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الملخــص:
يعترب نظام التأمني التكافلي مكونا أساسيا من مكونات الصناعة املالية اإلسالمية ،وقد زادت
أمهيته وأخذ باالتساع بشكل كبري يف اآلونة األخرية ليوفر ألكثر من مليار ونصف مسلم منتجات
تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،فبدأت شركات التأمني التكافلي بالظهور يف بداية
السبعينات يف بعض الدول العربية مث انتشرت عرب العامل ،وهي تقوم على أساس التضامن والتعاون
وجتنب احملظورات الشرعية يف معامالهتا ،على عكس شركات التأمني التقليدي (التجاري).
كما كان للجزائر نصيب من هذه الصناعة مع إنشاء شركة سالمة للتأمينات على أن تعزز
مستقبال بشركات أخرى.
الكلمات المفتاحية :التأمني التكافلي ،شركات التأمني التكافلي ،العمليات التأمينية ،شركة سالمة
للتأمينات.
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 اجلزائر. دراسة حاةل رشكة سالمة للتأمينات.صيغ استامثر أقساط التأمني يف رشاكت التأمني التاكفيل

Investment formulasstudy about the safety of insurance of the

company. Algeria of insurance premium in solidarity insurance companies
.The case

Abstract:
Takaful insurance is considered as an essential component of the
Islamic financial industry. It has become more important, and it has
expanded significantly in the recent times to provide more than 1.5
billion Muslims with Islamic insurance products, which are compliant
with the Islamic law. Thus, Takaful insurance companies started to
appear in the early 1970s in some Arab countries. Then, they have spread
across the world. They are based on solidarity, cooperation and avoiding
legal prohibitions in their transactions, unlike the traditional commercial
insurance companies. Algeria had also a share in this industry with the
establishment of Salama Insurance Company. This industry will be
promoted in the future by other companies.
Keywords : Takaful insurance, Takaful insurance companies, Insurance
operations, Salama Insurance Company.

حظيت صناعة التأمني التكافلي بقبول عام لدى املسلمني وغريهم ألهنا مبنية على التعاون

:مقدمــة

 فتم صناعة منتجات وخدمات تأمينية،وتفتيت املخاطر اليت قد يتعرض هلا األفراد واملؤسسات
 فبظهور املؤسسات املصرفية واالستثمارية،)تكافلية لتكون بديال لعقود التأمني التجاري (التقليدي
اإلسالمية كان ال بد من ضرورة إجياد شركات حتميها من خماطر العمليات املالية والتجارية اليت
 وتعمل،متارسها فربزت شركات التأمني التكافلي لتساهم يف محاية هذه املؤسسات املصرفية من جهة
على دعم منظومة االقتصاد اإلسالمي من جهة أخرى وأوىل هذه الشركات ظهورا شركة التأمني
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التكافلية اليت أنشأت من طرف بنك فيصل اإلسالمي السوداين ،مث انتشرت شركات التأمني التكافلي
يف خمتلف الدول عرب العامل كاململكة العربية السعودية وقطر وإيران وماليزيا وغريها ،وكان للجزائر
نصيب من هذه الصناعة مع إنشاء شركة سالمة للتأمني وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 01/70
الصادر بتاريخ  2770/70/00باعتبارها شركة التأمني التكافلي الوحيدة اليت متارس نشاطها يف
سوق التأمني اجلزائري ،األمر الذي يتطلب ضرورة مضاعفة اجلهود لتنمية صناعة التأمني التكافلي
باجلزائر من خالل االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف هذا اجملال.
إشكالية البحث:

تشهد صناعة التأمني التكافلي انتشارا واسعا من خالل توزيع خدماهتا عرب شركات التأمني
التكافلي اليت تقوم بإدارة عملياهتا من خالل العقود اليت تربمها واليت تتوافق مع مبادئ وأحكام
الشريعة اإلسالمية ،ففقه املعامالت املالية حيوي العديد من النماذج التعاقدية اليت ميكن تطبيقها على

أعمال التأمني التكافلي األمر الذي دعانا إىل طرح اإلشكالية التالية :ما هي صيغ استثمار أقساط
التأمني املطبقة يف شركة سالمة للتأمينات – اجلزائر؟ ويقودنا هذا التساؤل إىل إيراد مجلة من األسئلة
الفرعية هي:
 ما املقصود بنظام التأمني التكافلي ،وما الفرق بينه وبني نظام التأمني التجاري؟ ما هي الصيغ املعتمدة لدى شركات التأمني التكافلي يف إدارة عملياهتا التأمينية؟ ما هو واقع التأمني بشركة سالمة للتأمينات – اجلزائر – وكيف تدار صناديق التكافل فيها؟تتضح أمهية البحث من خالل تسليط الضوء على كيفية إدارة واستثمار األقساط التأمينية
يف شركات التأمني التكافلي بصفة عامة ويف شركة سالمة للتأمينات – اجلزائر – بصفة خاصة.
ويهدف البحث إىل الوقوف عند مفهوم نظام التأمني التكافلي وإبراز الصيغ املعتمدة من
طرف شركات التأمني التكافلي والتعرف على مناذج إد ارة العمليات التأمينية باجلزائر كي تستفيد هذه
األخرية من جتارب الدول الناجحة يف جمال الصناعة التأمينية ومن أجل اإلحاطة جبميع جوانب
املوضوع ،قسمنا البحث إىل احملاور التالية:
احملور األول :اإلطار املفاهيمي لنظام التأمني التكافلي.
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احملور الثاين :صيغ إدارة العمليات التأمينية يف شركات التأمني التكافلي.
احملور الثالث :التعريف بشركة سالمة للتأمينات – اجلزائر وإدارة صناديق التكافل فيها.
المحور األول :اإلطار المفاهيمي لنظام التأمين التكافلي
أوالا :نشأة نظام التأمين التكافلي وتعريفه
 .0نشأة نظام التأمين التكافلي:

يرجع سبب نشأة شركات التأمني التكافلي إىل ظهور شركات التأمني التجاري يف البلدان
اإلسالمية اليت تقوم على مبدأ الربح ،فأخذ الفقهاء والباحثني والعلماء يقومون بدراسة التأمني
التجاري حيث عقدت الندوات واملؤمترات واستقر األمر على حترمي التأمني التجاري مع إجياد البديل
الشرعي له وهو التأمني التعاوين(.)1
ولعل أول هذه املؤمترات املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي مبكة املكرمة عام

()2

 ،1979وكانت احملطة التالية الكربى هي قيام مصرف فيصل السوداين باخلرطوم بإنشاء أول شركة
تأمني إسالمي عام  ،0000وكانت دولة السودان صاحبة السبق يف إنشاء أول شركة لنظام التأمني
التكافلي من اجملال النظري إىل اجملال التطبيقي والعملي ،وذلك من خالل املباحثات وتداول اآلراء يف
اجملامع الفقهية والندوات العلمية واملؤمترات العاملية حول شرعيته مما استدعى ضرورة إجياد بديل
شرعي ،وذلك بإنشاء شركات تأمني تكافلية تقوم مقام شركات التأمني التجارية( )3وانطالقا من أول

() 1

حممـ ــد ليبـ ــا  :التـ ـ ــأمين التعـ ـ ــاوني تنبيقاتـ ـ ــه فـ ـ ــي بن ـ ـ ـ الج يـ ـ ــرة بالمملكـ ـ ــة العربيـ ـ ــة السـ ـ ــعودية وشـ ـ ــراة إ ـ ـ ـ

للتكاف ـ ـ ـ

بمالي ي ـ ــا – دراس ـ ــة تحليلي ـ ــة مقارن ـ ــة  ،أطروحـ ــة دكت ـ ــوراه ،قسـ ــم الفقـ ــه وأصـ ـوله ،اجلامعـ ــة اإلسـ ــالمية العامليـ ــة ،ماليزيـ ــا ،2770 ،ص
.45
() 2

حممـ ــد أنـ ــس بـ ــن مص ـ ــطفى الزرقـ ــاء  :نظ ـ ــرة اقتص ـ ــادية إسـ ـ ـ مية إل ـ ــي م ـ ــن ق ـ ــايا ف ـ ــي الت ـ ــأمين التع ـ ــاوني ،م ـ ـؤمتر التـ ــأمني

التع ـ ـ ـ ــاوين ،أبعـ ـ ـ ــاده وففاقـ ـ ـ ــه وموقـ ـ ـ ــف الشـ ـ ـ ـ ـريعة اإلسـ ـ ـ ــالمية من ـ ـ ـ ــه ،اجلامع ـ ـ ــة األردني ـ ـ ــة ،جمم ـ ـ ــع الفق ـ ـ ــه اإلس ـ ـ ــالمي وفخ ـ ـ ــرون-00 ،
 ،2707/75/02ص .2
() 3

صـ ـ ــليحة ف ـ ــالق  :متنلبـ ـ ــات تنميـ ـ ــة نظـ ـ ــام التـ ـ ــأمين التكـ ـ ــافلي تجـ ـ ــار عربيـ ـ ــة ،أطروح ـ ــة دكت ـ ــوراه يف العل ـ ــوم االقتص ـ ــادية،

جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،2704 – 2705 ،ص .44
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شركة تأمني إسالمية بالسودان سنة  0000تأسست بعدها عدة شركات للتأمني التكافلي على
مستوى العامل اإلسالمي(.)1
الجدول رقم ( :)10تطور شركات التأمني التكافلي يف العامل اإلسالمي

() 1

السنة

تنور شراات التأمين التكافلي في العالم اإلس مي.

0000

قيام بنك فيصل اإلسالمي يف السودان بتأسيس شركة تأمني تكافلي حتت اسم شركة التأمني
اإلسالمية السودانية ،ويف هناية السنة قام بنك ديب اإلسالمي يف اإلمارات العربية املتحدة بتأسيس
الشركة العربية اإلسالمية للتأمني يف إمارة ديب.

0021

تأسيس شركة التكافل اإلسالمية يف البحرين وشركة التكافل اإلسالمية يف لكسمبورج.

0025

دخل قانون التأمني التكافلي التنفيذي يف ماليزيا وتأسست شركة التكافل املاليزية.

0024

ظهرت يف الرياض يف اململكة العربية السعودية أول شركة تأمني تكافلي حتت اسم الشركة الوطنية
للتأمني التكافلي ،كما ظهرت يف البحرين الشركة اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني.

0002

تأسست شركة التأمني اإلسالمية العاملية يف البحرين ،ولبنك البحرين اإلسالمي دور يف إنشائها
واستثمار أمواهلا.

0005

تأسست شركة التكافل االندونيسية.

0004

تأسست شركة التكافل السنغافورية ،وشركة التعاون اإلسالمي يف قطر.

0002

تأسست شركة التأمني يف األردن ،وتأسست بدعم من البنك اإلسالمي األردين.

2771

أسست يف ماليزيا شركة اإلخالص للتكافل.

2775

أسست يف ماليزيا شركة ماي بان للتكافل.

2774

تأسست يف ماليزيا شركة التكافل كومربوس.

2772

تأسست باجلزائر شركة سالمة للتأمني ،وهي إحدى الفروع التابعة للشركة العربية اإلسالمية للتأمني
"إياك" اإلماراتية.

2770

تأسست شركة األوىل للتأمني املسامهة العامة احملدودة يف األردن.

ع ــامر أس ــامة  :أث ــر تلي ــات توئي ــع الف ــاتن الت ــأميني عل ــي تنافس ــية ش ــراات الت ــأمين التك ــافلي دراس ــة مقارن ــة ب ــين شـــراة

تكاف ـ ـ بمالي يـ ــا وشـ ــراة األولـ ــي للتـ ــأمين بـ ــاألرد

ـ ـ ل الفتـ ــرة  ،8103 – 8112مـ ــذكرة ماجسـ ــتري يف العلـ ــوم االقتصـ ــادية،

جامعة سطيف ،2705 – 2701 ،0ص .2
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2770

بلغ عدد الشركات اإلسالمية التكافلية  001شركة معظمها شركات تأمني مباشر وبعضها شركات
إعادة تأمني.

2702

ارتفع عدد شركات التأمني التكافلي إىل  277شركة.

2701

ارتفع عدد شركات التأمني التكافلي يف العامل إىل  272شركة.

2702

عدد شركات التأمني التكافلي يبلغ عددها اإلمجايل  172شركة منتشرة يف خمتلف مناطق العامل.

2700

وصول حجم أقساط التأمني التكافلي إيل ما يقارب  27مليار دوالر

2727

يتوقع أن يصل حجم مسامهة قطاع التأمني التكافلي إىل  42.4مليار دوالر أمريكي ،حبلول عام
 ،2727استناداً إىل معدالت النمو الراهنة.

المصدر - :عامر أسامة مرجع سابق

.2

 وثاق للتأمين التكافلي www.wethaq.com -مرا دبي للصيرفة والتموي اإلس مي www.dcibf.ae

 .8تعريف نظام التأمين التكافلي:
ميكن تعريف نظام التأمني التكافلي بأنه« :عبارة عن عقد تربع بني جمموعة من األشخاص
ل لتعاون على تفتيت األخطار املبينة يف العقد ،واالشرتاك يف تعويض األضرار الفعلية اليت تصيب أحد
املشرتكني والنامجة عن وقوع اخلطر املؤمن منه ،وذلك وفقا للقواعد اليت ينص عليها قانون التأمني
والشروط اليت تتضمنها وثائق التأمني ،ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية»(.)1
كما ميكن تعريفه بأنه« :تعاون جمموعة من األشخاص على حتمل اخلطر واألضرار
املختلفة من خالل إنشاء حساب (صندوق) غري هادف للربح ،له ذمة مالية مستقلة جتتمع فيه
األقساط واإليرادات وتصرف منه االستحقاقات من تعويضات ومصروفات وما تبقى هو الفائض،

() 1

ج ــابر عبـ ــد اهل ــادي الشـ ــافعي  :البـ ــدي اإلس ـ ـ مي للتـ ــأمين رطيـ ــة فققيـ ــة وتنبيقيـ ــة مسـ ــتقبلية ،دار اجلامع ــة اجلدي ــدة للنش ــر،

اإلسكندرية ،2770 ،ص .40
مجلة الشريعة واالقتصاد  /المجلد السابع  /اإلصدار الثاني لسنة 8102
الرقم التسلسلي :العدد الرابع عشر /ربيع الثاني  0441هـ  /ديسمبر  2018م

882

صيغ استامثر أقساط التأمني يف رشاكت التأمني التاكفيل .دراسة حاةل رشكة سالمة للتأمينات .اجلزائر

كل ذلك وفقا لنظام (احلساب) تتوكل يف إدارته واستثماراته شركة متخصصة ،وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية»(.)1
وميكن تعريف التأمني التكافلي بأنه« :اتفاق بني شركة التأمني اإلسالمية باعتبارها ممثلة
هليئة املشرتكني (حساب التأمني أو صندوق التأمني) وبني الراغبني يف التأمني (شخص طبيعي أو
قانوين) على قبوله يف هيئة املشرتكني والتزامه بدفع مبلغ معلوم (القسط) على سبيل التربع به،
وبعوائده لصاحل حساب التأمني على أن يدفع عند وقوع اخلطر ،طبقا لوثيقة التأمني واألسس الفنية
والنظام األساسي للشركة»(.)2
ثانيا :أدلة مشروعية النظام التكافلي

 .0من القرفن الكرمي قوله تعاىل ﴿ :اوتاـ اع ااونُوا اعلاي الْبِ ِّر اوالتَّـ ْق اوى اوال تاـ اع ااونُوا اعلاي ِْ
اإلثْ ِم اوال ُْع ْد اوا ِ ﴾ (.)3

هذه اآلية حتث على التعاون يف شىت اجملاالت ،وتدل على أن الشريعة اإلسالمية قائمة
على التعاون والرتاحم بني أفرادها ،فاخلالق سبحانه وتعاىل أمرنا بالتعاون على اخلري وأوجب على
الناس أن يعني بعضهم بعضا يف ميادين احلق واخلري والرب.
ني إِ َذا أ َْرَملُوا ِيف الْغَْزِو
من السنة النبوية الشريفة قوله (صلى اهلل عليه وسلم)« :إِ َّن األَ ْش َع ِريِّ َ
اح ٍد ُمثَّ اقْـتَسموه بـيـنَـهم ِيف إِنَ ٍاء و ِ
ب وِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
اح ٍد
َ ُ ُ َْ ُ ْ
َ
أ َْو قَ َّل طَ َع ُام عيَاهل ْم بالْ َـمدينَةَ ،مجَعُوا َما َكا َن عْن َد ُه ْم يف ثـَ ْو َ
الس ِويَِّة ،فَـ ُه ْم ِم ِِّّن َوأَنَا ِمْنـ ُه ْم»(.)4
بِ َّ
ففي عمل األشعريني دليل واضح على تأييد الرسول صلى اهلل عليه وسلم للتأمني
التكافلي.
() 1

عل ـ ــي حم ـ ــي الـ ــدين الق ـ ــرة داغ ـ ــي  :مفق ـ ــوم الت ـ ــأمين التع ـ ــاوني وماهيت ـ ــه و ـ ــوابنه ومعوقات ـ ــه  -دراس ـ ــة فققي ـ ــة اقتص ـ ــادية –

م ـ ـ ـؤمتر الت ـ ـ ــأمني التع ـ ـ ــاوين ،أبع ـ ـ ــاده ،ففاق ـ ـ ــه وموقـ ـ ــف الش ـ ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ــالمية منـ ـ ــه ،اجلامعـ ـ ــة األردنيـ ـ ــة  ،2707/75/02 – 00 ،ص
.02
() 2

ص ـ ــاحل العلـ ــي ،ـ ــيح احلس ـ ــن  :مع ـ ــالم الت ـ ــأمين اإلسـ ـ ـ مي م ـ ــع تنبيق ـ ــات عملي ـ ــة لش ـ ــراات الت ـ ــأمين اإلسـ ـ ـ مية دراس ـ ــة

فققية للتأمين التجاري واإلس مي ،ط ،0دار النوادر ،دمشق ،2700 ،ص .205
( )3سورة املائدة اآلية (.)2
() 4

حممـ ــد ب ـ ــن إ اعي ـ ــل البخ ـ ــاري :ص ـ ــحيخ البخ ـ ــاري ،كت ـ ــاب الشـ ــركة ،حـ ــديث رقـ ــم  ،2145اجلـ ــزء ،2دار ابـ ــن كثـ ــري ،دمشـ ــق،

 ،2772ص .227
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ثالث ا :صاتص نظام التأمين التكافلي
يتميز نظام التأمني التكافلي جبملة من اخلصائص تربز الطبيعة اليت متيزه عن باقي أنواع
التأمني ،ومن هذه اخلصائص نذكر منها ما يلي:

()1

 .0اجتماع صفة المؤمن والمؤمن له لك ع و:

وهذه من أهم اخلصائص اليت يتميز هبا التأمني التكافلي عن غريه ،حيث أن أعضاء هذا
التأم ني يتبادلون التأمني فيما بينهم ،إذ يؤمن بعضهم بعضا فهم جيمعون بني صفتني يف نفس الوقت
مؤمنون ومؤمن هلم ،واجتماع صفة املؤمن له يف شخصية املشرتكني مجيعا ،جيعل الغنب واالستغالل
منتفيا ألن هذه األموال املوضوعة كأقساط مآهلا لدافعيها.

 .8انعدام عنصر الربخ:
ينحصر اهلدف من التأمني التكافلي يف توفري اخلدمات التأمينية لألعضاء على أفضل صورة
وبأقل تكلفة ممكنة ،ومبعىن فخر ال يسعى هذا النوع من اهليئات إىل حتقيق أي ربح من القيام
بعمليات التأمني ،حيث يدفع املشرتكون اشرتاك التأمني بنية التربع وليس بنية حتقيق أرباح ،وذلك
لدرء أثار املخاطر اليت قد حتدث ،وبناء عليه يتحدد اشرتاك التأمني لدى هذه اهليئات على أساس
ذلك املبلغ الكايف لتغطية النفقات اخلاصة باحلماية التأمينية املقدمة ،وحتقيق أي فائض يعد دليال
على أن االشرتاك الذي يتم حتصيله كان أكثر مما جيب تقاضيه مما يستتبع رد هذه الزيادة إىل
األعضاء.
 .3عدم الحاجة إلي وجود رأس المال:
ملا كانت طبيعة مشروعات التأمني التكافلي تتطلب وجود عدد كبري من األعضاء ملقابلة
خطر معني يتم فيه اتفاق على توزيع اخلسارة اليت حتل بأي منهم عليهم مجيعا ،مما يؤدي إىل عدم
احلاجة إىل رأس املال.

( )1ع ــامر حس ــن عفان ــة :إطـ ــار مقت ــر محاسـ ــبي لعمليـ ــات ش ــراة التـ ــأمين التكـــافلي فـ ــي ـ ــو الفكـــر المحاسـ ــبي اإلس ـ ـ مي،
رسالة ماجستري ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمية غزة ،2707 ،ص ص .02 ،00
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 . 4توفير التأمين بأق تكلفة ممكنة :تعتمد الفكرة اليت تقوم عليها مشاريع التأمني التكافلي على

توفري اخلدمة التأمينية ألعضائها بأقل تكلفة ممكنة ،وذلك بسبب غياب الربح واخنفاض تكلفة
املصروفات اإلدارية وغريها ،فال حيتاج األمر إىل وسطاء أو مصروفات أخرى مثل الدعاية واإلعالن.

رابع ا :أوجه اال ت ف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري

هناك العديد من أوجه االختالف بني التأمني التكافلي و التأمني التجاري تعود إىل طبيعة

كل منهما والعالقة اليت تنشأ مع الغري واجلدول املوايل يبني أهم االختالف بينهما(.)1
الجدول رقم ( :)18أوجه االختالف بني نظام التأمني التكافلي ونظام التأمني التجاري
المو ــوع
العقود املستخدمة

نظام التامين التكافــلي
تربع بقصد التعاون

نظام التامين التجــاري
جتاري يقصد به الربح

دفع التعويضات واملصروفات من صندوق التكافل دفع التعويضات واملصاريف من
مسؤولية املؤمن (الشركة)
الصندوق املختلط (أقساط ورأس املال)
أو من القرض احلسن يف حالة عجز الصندوق
مسؤولية محلة الوثائق

دفع االشرتاكات

دفع األقساط

رأس املال املستخدم يف
دفع التعويضات

اشرتاكات محلة وثائق التكافل

رأس مال املسامهني واألقساط

االستثمار

مقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية

ال توجد قيود شرعية

احلسابات الداخلية
الفائض التأميِّن وعوائد
استثمار االشرتاكات

يوجد حسابات (صندوقان) حساب محلة الوثائق يوجد حساب واحد فقط خمتلط لرأس
املال واألقساط
وحساب املسامهني يف الشركة
من حق محلة الوثائق ويعاد توزيعه عليهم

يعرب ربح للمسامهني

المصدر :موالي خليل ،التأمني اإلسالمي الواقع واآلفاق ،امللتقى الدويل حول االقتصاد اإلسالمي ،الواقع ورهانات
املستقبل ،جامعة غرداية ،2700 ،ص .2

() 1

م ـ ـ ــوالي خلي ـ ـ ــل :التـ ـ ـ ــأمين اإلس ـ ـ ـ ـ مي الواقـ ـ ـ ــع وا فـ ـ ـ ــاق ،امللتقـ ـ ــى الـ ـ ــدويل حـ ـ ــول االقتصـ ـ ــاد اإلسـ ـ ــالمي ،الواقـ ـ ــع ورهانـ ـ ــات

املستقبل ، ،جامعة غرداية ،اجلزائر ،2011،ص .2
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امس ا :أنواع التأمين التكافلي

ينقسم نظام التأمني التكافلي إىل قسمني أساسيني مها :التأمني التكافلي من األضرار،
والتأمني التكافلي اخلاص باألشخاص (البديل عن احلياة).
 .0التأمين التكافلي من األ رار :وينقسم بدوره إىل قسمني مها

()1

أ -التأمين التكافلي من المسؤولية:
يشمل هذا النوع من التأمني ،تعويض املشرتكني األخطار الناجتة عن املسؤولية اليت قد
ترتتب عليه جتاه الغري مثل املسؤولية عن احلريق ،حوادث العمل ،حوادث النقل ،األخطار املهنية،
وتأمني املسؤولية املدنية بشكل عام كتأمني أصحاب العمارات عن مسؤوليتهم عن حوادث املصاعد،
ومبوجب عقد التأمني التكافلي على املسؤولية مينح املشرتك املؤمن له ،كل ما فرض عليه من مبالغ
بسبب احلوادث اليت تعرض هلا الغري نتيجة خطأ غري متعمد أو تقصري من جانبه.
 .التأمين التكافلي علي األشيا :
يشمل التأمني التكافلي على األشياء أنواعا خمتلفة من التأمني ختتلف باختالف اخلطر
املؤمن عليه فمنها التأمني عن تلف املزروعات ،التأمني على الثروة احليوانية التأمني اهلندسي التأمني
على املمتلكات ،التأمني خليانة األمانة ،التأمني البحري ،تأمني النفط والطاقة ،تأمني الطريان.
 . 8التأمين التكافلي (البدي عن التأمين علي الحياة):

هناك من الفقهاء من أجاز بعض أنواع التأمني التجاري يف حني حرم التأمني على احلياة

جبميع صوره كالشيخ حممد أمحد فرج السنهوري ،والدكتور عبد العزيز اخلياط ،....،أما الدكتور علي
حمي الدين القرة داغي فريى أن التأمني على احلياة ال خيتلف يف جوهره عن التأمني من األضرار ولكن
اقرتح تغري مسمى التأمني على احلياة إىل التكافل اإلسالمي حلماية الورثة وحلاالت الضعف ،وينقسم
هذا النوع إىل قسمني:

() 1

علـ ـ ــي حمـ ـ ــي ال ـ ــدين القـ ـ ــرة داغ ـ ــي ،التـ ـ ــأمين اإلس ـ ـ ـ مي دراسـ ـ ــة فققيـ ـ ــة تأصـ ـ ــيلية ،دار البش ـ ــائر ،ب ـ ــريوت ،ج ،2700 ،2ص

ص502-102:
مجلة الشريعة واالقتصاد  /المجلد السابع  /اإلصدار الثاني لسنة 8102
الرقم التسلسلي :العدد الرابع عشر /ربيع الثاني  0441هـ  /ديسمبر  2018م

830

صيغ استامثر أقساط التأمني يف رشاكت التأمني التاكفيل .دراسة حاةل رشكة سالمة للتأمينات .اجلزائر

أ .التأمين في حالة الوفاة لحماية الورثة أو غيرهم( :)1فاملشرتك املستأمن يف هذه احلالة يدفع

األقساط تربعا لصاحل هؤالء الورثة ،وبالتايل فال يعترب وصية وإمنا تطبق عليه أحكام اهلبة والتربع،
لذلك جيب عليه أن يكون تأمينه لصاحل الورثة مجيعا بعدل ومساواة وليس لصاحل واحد منهم إال إذا
كان هذا الواحد له من الظروف البدنية (ككونه ذا عاهة) ،أو الظروف االجتماعية (ككونه ذا عائلة
كبري) ،حيث أجاز الفقهاء هذه الرعاية اخلاصة يف مثل هذين احلالتني ،كما جيوز التأمني لصاحل
شخص أخر غري وارث من باب التربع ،حيث التربع جاز للغري ،وهو من باب الصدقات املقبولة.
 .التأمين لدفع العوئ عند الشدة( :)2وهو تأمني يقوم به الشخص لصاحل نفسه ومستقبله عند

مرضه وشيخوخته أو عند إحالة على املعاش أو عدم قدرته على العمل أو التجارة وحنومها ومن هنا
يلتزم مع شركة بدفع أقساط حمددة فتقوم الشركة مبقتضاه بدفع مبلغ التأمني إليه إن كان حيا ،وإن
كان مات فحكم ماله هذا يكون حبسب العقد ،إما أن يبقى تربعا لصندوق التكافل بأن يكون فيه
شروط بذلك ،وهو األفضل ،وإما أن يكون إرثا للورثة.
المحور الثاني :صيغ إدارة العمليات التأمينية في شراات التأمين التكافلي

قبل التطرق إىل صيغ إدارة العمليات التأمينية يف شركات التأمني التكافلي ،نوضح بعض

املفاهيم العامة املتعلقة هبذه الشركات باعتبارها حمرك العملية التأمينية وجمال تطبيق هذه الصيغ.
أوالا :مفاهيم عامة حول شراات التأمين التكافلي

 .0تعريف شراات التأمين التكافلي :عرفت شركات التأمني التكافلي بعدة تعاريف نذكر منها:
التعريف األول :هي شركة أسسها املسامهون للقيام بأعمال التأمني واالستثمار وفق أحكام الشريعة

( )1علـ ـ ــي حمـ ـ ــي ال ـ ــدين القـ ـ ــرة داغ ـ ــي ،التـ ـ ــأمين اإلس ـ ـ ـ مي دراسـ ـ ــة فققيـ ـ ــة تأصـ ـ ــيلية ،ط ،1دار البش ـ ــائر ،ب ـ ــريوت ،2770 ،ص
ص .100 -107 :
() 2

املرجع نفسه ،ص .105
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اإلسالمية ،وأهم أعماهلا التامني على كل ما تنص عليه وثائق التأمني لصاحل املشرتكني ،واستثمار ما
زاد من أموال املشرتكني بنسبة من الربح أو بأجر(.)1
التعريف الثاني :هي شركة مالية تقوم بإدارة أمواهلا وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،وتدير العمليات
التأمينية مبقتضى عقد التامني التعاوين(.)2
التعريف الثالث :هي مؤسسات مالية تقوم بإدارة العمليات التأمينية نيابة عن املشرتكني ،وكذا إدارة
استثمار األموال الفائضة ان وجدت ،وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية(.)3
 .8أطراف شراات التأمين التكافلي
تتكون مؤسسات التأمني التكافلي من طرفني مها:

()4

أ-المؤسسو  :هم من يضعون رأس مال الشركة ويوقعون على عقد التأسيس والنظام األساسي،
وميكن أن ينضم إليهم كل من يساهم يف رأس املال الحقا ،وهم من يقع عليهم عبء إنشاء مؤسسة
التأمني اإلسالمية ،ومتابعة إجراءاهتا ودعوة الراغبني يف املسامهة فيها ،وأهم ما يلتزم به املسامهون،

التعهد بتغطية العجز الذي قد يطرأ على صندوق املشرتكني ،على سبيل القرض احلسن ،وهذا عندما
ال تفي أموال املشرتكني بتغطية التعويضات املطلوبة ،فان الشركة تلتزم بالقرض احلسن لصندوق
التأ مني ،وهذا التزام مبِّن على الوعد امللزم .وكذلك استثمار الفائض من صندوق التأمني حلساب
املشرتكني.

( )1عجي ـ ـ ــل النش ـ ـ ــمي ،مب ـ ـ ــادن الت ـ ـ ــأمين اإلسـ ـ ـ ـ مي ،الـ ـ ــدورة العش ـ ــرون ملـ ـ ـؤمتر جممـ ـ ــع الفق ـ ــه اإلسـ ـ ــالمي الـ ـ ــدويل ،اجلزائـ ـ ــر-01 ،
 ،2702/02/02ص .75
() 2

حممـ ــد بـ ــن سـ ــعد اجلـ ــرف ،التـ ــأمين التعـ ــاوني األحكـ ــام وال ـ ــواب الشـ ــرعية ،الـ ــدورة العشـ ــرون ملـ ـؤمتر جممـ ــع الفقـ ــه اإلسـ ــالمي

الدويل ،اجلزائر  ،2702/02/02 -01ص .25

( )3حممـ ـ ــد ع ـ ــدنان بـ ـ ــن الض ـ ـ ـيف ،الع قـ ـ ــات التكامليـ ـ ــة بـ ـ ــين المؤسس ـ ـ ــات الماليـ ـ ــة اإلســ ـ ـ مية وتثارهـ ـ ــا التنمويـ ـ ــة ،ط ،0دار
النفائس ،األدرن ،2700 ،ص .420
() 4

املرجع نفسه ،ص ص .422 -424
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 -المشتراو  :هم محلة وثائق التأمني ،وعليهم دفع اشرتاكات التأمني على صفة التربع،

ويتحملون األ ضرار واملخاطر اليت قد تنزل هبم أو بأحد منهم ،ويلتزمون بدفع التعويضات التأمينية من
وعاء أو صندوق اشرتاكات التأمني.
تقوم مؤسسة التأمني اإلسالمية بإدارة العمليات التأمينية ،وذلك باستيفاء اشرتاكات
التأمني من املشرتكني والدفع للمتضررين منهم ،ما يستحقونه من تعويضات مالية ،وفق معايري وأسس
فنية خاصة بذلك.
 .3واجبات وحقوق مؤسسة التأمين التكافلي:

على مؤسسة التأمني التكافلي واجبات بصفتها وكيلة يف إدارة حساب التأمني ،ومضاربة

يف موجودات صندوق التأمني ،وهلا حقوق نوضحها كما يلي:

()1

أ -واجبات مؤسسة التأمين التكافلي:

أهم واجبات مؤسسة التأمني التكافلي القيام بإدارة عمليات التأمني (إعداد الوثائق ،ومجع
االشرتاكات ،ودفع التعويضات وغريها من املسائل الفنية) ،واستثمار أموال محلة الوثائق على أساس
املضاربة ،كما على مؤسسة التأمني التكافلي تنفيذ تعهدها بإقراض صندوق التأمني عند العجز ،وحتل
مؤسسة التأمني التكافلي حمل املشرتك يف مجع الدعاوى واحلقوق اخلاصة يف متابعة املسؤولني عن
احلوادث ،وعلى مؤسسة التأمني التكافلي اقتطاع االحتياطات القانونية الالزمة من أموال املسامهني،
ومن الناحية العملية على مؤسسة التأمني التكافلي فصل حسابات الشركة عن حساب الصندوق،
هذا وتتحمل مؤسسة التأمني التكافلي مجيع املصروفات اخلاصة بتأمني مؤسسة التأمني التكافلي،
ومجيع املصروفات اليت ختصها أو ختص استثمار أمواهلا ،هذا وجتدر اإلشارة أن مؤسسة التأـمني سواء
بصفتها مضاربا أو وكيال ال تضمن إال بالتعدي ،أو التقصري ،أو خمالفة الشروط.

() 1

عبـ ــد الس ـ ــتار اخلويل ـ ــدي ،المش ـ ــك ت القانوني ـ ــة والتح ـ ــديات االقتص ـ ــادية الت ـ ــي تواج ـ ــه الت ـ ــأمين التع ـ ــاوني ،م ـ ـؤمتر التـ ــأمني

التعاوين ،أبعاده وففاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،اجلامعة األردنية ،2707/75/01 -00 ،ص .70
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 .حقوق مؤسسة التأمين التكافلي:

مؤسسة التأمني التكافلي بصفتها وكيال تتقاضى أجرة مقابل عملها ،جزء من ربح الناتج
عن استثمار أموال الصندوق (صندوق التأمني التكافلي) ،ومن حق املؤسسة حتميل مجيع املصروفات
والعموالت اخلاصة بأنشطة التأمني على الصندوق ،وليس ملؤسسة التأمني التكافلي اقتطاع جزء من
أموال محلة الوثائق أو أرباحها لصاحل مسامهيها.
 .4أنواع شراات التأمين التكافلي
تقسم شركات التأمني التكافلي إىل عدة أقسام وذلك العتبارات عدة ،نذكر أمهها:
أ .شراات التأمين التكافلي حسب القدف الذي تسعي إلي تحقيقه ،ويظهر هذا النوع على
صورتني:

()1

 -شراات التأمين التكافلي ال ربحي:

ميلك هذا النوع من شركات التأمني التكافلي محلة العقود (هيئة املشرتكني) ،ويتكون
رأ اهلا من األقساط والرسوم واالحتياطات املشرتكة ،حيث تقوم إدارة الشركة باستثمار هذه األموال
لصاحل املؤمن هلم ( هيئة املشرتكني) لتقوية مركزها املايل ورفع حصانتها املالية ضد اإلخطار
والكوارث.

 شراات التأمين التكافلي الربحي:انتشر هذا النوع من الشركات يف البلدان اإلسالمية أكثر من وجودها يف البلدان الغربية،
حيث تشبه هذه الشركات شركات التأمني التجاري من حيث وجود محلة أسهم ،وأهنا تستهدف
الربح وتوزيع العوائد عليهم ،إضافة إىل وجود عنصر االلتزام للشركة من ناحية دفع التعويض وغريها.
 .شراات التأمين التكافلي القاتمة علي أساس الواالة بأجر أو بدو أجر:
وعلى هذا األساس تنقسم شركة التأمني التكافلي إىل صورتني ومها:

() 1

حممد العلي القرى ،التأمين الصحي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد  ،2770 ،01ص ص .401-420

مجلة الشريعة واالقتصاد  /المجلد السابع  /اإلصدار الثاني لسنة 8102
الرقم التسلسلي :العدد الرابع عشر /ربيع الثاني  0441هـ  /ديسمبر  2018م

832

صيغ استامثر أقساط التأمني يف رشاكت التأمني التاكفيل .دراسة حاةل رشكة سالمة للتأمينات .اجلزائر

 -شراات التأمين القاتمة علي أساس الواالة بدو أجر:

تقوم شركة التأمني على أساس الوكالة بدون أجر يف تنظيم العمليات التأمينية على أساس
مجع األقساط أو مبلغ التربع ودفع التعويضات وغريمها من األمور اليت تتعلق بالعمليات التأمينية،

ويتم تأمني الشركة بناءا على قيام جمموعة من املسامهني بإنشاء وتكوين شركة مسامهة وبناء هيكلها
العام ،وهي تقوم على االلتزام بأحكام الشرع يف مجيع معامالهتا(.)1
 شراات التأمين القاتمة علي أساس الواالة بأجر:الوكالة بأجر ختتلف عن صورة الوكالة بدون أجر يف كوهنا تقوم بأخذ نسبة معينة من مبلغ
التربع مقابل إد اراهتا لعمليات التأمني من مجيع األقساط ودفع التعويضات وغريها من األمور الفنية
املتعلقة بالعملية ،وتأخذ أيضا نسبة معينة من األرباح والفائض التأميِّن كأجر وكالة ،ويتم تقدير
األجر بطريقتني  :األوىل وهي ما تسري عليه معظم شركات التأمني وتقوم شركات التأمني التكافلي
باقتطاع نسبة معينة من امل شرتك ،أي ستقطع نسبة معينة من األقساط من مجيع محلة الوثائق ،كأن
تكون النسبة مثال  %00أو  %22أو أكثر من ذلك من املال اجملتمع لصاحل التأمني.
أما الطريقة الثانية فتقوم الشركة بأخذ مبلغ حمدد اعتمادا على اإلحصائيات السابقة ،فمثال
أن املصاريف على عملية إدارة الشركة هي مخسة ماليني يف السنة ،فهي تأخذ مخسة ونصف ،أو ستة
ماليني من جمموع ما جيمع من أموال محلة الوثائق ،وهكذا(.)2
ت .شراات التأمين التكافلي باعتبار الجقة المؤسسة لقا:
تنقسم شركات التأمني وفقا هلذا املعيار إىل ثالثة أقسام هي:

() 1

()3

محـ ــدي معمـ ــر ،التـ ــأمين التكـ ــافلي بـ ــين النظريـ ــة التنبيـ ــق دراسـ ــة بعـ ــن التج ـ ــار الدوليـ ــة ،مـ ــذكرة مقدمـ ــة لنيـ ــل شـ ــهادة

املاجس ـ ـ ـ ــتري يف العل ـ ـ ـ ــوم االقتص ـ ـ ـ ــادية ،ختص ـ ـ ـ ــص مالي ـ ـ ـ ــة واقتص ـ ـ ـ ــاد دويل ،جامع ـ ـ ــة حس ـ ـ ــيبة ب ـ ـ ــن ب ـ ـ ــوعلي ،الش ـ ـ ــلف ،اجلزائ ـ ـ ــر-2700
 ،2702ص .01
() 2

علي حمي الدين القرة داغي ،التأمين اإلس مي دراسة فققية تأصيلية ،مرجع سابق ،ص .122

() 3

صليحة فالق ،مرجع سابق ،ص ص .02 -04
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_ شراات التأمين التكافلي التي تستند إلي بنوك إس مية:

إن معظم قوانني البلدان اإلسالمية اليت تنص على أن يكون تأسيس شركة التأمني التكافلي
قائمة على وجود رأس مال للشركة ،تستند بعض شركات التأمني التكافلي يف الوقت الراهن على
بنوك إسالمية ،باعتبار أن هذه البنوك لديها حصانة مالية قوية ،تستطيع من خالهلا مواجهة العجز
املايل الذي يصيب هذه الشركات ،ولقد كان للبنوك اإلسالمية دورا رائدا يف تأسيس تلك الشركات
وتطورها ولعل أ برز تلك الشركات العاملية ،شركة التأمني اإلسالمية باخلرطوم اليت استندت إىل بنك
فيصل اإلسالمي السودا ين ،شركة التكافل السعودية اليت استندت إىل بنك اجلزيرة ،وشركة التكافل
املاليزية واليت استندت إىل البنك اإلسالمي املاليزي وشركة التأمني اإلسالمية األردنية اليت استندت إىل
البنك اإلسالمي األردين.
 شراات التامين التكافلي التي تستند إلي رطوس أموال رجال األعمال:تقوم بعض شركات التأمني التكافلي باالستناد أو االعتماد على رؤوس أموال رجال أعمال
يف بداية تأسيسها ،وتكون هذه األموال على شكل أسهم ،من خالهلا يستمد حامل األسهم من
األرباح والعوائد الناجتة من االستثمار ،إضافة إىل املبالغ اليت تتحصل عليها الشركة من خالل أجرة
الوكالة ،ونسبة من الفائض التأميِّن.
 -شراات التأمين التكافلي التي تستند إلي شراات تأمين تجارية أو بنوك تجارية:

تستند بعض شركات التأمني التكافلي على شركات التأمني التجاري أو بنوك جتارية مبقابل ،فقد
يكون املقابل أجر الوكالة ونسبة من الفائض وأن تقوم شركة التأمني التكافلي بإعادة التأمني لديها،
حيث أن بعض الدول تفرض على الشركات العاملة يف السوق التأمينية أن تعمل على مبدأ التعاون
أو التكافل ،مثل اململكة العربية السعودية اليت فرضت على مجيع شركات التأمني التجاري تطبيق نظام
التأمني التكافلي ،إضافة إىل ذلك أن شركات التأمني التكافلي ظهرت وانتشرت بقوة ،وأصبحت
تدرجييا حتل حمل شركات التأمني التجاري ،لوجود فتاوى حترم التعامل معها ،مثل :شركة اإلخالص
للتكافل اليت استندت على الشركة الوطنية إلعادة التأمني وغريها.
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ثاني ا :صيغ إدارة العمليات التأمينية في شراات التأمين التكافلي:

ختتلف صيغ إدارة العمليات التأمينية واالستثمارية على مستوى شركات التأمني التكافلي،
وذلك لتعدد واختالف صيغ وعقود االستثمارات يف الفقه اإلسالمي ،وتتمثل الصيغ االستثمارية

للتأمني التكافلي األكثر شيوعا واستعماال يف :صيغة املضاربة ،صيغة الوكالة ،صيغة اإلجارة وصيغة
الوقف.
 .0بنا التأمين التكافلي علي أساس الم اربة:
يعد االستثمار يف التأمني التكافلي على أساس املضاربة نشاط هدفه تنمية موجودات
صندوق التأمني التكافلي ،وميثل املشاركون رب املال ،وشركة التأمني (املضارب) وتلتزم الشركة مبوجب
عقد املضاربة باستثمار أموال الصندوق بطريقة متوافقة مع الشريعة ،ووفقا لشروط عقد التأمني
التكافلي ويتم تقاسم األرباح ،إن وجدت ،بناء على النسبة املتفق عليها مسبقا ،ويف حالة وقوع
خسارة يتحملها إما رب املال أو الشركة إذا ثبت إمهاهلا وتعديها(.)1
ومعلوم أن املؤمن هلم وفقا ألسس التأمني التكافلي يعتربون متربعني بكل أقساط اشرتاكهم
أو ببعضها ،وهبذا تكون العالقة بني املؤمن هلم فيما بينهم هي عالقة تربع متبادل ،إذا أن اجلميع
متربعون لصندوق التأمني حسب احتياج الصندوق ،أما عالقة املؤمن هلم باملؤسسني ،فإنا املؤسسني
يعتربون املدير لصندوق التأمني مبا حيقق املصلحة للمؤمن هلم ،حيث أن إدارة مال التأمني هلا صورتان
مها:
إدارة أقساط حمفظة التأمني ويقصد هبا إدارة عمليات االكتتاب والتعويضات وإعادة
التأمني ،وكل األعمال الفنية واملالية اليت تلزم عملية إدارة احملفظة ،وإدارة استثمارات القدر املتاح من
أقساط احملفظة(.)2

( )1كرس ـ ـ ــي س ـ ـ ــابك ،النظ ـ ـ ــام الم ـ ـ ــالي اإلسـ ـ ـ ـ مي المب ـ ـ ــادن والممارس ـ ـ ــات ،جامع ـ ــة اإلم ـ ــام حممـ ـ ــد ب ـ ــن مس ـ ــعود اإلسـ ـ ــالمية،
الرياض ،0514 ،ص .402
() 2

السـ ــيد حامـ ــد حسـ ــن حممـ ــد ،ص ـ ــيغ إدارة مخ ـ ــاطر واس ـ ــتثمار أقس ـ ــاو الت ـ ــأمين التعـ ــاوني تحليـ ـ ـ وتقي ـ ــيم ،حبـ ــث مقـ ــدم إىل

امللتقى الدويل األول للتأمني التعاوين ،الرياض ،2770/70/22-27 ،ص .24
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وفيما خيص تطبيق صيغة املضاربة يف إدارة العمليات التأمينية بالنسبة لشركات التأمني
التكافلي فسوف يتم من جانبني :األول :تطبيق املضاربة يف إدارة أقساط حمفظة التأمني.
والثاين :تطبيق املضاربة يف إدارة استثمار أقساط احملفظة.
أ .تنبيق صيغة الم اربة في إدارة أقساو محفظة التأمين:

ونعِّن هبا الرتويج والتسويق خلدمات التأمني ،وحتصيل أقساط التأمني من املؤمن هلم ،دفع
املطالبات املستحقة للمؤمن هلم ،وسداد أقساط معيدي التأمني واحلصول على مسامهة معيدي

التأمني يف املطالبات املستحقة للمؤمن هلم ودفع األجور للعاملني ومجيع املصرفات اإلدارية والعمومية
وااللتزامات األخرى للجهات املعنية ،وتتويل األعمال احملاسبية واإلدارية اخلاصة مبخاطر صندوق
التأمني ،غري أن املال املوجود يف صندوق التأمني الذي متت إدارته هو رأس مال املضاربة ،و ما يؤخذ
من نسبة يف هذه احلالة يكون من رأس املال نفسه ،وليس من رحبه لعدم وجوده وقتئذ ،وهذا جيعل
املضاربة تتعارض مع أحكام املضاربة الواردة يف الفقه اإلسالمي ،وبالتايل تصبح غري صحيحة ،وذلك
ألن املال الذي يستحقه املضارب هو نسبة من الربح ،وليس من رأس املال ،فضال عن كون يد
املضارب يد أمانة ال يغرم إال يف حالة التحدي والتقصري واإلمهال(.)1
 .تنبيق صيغة الم اربة في إدارة استثمار أقساو التأمين:

وهي الصورة السليمة والصحيحة لتطبيق منوذج املضاربة يف أعمال التأمني اإلسالميني
وعليه تكون شركة املضاربة بني املؤسسني واملؤمن هلم ليس يف إدارة العملية التأمينية ذاهتا ،وإمنا يف
إدارة استثمار القدر املتاح من أقساط وأموال التأمني وفقا ملفهوم املضاربة املعروفة يف فقه املعامالت،
مبعىن أن املسامهني ( أصحاب رأس املال) يقومون باستثمار القدر املتاح ويأخذون نسبة من األرباح
حسب االتفاق مثال ( %27و ،)%27ومقابل ذلك يتحمل املؤسسون مصروفات االستثمار
باستثناء املصروفات املباشرة كالنقل والتخزين وغريها ،وإذا حدثت خسارة نامجة عن تقصري أو إمهال

() 1

السيد حامد حسن حممد ،مرجع سابق ،ص .22

مجلة الشريعة واالقتصاد  /المجلد السابع  /اإلصدار الثاني لسنة 8102
الرقم التسلسلي :العدد الرابع عشر /ربيع الثاني  0441هـ  /ديسمبر  2018م

832

صيغ استامثر أقساط التأمني يف رشاكت التأمني التاكفيل .دراسة حاةل رشكة سالمة للتأمينات .اجلزائر

أو تعد قد حتملها املؤسسون ،وهم املضارب ،أما إذا كانت اخلسارة ترجع إىل تفاعل قوى السوق من
عرض وطلب فإن اخلسارة يتحملها املشرتكون (املؤمن هلم) وهم أصحاب رأس املال(.)1
وكال الصورتني مطبق يف جتارب التأمني اإلسالمي ،غري أن الصورة الثانية تتوافق مع
املقتضى الشرعي.
ومتارس هذه الصيغة يف شركة التكافل املاليزية ،والشركة الوطنية للتكافل مباليزيا(.)2
 .8بنا التأمين التكافلي علي أساس الواالة:
الوكالة هي عقد فيه املشاركون بصفتهم املالكني الفعليني لصندوق التأمني التعاوين شركة
التأمني التعاوين (الوكيل) يف إدارة أنشطة التأمني التعاوين (التأمني ودفع املطالبات... ،إخل) واستثمار
أموال الصندوق وحيق للشركة بصفتها وكيال أن حتصل على عائد رسوم وكالة (أجر الوكيل) ورسوم
األداء (عمولة الوكيل) (.)3
أما رسوم الوكالة فتمثل أتعابا يستحقها مدير التكافل نظري قيامه بإدارة كل من حسايب
االستثمار الفردي والتكافل ،وتشمل رسوم الوكالة وفق نظم إدارة التكافل التعاوين ألحد مقدمني
خدمة التأمني التكافلي على نسبة مئوية من رسم االشرتاك يف حساب التكافل التعاوين ومبلغ ثابت
يف موعد دفع كل اشرتاك ورسم عمليات شهري ورسم إدارة حساب التكافل التعاوين ونسبة مئوية
من صايف قيمة األصول كمصاريف إدارية للصندوق ونسبة مئوية من الفائض – إن وجد – كحافز
تشجيعي(.)4

() 1

املرجع نفسه ،ص ص .22 -20

( )2أمح ـ ــد حممـ ــد ص ـ ــبا  ،أسـ ـ ــن وصـ ـ ــيغ التـ ـ ــأمين اإلس ـ ـ ـ مي ،حبـ ــث مقـ ــدم للم ـ ـؤمتر الثالـ ــث للمصـ ــارف واملؤسسـ ــات اإلسـ ــالمية،
دمشق ،2772/71/00 -07 ،ص .2
( )3كرسي سابك ،مرجع سابق ،ص .402
() 4

ناص ـ ـ ــر عبـ ـ ــد احلمي ـ ـ ــد ،تقي ـ ـ ــيم تنبيق ـ ـ ــات وتج ـ ـ ــار الت ـ ـ ــأمين التع ـ ـ ــاوني ،حب ـ ــث مق ـ ــدم إىل ملتق ـ ــى الت ـ ــأمني التع ـ ــاوين ،اهليئـ ـ ــة

اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،الرياض ،2770/70/22 -27 ،ص .12
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وتطبيق صيغة الوكالة يف إدارة عمليات التأمني التكافلي يقسم إىل قسمني :األول متعلق
بتطبيقها يف إدارة خماطر أقساط حمفظة التأمني ،والثاين متعلق بإدارة استثمار أقساط التأمني وفق ما
يلي:

()1

 .0تنبيق صيغة الواالة في إدارة مخاطر محفظة أقساو التأمين:

ويكون تطبيق صيغة الوكالة يف إدارة خماطر حمفظة أقساط التأمني عن طريق قيام املؤسسني
بإدارة خماطر احملفظة مقابل أجرة يأخذوهنا من هذه األقساط وميكن أن تكون هذه األجرة مبلغا حمددا

مشاعا من األقساط.
 .8تنبيق صيغة الواالة في إدارة استثمار أقساو التأمين:

حيث تقوم الشركة بدور الوكيل من التأمني يف إدارة عمليات التأمني واستثمار األقساط

مقابل أجر معلوم ومتارس هذه الصيغة من قبل شركة اإلخالص مباليزيا وشركة التكافل التابعة لبنك
اجلزيرة يف السعودية(.)2
والستثمار أقساط التأمني وفقا لعقد الوكالة عدة صور ،نوردها فيما يلي:
أ .استثمار أقساو التأمين علي أساس عقد الواالة بأجر معلوم:
تقوم الشركة با دارة العمليات التعاونية نيابة عن املشرتكني مقابل نسبة مئوية من األقساط
املكتتبة مث حتديد ما قبل بداية كل سنة مالية ،وتقوم الشركة باستثمار التوفري من أقساط التأمني على
أساس عقد املضاربة مقابل حصة من أرباح تلك االستثمارات يتم حتديدها بصورة نسبة مئوية قبل
بداية كل سنة مالية ،ويعترب الفائض التأميِّن حقا خالصا للمشرتكني وتطبق هذه الصيغة يف شركة
التأمني اإلسالمية يف األردن(.)3
() 1

السيد حامد حسن حممد ،مرجع سابق ،ص .52

( )2عالء الدين زعرتي  :صيغ التأمين في شراات التأمين اإلس مية ،من املوقع :
 http/www.alzatari.net/research/360.htmlت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخول2700/07/02 :م ،عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة:
.02:77
() 3

صليحة فالق ،مرجع سابق ،ص .007
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 .استثمار أقساو التأمين علي أساس الواالة بغير أجر واستثمار األموال علي أساس
الم اربة:
حيث تتوىل الشركة إدارة العمليات التأمينية نيابة عن املشرتكني وال حتصل على مقابل مايل
إلدارة أعمال التأمني وال تستحق شيئا من الفائض التأميِّن الذي يعاد كله للمستأمنني ،وتقوم الشركة
باستثمار أموال املسامهني ،واملتوفر من أقساط املستأمنني على أساس املضاربة مقابل نسبة مئوية من
األرباح املتحققة ،وجيري العمل هبذه الصورة يف بعض شركات التأمني يف مجهورية السودان اليت كانت
مسجلة كشركات تأمني جتاري حىت عام  0021مث أخضعت لتعمل مبقتضى التأمني التعاوين متاشيا
مع أسلمة مجيع شركات التأمني يف السودان(.)1
ت .استثمار أقساط التأمني على أساس الوكالة بغري أجر واستثمار أموال محلة الوثائق على أساس
املضاربة وقيام الشركة باستقطاع جزء معني من حساب محلة الوثائق لدفع نفقات أعمال التأمني
والرسوم والضرائب اخلاصة هبا (أي املصاريف العمومية) ،وتطبق هذه الصيغة يف الشركة الوطنية
اإلسالمية للتأمني.
وعليه فإن استخدام صيغة الوكالة يف استثمار أقساط التأمني حيقق املصلحة العامة لكل
أطراف صناعة التأمني التكافلي.
وتعد من أهم الصيغ املطلقة على مستوى شركات التأمني.
 .3بنا التأمين التكافلي علي أساس اإلجارة
إن التأمني التكافلي على أساس اإلجارة يتم بطريقتني األوىل على عملية إدارة حمفظة
أقساط التأمني والثانية على عملية إدارة أقساط التأمني كما يلي:

()2

أ .يكون تطبيق صيغة اإلجارة يف إدارة حمفظة أقساط التأمني عن طريق قيام املؤسسني بإدارة خماطر
احملفظة مقابل أجرة يأخذوهنا من هذه األقساط وميكن أن تكون هذه األجرة مبلغا حمددا ،أو جزءا
مشاعا من األقساط.
() 1

محدي معمر ،مرجع سابق ،ص ص .21 -22

() 2

السيد حامد حسن حممد ،صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساو التأمين التعاوني ،مرجع سابق ،ص .52
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ب .تطبيق صيغة اإلجارة يف إدارة استثمار أقساط التأمني :من هذه الصيغة وليس من عائد
االستثمار ،ويف هذه احلالة ميكن أن تضاف األجرة األوىل اخلاصة بإدارة خماطر صندوق التأمني ،أو
أن تؤخذ من متبقي األقساط اليت سيتم استثمارها.
 .4بنا التأمين التكافلي علي أساس الوقف:
أ .مبادن التأمين التكافلي من
ميكن ذكر املبادئ اآلتية:

ل والوقف:
()1

 يتم إنشاء صندوق يكون له شخصية اعتبارية مستقلة ،يتمكن هبا من أن ميتلك األموال ويستثمرهاوميلكها حسب اللوائح املنظمة لذلك.
 يلزم أن يكون رأس مال الصندوق كبريا ،فيكفي احلد األدىن الذي يعرتف به النظام ويكتسب بهالشخصية االعتبارية.
 يكون للصندوق الوقفي نوعان من املوارد :األول اشرتاكات التأمني اليت يدفعها املستأمنون ،والثاينعوائد استثمار أموال الصندوق.
 يكون مصرف الوقف خمصصا ألعمال التأمني من مصروفات تشغيلية وإدارية وغريها باإلضافة إىلدفع تعويضات للمشرتكني يف الصندوق ،أي الصندوق يكون وقفا على معينني وهم محلة الوثائق،
وما حيصل عليه املشرتكون من تعويضات هلم عوضا عن اشرتاكهم يف الصندوق ،وإمنا هو عطاء
مستقل من الصندوق الوقفي لدخوهلم يف محلة املوقوف عليهم.
 ميلك الصندوق بشخصه االعتبارية مجيع أمواله ،سواء تلك اليت من االشرتاكات أو من عوائداالستثمار ،وهذه األموال ليست وقفا ،وإمنا ينتفع هبا الوقف وتصرف يف مصارفه.
 يكون للصندوق الوقفي هيئة إشرافية ،اما من شركة اإلدارة أو من املؤمن أو منهما معا ،أو منطرف ثالث ،وقد تكون شركة اإلدارة متولية للوقف ومضاربة يف أمواله يف فن واحد.

() 1

عل ـ ــي ب ـ ــن حممـ ــد ب ـ ــن عبـ ــد الن ـ ــور ،الت ـ ــأمين التك ـ ــافلي م ـ ــن ـ ـ ـ ل الوق ـ ــف ،ط ،0دار التدمريـ ــة ،الريـ ــاض ،2702 ،ص ص:

.020-022
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 ما يفيض عن التعويضات من أموال الصندوق تبقى يف ملك الصندوق وال جيوز التصرف فيه إالوفق ما تقتضيه املصلحة واللوائح املنظمة لعمل الصندوق.
 يف حالة تصفية الصندوق تسدد االلتزامات اليت عليه ،وما يبقى بعد ذلك فإنه يصرف إىل جهةمماثلة غري منقطعة من أوجه الرب ،وال يصح أن ينص على متلك الشركة له عند التصفية.
()1

ومن التطبيقات املعاصرة للتأمني التكافلي من خالل الوقف ،شركة تكافل

أس في

( )Takaful SAجبنوب إفريقيا وشركة التأمني التكافلي بباكستان.
 .إدارة أقساو الصندوق الوقفي واستثمار أمواله:
إن شركة التأمني اليت تنشئ الوقف تقوم بإدارة الصندوق واستثمار أمواله كما يلي:

()2

 إدارة أقساو التأمين:تقوم الشركة كممول للوقف ،فتجمع هبذه الصفة التربعات ودفع التعويضات وتتصرف يف
الفائض حسب شروط الوقف ،وتفصل حسابات الصندوق من حساب الشركة فصال تاما ،وتستحق
لقاء هذه اخلدمات أجرة.
 -إدارة استثمار أقساو التأمين:

ميكن أن تقوم الشركة به كوكيل لالستثمار فتستحق بذلك أجرة ،أو تعمل فيها كمضارب،
فتستحق بذلك جزءا مشاعا من األرباح احلاصلة باالستثمار.
ويشرتط فيه العلم حبصة املضارب من الربح ،أو بعقد وكالة يف االستثمار ،ويشرتط فيه
.

العلم بأجرة الوكيل
ومن التجارب الناجحة للتأمني التكافلي على أساس الوقف ،جتربة جنوب إفريقيا وجتربة
باكستان وجتربة ماليزيا(.)3
() 1

يوسـ ــف ب ـ ــن عبـ ــد اهلل الش ـ ــبيلي ،الت ـ ــأمين التكـ ـ ــافلي مـ ـ ــن ـ ـ ـ ل الوقـ ـ ــف ،ملتقـ ــى التـ ــأمني التعاوين،اهليئـ ــة اإلسـ ــالمية العامليـ ــة

لالقتصاد و التمويل ،الرياض ،2770/07/22-27 ،ص.00

( )2موس ـ ــى مص ـ ــطفى القض ـ ــاة ،حقيق ـ ــة الت ـ ــأمين التك ـ ــافلي ،حب ـ ــث مقـ ــدم لنـ ــدوة مؤسسـ ــات التـ ــأمني التكـ ــافلي والتـ ــأمني التقليـ ــدي
بني األسس النظرية واألسس التقليدية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،2700/5/22 - 24 ،ص ص.01-02
() 3

علي بن حممد بن عبد النور ،مرجع سابق ،ص.052
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المحور الثالث :التعريف بشراة س مة للتأمينات – الج اتر – وإدارة صناديق التكاف فيقا:

لقد تأخر ظهور شركات التأمني التكافلي باجلزائر مقارنة بالدول األخرى وتعترب شركة
سالمة للتأمينات منوذجا لتطبيق التأمني التكافلي يف اجلزائر باعتبارها الشركة الوحيدة اليت تقدم

منتجات تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
أوالا :التعريف بشراة س مة للتأمينات

 .0التعريف بشراة س مة للتأمينات (الشراة األم):
تعترب شركة سالمة إحدى الشركات الرائدة يف تقدمي حلول تأمينية تكافلية جلميع عمالئها
حول العامل متوافقة مع تعاليم الشريعة اإلسالمية ،ومنذ تأسيسها عام 0000م يف ديب ،اإلمارات
العربية املتحدة جنحت شركة سالمة يف تلبية احتياجات العمالء مما جعلها تربز كأكرب شركة تأمني
تكافلي يف العامل ويقدر رأس مال الشركة بـ  0،0بليون درهم إمارايت ( 177مليون دوالر أمريكي)،
وهي مدرجة يف سوق ديب املايل(.)1
وقد بدأت الشركة يف تقدمي خدماهتا التأمينية يف اململكة العربية السعودية منذ عام
ونظرا ملا
 ،0000وقد مت اعتمادها كشركة مسامهة يف اململكة مبوجب مرسوم ملكي يف عام ً 2772
عاما ،فإن شركة سالمة تعترب إحدى شركات التأمني الرائدة يف
تتمتع به من خربة متتد ألكثر من ً 14
السوق السعودي واملنطقة بالكامل.
وميتد نشاط اجملموعة ليغطي عدة أسواق يف كل من :اإلمارات العربية املتحدة – اململكة
العربية السعودية – اجلزائر – السنغال – ماليزيا – البحرين – مصر(.)2

() 1

بلع ــزوز ب ــن عل ــي ومح ــدي معم ــر ،نظـــام التـــأمين التع ــاوني م ــن النظريـ ــة والتنبي ــق دراس ــة التجرب ــة الج اتري ــة حال ــة س ـ ـ مة

للت ـ ــأمين التع ـ ــاوني  ،حبـ ــث مقـ ــدم إىل امللتق ـ ــى الثالـ ــث للت ـ ــأمني التع ـ ــاوين ،اهليئـ ــة اإلسـ ــالمية العاملي ـ ـة لالقتصـ ــاد والتمويـ ــل ،الريـ ــاض0 ،
 ،2700 /02/ 2ص .100( )2موقع شركة سالمة للتأمني السعودية www.salama.sa/ar/about us.asp :
تاريخ زيارة املوقع 2700/07/01 :على الساعة.05:17 :
مجلة الشريعة واالقتصاد  /المجلد السابع  /اإلصدار الثاني لسنة 8102
الرقم التسلسلي :العدد الرابع عشر /ربيع الثاني  0441هـ  /ديسمبر  2018م

842

صيغ استامثر أقساط التأمني يف رشاكت التأمني التاكفيل .دراسة حاةل رشكة سالمة للتأمينات .اجلزائر

 .8التعريف بشراة س مة للتأمين الج اتر:

اعتمدت شركة سالمة بتاريخ 2772/70/72 :من قبل وزارة املالية ،وبذلك فهي قد
استحوذت على الشركة السعودية (الربكة واألمان) املنشأة يف  2777/71/22 :حيث حدث تغيري

يف التسمية وجتديد لالعتماد ،وتعترب حاليا الشركة الوحيدة من بني شركات التأمني املتواجدة يف
السوق اجلزائرية اليت تنفرد بطرح خدمات التأمني التكافلي

()1

ودعم ذلك املرسوم التنفيذي رقم :

 01/70الذي يسمح بإنشاء شركات تأمني يف شكل شركات مسامهة أو شركات تعاضدية تعمل
يف جمال التأمني اإلسالمي(.)2
وقد اعتمدت شركة سالمة للتأمني "اجلزائر" هيكل المركزي مع التوسع يف السوق من
خالل األراضي الوطنية فإن سالمة هي املديرية العامة (املقر وتضم ثالث فروع إقليمية :الوسطى
والشرقية والغربية) واليت تضم املدير ومساعديه ،هذه األخرية تسري الوكاالت اليت تقع ضمن منطقة
عملياهتا اإلقليمية(.)3
ثانيا :تنور الخدمات التأمينية لشراة س مة:
 .0أهم إنجائات شراة س مة:

ميكن أن نقدم أهم إجنازات شركة سالمة من خالل اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)3أهم إنجائات شراة س مة (الج اتر)
اإلنج ـ ـ ـ ــائات

المحـ ــددات
رأس املال

رأس مال الشركة من  447مليون دج إىل  2مليار سنة .2707

حمفظة العمالء

عدد عمالء الشركة يتجاوز  100.777زبون (أفراد ،شركات ،مؤسسات صغرية ومتوسطة).

شبكة التوزيع

 047نقطة جتارية 5 ،مديريات جهوية.

( )1عبـ ــد احلل ـ ــيم غ ـ ــريب ،تقي ـ ــيم تجرب ـ ــة الخ ـ ــدمات المالي ـ ــة اإلسـ ـ ـ مية ف ـ ــي الس ـ ــوق الج اتري ـ ــة ،النـ ــدوة العلميـ ــة حـ ــول اخلـ ــدمات
املالية وإدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،2707/75/27 - 02 ،ص .21
() 2
() 3

املرسوم التنفيذي رقم  03/12 :الصادر بتاريخ  ،2770/70/00 :اجلريدة الر ية رقم  71لسنة .2770

حوتيـ ــة عم ـ ــر حوتيـ ــة عبـ ــد الرمح ـ ــان ،واق ـ ــع ـ ــدمات الت ـ ــأمين اإلس ـ ـ ـ مي الج ات ـ ــري ،جملـ ــة الواحـ ــات للبحـ ــوث والدراسـ ــات،

املركز اجلامعي بغرداية،العدد ،02،0700ص .207
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احلصة السوقية

حصة تفوق  %1من إمجايل السوق اجلزائرية.

التصنيف

الشركة الوحيدة املسجلة يف سوق ديب لألوراق املالية يف غطاء شركة إياك املصنفة يف مستوى
جيد من قبل هيئة التصنيف الدولية.

املزايا التنافسية

 -الشفافية واإلفصاح ،تقدمي احلسابات دوريا للتقييم واإلعالم.

املشاريع املستقبلية

 الشروع يف تأسيس شركة جديدة متخصصة يف التأمني على األشخاص مبوجب القانون –العمل على رفع احلصة السوقية بـ  %0سنويا.

 -مبدأ التسوية السريعة للمتضررين واليت تتم بوترية أسرع من أي شركة تأمني أخرى.

المصدر :حجيلة قمريي ،انتشار صناعة التأمين التكافلي وتنورها في الج اتر ،جملة معارف ،جامعة البليدة ،العدد ،02
 ،2704ص .202

 .8تنور أقساو التأمين في شراة س مة للتأمين في الج اتر:
بغرض التعرف على تطور مبيعات شركة سالمة للتأمني يف اجلزائر.
نتناول من خالل اجلدول رقم ( )5والشكل رقم ( )0تطور أقساط التأمني املكتتب فيها بشركة
سالمة خالل الفرتة املمتدة من سنة  2772إىل غاية سنة 2702م.
الجدول رقم ( :)4تنور أقساو شراة س مة للتأمين في الج اتر
.)8108
السنوات

ل الفترة (-8112

الوحدة :مليون دينار جزائري
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األ نار المؤمن عليقا

المجموع

المصدر :إحصائيات من مقر سالمة للتأمينات اجلزائر ،املديرية العامة.
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من خالل الشكل أعاله نالحظ تطور منو مبيعات شركة سالمة للتأمني يف اجلزائر وهذا راجع
لزيادة إقبال العمالء عليها مما أدى إىل منو نشاطها.
نستعرض يف اجلدول رقم  74رقم أعمال شركة سالمة للتأمينات يف السوق اجلزائري من
الفرتة ( )2700-2701كما يلي:
الجدول رقم ( :)2رقم أعمال شراة س مة للتأمينات في السوق الج اتري
ل الفترة ()8102-8103

الوحدة :مليو دينار ج اتري

السنـ ـ ـ ــوات

8103

8104

8102

8102

8102

رقم أعمال شراة س مة للتأمينات

5704

5500

5070

5042

5027

المصدر- :خفوس سهيلة ،حتليل إنتاج شركات التأمني يف اجلزائر بعد إصالحات  ،2772دراسة على ضوء مؤشري
الكثافة واالخرتاق ( ،)2702 -2772جملة االقتصاد والتنمية البشرية ،اجمللد  ،0العدد  ،0ص .17
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ويرجع تطور رقم أعمال الشركة إىل تطور فروع التأمني هبا خاصة فرع التأمني الفالحي
بداية من سنة  2702من خالل إطالق منتوج تكافل ومنتوجات أخرى تستجيب لتطلعات الزبائن
يف هذا القطاع إذ تطمح الشركة االستحواذ على  %07من قطاع التأمني الفالحي(.)1
ثالث ا :إدارة صناديق التكاف في شراة س مة:

تستخدم شركة سالمة للتأمينات ثالث مناذج شرعية يف تنفيذ أعماهلا املالية وإدارة صناديق

التكافل على وجه التحديد وهي(:)2
 .0نموذج الم اربة:

املضاربة هي اتفاق استثمار أموال بني اثنني أحدمها يقدم رأس املال واآلخر يقدم اجلهد
(املضارب) ،وناتج املضاربة يتم اقتسامه بني االثنني بنسبة حمددة ،مثال  47/47أو ½ ،ويف هذا
النموذج يكون محلة الوثائق هم الذين يقدمون رأس املال واملؤمن هو املضارب.

assurances.dz.

)1( www . salama-

( )2وليـ ــد سـ ــعود ،تجربـ ــة س ـ ـ مة للتأمينـ ــات الج اتريـ ــة -تسـ ــويق التـ ــأمين التكـ ــافلي فـ ــي السـ ــوق الج اتـ ــري -مداخلـ ــة مقدمـ ــة
لنـ ــدوة ح ـ ــول مؤسس ـ ــات الت ـ ــأمني التك ـ ــافلي والت ـ ــأمني التقلي ـ ــدي ب ـ ــني األسـ ــس النظريـ ــة والتجربـ ــة التطبيقيـ ــة ،جامعـ ــة فرحـ ــات عبـ ــاس،
سطيف 24 ،و ،2700/75/22ص ص .04 -02
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 .8نموذج الواالة بأجر معلوم :تقوم الشركة بدور الوكيل عن املؤمن هلم يف إدارة عمليات التأمني،

واستثمار األقساط مقابل أجر معلوم.
والشكل املوايل يوضح منوذج الوكالة بأجر:

 .3النموذج المختل  :تأخذ الشركة يف هذا النموذج نسبة معينة من االشرتاكات (األجر املعلوم)
مقابل إدارهتا ألعمال التأمني مع نسبة معينة من عوائد االستثمار واالشرتاكات بصفتها املضارب.

من خال ل توضيح الصيغ اليت تستخدمها شركة سالمة للتأمينات يف اجلزائر يف إدارة
عملياهتا التأمينية تنحصر يف صيغتني اثنتني :صيغة املضاربة وصيغة الوكالة بأجر معلوم ،وتغيب صيغة
اإلجارة والوقف والصيغة الثالثة جتمع ما بني الصيغتني األوىل والثانية ،أما عن بقية الصيغ اليت
مجلة الشريعة واالقتصاد  /المجلد السابع  /اإلصدار الثاني لسنة 8102
الرقم التسلسلي :العدد الرابع عشر /ربيع الثاني  0441هـ  /ديسمبر  2018م

821

صيغ استامثر أقساط التأمني يف رشاكت التأمني التاكفيل .دراسة حاةل رشكة سالمة للتأمينات .اجلزائر

ت عتمدها شركات التأمني التكافلي األخرى ،فنالحظ غياب تطبيقها على مستوى شركة سالمة
للتأمينات يف اجلزائر.
رابع ا :التحديات المستقبلية لشراة س مة للتأمين الج اتر

()1

 .0إنشاء الشركة اجلديدة اخلاصة بتأمني األشخاص سيتم إطالقها مع مسامهني هلم إميان كبري وثقة
عالية بالفرض اليت يوفرها سوق التأمينات اجلزائرية.
 .2طرح منتجات جديدة خالل السنوات املقبلة ومنها التأمني التكميلي للعالج بصفة مجاعية
وفردية وذلك حسب القدرة الشرائية لألسر واألفراد ،وهو املنتج الذي سيتم طرحه من خالل شبكة
قوية من املستشارين املختصني يف تقدمي منتجات حديثة يف السوق اجلزائرية.
 .1تأسيس بنك تأميِّن يتم مبوجبه توزيع املنتجات التأمينية لشركة سالمة يف بنك الربكة.
 .5الشركة تأمل يف تعديل القانون احلايل للسماح بتقدمي خدمات ومنتجات تتطابق والقواعد
الشرعية ،كما هو احلال يف الكثري من الدول اليت جنحت يف هذه التجربة ومنها :ماليزيا واإلمارات
العربية ملتحدة.
 .4استخدام تكنولوجيا حديثة يف معاجلة املعلومات وقواعد البيانات.
الخاتمة:

من خالل ما مت عرضه ميكن أن خنلص إىل أن نظام التأمني التكافلي يهدف إىل حتقيق

التعاون والتكافل بني جمموع املؤمن هلم ،من خالل تغطية ما يتعرضون له من خماطر ،وبالتايل فهو
يساهم يف االستقرار الكامل للمشروعات ،وخلصنا إىل النتائج التالية:
 .0يعترب نظام التأمني التكافلي عقد تربع يقصد منه التعاون بينما نظام التأمني التجاري هو عقد
معاوضة يقصد منه حتقيق الربح.
 .2تقوم بتجسيد نظام التأمني التكافلي شركات التأمني التكافلي وهي مؤسسات مالية تقوم بإدارة
العمليات التأمينية وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية.
() 1

بلعزوز بن علي ومحدي معمر ،مرجع سابق ،ص ص .200 -202
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 .1تدار العمليات التأمينية وتستثمر أقساط التأمني التكافلي اعتمادا على صيغ وعقود استثمارات
فقهية تتمثل يف صيغة املضاربة ،صيغة الوكالة ،صيغة اإلجارة وصيغة الوقف.
 .5تعترب صنا عة التأمني يف اجلزائر صناعة ناشئة من خالل جتربة شركة سالمة للتأمينات اليت تعترب
اللبنة األوىل لتطبيق هذا النظام يف اجلزائر واليت متيزت منتجاهتا بتنوع مقبول ومبيعاهتا بتطور ملحوظ.
 .4تتبع شركة سالمة للتأمينات يف إدارة صناديق التكافل وتنفيذ أعماهلا املالية ثالث مناذج شرعية
هي  :منوذج املضاربة ،منوذج الوكالة ،والنموذج املختلط ،وهذا األخري األكثر ممارسة يف الشركة
وانطالقا من هذه النتائج نستطيع القول أن وجود شركة واحدة يف سوق التأمني التكافلي يف اجلزائر
جيعل أدائها حمدودا ويتطلب تنمية هذا األداء من خالل توظيف إطارات مؤهلة يف جمال التأمني
التكافلي وكذلك نشر الثقافة والوعي التأميِّن باعتباره عامال هاما لإلقبال على اخلدمات التأمينية
التكافلية مع ضرورة توسيع دائرة الصيغ املعتمدة يف استثمار األقساط التأمينية و هذا انطالقا من
جتارب الدول الرائدة يف هذا اجملال.
قاتمة المصادر والمرجع:
القرت الكريم
أوالا :المراسيم التنفيذية.

املرس ـ ـ ـ ـ ـ ــوم التنفي ـ ـ ـ ـ ـ ــذي رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 01/70 :الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ ،2770/70/00 :اجلري ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
الر ية ،رقم  1لسنة .2770

ثانيا :الكتب.

 .0جـ ـ ــابر عبـ ـ ــد الشـ ـ ــافعي :البـ ـ ــديل اإلسـ ـ ــالمي للتـ ـ ــأمني ،رؤيـ ـ ــة فقهيـ ـ ــة وتطبيقيـ ـ ــة مسـ ـ ــتقبلية،
دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية.2770 ،
 .2صـ ــاحل العلـ ــي ،ـ ــيح احلسـ ــن ،معـ ــامل التـ ــأمني اإلسـ ــالمي م ـ ــع تطبيقـ ــات عملي ـ ــة لشـ ــركات
الت ـ ـ ــأمني اإلس ـ ـ ــالمية ،دراس ـ ـ ــة فقهي ـ ـ ــة للت ـ ـ ــأمني التج ـ ـ ــاري واإلس ـ ـ ــالمي ،ط ،0دار الن ـ ـ ـ ـوادر،
دمشق.2700 ،
 .1حمم ـ ـ ـ ــد اب ـ ـ ـ ــن إ اعي ـ ـ ـ ــل البخ ـ ـ ـ ــاري :ص ـ ـ ـ ــحيح البخ ـ ـ ـ ــاري ،دار اب ـ ـ ـ ــن كث ـ ـ ـ ــري دمش ـ ـ ـ ــق ،ج،2
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.2772
 .5علـ ـ ـ ــي حمـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدين القـ ـ ـ ــرة داغـ ـ ـ ــي ،الت ـ ـ ـ ـأمني اإلسـ ـ ـ ــالمي ،دراسـ ـ ـ ــة فقهيـ ـ ـ ــة تأصـ ـ ـ ــيلية ،دار
الشائر ،بريوت ،ج.2700 ،2
 .4علـ ـ ـ ــي حمـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدين القـ ـ ـ ــرة داغـ ـ ـ ــي ،التـ ـ ـ ــامني اإلسـ ـ ـ ــالمي ،دراسـ ـ ـ ــة فقهيـ ـ ـ ــة تأصـ ـ ـ ــيلية ،دار
البتائر ،بريوت.2770 ،
 .2حمم ـ ـ ــد ع ـ ـ ــدنان اب ـ ـ ــن الض ـ ـ ــيف ،العالق ـ ـ ــات التكاملي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــني املؤسس ـ ـ ــة املالي ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــالمية
وفثارها التنموية ،ط ،0دار النفائس ،األردن.2700 ،
 .0كرس ـ ــي س ـ ــابك ،النظ ـ ــام امل ـ ــايل اإلس ـ ــالمي ،املب ـ ــادئ واملمارس ـ ــات ،جامع ـ ــة اإلم ـ ــام حمم ـ ــد
بن مسعود اإلسالمية ،الرياض0514 ،ه.
 .2علـ ــي حممـ ــد بـ ــن عبـ ــد النـ ــور ،الت ـ ـأمني التكـ ــافلي مـ ــن خـ ــالل الوقـ ــف ،دار التدمريـ ــة ،ط،0
الرياض.2702 ،
ثالث ا :األطروحات والرسات الجامعية.

 .0حممـ ـ ـ ــد ليبـ ـ ـ ــا ،التـ ـ ـ ــأمني التعـ ـ ـ ــاوين تطبيقاتـ ـ ـ ــه يف بنـ ـ ـ ــك اجلزيـ ـ ـ ــرة العربيـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــعودية وشـ ـ ـ ــركة
إخ ـ ـ ــالص للتكاف ـ ـ ــل مباليزي ـ ـ ــا-دراس ـ ـ ــة مقارن ـ ـ ــة-أطروح ـ ـ ــة دكت ـ ـ ــوراه ،قس ـ ـ ــم الفق ـ ـ ــه وأص ـ ـ ـ ـوله،
اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزيا.2770 ،
 .2ص ـ ـ ــليحة ف ـ ـ ــالق ،متطلب ـ ـ ــات تنمي ـ ـ ــة نظ ـ ـ ــام الت ـ ـ ــأمني التك ـ ـ ــافلي ،جت ـ ـ ــارب عربي ـ ـ ــة-أطروح ـ ـ ــة
دكت ـ ـ ـ ـ ــوراه يف العل ـ ـ ـ ـ ــوم اقتص ـ ـ ـ ـ ــادية ،جامع ـ ـ ـ ـ ــة حس ـ ـ ـ ـ ــيبة ب ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ــوعلي ،الش ـ ـ ـ ـ ــلف،2705 ،
.2704
 .1ع ـ ـ ــامر أس ـ ـ ــامة ،أث ـ ـ ــر فلي ـ ـ ــات توزي ـ ـ ــع الف ـ ـ ــائض الت ـ ـ ــأميِّن عل ـ ـ ــى تنافس ـ ـ ــية ش ـ ـ ــركات الت ـ ـ ــأمني
التك ـ ـ ــافلي ،دراس ـ ـ ــة مقارن ـ ـ ــة ب ـ ـ ــني ش ـ ـ ــركة تكاف ـ ـ ــل مباليزي ـ ـ ــا وش ـ ـ ــركة األوىل للت ـ ـ ــأمني ب ـ ـ ــاألردن
خـ ـ ـ ـ ــالل الفـ ـ ـ ـ ــرتة  ،2701-2772مـ ـ ـ ـ ــذكرة ماجسـ ـ ـ ـ ــتري يف العلـ ـ ـ ـ ــوم االقتصـ ـ ـ ـ ــادية ،جامعـ ـ ـ ـ ــة
سطيف.2705-2701 ،0
 .5عـ ـ ــامر حس ـ ـ ــن عفان ـ ـ ــة ،إط ـ ـ ــار مق ـ ـ ــرتح حماس ـ ـ ـ لعملي ـ ـ ــات ش ـ ـ ــركات الت ـ ـ ــأمني التك ـ ـ ــافلي يف
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ض ـ ــوء الفك ـ ــر احملاسـ ـ ـ اإلس ـ ــالمي ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري ،كلي ـ ــة التج ـ ــارة ،اجلامع ـ ــة اإلس ـ ــالمية
غزة .2707
 .4محـ ــدي معمـ ــر التـ ــأمني التكـ ــافلي بـ ــني النظري ـ ــة والتطبيـ ــق ،دراسـ ــة بعـ ــض التجـ ــارب م ـ ــذكرة
ماجس ـ ــتري يف العلـ ـ ــوم االقتصـ ـ ــادية ،ختصـ ـ ــص مالي ـ ــة واقتصـ ـ ــادي دويل ،جامعـ ـ ــة حسـ ـ ــيبة بـ ـ ــن
بوعلي ،الشلف.2702-2700 ،
رابع ا :الملقيات والندوات.

 .0عل ـ ــي حم ـ ــي ال ـ ــدين الق ـ ــره داغ ـ ــي ،مفه ـ ــوم الت ـ ــأمني التع ـ ــاوين ماهيت ـ ــه وضـ ـ ـوابطه ومعوقات ـ ــه-
دراس ـ ـ ـ ــة فقهي ـ ـ ـ ــة اقتص ـ ـ ـ ــادية-مـ ـ ـ ـ ـؤمتر الت ـ ـ ـ ــأمني التع ـ ـ ـ ــاوين ،أبع ـ ـ ـ ــاده ،أف ـ ـ ـ ــاق وموق ـ ـ ـ ــف الشـ ـ ـ ـ ـريعة
اإلسالمية منه ،اجلامعة األردنية.2707/75/02-00 ،
 .2م ـ ــوالي خلي ـ ــل ،الت ـ ــأمني اإلس ـ ــالمي ،الواقـ ـ ــع واألف ـ ــاق ،املتلق ـ ـ ـى ال ـ ــدويل ح ـ ــول االقتصـ ـ ــاد

اإلسالمي-الواقع ورهانات املستقبل ،جامعة غرداية.2700 ،
 .1عجي ـ ـ ــل النش ـ ـ ــمي ،مب ـ ـ ــادئ ،الت ـ ـ ــأمني اإلس ـ ـ ـالمي ،ال ـ ـ ــدورة العش ـ ـ ــرون مل ـ ـ ـؤمتر جمم ـ ـ ــع الفق ـ ـ ــه
اإلسالمي الدويل ،اجلزائر.2702/02/02-01 ،
 .5حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن س ـ ـ ــعد اجل ـ ـ ــرف ،الت ـ ـ ــأمني التع ـ ـ ــاوين ،األحك ـ ـ ــام والضـ ـ ـ ـوابط الش ـ ـ ــرعية ،ال ـ ـ ــدورة
العشرون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،اجلزائر.2702/02/02-01 ،
 .4عب ـ ـ ــد الس ـ ـ ــتار اخلويل ـ ـ ــدي ،املش ـ ـ ــكالت القانوني ـ ـ ــة والتح ـ ـ ــديات االقتص ـ ـ ــادية ال ـ ـ ــيت تواج ـ ـ ــه
الت ـ ــأمني التع ـ ــاوين ،مـ ـ ـؤمتر الت ـ ــأمني التع ـ ــاوين ،أبع ـ ــاده وففاق ـ ــه وموق ـ ــف الشـ ـ ـريعة اإلس ـ ــالمية م ـ ــن
اجلامعة األردنية.2707/75/01-00 ،
 .2السـ ـ ــيد حامـ ـ ــد حسـ ـ ــن حممـ ـ ــد ،صـ ـ ــيغ إدارة خمـ ـ ــاطر واسـ ـ ــتثمار أقسـ ـ ــاط التـ ـ ــأمني التعـ ـ ــاوين،
حتليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وتقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيم ،امللتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدويل األول للتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأمني التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوين ،الري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض-27 ،
.2770/70/22
 .0أمحـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ــبا  ،أسـ ـ ـ ــس وصـ ـ ـ ــيغ التـ ـ ـ ــأمني اإلسـ ـ ـ ــالمي ،امل ـ ـ ـ ـؤمتر الثالـ ـ ـ ــث للمعـ ـ ـ ــارف
واملؤسسات اإلسالمية ،دمشق.2772/71/00-07 ،
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 .2ناصـ ـ ـ ــر عبـ ـ ـ ــد احلميـ ـ ـ ــد ،تقيـ ـ ـ ــيم تطبيقـ ـ ـ ــات وجتـ ـ ـ ــارب التـ ـ ـ ــأمني التعـ ـ ـ ــاوين ،ملتقـ ـ ـ ــى التـ ـ ـ ــأمني
التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوين ،اهليئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والتمويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض-27 ،
.2770/70/22
 .0يوس ـ ــف ب ـ ــن عب ـ ــد اهلل الش ـ ــبيلي ،الت ـ ــأمني التك ـ ــافلي م ـ ــن خ ـ ــالل الوق ـ ــف ،ملتق ـ ــى الت ـ ــأمني
التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوين ،اهليئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والتمويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض-27 ،
.2770/70/22
 .07موس ـ ـ ـ ـى مصـ ـ ـ ــطفى القضـ ـ ـ ــاة ،حقيقـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــأمني التكـ ـ ـ ــافلي ،نـ ـ ـ ــدوة مؤسسـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ــأمني
التك ـ ـ ـافلي التقليـ ـ ــدي بـ ـ ــني األسـ ـ ــس النظريـ ـ ــة واألسـ ـ ــس التقليديـ ـ ــة ،جامعـ ـ ــة فرحـ ـ ــات عبـ ـ ــاس،
سطيف.2700/75/22-24 ،
 .00بلع ـ ـ ــزوز ب ـ ـ ــن عل ـ ـ ــي ومح ـ ـ ــدي معم ـ ـ ــر ،نظ ـ ـ ــام الت ـ ـ ــامني التع ـ ـ ــاوين ب ـ ـ ــني النظري ـ ـ ــة والتطبي ـ ـ ــق،
دراس ـ ــة التجرب ـ ــة اجلزائري ـ ــة ،حال ـ ــة س ـ ــالمة الت ـ ــأمني التع ـ ــاوين ،امللتق ـ ــي الثال ـ ــث للت ـ ــأمني التع ـ ــاوين
اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،الرياض.2700/02/2-0 ،
 .0عب ـ ـ ــد احلل ـ ـ ــيم غ ـ ـ ــريب ،تقيـ ـ ـ ـيم جترب ـ ـ ــة اخل ـ ـ ــدمات املالي ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــالمية يف الس ـ ـ ــوق اجلزائري ـ ـ ــة،
النـ ـ ــدوة العلميـ ـ ــة حـ ـ ــول اخلـ ـ ــدمات املاليـ ـ ــة وإدارة املخـ ـ ــاطر يف املصـ ـ ــاريف اإلسـ ـ ــالمية ،جامعـ ـ ــة
فرحات عباس ،سطيف.2707/75/27-02 ،
 .2ولي ـ ــد س ـ ــعود ،جترب ـ ــة س ـ ــالمة للتأمين ـ ــات اجلزائري ـ ــة ،تس ـ ــويق الت ـ ــأمني التك ـ ــافلي يف الس ـ ــوق
اجلزائ ـ ـ ــري ،ن ـ ـ ــدوة مؤسس ـ ـ ــات الت ـ ـ ــأمني التك ـ ـ ــافلي والت ـ ـ ــأمني التقلي ـ ـ ــدي ب ـ ـ ــني األس ـ ـ ــس النظري ـ ـ ــة
والتجريبية التطبيقية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف.2700/75/22-24 ،
امسا :المج ت العلمية.
 .0حممد علي ،التأمني الصحي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد ،2770 ،01
 .2حوتي ـ ــة عمـ ـ ـر حوتي ـ ــة عب ـ ــد الرمح ـ ــان ،واق ـ ــع خ ـ ــدمات الت ـ ــأمني اإلس ـ ــالمي اجلزائ ـ ــري ،جمل ـ ــة
الواحات للبحوث والدراسات ،املركز اجلامعي غرداية ،العدد.2700 ،02

مجلة الشريعة واالقتصاد  /المجلد السابع  /اإلصدار الثاني لسنة 8102
الرقم التسلسلي :العدد الرابع عشر /ربيع الثاني  0441هـ  /ديسمبر  2018م

822

صيغ استامثر أقساط التأمني يف رشاكت التأمني التاكفيل .دراسة حاةل رشكة سالمة للتأمينات .اجلزائر

 .1خفوس سهيلة ،حتليل إنتاج شركات التأمني يف اجلزائر بعد إصالحات  ،2772دراسة
على ضوء مؤشري الكثافة واالخرتاق ( ،)2702-2772جملة االقتصاد والتنمية البشرية،
اجمللد  ،0العدد  ،0ص .17
سادس ا :المواقع االلكترونية.

 .0عـالء الـني زعـرتي :صـغ التـأمني يف شـركات التـأمني اإلسـالمية :مـن املوقـع:
http/www .alzatari.net /reserch/360.hml

www.algerie.eco.com .8

 .1مركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي www.dcibf.ae

 .5موقع شركة سالمة للتأمني اجلزائرية:

www. salama- assurances. dz

 .4موق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة للت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأمني الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية
www.salama.sa/ar/aboutUS.asp:
 .2وثائق للتأمني التكافلي www.wethaq.com
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