئذ يف ذلك االشرتاك الذي يدفعه
أيضا التزام بالتربع من حمفظة التأمني اليت هي
املؤمن له بصفة انتظامية ،وأما ما حيصل إذا ما أصابه ضرر فهو ً
أ
املؤمن منه وحتقق الشروط وانتفاء االستثناءات.
شخصية اعتبارية وهو التزام ُمعلأق على وقوع الضرر أ
مجع من العلماء املعاصرين هو أن حامل الوثيقة يُلزم نفسه
فالتكييف الشائع للتأمني التكافلي الذي اختاره ٌ
أيضا التزام بالتربع من حمفظة التأمني.2
بالتربع جملموع املؤمن هلم املالكني حملفظة التأمني ،وما حيصل عليه فهو ً
المطلب الثاني :عدم مخالفة أداء الشركة ألحكام الشريعة اإلسالمية

حيث ال جيوز لشركة التأمني التكافلي أن ختالف يف عقودها وتصرفاهتا أحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك
تؤمن على بعض
كأن تتضمن شروطا خمالفة للكتاب والسنة ،أو تودع أمواهلا لدى البنوك الربوية ،أو أن ِّ
األفعال واألعمال احملرمة  ،3ولن يتأتَّى حتقيق مبدأ عدم خمالفة أداء الشركة ألحكام الشريعة اإلسالمية إال
بتعيني جهاز رقابة شرعي يتكون من جمموعة من علماء الشريعة ،يعمل هذا اجلهاز على مراقبة أعمال شركة
التأمني التكافلي كيفما كانت طبيعتها ،وحتديد مدى اتساق أعماهلا مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
المطلب الثالث :الفائض التأميني
يقصد بالفائض التأميين الرصيد املايل املتبقي من جمموع االشرتاكات احملصلة ،وعوائد استثماراهتا ،وأي
إيرادات أخرى بعد سداد التعويضات ،واقتطاع رصيد املخصصات واالحتياطيات الالزمة ،وحسم مجيع
املصروفات وااللتزامات املستحقة على الصندوق.

( )1حامد حسن حممد ،التأمين التعاوني ـ األحكام والضوابط الشرعية ،حبث مقدم للدورة العشرين جملمع الفقه اإلسالمي الدويل،
ص .6
( )2عبد الستار أبو غدة ،الـتأمين اإلسالمي ـ أسسه الشرعية وضوابطه والتكييف لجوانبه الفقهية ـ( ،دون معلومات نشر) ،ص
.19
( )3علي حميي الدين القرة داغي ،التأمين اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية ،ط ،1دار البشائر ،بريوت 1431( ،هـ  2010 /م)،
ص .275
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ويُعد الفائض التأميين جوهر التأمني التجاري ،إذ الغرض من تنظيم عمليات التأمني التجاري هو
احلصول على الفائض التأميين الذي تبذل شركة التأمني كل السبل املمكنة من أجل تضخيمه.
وإن كان األمر كذلك بالنسبة للتأمني التجاري  ،فإن الفائض التأميين يف التأمني التكافلي ال تعود ملكيته
للشركة القائمة على عمليات التأمني ،فهو إما أن ترجع ملكيته للصندوق ،وإمنا أن أيوزع على املشرتكني
مر السنني يف حالة انتهاء الشركة أو
بنسب اشرتاك كل منهم ،كما ميكن أن يصرف الفائض املرتاكم على ِّ
تصفيتها يف وجوه اخلري العامة  ،وال ميكن أن يكون ملكا لإلدارة املشرفة على صندوق التأمني التكافلي كما
هو حال التأمني التجاري بأي حال من األحوال ،لذلك ُعد مآل الفائض التأميين من أهم الفروق بني صيغة

التأمني التجاري و نظريه التكافلي.

المطلب الرابع :مبدأ فصل أموال حملة األسهم عن أموال حملة الوثائق

تلتزم شركة التأمني التكافلي بفصل أموال محلة األسهم وهم أولئك األشخاص املؤسسني لشركة التأمني

التكافلي عن محلة وثائق التأمني وهم املشرتكني الذين يدفعون أقساط اشرتاكاهتم ،ويستثمر املالني بصورة
منفصلة ،ويُضاف لكل وعاء عائدات استثماراته .1
وميكن اإلشارة إىل أن استقالل كل من أموال املسامهني وأموال املشرتكني ،هو الختالف طبيعة كل منهما،
فمال املسامهني مقدم منهم الستيفاء املتطلب القانوين للرتخيص وهي أموال مرصودة منهم لالستثمار ،مع
االستعداد إلقراض نظام التكافل منها عند احلاجة ،أما االشرتاكات املقدمة من محلة الوثائق فهي مقدمة
على وجه التربع الكلي أو اجلزئي إلقامة نظام التكافل وهلذا جيب فصل حسابات املسامهني عن حسابات
محلة الوثائق (املشرتكني ) .2
هذا وقد نص بعض الفقهاء اآلخرين على مبادئ أخرى اعتُربت عند البعض منهم أساسية لقيام صيغة
التأمني التكافلي ،يف حني مل تعترب عن البعض اآلخر كذلك ومن بني هذه املبادئ:
ـ أفضلية مشاركة املستأمنني يف إدارة الشركة .3

( )1حامد حسن حممد ،التأمين التعاوني األحكام والضوابط الشرعية ،املرجع السابق ،ص .13 ،12 ،11 ،10
( )2عبد الستار أبو غدة ،الـتأمين اإلسالمي ـ أسسه الشرعية وضوابطه والتكييف لجوانبه الفقهية ـ ،املرجع السابق ،ص .10
( )3علي حميي الدين القرة داغي ،التأمني اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية ،املرجع السابق ،ص .297
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ـ املشاركة احلقيقية يف التحمل واألداء ،واملقصود بذلك حتقيق مبدأ العدالة ،ومن خمرجات هذا املبدأ إمكانية
تغيري قيمة االشرتاك بالزيادة والنقصان على حسب حاجة الصندوق ،فال يُبقي الصندوق على حد معني من
االشرتاك إذا كان يف أرحيية مالية وال حىت إذا كان يف ضائقة مالية كما هو احلال مع التأمني التجاري .1
ـ كون الشركة وكيلة يف إدارة أعمال التأمني التكافلي .2
ـ تنظيم االشرتاك واحلقوق وااللتزامات يف صلب النظام املنشئ لشركة التأمني التكافلي بشكل يضمن
الشفافية التامة يف القد التأسيسي والنظام األساسي للشركة .3
المبحث الثاني :موقع المرسوم التنفيذي  13 / 09المتعلق بالتأمين التعاضدي من الشروط
الشرعية للتأمين التكافلي

يرى بعض الباحثني أن أول تشريع أسس لالعرتاف ولوجود التأمني التكافلي يف املنظومة التشريعية
اجلزائرية هو املرسوم رقم  ،4 13 / 09والذي جاء كأثر ملا نصت عليه املادة  215من األمر رقم / 95

 07املتعلق بالتأمينات ،حيث جاء يف صلب املادة ما نصهُ " :تخضع شركات التأمين و  /أو إعادة
التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري ،و تأخذ أحد الشكلين اآلتيين :
ـ شركة ذات أسهم.
ـ شركة ذات شكل تعاضدي.
غير أنّه عند صدور هذا األمر يمكن الهيئات التي تمارس عمليات التأمين دون أن يكون غرضها
الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدية ".
فهذه املادة مسحت بإنشاء شركات تأمني ذات شكل تعاضدي ال تبتغي يف نشاطها حتقيق الربح إمنا غرضها
التعاضد والتعاون على حتمل األضرار ،وهو جوهر التأمني التكافلي.

( )1املرجع نفسه ،ص .296
( )2املرجع نفسه ،ص .283
( )3املرجع نفسه ،ص .299
( )4الجريدة الرسمية العدد  ،03الصادرة بتاريخ  17حمرم 1430هـ املوافق لـ  14يناير 2009م.
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وبتحليل النصوص اليت يتشكل منها املرسوم  1 13 / 09احملدد للقانون النموذجي لشركات التأمني
ذات الشكل التعاضدي ميكن الوقوف عند جمموعة من املالحظات ،من خالهلا نستطيع احلكم على مدى
اعرتاف املشرع اجلزائري بالتأمني التكافلي يف صورته الشرعية.
المطلب األول :بالنسبة الشتراط التبرع بدل المعاوضة في تأسيس شركة التأمين التكافلي

نص املرسوم على إمكانية إنشاء شركة للتأمني ذات شكل تعاضدي تتمتع بالشخصية املعنوية ال
تستهدف حتقيق الربح ،حيث جاء يف صلب املادة األوىل من املرسوم" :تؤسس بني األشخاص الذين
يلتزمون أو سيلتزمون هبذا القانون األساسي النموذجي شركة ذات شكل تعاضدي لقانون خاص تتمتع
بالشخصية املعنوية وذات هدف غري جتاري "  ،وبالتايل فهذا املعيار منصوص عليه يف التشريع اجلزائري
وحسناً ما فعل املشرع اجلزائري بالنص عليه صراحة ،هذا الشرط ( عدم الرحبية ) وإن كان ميثل أحد األسس
الشرعية اليت يقوم عليها التأمني التكافلي ،لكن إيراده هبذا اإلطالق يوقعنا يف إشكال قانوين آخر وهو:
ـ إذا كانت شركة التأمني ذات الشكل التعاضدي ال تستهدف حتقيق الربح ،فهل اشرتاكات محلة الوثائق
تقدم على أسا التربع ،أم تقدم على أسس آخر؟
ـ مث هل ميكن لشركة التأمني ذات الشكل التعاضدي باعتبارها ال تستهدف حتقيق الربح أن تقوم باستثمار
أموال مشرتكيها لضمان تغطية كل التعويضات اليت قد تعجز الشركة عن تغطيتها يف بعض األحيان أم ال؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل ميكن القول إن النص القانوين بالصيغة املطلقة اليت ورد هبا مينع هذا العمل
االستثماري باعتباره عمل رحبي ،وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي ال تمنع استثمار
أموال شركة التأمين التكافلي ،بل تطالب به في بعض األحيان.
وحينما أراد املشرع اجلزائري أن يقيد هذا اإلطالق من خالل املادة  38من املرسوم ،وذلك حني بيانه ملوارد
شركة التأمني التعاضدي ،ذكر موردا أمساه " أرباح مساهماتها " ،واملقصود بأرباح مسامهة شركة التأمني
التعاضدي ليس استثمارها احلر ألموال مشرتكيها لتحقيق شيئا من األرباح اليت ستعود على املشرتكني ،وإمنا

( )1انتظم هذا املرسوم يف  39مادة قانونية ،وهي مساحة تقنينية ال بأ هبا لو استغلها املشرع استغالال أمثل لتجنب كل التساؤالت
القانونية اليت ميكن أن تثار بشأن هذا النوع من شركات التأمني.
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تفسري ذلك أن القانون اجلزائري يفرض على كل شركات التأمني املتواجدة على مستوى الرتاب اجلزائري
ختصيص  50باملائة من مداخيل الشركة يف سندات اخلزينة على شكل أسهم  ،1لتأخذ مقابل ذلك أرباحاً.
المطلب الثاني :بالنسبة لعدم مخالفة أداء الشركة ألحكام الشريعة اإلسالمية

مل ُيضع املشرع اجلزائري مراقبة نشاط شركة التأمني التعاضدي إىل هيئة رقابة شرعية سواءً أكانت
هذه اهليئة خارجية تضطلع مبراقبة نشاط الشركة أم كانت داخلية منشأة من قِبأل شركة التأمني التكافلي ذاهتا،
إمنا ُمنحت صالحية تلك املراقبة لل جنة اإلشراف على التأمينات وهي جلنة ال متثل الرقابة الشرعية إمنا هي
جلنة وطنية تراقب كل عمليات التأمني كيفما كان نوعها ،وهو ما نصت عليه املادة  31من املرسوم
 ،13/09حيث جاء يف صلب املادة" :تُرسل كل من احلصيلة والتقرير السنوي عن النشاطات وتقرير حمافظ
احلسابات وكذا كل وثيقة منصوص ليها يف التنظيم إلى لجنة اإلشراف على التأمينات ،طبقا للتنظيم

املعمول به".

المطلب الثالث :بالنسبة لمصير الفائض التأميني

نص املشرع اجلزائري من خالل نص املادة  34من املرسوم ( )13/09على أن الفائض املتأتى من
عمليات التأمني يوزع بني األعضاء املنخرطني حسب نسبة مبلغ االشرتاك ،لكن املشرع مل ينص على تقسيم

الفائض بني األعضاء املنخرطني على سبيل اإللزام إمنا على سبيل التخيري ،حيث جاء يف صلب املادة" :
ميكن بناء على اقرتاح من جملس اإلدارة وبعد إبداء رأي جلنة مراقبة التأمينات توزيع الفائض بني األعضاء
املنخرطني حسب نسب مبلغ االشرتاك املدفوع خالل السنة املالية املعنية بالتوزيع بقرار من اجلمعية العامة"،
وعليه ميكن القول إنه كان ينبغي للمشرع اجلزائري أن حيدد بصفة دقيقة مصري الفائض التأميين إذا مل يقسم
على هيئة املشرتكني درءً ألي ُشبهة.
المطلب الرابع :بالنسبة لفصل أموال حملة األسهم عن أموال حملة الوثائق

أما بالنسبة لفصل أموال املسامهني عن أموال املشرتكني فإن املادة  6من املرسوم  13/09استعملت

مصطلحني اثنني " :حق االنخراط " و" االشتراك " ،والذي يُفهم من املادة أن حق االخنراط يُدفع
لتأسيس الشركة ،وأما حق االشرتاك فيُدفع بصفة دورية ،وهو فص ٌل ال يتناىف مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،

( )1شخار نعيمة ،تحديات صناعة التأمين التكافلي في الجزائر ،جملة البحوث والدراسات التجارية ،العدد  ،1كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجللفة (اجلزائر) ،مار  ،2019مج  ،3ص .86
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لكن املشرع اجلزائري أقر من ناحية أخرى أن كل من أراد أن ينخرط يف شركة التأمني التعاضدي جيب عليه
أن يُسدد حق االخنراط وحق االشرتاك يف آن واحد.
وعليه فهذه املادة تفتح باب التأويل بالنسبة ملسألة فصل أموال املسامهني عن أموال املشرتكني ،فال هي
وضحت بصريح العبارة الفصل بني األموال وال الدمج بينهما واعتبارمها ماال واحدا.
هذا وقد نص املشرع اجلزائري على العديد من األحكام األخرى بعضها يدم فكرة التأمني التكافلي
وبعضها اآلخر يتناىف معها ،ومن مجلة هذه األحكام:
أوالا :فصل املشرع اجلزائري يف حق مشاركة املؤمن هلم يف إدارة شركة التأمني التعاضدي بعبارة صرحية ،إذ
نصت املادة  11من املرسوم  13/09على أن للمنخرطني يف الشركة غري املتأخرين يف دفع اشرتاكاهتم أن
يكونوا أعضاء يف اجلمعية العامة للشركة ،حيث جاء يف صلب املادة" :تتكون اجلمعية العامة من كل
األعضاء املنخرطني غري املتأخرين يف دفع اشرتاكاهتم ".
ثانيا :ألزم املرسوم  13 / 09العضو املنخرط يف شركة التأمني التعاضدي بدفع ما يسمى باالشرتاك
التكميلي يف حالة عجز الشركة عن تغطية التعويض عند وقوع الضرر ،وهو ما نصت عليه املادة  32من
املرسوم واليت جاء فيها " :يف حالة عجز ملحوظ ميكن جمللس اإلدارة أن يقرر طلب اشرتاك تكميلي .ال
يلـتزم املشرتك بدفع ما يفوق احلد األقصى  ،"...وهو ما ال يتناىف أيضا مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
باعتبار أن قسط االشرتاك يف التأمني التكافلي يف بعض صور وجتارب تطبيقه ليس ثابتا.
ثالثا :اشرتط املشرع لتأسيس هكذا نوع من شركات التأمني أن يكون عدد املنخرطني يساوي أو أكثر من
 5000منخرط وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة األوىل من املرسوم رقم  ،13 / 09حيث جاء
يف صلب الفقرة" :ال يصح تأسيس الشركة إال إذا تعدى أو عادل عدد املنخرطني مخسة آالف ،"5000
هذا الشرط وإن كان شرطا إجرائيا إال أنه يعارض الشروط الشرعية إلنشاء شركة التأمني التكافلي؛ ألنه ال
يشرتط يف التأمني التكافلي عددا معينا من املشرتكني ،خاصة هذا العدد الكبري ( ،)5000واألخص من
ذلك أن التأمني التكافلي ليس مشهورا وال معروفا لدى مجهور النا حىت يكون اإلقبال على االخنراط فيه
هبذا احلجم.
لذلك من املصلحة الشرعية أن ال يُشرتط هذا العدد الكبري إلنشاء شركة التأمني التعاضدي على األقل وحنن

يف بداية التأسيس للتأمني التكافلي.

103

سفيان شبيرة

رابعا :نص املشرع اجلزائري يف املادة الثالثة من املرسوم  13/09على ضرورة حتديد ُعمر شركة التأمني
نص قانوين كان البد أن يُتمم بنص قانوين آخر حيدد مصري أموال هذه
التعاضدي مبدة زمنية حمددة ،وهو ٌّ
الشركة وهو ما مل حيدث ،مما يفتح باب التساؤل عن مصري أموال شركة التأمني التعاضدي بعد انقضاء
مدهتا.
خامسا :نص املشرع اجلزائري يف املواد  9 ،8 ،7على إمكانية استقالة أو فصل أو شطب العضو املنخرط
دون أحقيته يف اسرتجاع حق اخنراطه أو أقساط اشرتاكاته ،وهو ما يعترب خمالفا ألحكام الشريعة اإلسالمية ملا

يتضمنه من إجحاف يف حق العضو.
المبحث الثالث :أسس وضوابط تنظيم التأمين التكافلي في التشريع المغربي
مر التنظيم القانوين للتأمني التكافلي يف املغرب بثالث مراحل:

المرحلة األولى كانت مع صدور أول قانون للتأمينات يف املغرب  ،1وهو القانون رقم  17 / 99املتعلق

مبدونة التأمينات  ،2حيث تضمن هذا القانون مجلة من املواد القانونية املنظمة للتأمني التكافلي.
أما المرحلة الثانية فكانت مع القانون رقم 59 / 13

3

القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم 17/ 99

املتعلق مبدونة التأمينات ،وهو أول تعديل للقانون األم املتعلق بالتأمينات ،وهو تعديل مس العديد من
الفقرات واملواد املنظمة للتأمني التكافلي.
4
ٍ
مرحلة ثالثة مع القانون رقم 87 / 18
واختتمت عملية التنظيم القانوين للتأمني التكافلي يف
القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم  17/ 99املتعلق مبدونة التأمينات ،وهو ثاين (وآخر) تعديل للقانون
األصلي املتعلق بالتأمينات ،وهو تعديل مس أيضاً العديد من الفقرات واملواد املنظمة للتأمني التكافلي،
ليخرج هذا األخري يف صورته الكاملة اليت تتماشى مع الشروط الشرعية اليت اشرتطها الفقهاء يف حدود ما
وقفنا عليه.
وميكن الوقوف على أهم ما ورد يف التشريع املغريب على النحو التايل:
( )1املالحظ أن اجلزائر كانت أسبق من املغرب يف استصدار قانون خاص بالتأمينات ،وذلك بسبع سنوات كاملة ،حيث أن قانون
التأمينات اجلزائري كان صدوره سنة  1995م يف حني مل يصدر يف املغرب قانون للتأمينات إال سنة  2002م.
( )2الجريدة الرسمية المغربية عدد  ،5054الصادرة بتاريخ  2رمضان  1423هـ املوافق  7نوفمرب  2002م.
( )3الجريدة الرسمية المغربية عدد  ،6501الصادرة بتاريخ  21ذو القعدة  1437هـ املوافق  25أغسطس  2016م.
( )4الجريدة الرسمية المغربية عدد  ،6806الصادرة بتاريخ  7ذو احلجة  1440هـ املوافق  9أغسطس  2019م.
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المطلب األول :بالنسبة للتسمية
استعمل القانون املغريب تسمية "التأمين التكافلي" صراحة دون احلاجة إىل اإلشارة إىل هذا النوع من
التأمني بتسمية أخرى ،مثلما حدث مع التشريع اجلزائري الذي مل يورد هذه التسمية البتة ،وإمنا حتدث عن
تأمني مساه "التأمين التعاضدي" وهو تأمني قريب جدا يف مضمونه من التأمني التكافلي ،لكن التسمية

تُشعر القارئ هلا أننا بصدد التأمني التقليدي ،ذلك أن مصطلح التعاضذ والتعاضدية مستعمل بشكل كبري
يف األنظمة االقتصادية ذات النزعة االشرتاكية ،وهي مصطلحات أعتقد أن زمن جتاوزها.
هذا باإلضافة إىل تسمية املساهم يف شركة التأمني التكافلي يف القانون املغريب بـ "المشترك" وهي التسمية

اليت غالبا ما نصادفها يف التوصيف الشرعي لعمليات التأمني التكافلي ،بينما امساه املشرع اجلزائري
بـ"المنخرط" وهي نفسها التسمية اليت نصادفها يف النصوص القانونية املنظمة لعملية التامني التقليدي.
المطلب الثاني :بالنسبة الشتراط التبرع بدل المعاوضة في تأسيس شركة التأمين التكافلي

مل يُشر املشرع املغريب إىل ضرورة دفع االشرتاكات على سبيل التربع بصريح العبارة ،لكن يستفاد هذا
من إشارات أخرى وردت يف التشريعات املغربية املنظمة للتأمني التكافلي ،من ذلك مثال ما جاء يف النص

التشريعي املغريب يف فقرته  15من املادة األوىل من القانون رقم " :59 / 13التأمني التكافلي  :ملية
التأمني تتم ِوفق اآلراء املطابقة الصادرة عن اجمللس العلمي األعلى  "...فلما كانت عمليات التأمني
التكافلي خاضعة لرأي اجمللس العلمي األعلى ـ كما سيأيت ـ وهو هيئة رقابة شرعية فذلك من شأنه أن يُراعى
فيه جتسيد مبدأ التربع.

المطلب الثالث :بالنسبة لعدم مخالفة أداء الشركة ألحكام الشريعة اإلسالمية

اشرتط املشرع املغريب إخضاع تنظيم عمليات التأمني التكافلي باعتباره تأمينا إسالميا شرعيا إىل هيئة
شرعية تقع على عاتقها تنظيم هذا النوع من التأمني  ،تتمثل هذه اهليئة يف اجمللس العلمي األعلى ،وهو أكرب

هيئة إفتاء باملغرب ،وهو ما جنده منصوصا عليه يف الفقرة  15من املادة األوىل من القانون رقم :59 / 13
"عملية التأمني التكافلي تتم وفق اآلراء املطابقة الصادرة عن اجمللس العلمي األعلى  ،"...وميكن اإلشارة إىل
أن التعديل األخري الذي مس مدونة التأمينات املغربية خاصة يف شقه املتعلق بالتأمني التكافلي كان بناء على
املالحظات اليت أبدهتا اللجنة الشرعية للمالية التشاركية املنبثقة عن اجمللس األعلى ،وجاء يف املادة  10ـ4
تفصيل شكل هذا اإلشراف والرقابة ،حيث جاء يف صلب املادة" :تُعرض مسبقا على اجمللس العلمي األعلى
مشاريع مناشري اهليئة املتعلقة بالتأمني التكافلي وإعادة التأمني التكافلي قصد إبداء الرأي باملطابقة بشأهنا"،
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يف حني جند املادة 10ـ 5تتطرق إىل األحكام الواجبة التطبيق على عمليات التأمني التكافلي وإعادة التأمني
التكافلي حيث جندها تنص على ما يلي" :تطبق على عمليات التأمني التكافلي وإعادة التأمني التكافلي
األحكام اخلاصة هبا الواردة يف هذا القانون .وعند عدم وجود أحكام خاصة هبا ،تطبق عليها باقي أحكام
هذا القانون ما مل تتناىف مع القواعد واملبادئ املنظمة للعمليات املذكورة وشروطها وطبيعتها ،وذلك بعد
الرأي باملطابقة الصادر عن اجمللس العلمي األعلى ".
المطلب الرابع :بالنسبة لمصير الفائض التأميني
أما خبصوص توزيع الفوائض التقنية واملالية ما يصطلح عليها بالفائض التأميين نص املشرع املغريب يف
الفقرة  10من املادة  3على أنه" :توزع كل الفوائض التقنية واملالية احملققة يف التأمني التكافلي على
املشرتكني بعد خصم التسبيقات التكافلية عند االقتضاء .وتوزع كل الفوائض املذكورة احملققة يف إعادة التأمني
التكافلي على حسابات التأمني التكافلي بعد خصم التسبيقات التكافلية عند االقتضاء " ،وهو ما نص
القرار رقم .6 / 21 / 200
المطلب الخامس :بالنسبة لفصل أموال حملة األسهم عن أموال حملة الوثائق
نص املشرع املغريب على الفصل بني حسابات املشرتكني وحساب صندوق التأمني التكافلي ،هذا
األخري يتمتع بشخصية معنوية (اعتبارية) مستقلة هلا ذمة مالية مستقلة عن حسابات املشرتكني ،وهو ما جاء
النص عليه يف الفقرة  138من املادة األوىل ،حيث جاء يف مضموهنا" :صندوق التأمني التكافلي :صندوق
ينشأ مببادرة من مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافلي ،يتمتع بالشخصية االعتبارية وله ذمة مالية مستقلة
ويتكون من جم موعة احلسابات املنفصلة واحملدثة طبقا للقواعد املنصوص عليها يف نظام تسيري
الصندوق.2"...
هذا ومل ينص التشريع املغريب على إمكانية مسامهة املشاركني يف إدارة شركة التأمني التكافلي ،أو املشاركة يف
اختاذ القرارات ذات العالقة بصندوق التكافل.
كما أشار املشرع املغريب يف موضع آخر إىل مسألة مهمة جدا ،وهو أنه يف حالة عجز شركة التأمني
التكافلي عن دفع التعويض للمستأمن فإن املقاولة املكلفة بتسيري الشركة تقدم ما يسمى بـ " التسبيق
()1

هي فقرة مت استحداثها مبوجب آخر تعديل ملدونة التأمينات املغربية ،والقانون رقم  ،87 / 18الصادر بتاريخ  09أوت

.2019
( )2الجريدة الرسمية العدد  ،6806ص . 5788
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التكافلي " وهو عبارة عن مبلغ تقدمه هذه املقاولة لسد العجز الناجم عن عدم كفاية األصول على أن

تسرتجعه مستقبال من الفوائض املالية املستقبلية ،وال ميكن أن يرتتب على التسبيق التكافلي أي فائدة ،وهو
ما جاء النص عليه يف الفقرة  23من املادة األوىل من القانون رقم  ،87 / 18حيث جاء يف مضموهنا:
ؤدى من طرف مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافلي لصندوق التأمني أو إعادة
"التسبيق التكافلي :مبلغ يُ أ
التأمني التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية األصول املمثلة لالحتياطات التقنية حلسابات التأمني
املكونة له مقارن مع هذه االحتياطات والذي ميكن اسرتجاعه من الفوائض التقنية واملالية املستقبلية حلساب
التأمني أو إعادة التأمني التكافلي .وال ميكن أن ترتتب على التسبيق التكافلي أي فائدة" ،1وهي الطريقة
املثلي اليت جاء النص عليها يف قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم .6 / 21 / 200
الخاتمة

خلصت يف ختام هذه الورقة البحثية إىل جمموعة من النتائج ،من أمهها:

أوالا :نص املشرع اجلزائري على تنظيم التأمني التعاضدي ،وهو تأمني يلتقي مع التأمني التكافلي (يف صيغه
الشرعية) يف أساسني اثنني:
أ  /كون النشاط التأميين نشاط غري رحبي.

ب  /وبعض األحيان وليس دائما يف توزيع الفائض التأميين على املنخرطني.
ثانيا :مل ينص املشرع اجلزائري على مبدأين أساسني يف التأمني التكافلي ومها:

أ  /مل يفصل صراحة بني أموال محلة األسهم وهم األشخاص املؤسسني لشركة التأمني ،وبني أموال

املشرتكني وهم من يدفعون أمواهلم على شكل أقساط بصفة دورية ،وهو مبدأ أساسي يف تفريق التأمني
التكافلي عن التأمني التقليدي.
ب  /مل يضع نشاط التأمني التعاضدي لرقابة هيئة شرعية وهو اآلخر مبدأ أساسي يف تفريق
التأمني التكافلي عن التأمني التقليدي.
ثالثا :ال ميكن القول واجلزم بأن التشريع اجلزائري يعرتف بالتأمني التكافلي ،وإمنا هناك أرضية ميكن االنطالق

منها للتأسيس هلذا النوع من التأمني ،وما ذهبت إليه شركة "سالمة للتأمينات" ما هو إال حماولة منها
للتكيف مع النصوص القانونية املنظمة للتأمني التعاضدي للتأسيس لتأمني تكافلي يف اجلزائر.

( )1الجريدة الرسمية العدد  ،6806ص .5788 ،5787
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رابعا :استطاع التشريع املغريب أن يؤسس لتأمني تكافلي يراعي معظم املبادئ الشرعية ،بدءً بإخضاع نشاطه
ملراقبة هيئة شرعية إىل توزيع الفائض التأميين إىل الفصل بني أموال محلة األسهم ومحلة الوثائق.

خامسا :تعد التجربة املغربية جتربة جديرة باإلتباع بالنسبة للجزائر العتبارين اثنني:

للنجاح.

ب للنقائص اليت عرفتها التجارب القدمية.
أ  /حداثة التجربة ،ويف احلداثة جتنُ ٌ
ب  /أكو ُن التجربة تنتمي لنفس الرقعة اجلغرافية والطبيعة اجملتمعية وحىت املرجعية القانونية مما يؤهلها

قائمة المصادر والمراجع
أوالا :النصوص التشريعية

 1ـ القانون رقم  17 / 99املتعلق مبدونة التأمينات ،الجريدة الرسمية المغربية عدد  ،5054الصادرة
بتاريخ  2رمضان  1423هـ املوافق  7نوفمرب  2002م.
 2ـ القانون رقم  59 / 13القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم  17/ 99املتعلق مبدونة التأمينات ،الجريدة
الرسمية المغربية عدد  ،6501الصادرة بتاريخ  21ذو القعدة  1437هـ املوافق  25أغسطس
2016م.
 3ـ القانون رقم  87 / 18القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم  17/ 99املتعلق مبدونة التأمينات ،الجريدة
الرسمية المغربية عدد  ،6806الصادرة بتاريخ  7ذو احلجة  1440هـ املوافق  9أغسطس  2019م.
 4ـ املرسوم رقم  13 / 09املتعلق بالشركات التعاضدية ،الجريدة الرسمية العدد  ،03الصادرة بتاريخ 17

حمرم 1430هـ املوافق لـ  14يناير 2009م.
ثانيا :الكتب والدراسات

 1ـ حامد حسن حممد ،التأمين التعاوني ـ األحكام والضوابط الشرعية ،بحث مقدم للدورة العشرين
لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي.
 2ـ حسني حامد حسان ،التأمين على الحياة والسيارات والحق التعويضي والجهة المستفيدة في
التأمين على الحياة  ،حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،اجلامعة
األردنية  2010أبريل .11-13

 3ـ عبد الستار أبو غدة ،الـتأمين اإلسالمي ـ أسسه الشرعية وضوابطه والتكييف لجوانبه الفقهية ـ،
( دون معلومات نشر ).
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 4ـ شخار نعيمة ،تحديات صناعة التأمين التكافلي في الجزائر ،جملة البحوث والدراسات التجارية،

العدد  ، 1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجللفة ( اجلزائر ) ،مار  ،2019مج
.3
 5ـ علي حميي الدين القرة داغي ،التأمين اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية ،ط ،1دار البشائر ،بريوت( ،
 1431هـ  2010 /م ).

 6ـ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،فتاوى اللجنة الدائمة ،مجع وترتيب أمحد بن عبد الرزاق
الدويش ( ،د.ط ،د.ت) ،اإلدارة العامة للطبع ،الرياض (اململكة العربية السعودية) ،ج .15
 7ـ جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )21/6( 200بشأن
األحكام والضوابط الشرعية ألسس التأمين التعاوني ،المادة أولى.
 8ـ موسى مصطفى القضاة ،حقيقة التأمين التكافلي ،ندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني
التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية ،جامعة فرحات عبا  ،جامعة سطيف (اجلزائر) ،أفريل
2011.

 9ـ هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،البحرين2010 ،م.
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