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  مستخلص البحث
لرغم من مضي ثالثة عقود أو تزيد على نشأة صناعة التأمني اإلسالمي أو على ا 

ًالتكافل شهدت فيها هذه الصناعة إقباال كبريا عليها وتوسعا ظاهرا يف عملي ً ً ا اً
ا، إال أن النماذج املطبقة فيها مل ختل من العديد من اإلشكاالت الفقهية والفنية  ُومنتجا

ا من األ . وساط العلمية الشرعية واجلهات املهنية على حد سواءًاليت أصبح مسلما 
ًوتتعلق تلك اإلشكاالت بصورة خاصة بالفائض التأميين كيفية التصرف فيه متلكا 

كمجمع ( ،ًوتوزيعا، وهو ما دعا بعض املؤسسات الشرعية ذات املرجعية العلمية العاملية
إىل ضرورة تكثيف البحث  )الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي

 للتكافل يتجاوز جوانب القصور يف النماذج املعمول العلمي من أجل تطوير منوذج جديد
ًا شركات التكافل، يكون أكثر انضباطا بقواعد الشريعة وحتقيقا ملقاصدها وأكثر تالؤما  ً ً

ا  . للتأمني التكافليمع النزم التشريعية اخلاصة بقطاع التأمني يف البلدان اليت فتحت أبوا
ويف ضوء ذلك يتناول البحث بالعرض والتحليل أهم اإلشكاالت الشرعية اليت أثريت 
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مثل طبيعة التربع، ومآل االلتزام بالتربع من (على أساس التربع حول النماذج القائمة 
طرف املستأمن والصندوق إىل عقد معاوضة، وشرعية تقاسم الفائض التأميين بني الشركة 

ًأمنني، واعتبار الفائض التأميين رحبا يف منوذج املضاربة رغم أنه ليس زيادة عن رأس واملست
كما يتطرق البحث إىل مجلة من ). املال، وملكية الصندوق والفائض التأميين، إخل

ومنها األساس احملاسيب لعمليات التعويض، ومشكلة الوكالة (اإلشكاالت الفنية 
 البحث بصورة خاصة على مناقشة ما يتعلق بالفائض  ركزوقد ).املؤسساتية، وغري ذلك

التأميين من إشكاالت، باعتباره أكثر األمور اليت ثار حوهلا اجلدل واالعرتاض يف صناعة 
مث يأيت  .التكافل، وهو ما توصل البحث إىل أن النماذج املطبقة مل تقدم له احلل املناسب

املقرتح من قبل األكادميية العاملية اجلزء األخري من البحث لينظر يف منوذج الوديعة 
ً، تقوميا وتعديال وتطويرا مبا جيعله (ISRA)للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية مباليزيا  ً ً

  .ًأكثر متاسكا من الناحية الشرعية وأكثر قدرة على جتاوز إشكاالت النماذج القائمة
الة، املضاربة، الوقف، الفائض صناعة التأمني التكافلي، التربع، الوك: الكلمات األساسية

  .التأميين، الوديعة
  

Abstract 
Although three decades or more have elapsed since the emergence of Takaful 
industry, a period in which this industry has received wide acceptance and 
witnessed a great development in its operations and products, the Takaful 
models that are being implemented in it have not been free of many juristic 
and technical problems. This is an agreed upon fact among SharÊÑah 
scholarly authorities and practitioners alike; these problems concerns mainly 
the ownership and distribution of the surplus. This situation urged some 
SharÊÑah institutions of worldwide scholarly authority (such as the 
International Fiqh Academy, one of the agencies of OIC) to call for the need 
of more research in order to develop a new model that would overcome the 
defects of the existing models that are in use in Takaful industry, be more 
compliant with the SharÊÑah rules and fulfilling its objectives, and in 
harmony with the legislative regimes governing the insurance sector in the 
countries that are more receptive to Takaful insurance. In light of the above, 
the present article examines the most critical SharÊÑah issues that have been 
raised against the existing donation or TabarruÑ-based Takaful models (such 
as the nature of donation, the transformation of donation relationship 
between the insured and the TabarruÑ Fund into an exchange relationship, 
considering the surplus as profit in the MuÌÉrabah model though it is in no 
way an addition to the capital, the legitimacy of the distribution of surplus 
among the insured and the Takaful company, the ownership of the Fund, 
etc.). The article also looks into some of the technical problems facing 
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Takaful insurance, such as including the accounting basis of insurance 
coverage, agency problems, etc. Special attention has been given to issues 
pertaining to the surplus, given the fact that it is the most problematic matter 
in Takaful industry on which there has been much debate and controversy; in 
which respect the article has shown that the existing applied models have not 
been able to provide proper solutions. Finally, the article examines critically 
the WadÊÑah-based model proposed by the International SharÊÑah Research 
Academy for Islamic Finance (ISRA), thus evaluating, amending and 
developing it in such a way as would make it juristically more sound and 
capable of overcoming the problematic issues of the existing models. 
Key words: Takaful industry, tabarruÑ (donation), wakÉlah (agency), 
muÌÉrabah, waqf (Trust), Takaful surplus, wadÊÑah.       
  

                                                                 Abstrak 
Walaupun sudah tiga dekad atau lebih sejak kemunculan industri Takaful, 
iaitu masa industri ini mendapat penerimaan luas dan menyaksikan 
pembangunan yang besar dalam operasi dan produk, model Takaful yang 
sedang dilaksanakan di dalamnya tidak pernah sunyi dari banyak masalah 
perundangan dan teknikal. Ini sudah dipersetujui di antara ilmuan Shari’ah 
dan pengamalnya; masalahnya melibatkan pemilikan dan pengagihan 
lebihan. Keadaan ini menggesa beberapa institusi Shariah bertaraf dunia 
(seperti Akademi Fiqah Antarabangsa, salah satu daripada agensi-agensi 
OIC) untuk menjalan banyak penyelidikan untuk membangunkan model baru 
yang akan mengatasi kecacatan model sedia ada dalam industri Takaful. 
Model tersebut lebih mematuhi peraturan Shariah dan memenuhi 
objektifnya, dan selaras dengan rejim perundangan yang mengawal sektor 
insurans di negara-negara yang senang menerima insurans Takaful. Artikel 
ini mengkaji isu-isu Shariah yang kritikal yang telah dibangkitkan terhadap 
model Takaful berasaskan Tabarru’ (seperti ciri-ciri rebet yang sedia ada 
atau transformasi hubungan rebet antara yang diinsuranskan dan Kumpulan 
Wang TabarruÑ dengan hubungan pertukaran, memandangkan lebihan 
sebagai keuntungan dalam model Mudarabah walaupun ia adalah sama 
sekali tiada tambahan kepada modal, kesahihan pengagihan lebihan antara 
yang diinsuranskan dan syarikat Takaful, pemilikan Kumpulan Wang, dan 
lain-lain). Artikel ini juga mengambil beberapa masalah teknikal yang 
dihadapi oleh insurans Takaful, termasuk asas perakaunan perlindungan 
insurans, masalah agensi, dan lain-lain. Perhatian khusus diberikan kepada 
isu-isu yang berkaitan dengan lebihan, memandangkan ia adalah perkara 
yang paling bermasalah dalam industri Takaful. Terdapat banyak perdebatan 
dan kontroversi dengan model yang sedia ada tidak dapat untuk 
menyediakan penyelesaian yang betul. Akhirnya artikel ini juga mengkaji 
secara kritis model yang berasaskan Wadiah yang dicadangkan oleh 
Akademi Penyelidikan Shariah dan Kewangan Islam Antarabangsa (ISRA), 
sekali gus menilai, meminda dan membangunkan dengan apa-apa cara bagi 
menjadikannya lebih diterima secara fiqhiyyah dan mampu mengatasi isu-isu 
yang bermasalah dari model sedia ada. 

Kata kunci: Industri Takaful, Tabarru’ (rebet), wakalah (agensi), 
mudarabah, wakaf (Amanah), lebihan takaful, wadiah. 
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 مقدمة
 حتديد يف أساسيا ًعنصرا اإلسالمية التكافلي التأمني صناعة يف النموذج ُاختيار يعترب

 وحتديد التعويضات، ودفع األقساط، مجع من :مراحلها مجيع يف التكافلية العملية شرعية
 تعددت وقد. التأميين الفائض وتوزيع االستثمارات، ورصد واالحتياطات، املخصصات

 على قائم هو ما فمنها التكافل، شركات قبل من ا املعمول التكافلي التأمني مناذج
 أسهمت مما الرغم لىوع. الوقف إىل يستند ما ومنها الوكالة، على يقوم ما ومنها املضاربة،

 من أساسها على ُقدم ما خالل من التكافلي التأمني لصناعة تطوير من النماذج هذه به
ا إال التأميين، العملية يف خمتلفة وفنية تشريعية جلوانب وحلول معاجلات  من ختل مل أ

 واملمارسني والباحثني العلماء بني وجدل خالف موضع زالت ما وفنية شرعية إشكاالت
 أساسهما على تعمل اللذين والوكالة املضاربة لنموذي بالنسبة وخاصة سواء، حد لىع

 التكافل شركة بني تقامسه ومشروعية التأميين الفائض ويعترب. التكافل شركات أغلب
املسائل ذات الطابع اإلشكايل اليت ثار حوهلا  أهم من التكافل صندوق يف واملشرتكني

 اخلالف هذا زال وما تمني بصناعة التأمني التكافلي،خالف كبري وجدل حاد بني امله
  . للجميع مقبول حل إىل فيه ُيتوصل مل ًقائما

 التعاقدي اإلطار َمراجعة املختلفة أبعاده ومناقشة املوضوع هذا يف البحث ويتطلب
 يثريها اليت إلشكاالتل عاجلةامل طريقة حتدد أساسه على الذي هو إذ النماذج؛ تلك يف

 إعادة إىل ًأساسا يهدف البحث فإن وعليه. ذاك أو النحو هذا على تأميينال الفائض
 واملضاربة، الوكالة ْمنوذجي على القائم التكافلي للتأمني والفنية الشرعية اإلشكاالت قراءة
 سلبيات عالج لأج نم أُنشئ الذي الوقف على القائم نموذجال يف ينظر كما

 اقرتحته الذي الوديعة منوذج مناقشة على ذلك عدب البحث يركز مث .السابقني النموذجني
 للنماذج ًبديال  (ISRA)اإلسالمية املالية يف الشرعية للبحوث العاملية األكادميية ًحديثا
 هذه عن املرتتبة اآلثار إبراز إىل املختلفة مراحله يف البحث ويسعى .املطبقة الثالثة

 إن القول ميكن بذلكو ،ًوتطويرا ًوتقوميا اًونقد ًحتليال التأميين، الفائض بالنسبة النماذج
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مع عن صدرت اليت توصيةلل استجابة يأيت البحث ذاه  دورته يف الدويل الفقهي ا
 أجل من العلمي البحث مواصلة ضرورة بتأكيد اجلزائر يف املنعقد 2012 لعام العشرين

  . ةئدالسا التكافلية النماذج يف القصور جوانب يتجنب تكافلي منوذج تطوير

  اإلشكاالت الفنية والشرعية في نماذج التكافل المطبقة
ثالثة مناذج أساسية شائعة يف سوق صناعة التأمني  -  كما قدمنا –هناك 

وسنتاول هذه النماذج بالشرح والتحليل . التكافلي، وهي الوكالة، واملضاربة، والوقف
ا يستدعيه ذلك من والنقد لنرى ما تنطوي عليه من وجوه خلل فين وشرعي، ونبني م

  . القصور اليت تعرتيهامظاهرًضرورة البحث عن منوذج جديد يكون بريئا من 
  الوكالة نموذج

 التأمني اإلسالمي ُ عملياتأساسها على قامتهذا النموذج هو أول صيغة شرعية 
يف دول اخلليج العريب، وهو منوذج تتحدد فيه العالقة التعاقدية بني املشرتكني يف صندوق 

 من حيث هم - فاملشرتكون يف الصندوق. كافل وشركة التكافل على أساس الوكالةالت
ا   يوكلون إىل شركة التكافل مهمة إدارة صندوق -متربعون له باألقساط اليت يدفعو

ُّالتكافل، فهي اليت تتوىل قبول األخطار املختلفة اليت جيلبها كل مشرتك للصندوق، 
َوحتديد أقساط التربع، وختصيص  يم األضرار، اطات القانونية واالختيارية، وتقياالحتيَ

 ومواجهة العجز ، والتشغيل، والسيولة،وحتديد التعويضات ودفعها، وإدارة خماطر السوق
 تقديرما حيدده اخلرباء املعتمدون يف عن سداد األقساط، وتوزيع الفائض التأميين وفق 

  : هلذا النموذج صيغتان شائعتانو. )actuaryاألكتواري ( للمخاطر املالية التكاليف
يف هذه الصيغة تتوىل شركة التكافل إدارة صندوق التكافل : الوكالة الخالصة .1

ًبوصفها وكيال عن املشرتكني يف الصندوق، وذلك مقابل أجر حمدد من طرف اجلهات 
. لشركةاإلشرافية أو ما متليه طبيعة اخلطر املزمع تغطيته، ويعترب هذا األجر هو الدخل الوحيد ل

ًصندوق التكافل، لكنها ال تتقاسم يف ذلك رحبا وال  أموالوقد تقوم الشركة باستثمار جزء من 
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وتقوم الشركة خبصم أجرة الوكالة من قسط التأمني، وتضع الباقي يف . ًخسارة وال فائضا تأمينيا
. تثمار صندوق املخاطر وصندوق االدخار واالسومها ،صندوقني خمتلفني يف التكافل العائلي
الذي يسمح بوضع كل أقساط التأمني يف ) dripping(ًوكثريا ما يستخدم أسلوب التقطري 

صندوق االستثمار التكافلي ليتم حتويل أجازء منها بشكل منظم ودوري إىل صندوق املخاطر 
  . حيث تعترب األقساط احملولة هي التربعات الفعلية) صندوق التربع(

لتأمني من صندوق املخاطر بعد حتديد االحتياطات تقوم الشركة بإدارة عمليات ا
ًوتقوم الشركة أيضا . القانونية، واملخصصات املالية االختيارية، وخصم تكاليف إعادة التكافل

أما أرباح االستثمار . باستثمار أصول الصندوقني مبا يتفق واملبادئ الشرعية يف االستثمار
وق لتقوية مركزه، أو توزيعها على املشرتكني فيمكن االتفاق على استعماهلا يف دعم الصند

، كضمان مبلغ إرجاع وثيقة  للمشرتكنيوال تضمن الشركة أي امتيازات مالية.  التعويضبعد
اية املدة احملددة لوثيقة التأمني  ،cash surrender value)(التأمني   survival(أو مبلغ 

benefits(ن دفع األقساط املستحقة ، أو املبلغ غري املصادر يف حالة العجز ع)non-

forfeiture benefits(1، وذلك على غرار ما هو مطبق يف شركات التأمني التقليدي .  
 ُ للشركة أخذوز وال جي،ويف حالة حصول فائض تأميين، فإنه يوزع على املشرتكني

امع الفقهية وهيئة احملاسبة واملراجع ة شيء منه ألي سبب من األسباب وفق ما أقرته ا
فقد نصت املادة الثامنة من قرار جممع الفقه . )AAIOFI(للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 على وجوه التصرف يف - الرياض مبدينة والعشرين احلادية دورته يف -جبدة اإلسالمي 
ُوميكن االحتفاظ بالفائض التأميين كله للصندوق، أو توزيعه : "الفائض التأميين كما يلي

 . 2"محلة الوثائق على حنو حيقق العدالة و حسب لوائح الصندوقكله أو بعضه على 
                                                

  .ن الوكيل واملضارب لرأس املال أو جزء منه من الناحية الشرعيةىل عدم جواز ضماإ هذا راجع 1
 بشأن (21/6) 200، قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم www.islamfeqh.com :انظر موقع الفقه اإلسالمي 2

 حمرم 19-15: ية والعشرين املنعقدة يف الرياضاألحكام والضوابط الشرعية للتأمني التعاوين، وذلك يف دورته احلاد
األمانة العامة  :جدة (، مجع وتنسيق عبد الستار أيب غدة وعز الدين خوجةفتاوى التأمين: وانظر كذلك، 1435

موعة دلة الرب    .182 ص،15/4، الفتوى رقم )ت. دكة، للهيئة الشرعية 
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َّ نص معيارها السادس والعشرون اخلاص بالتأمني فقدهيئة احملاسبة واملراجعة أما 
مل اللوائح املعتمدة على التصرف يف الفائض مبا تجيوز أن تش: "اإلسالمي على ما يلي

االحتياطات، أو ختفيض االشرتاكات، فيه املصلحة حسب اللوائح املعتمدة، مثل تكوين 
أو التربع به جلهات خريية، أو توزيعه أو جزء منه على املشرتكني، على أن ال تستحق 

  .1"ًالشركة املديرة شيئا من ذلك الفائض
أما من الناحية الشرعية فقد صيغ هذا النموذج على أساس الوكالة يف إدارة 

، لشركة باملشرتكني أو محلة الوثائق التأمينية من حيث عالقة االصندوق واالستثمار بأجر
عقد االلتزام بالتربع الذي حيكم عالقة هؤالء بصندوق التكافل الذي يعترب  عن ًفضال

ًبناء على ذلك مالكا للفائض التأميين وإن كان الصندوق نفسه ملكا للمشرتكني  ً ً
موعي، حيث تكون العالقة بني املستفيد والصندوق عند   كما -التعويض بوصفهم ا

 عالقة التزام من قبل –نصت عليها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
ًوجيوز شرعا عدم توزيعه بناء على . 2"بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح"الصندوق 

إذا ) actuaryاألكتواري (توصية اخلبري املتخصص يف تقدير التكاليف املالية للمخاطر 
ّن القصد تعزيز االحتياطات واملخصصات املوجودةكا

3 .  
تقوم شركة التأمني اإلسالمي حسب هذه الصيغة بالوظيفة : 4ّالوكالة المعدلة. 2

 وهو ،ًنفسها اليت شرحناها يف الصيغة األوىل إدارة واستثمارا لكن مع اختالف أساسي
من هلا  أو التنازل ،عالة أو اجل،أخذ الشركة نسبة من الفائض التأميين على سبيل اهلبة

                                                
  . 437ص، )2010/1431: املنامة (المعايير الشرعية ،المية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلس1
 . املصدر نفسه2
ً املذكور سابقا والذي قضى جبواز (21/6) 200وانظر كذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم . املصدر نفسه 3

 .االحتفاظ بالفائض التأميين
لس االستشاري الشرعي  للبنك املركزي  ال تطبق هذه الصيغة إال يف ماليزيا بناء على فتوى صادرة من طرف ا4

 Engku Rabiah, Hassan :انظر. ّالذي كيف استحقاق شركة التكافل لنسبة من الفائض على أساس اجلعالة
Scott, Essential Guide to Takaful (Kuala Lumpur: CERT, 2008), p. 75.  
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  . طرف املشرتكني
ًومعىن ذلك أن يقوم الصندوق بوصفه شخصا اعتباريا مبنح جزء من الفائض 
ًالتأميين لشركة التكافل على سبيل اهلبة، وهذا من صالحيات الصندوق وليس أمرا واجبا  ً

ُأما اجلعالة باعتبارها وعدا باملكافأة، فهي أن يعد الصندوق ال. عليه َشركة عند توقيع ً
ًوثيقة التكافل مبنحها جزءا من الفائض على سبيل اجلعالة إذا ما جنحت يف حتقيق فائض 

بينما التنازل يعين أن يتنازل الصندوق عن جزء من الفائض التأميين لصاحل . تأميين
  .    الشركة بشرط الرضا التام من املتربعني للصندوق

  ):اخلالصة واملعدلة( الوكالة يف صيغتيها  بشأن منوذجاآلتيةوتثور اإلشكاالت 
 وااللتزام بالتعويض من طرف صندوق ، إن يف االلتزام بالتربع من قبل املشرتك.أ

فلقد رأى بعض الفقهاء أن . التكافل صورة من صور املعاوضات اليت يؤثر فيها الغرر
رق عندهم بني صفة التربع منتفية يف تطبيقات التأمني اإلسالمي احلديثة، وعليه فال ف

ويرد على : "ويف هذا يقول الشيخ مصطفى الزرقا. التأمني التكافلي والتأمني التقليدي
ًأن عنصر املعاوضة موجود قطعا يف التأمني )  أي أن التأمني التباديل ال معاوضة فيه(هذا 

  . 1 "ًالتباديل، وإن مل يكن ظاهرا فيه ظهوره يف التجاري
الذي ( من معيار التأمني اإلسالمي 5/5ا تقرر يف البند  معارضة منوذج الوكالة مل.ب

نه يف حالة الوكالة اخلالصة يثور إخبصوص تقاسم الفائض التأميين حيث ) سبق إيراد نصه
ّر ملكية الفائض على املشرتكني فقط، على الرغم من تربعهم بأصله عند ْصَنقاش حول ق

ّاالشرتاك، علما بأن التربع يلغي امللكية كما ه أما يف صورة . و مقرر يف الفقهه اإلسالميً
 فاإلشكال يتعلق بأحقية شركة التكافل يف الفائض التأميين على الرغم من ،ّالوكالة املعدلة

عدم حتملها أخطار عجز الصندوق التأميين، وإن كان يف التزام املسامهني يف الشركة مبنح 
 املستقبل، وهو أمر قد ال ُ يسرتجع عند حتقق فائض تأميين يفً حسناًالصندوق قرضا

                                                
  .169، ص)1984/1404 ،1 ط  مؤسسة الرسالة،:وتبري( نظام التأمين والرأي الشرعي فيه الزرقا، مصطفى أمحد، 1
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ومن مث وجود مربر شرعي . َتتحقق، مما جيعل الشركة معرضة خلطر عدم استيفاء القرض
آخر يضاف إىل أساس اجلعالة واإلباحة األصلية فيما يتفق عليه العاقدان مامل خيالف 

ًأو إمجاعا معتربا  الداللة أو قاعدة فقهية ثابتة، َّنصا شرعيا قطعي ًوهذا طبعا ًقا، ِّمتحقً
  . عند من يبيحون تقاسم الفائض التأميين

 ، عدم تطابق املفاهيم الفقهية املطبقة يف التأمني اإلسالمي كمفاهيم التربع.جـ
ّنفسها اليت قررها واتفق عليها الفقهاء   وإعادة التملك بعد التربع مع املفاهيم،وامللكية

 . وسنتناول ذلك الحقا ،ًقدميا
ًهناك من أثار إشكاال يتصل بكل العقود املبنية على الوكالة : الة مشكلة الوك.د

ًوخصوصا يف التكافل
، ويتعلق هذا اإلشكال بالعالقة بني املوكل والوكيل على مستوى إدارة 1

ً، حيث إنه من املقرر شرعا يف عقد الوكالة أن )corporate relationship(الشركة وتسيريها 
ولذلك تثور هنا مسألتان . 2ه ال يضمن إال بالتعدي أو التقصريُيد الوكيل يد أمانة، أي أن

ّأشار إليهما مجعة الرقييب نقال عن بعض الكتاب الغربيني الذمي حبثوا يف مشكالت الوكالة يف  ً
، adverse selection(3(وتتمثل املسألة األوىل يف االختيار العكسي . ًاملؤسسات عموما

ًدرة الوكيل على التعويض، خصوصا وأن املشرتك يف ومعىن ذلك أن املوكل خيشى عدم ق
سوى امسها، وقليل جدا ) الوكيل(ًصندوق التأمني ال يعلم يف الغالب شيئا عن شركة التكافل 

ا، وطرق إدارة خماطرها، وقوائمها املالية السنوية   . ّمن يطلع على عمليا

                                                
، ضمن أعمال املؤمتر العاملي "قواعد احلوكمة املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية"الرقييب، مجعة حممد،  : انظر1

: كوالملبور( استشراف فرص الغد :مستقبل التمويل اإلسالمي: اخلامس لعلماء الشريعة يف املالية اإلسالمية
 .160-156، ص)ISRA ،2010ميية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية األكاد

ً انظر بيانا مفصال لوجوه التصرف املوجبة لصريورة الوكيل ضامنا يف عمله نيابة عن موكله يف2 ً َّ اهلامشي، سلكان بن : ً
للدراسات اإلسالمية وإحياء دار البحوث  :ديب (أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات الماليةإبراهيم، 

  ).1422/2002 ،1الرتاث، ط
 .145، ص"قواعد احلوكمة املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية " الرقييب،3
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وتتمثل  ،moral hazards(1( ويةاملعنأما املسألة الثانية فتتعلق باملخاطر األخالقية أو 
ْيف أن املوكل ليس متيقنا من بذل الوكيل قصارى جهده يف إدارة صندوقي التربع واالستثمار ً .

وهناك احتمال أن يكون الوكيل يعمل ملصلحته الشخصية على حساب مصلحة الصندوق، 
) corporate governance(وهو ماحاولت املعايري العاملية واحمللية والشرعية إلدارة الشركات 

مبا يف ) stakeholders(ُضبطه حىت ال تتعارض أغراض الوكيل مع أغراض أصحاب املصاحل 
 . ا اعتبارياًذلك صندوق التكافل بوصفه شخص

ٌألزمت كثري من اجلهات اإلشرافية شركات التكافل بتقدمي قرض حسن  -هـ
أوهلما أن :  هذا اإللزامومثة إشكاالن يف. فيهمايل لصندوق التكافل عند حصول عجز 

أما . اإللزام يضفي صفة إذعان ال متلك شركة التكافل إزاءها حق رفض هذا الشرط
 ،اإلشكال الثاين فيتمثل يف عدم إلزام الصندوق بسداد القرض يف حالة استمرار العجز

 .أو تصفية الشركة

  المضاربة نموذج
 ،ِّ ورب مال،ٍوجود مضاربأساس هذا النموذج هو املضاربة الشرعية اليت تتطلب 

 وهي تقوم على أساس تقاسم الربح بني الطرفني إن وجد، وحتمل رب املال .ورأس مال
 أو ضمان رأس املال من طرف ،اخلسارة عند حصوهلا، وكذا عدم اشرتاط نسبة من الربح

ُوقد طبقت املضاربة يف الصناعة التكافلية بصيغتني. ّاملضارب ما مل يتعد أو يقصر ُّ :  

  المضاربة الخالصة: الصيغة األولى
َّ يف هذه الصيغة يقوم املشرتكون بوصفهم رب املال بالدخول يف عقد مضاربة مع شركة 
ًالتكافل بصفتها مضاربا، وتعترب أقساط التربع هي رأس املال حبيث جيب أن تتوفر فيها 

                                                
الذي أقرته هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية الشرعي  معيار التحكيم :ًوانظر أيضا ،146 ص املرجع نفسه،1

: يف) IFSB(وكذلك ما أصدره جملس اخلدمات املالية اإلسالمية  ؛440-430 ص،المعايير الشرعيةاإلسالمية، 
.http://www.ifsb.org/standard/ED8Takaful%20Governance%20Standard.pdf 
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صندوق : ندوقنيتقوم شركة التكافل بوضع أقساط التأمني يف صو. شروط رأس املال الشرعية
ُاملخاطر لغرض دفع التعويضات، وصندوق االستثمار الذي تستثمر أمواله يف أصول متفقة  ُ

اية السنة املالية تقوم الشركة بتوزيع أرباح االستثمار وفق النسب . مع أحكام الشريعة ويف 
ً منه شيئا إال ما  وال تأخذ الشركة،ّأما الفائض التأميين فيوزع كله على املشرتكني. املتفق عليها

  . خيصم لتعزيز االحتياطات يف الصندوق إن كانت هناك حاجة لذلك

  ّالمضاربة المعدلة: الصيغة الثانية
 وهو حتويل عوائد ،الطريقة السابقة نفسها مع فارق جوهريبتعمل هذه الصيغة 

بني بوصفه الفارق اإلجيايب (االسثمار إىل صندوق التكافل وإضافتها للفائض التأميين 
ً مث يقسم الكل بني الشركة واملشرتكني بناء،)أقساط التأمني والتعويضات الفعلية ّ  على ُ

  . مانسبة مئوية متفق عليها مقد
  :تية اآلُ اإلشكاالتَهذا النموذجوتواجه 

مستثمر ومتربع يف  فهووق، لصندبالصفة التعاقدية الشرعية اليت تربط املشرتك  ا.أ
ّا النموذج ال يبينون الرتتيب التعاقدي الذي جيب أن يراعى واملطبقون هلذ. نفسهقت الو

 شبيهة بعقدين يف عقد َالعملية جيعل الذي األمرملعرفة احلقوق والواجبات لكال الطرفني، 
واحد، أحدمها مبين على املضاربة، والثاين على التربع، وكالمها ال يضمن فيه رأس املال 

 حيث دخول املشرتك على أساس الرتتيب يف التعاقد  هذاُوعي مثلُا، اللهم إال إذا رًشرع
ّيف املضاربة أوال مث التربع لكن يبقى اإلشكال يف . ، ويكون ذلك بعقدين منفصلنيً ثانياً

ً  ما يكون جاهالًباحتديد العقد األصلي من العقد التبعي بالنسبة للمشرتك الذي غال
  . لتأمني التكافلية اّة التعاقدية اليت مبوجبها يوقع وثيقحبقيقة الصف

 للتوزيع يف القوائم ًا قابالً هذا النموذج يعاجل الفائض التأميين بوصفه رحب يف.ب
 يتمثل يف عدم شرعية تقاسم الفائض التأميين يا فقهًالية للشركة، وهو ما يطرح إشكاالامل

نة ، وذلك لنقصان رأس املال نتيجة للتعويضات املدفوعة خالل الساًإذا اعتربناه رحب
  . أن الربح هو ما زاد على رأس املالاًواملعروف فقه. املالية
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ً يكون التأمني تأمينا إال إذا التزمت الشركة بالتعويض يف حالة حدوث اخلطر ال. جـ
.  ضمان رأس املال يف املضاربةويتمثل اإلشكال الفقهي يف عدم شرعية. املؤمن منه

 .ائز بالتعويض ضمان، والضمان هنا غري جلتزامواال
لزام الشركة من طرف اجلهات اإلشرافية مبنح قرض حسن جلرب عجز الصندوق  إ.د

  .خيالف شروط عقد املضاربة الشرعية قد يثري شبهة ضمان رأس مال املضاربة، وهو ما
 أما األرباح فإن األصل يف التقييدات احملاسبية إما أن تكون على أساس النقد

(cash basis)  اق أو على أساس االستحقaccrual basis) (، ويف كلتا احلالتني فإن املعاجلة 
ً وعوائد االستثمار أرباحا، على الرغم من أن كليهما مل يزيدا ،احملاسبية تعترب الفائض التأميين

ًعن رأس املال لكي يعتربا أرباحا، أي أن الربح من الناحية الشرعية هو ما زاد عن رأس املال،  َ
. ملضاربة بسبب نقصان رأس املال إثر كل تعويض عن األضراروهو غري متحقق يف منوذج ا

واإلشكال األول هو أن البنوك املركزية واجلهات اإلشرافية والرقابية تلزم هذه الشركات 
 واملعاجلة الضريبية، أي فرض ،باإلفصاح عن هذه األرباح يف القوائم املالية ألغراض اإلفصاح

  .  أرباحاا من الناحية الفقهيةضرائب على أموال هي ليست يف احلقيقة
اجتاه هذه الشركات إىل اعتماد أساس االستحقاق يتعلق بواإلشكال الثاين 

accrual basis)  (ا مع سياسات اجلهات اإلشرافية، ًيف اعتبار أرباحها، وذلك متشي
كالبنك املركزي املاليزي الذي فرض على شركات التكافل املاليزية اعتماد أساس 

 أقساط التأمني املقدمة على ما أ.1من أجل املواءمة بني الدخل والنفقاتاالستحقاق 
ا رأس مال املضاربة، فهي أيضا تعاجل حماسبيا على أساس االستحقاق، وهو ما  ًأساس أ
ًميكننا قبوله نظرا لصعوبة تطبيق أساس النقد يف التأمني يف حال تأخر املستأمن عن دفع 

 صعوبة يف واجهالستثمار يف شركة التكافل أو خارجها يأقساطه، أي أن مدير صندوق ا
  .حتديد رأس املال قبل بدء عملية االستثمار

                                                
1 Annuar, Hairul Azlan & Abu bakar, Nur Barizah, “Issues on Takaful Affecting the 
choice of Accounting Policies: A Case Study of the Takaful Companies”, International 
Business Research, vol. 3, July 2013, p. 187, 193.  
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  ًالنموذج المركب من الوكالة والمضاربة معا
ً عن املشرتكني ومضاربا يف أقساطهم ًيتطلب هذ النموذج أن تكون شركة التكافل وكيال

ام نفسها املذكورة يف النموذجني وتنطبق على هذا النموذج األحك. بوصفها رأس املال
. السابقني، مع ضرورة الفصل بني عقدي الوكالة واملضاربة من حيث احلقوق والواجبات

 تتم بدون -  وهي الشائعة يف دول اخلليج - األوىل : ًوعموما طبق هذا النموذج بطريقتني
ويواجه هذا  . يتم فيها تقاسم الفائض-  يف ماليزيا –تقاسم الفائض التأميين، والثانية 

  .ّ اليت بيناها يف منوذج الوكالة املعدلةسهاالنموذج اإلشكاالت نف

  نموذج الوقف 
ْاقرتح هذا النموذج حلل اإلشكاالت الفقهية والقانونية اليت تواجه منوذجي  الوكالة ُِ

َّوقد خلص الشيخ تقي عثماين أهم األسباب اليت دعته إىل اقرتاح منوذج . واملضاربة
  : هاالوقف، وأمه

كني وصندوق التكافل على أساس هبة الثواب ال ن تكييف العالقة بني املشرت إ.أ
يسلم من اعرتاضات فقهية، ذلك أن الفقهاء القدماء اعتربوا هبة الثواب من باب 

 .  وقمار، وربا،البيوع، ومن مث فهي عقد معاوضة يعرتيها ما يعرتي البيع من غرر
أساس االلتزام بالتربع يشبه هبة الثواب من  على سهانف ن تكييف العالقة إ.ب

 ). التزام املشرتك بالتربع والتزام الصندوق بالتعويض(حيث مآل االلتزامني 
 ملكية أقساط التأمني بعد التربع، وكذا ملكية بشأنالضطراب احلاصل  ا.جـ

 . صندوق التأمني، فلو أثبتنا هلما امللكية لوجبت فيهما الزكاة واملرياث
ة القانونية لصندوق التكافل غري واضحة، فال هو شخصية اعتبارية لصف ا.د

 .1 للمشرتكنيا تاماًمستقلة، وال هو مملوك ملك
ولتجاوز تلك األسباب واإلشكاالت، اقرتح الشيخ تقي عثماين أن تقوم شركة التكافل 

                                                
 .196-189ص، 2ج، )1432/2011، 2دار القلم، ط :دمشق (بحوث في قضايا فقهية معاصرة عثماين، حممد تقي، 1
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 ويكتسب صندوق الوقف صفة الشخص املعنوي. ًبإجياد وقف بناء على جواز وقف النقود
مث يقوم بعد ذلك املشرتكون بالتربع . املستقل الذي من حقه التملك والتمليك، واالستثمار

م مللكية ما تربعوا به   .  وكذا ملكيتهم للفائض التأميين،لصندوق الوقف مع فقدا
.  وليس يف مقابل التربعات،ُيكون تعويض الصندوق عن األضرار من باب األعطيةو

ًوتعد التربعات ملكا للص ُّوتعد . التصرف فيها لدفع التعويضات) الشركة(ندوق جيوز للواقف ّ ُ
أما . ًالتعويضات من باب انتفاع املتربع مبا تربع به قياسا على حق الواقف يف االنتفاع بوقفه

الفائض فلصندوق الوقف االحتفاظ به كاالحتياطي ملواجهة ما قد حيصل من عجز يف 
  . 1ائحه توزيعه كله أو جزء منه على املشرتكنياملستقبل، كما جيوز أن يشرتط يف لو

  :ويؤخذ على منوذج الوقف ما يلي
من الناحية النظرية ال ميكن رفع صفة اإللزام عن املتربعني يف دفع األقساط وعن  .1

ففي التأمني على األشياء هناك . الصندوق يف دفع التعويضات يف البيئة التأمينية احلديثة
أما يف التأمني . ّ على السيارات، واملنازل املمولة من املصارفتأمينات إجبارية كالتأمني

: العائلي، فال ميكن منح وثيقة التكافل على احلياة لشخص ال يلتزم بدفع أقساطه لسببني
، فقد )ً سنة مثال20(ّقيمة القسط تقدر حسب مدة التغطية اليت وقع عليها املشرتك : األول

وقدرة الصندوق على الوفاء بواجب تعويض املشرتكني  ،تكون منخفضة بناء على طول املدة
ً هو احتمال التسبب يف عجز الصندوق خصوصا عندما يرتفع معدل الثانييف الصندوق، و

 .     أو ازدياد وقوع األخطار املغطاة،التعويضات بسبب الكوارث
من الفائض التأميين مع ) شركة التكافل(يقتضي هذا النموذج حرمان الواقف  .2

وهذا التمييز بني الشركة واملشرتكني ال مسوغ له من . اء على حق توزيعه على املشرتكنياإلبق
ويبقى حرمان شركة التكافل من . حمددةجهة الناحية الفقهية مادام الصندوق ال متلكه 

 وكذا ،ًالفائض سائغا فقط من الناحية األخالقية حىت تنتفي شبهة االسرتباح غري األخالقي
 .   الفائض التأميينمجيعتكافل والتأمني التقليدي الذي يستحوذ على التشابه بني ال

                                                
 .204-197 املصدر نفسه، ص1
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ويتضح مما سبق أن كل النماذج اليت قدمناها ال ختلو من إشكاليات أساسية متس 
ا التعاقدية، األمر الذي دفع الفقهاء املعاصرين وخرباء التأمني  أسسها النظرية وعالقا

 يف مناذج بديلة، وميكن تلخيص تلك  التفكريإىلواملؤسسات العلمية الشرعية 
األول بتقاسم الفائض التأميين بني اإلشكال يتعلق : اإلشكاالت يف إشكالني رئيسني

. هماشركة التكافل واملشرتكني، بينما يتعلق اإلشكال الثاين بطبيعة العالقة التعاقدية بين
  . اإلسالمي بوصفها أهم مشكلة يف موضوع التأمنيًوسنتاول إشكالية الفائض أوال

  إشكالية الفائض التأميني
ما يتبقى من أقساط املشرتكني "فت هيئة احملاسبة واملراجعة الفائض التأميين بأنه َّعر

واالحتياطات وعوائدمها بعد خصم مجيع املصروفات والتعويضات املدفوعة، أو ) املستأمنني(
  .1"لفائضسمى اُي وإمنا اًاليت ستدفع خالل السنة، فهذا الناتج ليس رحب

 فقد بينت ،ُ وتنبع إشكالية تقاسم الفائض التأميين من مسألة ملكية صندوق التكافل
احلساب الذي أنشأته الشركة "هيئة احملاسبة واملراجعة أن الصندوق أو حساب التأمني هو 

ا، حيث تتكون له  حسب نظامها األساسي ليودع فيه أقساط املشرتكني وعوائدها واحتياطا
وقد قررت اهليئة يف . 2"ّ وعليها غرمها، ومتثله الشركة يف كل ما خيصه، هلا غنمهاذمة مالية

الشركة يف "معيار التأمني عند بيان الفرق بني شركة التأمني التجاري والتأمني اإلسالمي أن 
التأمني التجاري متلك األقساط يف مقابل التزامها مببلغ التأمني، أما الشركة يف التأمني 

وأضاف . 3"فال متلك قيمة االشرتاك؛ ألن األقساط تصبح مملوكة حلساب التأمنياإلسالمي 
 ًملكا يبقى -   بعد املصروفات والتعويضات- ما يتبقى من األقساط وعوائدها "املعيار أن 

الشيخ   أكد الصدد هذا ويف .4"حلساب محلة الوثائق، وهو الفائض الذي يوزع عليهم
                                                

 .451 ص المعايير الشرعية،  1
 . املصدر نفسه 2
 .446 املصدر نفسه، ص  3
 . املصدر نفسه 4
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أما يف التأمني التعاوين فإن : "يين حق للمشرتكني حيث قالالصديق الضرير أن الفائض التأم
  . 1ً" وإمنا هو حق للمشرتكني مجيعا- املسامهني يف الشركة  - هذا الفائض ليس حقا للمؤسسني

ا محلة إن دعوى ملكية  ٌمجلة من الوثائق للفائض وأحقيتهم به تثور بشأ
  :التحفظات نعرضها فيما يلي

 عقد التأمني اإلسالمي على أساس فتكييجرى  لقد: برعّالتملك بعد الت: ًأوال
ًالتربع عند نشأة هذه الصناعة، مث عدل هذا األساس ليصبح التزاما بالتربع بدل التربع  ّ ُ

يف ذمة  بقاء ملكية قسط التأمنيوقد أشار أكثر من باحث إىل إشكالية . 2احملض
ا ،الميبعد التربع به كما جتريه شركات التأمني اإلساملشرتكني   وبإقرار من هيئا

ا من اخلرباء املاليني واالقتصاديني وجدوا صعوبة يف فهم هذا ً كما أن كثري3.الشرعية
حيرم شركة الكاملة لألقساط ا وأن احتفاظ صندوق التكافل بامللكية ً خصوص،املبدأ

 يف احلديثة ساليباعتمدت فيها األكاملة التكافل من االستفادة منه بعد سنة مالية 
ا، وتسعريها، ودفع التعويضات، وغري ذلك من األعمال الفنية  اختيار املخاطر وإدار

  . حتقق الفائض التأميينلوالها ملا اليت 
وبسبب ذلك دعت معظم شركات التكافل يف جنوب شرق آسيا وبعض الشركات يف 

ًافزا وأحيانا ًاخلليج العريب إىل ضرورة ختصيص جزء من الفائض للشركة أحيانا على اعتباره ح ً
لس االستشاري الشرعي للبنك املركزي . 4أخرى على أساس اجلعالة وهذا املبدأ أقره ا

                                                
المؤتمر العالمي ، ورقة مقدمة إىل "تقومي املسرية النظرية والتطبيقية :التأمني"الضرير، الصديق حممد األمني،  1 

 .26 ص،2005 جامعة أم القرى، ،الثالث لالقتصاد اإلسالمي
، اهليئة العاملية لالقتصاد ملتقى التأمين التعاوني، "جتارب التصرف يف الفائض التأميين"مشعل، عبد الباري،  2

  .7، ص2010التمويل، رابطة العامل اإلسالمي، أكتوبر 
3 Masum Billah, Mohd., Islamic and Modern Insurance (Selangor: Ilmiah Publishers, 
2003), p. 302. 

، حبث مقدم يف "الفائض وتوزيعه يف شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل مع اإلدارة "، عبد القادر، التيجاين4
 هيئة احملاسبة ، تنظيم)م2010 مايو 27–26 :املنامة(مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

 .16سالمية، صواملراجعة للمؤسسات املالية اإل
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أما البنك . 1املاليزي لعدم وجود مانع شرعي مينع تقاسم الفائض بني الشركة واملستأمنني
ها نفسه فريى أن تقاسم الفائض التأميين يساعد شركات التكافل على املنافسة وتعزيز مراكز

  . 2 وذلك من أجل حتقيق نوع من التوازن بينها وبني شركات التأمني التقليدي؛املالية
ًويؤيد هذا أن مبدأ التربع الذي يفتح الباب واسعا الجتهادات تراعي طبيعة هذه 
الصناعة اليت جتمع بني الشريعة والقانون واالقتصاد، مبا يف ذلك حتديات إثبات جدارة 

فوق ينفوذها يف السوق يف ظل هيمنة التأمني التقليدي الذي  وزيادة ،هذه الصناعة
  . أصوله آالف املرات حجم أصول التأمني اإلسالميُحجم 

. مبدى شرعية ملكية الفائض بعد التربعتتعلق والنقطة اليت حنن بصدد دراستها فقهيا 
ًائض ملكا فقد اجتهت هيئة احملاسبة واملراجعة ومعظم اهليئات الشرعية إىل اعتبار الف

ٌللصندوق الذي هو ملك للمشرتكني، يف حني أقرت كثري  من اهليئات الشرعية ملكية ّ
أن خيصص نسبة من الفائض للشركة على )  الصندوق(املشرتكني للصندوق، إال أنه حيق له 

 اليت - حاليا  - واجلهة الوحيدة ). وهذا مطبق يف ماليزيا(كما ذكرنا سبيل احلافز أو اجلعالة 
 والصندوق والفائض هم الفقهاء الذين تبنوا ، بفقدان املتربعني ملكيتهم على األقساطتقر

منوذج الوقف، والذين أكدوا أن صندوق الوقف كيان قانوين مستقل من حقه التملك 
م، ،والتمليك، وأن تربعات املشرتكني وفوائضها ملك للصندوق  وليس للمشرتكني بذوا

 . 3ن حيدد طريقة توزيع الفائضوعليه فإن الصندوق وحده هو م
. 4كما ذكر ابن قدامة يف املغين" ّواهلبة متلك" التربع هبة، ّومن الناحية الفقهية فإن

                                                
  .م12/06/2010  منزل بتاريخ www.bnm.gov.my/php : انظر1
 .نفسهصدر  امل2

 3 Kaleem, Mohammad Hassan, “Takaful Based on Waqf: A Pakistan Experience”, a 
paper presented at International Conference on Co-operativeIinsurance in the 
Framework of Waqf, organized by the Department of and Usul al-Fiqh, IIUM & 
Islamic Research and Training Institute, IRTI (Kuala Luplur: 4-6 March 2008), p. 12.  

 .418، ص9، ج)ه1405دار الفكر،  :وتبري( المغني املقدسي،  بن قدامةأبو حممد عبد اهللا بن أمحد ابن قدامة، 4
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 ومن .1"اهلبة متليك بغري عوض: "واهلبة ال عوض فيها، ويف هذا يقول اإلمام الشريازي
 شرط ، على اختالف بني الفقهاء يف2"ثبوت امللكية للموهوب له"مقتضيات اهلبة 

  . القبض يف إمتام عقد اهلبة
 اًا حلساب التأمني بوصفه شخصً التأمني التكافلي يصبح قسط التأمني ملكإطارويف 

 أي أن املوهوب له خيتص ،3 وما دام كذلك فال بد من وجود االختصاص احلاجزا،اعتباري
قهاء املعاصرين  الفُوقد حاول بعض. ا حيجز اآلخرين عن متلكهاًباهلبة بعد متلكها اختصاص

ولكن تكييفه على أساس هبة الثواب بعيد عن  "،تكييف التكافل على أساس هبة الثواب
 ألن الفقهاء صرحوا بأن اهلبة إذا اشرتط فيها العوض فإنه بيع ويأخذ مجيع أحكام ؛الصواب

وهناك من أكد أن التأمني اإلسالمي املبين على هبة الثواب يأخذ حكم التأمني . 4"البيع
  . 5ًحمرم شرعا) أي التكافل ( ومن مث فهو ،لتقليديا

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن معظم شركات التأمني ال تتقاسم الفائض التأميين على 
اعتبار أن الفائض من حق املشرتكني فقط، وهذا بعد تأكيدها أن املشرتك قام بالتربع 

                                                
، 2ج، )ت. دالفكر،  دار :وتبري (المهذب في فقه اإلمام الشافعي الشريازي، ابراهيم بن علي أبو إسحاق، 1

دار  :بريوت ( معاني ألفاظ المنهاجإلى معرفة مغني المحتاج؛ الشربيين، مشس الدين حممد بن اخلطيب، 127ص
 .397، ص2، ج)ت. دالفكر، 

 .284، ص7 ج،)دار املعرفة، بدون تاريخ :بريوت ( البحر الرائق شرح كنز الدقائقم، زين الدين،   ابن جني2
أبو : وانظر .19-18، ص(1996دار الفكر العريب، : مدينة نصر (الملكية في الشريعة اإلسالمية اخلفيف، علي، 3

  .18 ص،)1996  الفكر العريب،دار :القاهرة (الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالميةزهرة، حممد، 
 .190 ص،2، جبحوث في قضايا فقهية معاصرة عثماين، 4
حمرم شرعا، ملا تقدم من أدلة حترمي ) التباديل(هلذا فإنين أنتهي إىل أن التأمني التعاوين : " يقول الدكتور الكردي5

م العالمة ابن عابدين ناقل املذهب احلنفي، ُالتأمني التجاري الذي اجته إليه كثري من الفقهاء، إن مل يكن أكثرهم، منه
والشيخ خبيت املطيعي مفيت الديار املصرية، والشيخ عبد الرمحن قراعة مفيت الديار املصرية، واإلمام حممد أبو زهرة 

ية، أستاذ الشريعة اإلسالمية يف كلية احلقوق جبامعة القاهرة، والشيخ عبد اهللا القلقيلي مفيت اململكة األردنية اهلامش
". والشيخ الدكتور حممد أبو اليسر عابدين املفيت العام للجمهورية العربية السورية، والدكتور عيسى عبده، وغريهم كثري

 .9، ص"التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي، هل هنالك فروق؟ "الكردي، احلجي،
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 ،مللكية بعد التربعا تنطبق عليه أحكام اهلبة من حيث انعدام اًذا القسط تربع
  .واختصاص الصندوق مبلكيته دون غريه

 تتمثل يف  أخرىٌهناك إشكاالت: الصفة القانونية لصندوق التكافل: ًثانيا
فهل الصندوق مستقل عن املشرتكني، . ًاا وقانونًاختصاص حساب التأمني بالتملك شرع

 واملستأمن يف آن أي أن املشرتك هو املؤمن( واحد، ءأم أن الصندوق واملشرتكني شي
ا ً؟ فإن كانا مستقلني فاجلدل يثور حول حق الصندوق يف التملك وهو ليس كيان)واحد
ً، وإن كانا شيئا واحدا)عدا صندوق الوقف ما (ا مستقالقانوني  فكيف يدعي املشرتك ،ً

ًحقه يف الفائض وهو قد تربع به لنفسه بوصفه مؤمنا ومستأمن  ا يف آن واحد؟ّ
 الباحثني إجياد خمرج هلذا اإلشكال، وذلك من خالل اعتبار ُضلقد حاول بع

ا للصندوق فقط، طاملا أنه يتمتع ًأقساط الصندوق وفوائضه وعوائده االستثمارية ملك
ًبذمة مالية مستقلة، حماوال بذلك الفصل بني الصندوق ومحلة الوثائق وصياغة التأمني 

حل تتمثل يف ائدة هذا الفصل وف. 1 وليس على أساس التربع،على أساس التعاون
 لكن .ًاإلشكال الفقهي املتعلق بعدم استحقاق املشرتكني للفائض حتقيقا ملعىن التعاون

ا فيما خيص االستقالل املايل الذي ال يرقى إىل االستقال القانوين ًاإلشكال يبقى قائم
 فيما ًا ذلك، نالحظ اضطرابعن ًفضالو. ّالذي ميكن الصندوق من التملك والتمليك

أقرته هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية من الفصل الضمين بني محلة 
 وإعطاء احلق حلملة الوثائق يف أخذ الفائض من جهة ،الوثائق والصندوق من جهة

   أي ميكن متلكه بعد التربع به؟،فما قيمة هذا الفصل مادام هذا الفائض حقا. أخرى
ف الشرعي على أساس هبة الثواب، فإنه يصلح فقط لالستفادة أما بالنسبة للتكيي

ًقسطا للتأمني، أي أن هبة الثواب  بوصفهاًمن التعويضات بوصفها ثوابا عن اهلبة املقدمة 
وقد ذهب . ًليست دليال على جواز اختصاص محلة الوثائق بالفائض التأميين دون غريهم

                                                
 .7، ص"ارب التصرف بالفائض التأميينجت " مشعل،1



  م2013 / ه1435. العدد الرابع والثالثون. التجديد ـــ الد السابع عشر   116

 

 ألننا ال نرى هبة الثواب ؛ا نتحفظ عليه وهو م،1بعض الفقهاء املعاصرين إىل جواز ذلك
ًفالفائض ليس ثوابا أو . ختص الفائض التأميين، بل ختص التعويضات على األضرار فقط

 واملصروفات ،ًتعويضا، بل هو ما تبقى من أقساط التأمني بعد خصم التعويضات
بار أحاديث  وهيئة احملاسبة واملراجعة إىل اعتآخرون وذهب فقهاء. واالحتياطات املختلفة

ً دليال قويا على اختصاص محلة الوثائق بالفائض خصوصا 2الشركة يف الطعام والنهد ً
والذي يراجع أحاديث النهد اليت أوردها البخاري يف صحيحه وما . 3حديث األشعريني

ًذكره ابن حجر يف شرحها هلا ال جيد تفسريا مقنعا لعالقة احلديث باختصاص محلة  ً
ًالتأميين، كما أن بعض الفقهاء يقر بأن أخذ الشركة جزءا من الفائض بالفائض  4الوثائق ّ

ًوهذا أيضا حيتاج إىل تأصيل فقهي . 5التأميين يعد من باب أكل أموال الناس بالباطل
ًرصني نظرا لتحمل شركات التكافل خطرا ائتمانيا يتمثل يف احتمال عدم اسرتداد القرض  ً

دوق يف حالة العجز، وهو نوع من حتمل املخاطر احلسن املقدم من الشركة إىل الصن
ًالذي قد يسوغ شرعا تقاسم الفائض يف نظر شركات التكافل ِّ .  

ِوخنلص من العرض السابق إىل أن مشكليت الفائض التأميين وملكية صندوق  ِ َْ
ا يف صناعة  ُّالتكافل مل ميكن حلهما على أساس النماذج الثالثة اليت جيرى العمل 

ُالعقد فيها يعتربها بعض الفقهاء  صيغ أن عن ًفضال، )أو التكافل(إلسالمي التأمني ا
                                                

  .311ص، )م2006، 4 البشائر اإلسالمية، طدار: ريوتب( التأمين اإلسالميلدين، القرداغي، علي حميي ا 1
إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام عياهلم «:  قال النيب: ومن ذلك ما رواه أبو موسى قال . املرجع نفسه 2

  :انظر . »م بالسوية فهم مين وأنا منهباملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد، مث اقتسموه بينهم يف إناء واحد 
كتاب الشركة، باب "، )1431/2010، 3دار املعرفة، ط: بريوت(ي صحيح البخار، ، حممد بن إمساعيل بن بردبزبةالبخاري

  .642 ص،2486، احلديث "الشركة يف الطعام والنهد والعروض
  .311، صالتأمين اإلسالمي القره داغي، 3

4 Soualhi, Younes, “Shariah Inspection on Surplus Distribution in Takaful and Retakaful 
Operations”, Journal of Economics and Management Sciences, IIUM, vol. 18 (2), 2010.  

لمؤتمر العالمي في ، ورقة مقدمة إىل ا"أسس التكافل التأميين يف ضوء الشريعة اإلسالمية"حسان، حسني حامد،  5
  .20، ص2004سبتمرب،   21 السعودية،  اململكة العربية،افلالتك
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ٍعقد معاوضة يشبه عقد التأمني التقليدي  وكما بينا فإن منوذج الوقف . يؤثر فيه الغرروَ
ًالذي قدم حال مقبوال ملشكلة الصندوق باعتباره ذا كيان أو شخصية معنوية مستقلة، مل 

كما أن ما اقرتح من فصل الذمة املالية للمشرتكني . التأميينيستطع حل مشكلة الفائض 
عن الذمة املالية للصندوق يف ظل منوذجي الوكالة واملضاربة مل ينجح يف إضفاء كل 

الصالحية القانونية  خصائص الشخصية االعتبارية على الصندوق حبيث تكون له
  . للتملك والتمليك

  التأميني ضالفائ لمشكلة حلٍّ نحو: الوديعة نموذج
إن اإلشكاالت الفقهية والفنية اليت تنطوي عليها النماذج السابقة، واملتعلقة بصورة 

ًبدءا من االشرتاك يف الصندوق وانتهاء (أساسية بالفائض التأميين وحتديد ملكيته 
ًهي ما دعا عددا من اهليئات العلمية والعلماء واخلرباء إىل ) باستحقاق الفائض التأميين

رورة البحث واالجتهاد لتطوير منوذج بديل يتجاوز تلك اإلشكاالت ويرشد تأكيد ض
ا على قاعدة شرعية متينة ويف هذا السياق . الصناعة التأمينية اإلسالمية ملواصلة مسري

ًيتنزل حديثنا عن الوديعة بوصفها منوذجا مرشَّحا ليكون بديال ميكن جتاوز تلك  ً ً
 من خالل مناقشة حبثني جرى إعدادمها يف وسنتاول ذلك. اإلشكاالت على أساسه

 أحدمها :)ISRA(إطار اجلهود األكادميية العاملية للبحوث يف املاية اإلسالمية يف ماليزيا 
قرتح تطبيق منوذج الوديعة ي، والثاين 1)م2010(يتناول إعادة التكافل على أساس الوديعة 

 . 2)م2012( التأمني على احلياة يف جمال
عيد بوهراوة يف حبثه العالقة التعاقدية بني شركات التكافل وشركات حدد الدكتور س

ِ حيث تكون شركة التكافل هي املودع املضمونة،إعادة التكافل على أساس الوديعة 

                                                
األكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية ، )15حبث رقم (، "إعادة التكافل على أساس الوديعة" ، بوهراوة، سعيد1

  .2010 اإلسالمية يف ماليزيا،
2 Dusuki, Asyraf Wajdi et al., “Application of the Wadiah Concept in Traditional 
Family Takaful Products”, (ISRA: Research Paper 35/2012). 
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 أن هذا األول: ونالحظ على هذا االقرتاح ثالثة أمور. وشركة إعادة التكافل هي الوديع
ا املوجودة يف منوذج الوكالة، حيث تبدأ النموذج حافظ على اخلصائص التعاقدية نفسه

، وهو ما يعين )صندوق الوديعة(العملية بتربع شركات التكافل لصندوق إعادة التكافل 
لكن هذا النموذج مل حيدد مىت تبدأ الوديعة اليت مبقتضاها . فقدان املتربع ملكيته للقسط

ًتثبت امللكية على قسط التأمني، وهذا يف رأينا يثري إشكاال إعادة  خبصوص طبيعة قسط ُ
 فيتعلق بصندوق إعادة التكافل الثانيأما األمر .  هل هو تربع أم وديعة مضمونةكافلالت
 ذكر يفهم مما فقد. والتعويضات املدفوعة منه) الذي مساه الباحث صندوق الوديعة(

  القول بالوديعة يف هذا النموذج هو قرض بناء على قولكافلالتإعادة  أن قسط الباحث
  . ًقرضا مبوجب إذن املودع للوديع باستخدامهااملضمونة، حبيث تصري 

 أن الباحث مل حيدد األموال اليت ذكر أن أطراف إعادة التكافل  هناويالحظ
ًيتعلقدون عليها على أساس الوديعة املضمونة، فلو كانت تلك األموال جزءا من قسط 

انه آخر السنة املالية أكرب من الوديعة التأمني فهي ال ختلو من الربا إذا كان الذي مت ضم
ً فيتعلق باجلمع بني الوديعة والوكالة، وهو ما قد يثري جدال فقهيا  الثالثأما األمر. 

ا، علما بأن الوديعة املقرتحة  ًمفاده أن شركة التكافل ضامنة للودائع ووكيلة على إدار
  . نة كما هو مقرر عند الفقهاءتكون فيها يد الشركة يد ضمان، بينما يد الوكيل يد أما

ًأما البحث الثاين الذي أعده الدكتور أشرف وجدي وفريق حبثه فيهدف أساسا إىل 
حماكاة التأمني التقليدي على احلياة خبصوص ضمان دفع بعض املخصصات املالية للمستأمنني 

اية امل،)cash surrender value(كضمان مبلغ إرجاع وثيقة التأمني  دة احملددة  أو مبلغ 
َ، أو املبلغ غري املصادر يف حالة العجز على دفع األقساط )survival benefits(لوثيقة التأمني 

ّجتنب هذا البحث اخللل : األول: ونالحظ هنا أمرين). non-forfeiture benefits(املستحقة 
إىل الربا، الوارد يف البحث السابق واملتمثل يف دفع التعويضات من صندوق الوديعة املؤدي 

صندوق التربع وتدفع منه التعويضات، وصندوق : لذلك اقرتح هذا البحث ثالثة صناديق
االستثمار وتدفع منه العوائد، وصندوق الوديعة وتدفع منه الضمانات على غرار دفع 
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هو أنه مل حيل مشكلة الفائض التأميين مادام : والثاني. الضمانات التأمينية يف التأمني التقليدي
  . فائض يدفع من صندوق التربع، كما هو احلال يف منوذج الوكالة متاماال

ًوبناء على ما سبق عرضه وبيانه خبصوص منوذج الوديعة، نقدم املناقشة اآلتية، 
، وهي 1، من ودع إذا ترك"فعيلة"فالوديعة لغة على وزن . ًسعيا لتطوير هذا املقرتح

ا يد أمانة ال ضمان، فقد واألصل يف. 2مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع  الوديعة أ
ا أمانة ال مضمونة، إال ما حكي عن عمر "أن الفقهاء "ذكر ابن رشد  اتفقوا على أ

م 3"ابن اخلطاب يرون بأمجعهم أنه ال ضمان على صاحب الوديعة إال "، كما قرر أ
 وليس على مودع ضمان، إذا مل: (قال: مسألة: "ويقول ابن قدامة. 4"أن يتعدى

، ومجلته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت من غري تفريط من املودع فليس عليه )يتعد
وعن أمحد رواية أخرى، إن ذهبت الوديعة ... هذا قول أكثر أهل العلم ... ضمان 

 أنه ضمن أنس بن مالك من بني ماله غرمها، ملا روي عن عمر بن اخلطاب 
  . 5"وديعة ذهبت من بني ماله

، مضمونةإىل من أمانة اء عن بعض احلاالت اليت تتحول فيها الوديعة وقد حتدث الفقه
ا يد أمانةضمان أن يد الوديع تصري يد أي   هذه احلاالت حالتان هلما عالقة ومن. بدل كو
 أما احلالة األوىل فهي حالة إذن املودع للوديع باستعمال :ف التكافل على عقد الوديعةبتكيي

وسنبني هاتني النقطتني بعد . انية فهي حالة خلط الوديعة مبال الغريالوديعة، وأما احلالة الث
و ميكن أن يتم التأمني اإلسالمي عن  . عقد الوديعةأساستقدمي التصور العام للتكافل 

 :تيةطريق عقد الوديعة بالطريقة اآل
                                                

، )م1996لبنان ناشرون، مكتبة : بريوت( موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم التهانوي، حممد بن علي، 1
 .1777، ص2ج
 .436، ص6 ج، المغني ابن قدامة، 2
 .310، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، 3
 .311، ص2 املصدر نفسه، ج4

 .املصدر نفسه  5
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  المضمونةالوديعة 
 .يقوم املشرتكون يف التأمني بدفع أقساط التأمني بوصفهم مودعني -
 . وم شركة التأمني بإيداع األقساط قي صندوق الوديعةتق -
 . يتم إنشاء صندوق التربع من الودائع عرب آلية التقطري -
اإلذن للشركة باستخدام صندوق الوديعة اليت ) املودعون(يعطي املشرتكون  -

 .ًتصبح قرضا للشركة مبوجب هذا اإلذن
 .   دفع التعويضاتيتم توكيل الشركة على إدارة صندوق التربع بأجر من أجل -
يتم االتفاق بني املشرتكني والشركة على استخدام صندوق الوديعة لرد األقساط  -

وهذا هو الفرق بني هذا . ًاملدفوعة خمصوما منها ما مت التنازل عنه من طرف املشرتكني
الذي قصر وظيفة  سالميةاإلكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية األاملقرتح ومقرتح 

 . صندوق الوديعة على دفع الضمانات على غرار ما هو معمول به يف التأمني التقليدي
 .ميكن للشركة استثمار أموال الودائع مع أخذ كامل األرباح -
أو جزء من الوديعة عند انتهاء مدة  كليقوم املشرتكون بالتعهد بالتنازل عن  -
 . الوديعة أو العجز عن دفع أقساط ، أو عند إرجاع الوثيقة،التكافل
 .  جيوز إلزام املشرتكني بدفع ودائعهم على غرار االلتزام بالتربع يف منوذج الوكالة -
 الطرق الفنية املعروفة يف التأمني، مثل قبول َيتم حساب قسط التأمني وفق -

 . والعائلي،األخطار وفق معايري فنية معينة يف التأمني العام
 أجرة على الوديعة على خالف تستفيد الشركة من استثمار الوديعة مع أخذ -

 . بني العلماء يف ذلك
يف حالة عجز الصندوق، تلتزم الشركة مبنح قرض دون فائدة يسرتجع من  -

 .الفوائض التأمينية املستقبلية قبل توزيعها
الفائض التأميين هو الفرق بني أقساط الوديعة والتعويضات، وهو ميثل أموال  -

 . شركة أخذ أي نسبة منهاملودعني وحقهم اخلالص، وال حيق لل
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  خصائص نموذج الوديعة
  :تية يتميز هذا النموذج باخلصائص  اآل

 :عالقة تعاقدية مركبة .1
 : جتمع هذه الصورة العالقات التعاقدية التالية

. عقد وديعة تضمن فيه الشركة كل أقساط التكافل: بني الشركة ومحلة الوثائق  .أ 
امع الفقهي  ).3/9 (86ة كقرار جممع الفقه اإلسالمي رقم وهذا الضمان أقره الفقهاء وا

 .عقد وديعة بأجر: بني الشركة وصندوق الوديعة  .ب 
يتحتم على شركة مادام العقد يقضي بأن الوديع يده يد ضمان، فإنه : الضمان .2

 نذكر منها الثالثة اآلتية لصلتها 1 كثريةروالضمان أمومن موجبات . التكافل الضمان
 .مبوضوع البحث

امع الفقهية بأن اإلذن باستعمال :ذن باستعمال الوديعةاإل: األول  وقد أقرت ا
 86  رقم (جدة الدويل  الفقهجممعالوديعة حيوهلا إىل قرض مضمون، حيث جاء يف قرار 

سواء أكانت لدي البنوك ) احلسابات اجلارية(الودائع حتت الطلب : "ما يلي) 3/9(
نظور الفقهي، حيث إن املصرف املتسلم هلذه اإلسالمية أو البنوك الربوية هي قروض بامل

  . 2"الودائع يده يد ضمان هلا وهو ملزم بالرد عند الطلب
 وهي مباله، خلطها فإن: مسألة: "قدامة ابن يقول: الغري مبال الوديعة اختالط: الثاني

 ثالث املسألة هذه يف: ضامن فهو غريه، أودعها أو ماله، حيفظ كما حيفظها مل أم تتميز، ال
 غريه، مال أو ماله من منه متيز ال مبا الوديعة خلط إذا املستودع أن: األوىل املسألة مسائل؛
ا، أو مبثلها خلطها سواء ضمنها   . 3"جنسها غري أو جنسها، من أجود أو دو

                                                
، 1دار القلم، ط :دمشق (عقد الوديعة في الشريعة اإلسالميةمحاد، نزيه،  :انظر تفصيل تلك املوجبات يف 1

 .158-89، ص)1414/1993
مع الفقهي جبدة، قرار رقم2  .1995، )9/3(  ا
 .437، ص6، ج المغني ابن قدامة، 3
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فشركة التأمني اإلسالمي ختلط الودائع بعضها ببعض من أجل تكوين صندوق 
ولقد وجدنا يف قول لإلمام مالك أورده ابن . يضاتاملخاطر الذي يستخدم يف دفع التعو

وحكي عن : "ُقدامة يف املغين ما خيص ضمان الوديعة إن كانت دراهم خلطت بدراهم
ا ألنه ال ميكنه ردها إال ناقصة: مالك  وهذا ينطبق على 1".ال يضمن إال أن يكون دو

 مبلغ التأمني الذي تناقص شركات التكافل التأميين اليت ال ترد الفوائض إال بعد ما ينقص
َّإال أن ابن قدامة عاد وبني أنه إذا مت اخللط بأمر من املودع فال ضمان . بدفع التعويضات

  .2على املستودع
ً وقد بني الدكتور نزيه اختالف العلماء، مرجحا :تضمني يد األمني بشرط: الثالث

يزين له على اعتبار أنه ال خيالف مقتضى عقد الوديعة  من كل الوجوه، واشرتط قول ا
  .3أال يكون شرط التضمني حيلة إىل قرض ربوي

 على عقد الوديعة ًوهذا بناء: المشترك بحق ملكية قسط التأمين احتفاظ .3
لكن املستودع ال يسرتجع من وديعته إال بعد خصم مبلغ التربع . الذي يضمن هذا احلق

 يف اللوائح والشروط املتفق عليها بينه  وجيب تقييد ذلك،وأجرة اإليداع وما مت التنازل عنه
 . وبني الشركة، وال يسمى املبلغ املتبقي فائضا

ً كال أو جزءا عن املبالغ املتبقية من التنازليتفق املستودع مع الشركة على : التنازل .4
  .ذلك يف وثيقة التأمني اإلسالمي على، وجيب أن ينص )الوديعة(قسط التأمني 

 . ملودع أكثر مما أودع يف صندوق الوديعة حىت ال تؤول املعاملة إىل الرباال يدفع للمشرتك ا
تكون ملكية الفائض للصندوق وال : ملكية صندوق التبرع للفائض التأميني .5

وال بد من تقنني الصفة القانونية . د ملكيته عليهَقَحيق للمشرتك أخذه ألنه تربع به وفـ

                                                
 .نفسه املصدر 1
 . املصدر نفسه2

املعهد اإلسالمي للبحوث  :جدة (مدى صحة تضمين يد األمانة بالشرط في الفقه اإلسالميمحاد، نزيه،  3
 .60-59ص، )1420والتدريب، 
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مالية مستقلة يستطيع من خالهلا التمليك للصندوق حبيث ميكن له أن يتمتع بذمة 
 . والتملك
 حىت تقوم الشركة بأعمال التأمني، ال ميكن تكيف التكافل على :الوديعة الثابتة. 6

وعليه نرى تكييفها . أساس الوديعة االدخارية اليت يسمح فيها للمستودع السحب مىت شاء
حب وديعته إال بعد مدة معينة على أساس الوديعة الثابتة اليت ال يسمح للمشرتك أن يس

  .ّويتصور ذلك يف حالة رد بوليصة التأمني ألي سبب من األسباب. تنص عليها اللوائح
 . والوديعة،تلتزم الشركة مبنح قرض حسن لدعم صندوقي التربع . 7
 .  يف حال تصفية الشركة يتم صرف صندوق التكافل يف وجوه اخلري. 8

 خاتمة

سابق لنماذج التكافل أن النموذج األنسب واألمثل ما يزال من حتليلنا ال لنا يتضح
ويبقى اهلدف . ًقيد البحث واالختبار نظرا لإلشكاالت الشرعية والفنية اليت عرضنا هلا

رغبة علماء الشريعة الذين يتوخون املطابقة : من إجياد منوذج جديد تتقاذفه رغبتان
 مل ميكن حماكاة مميزات التأمني  العملية التكافلية حىت ولومراحل الشرعية يف كل

التقليدي، ورغبة الفنيني ورجال التأمني الذين وإن كان يهمهم اجلانب الشرعي إال أن 
الطبيعة التنافسية للصناعة التأمينية تدفعهم إىل تفضيل النموذج الذي يعزز من قدرة 
ة ًصندوق التكافل على دفع التعويضات، خصوصا تلك املتعلقة باألخطار الكبري

 دفع بعض االمتيازات املالية اليت جتذب املستأمنني عن ًفضالكالكوارث الطبيعية، هذا 
  . على غرار ما هو معمول به يف التأمني التقليدي

أما منوذج الوديعة فقد تبني أنه حيل مشكل الفائض التأميين يف صندوق التربع 
ّحيث حيوله كله إىل صندوق التربع كما أنه . ري حال التصفية ويتم صرفه يف وجوه اخل،ُ

يستخدم صندوق الوديعة يف رد أقساط التكافل خمصوم منها أجر الوديعة، وما يتم 
  .التنازل عنه من قبل املشرتكني حسب اللوائح احملددة لطبيعة التنازل

  



  م2013 / ه1435. العدد الرابع والثالثون. التجديد ـــ الد السابع عشر   124

 

References:  المراجع: 
  

AbË Ghuddah, ÑAbd al-SattÉr and KhËjah, ÑIzz al-DÊn (Editors), FatÉwÉ al-TaÒmÊn (Jeddah: al-
AmÉnah al-ÑAmmah li al-HayÒah al-SharÑiyyah li MajmËÑat Dallat al-Barakah, no 
date). 

AbË Zahrah, MuÍammad, al-Milkiyyah wa NaÐariyyat al-ÑAqd fÊ al-SharÊÑah al-IslÉmiyyah 
(Cairo: DÉr al-Fikr al-Arabi, 1996).  

Al-×ajjÊ al-KurdÊ, "al-TaÒmÊn al-IslÉmÊ wa al-TaÒmÊn al-TaqlÊdÊ, Hal HunÉka FurËq?",Discussion 
on ÑUqËd al-TaÒmÊn al-IslÉmÊ, Jeddah 28-30 Shawwal 1422/12-14 January 2002. 

Al-HÉshimÊ, SalkÉn bin IbrÉhÊm, AÍkÉm TaÎarrufÉt al-WakÊl fÊ ÑUqËd al-MuÒÉwaÌÉt al-
MÉliyyah (Dubai: DÉr al-BuhËth li al-DirÉsÉt al-IslÉmiyyah wa IÍyÉÒ al-TurÉth, 1st 
edition, 1422/2002). 

Al-KhafÊf, ÑAlÊ, al-Milkiyyah fÊ al-SharÊÑah al-IslÉmiyyah (Naser City: DÉr al-Fikr al-ÑArabÊ, 
1996). 

Al-NashmÊ, ÑUjayl, "al-FÉÒiÌ wa TawzÊÑuhu fÊ SharikÉt al-TaÒmÊn al-IslÉmÊ", paper presented on 
9th Conference of al-HaiÒÉt al-SharÑiyyah li al-MuÒassasat al-MÉliyyah al-IslÉmiyyah, 
Bahrain, 2010. 

Al-ÖarÊr, al-ØiddÊq MuÍammad al-AmÊn, "al-TaÒmÊn: TaqwÊm al-Muyassarah al-NaÐariyyah wa 
al-TaÏbÊqiyyah", 3rd International Conference on al-IqtiÎÉd al-IslÉmÊ, Umm Darman 
University, no date. 

Al-QaradÉghÊ, ÑAlÊ MuÍyÊ al-DÊn, al-TaÒmÊn al-IslÉmÊ (Beirut: Sharikat al-BashÉÒir al-IslÉmiyah, 
2006). 

Al-RaqÊbÊ, JumÑah MuÍammad, "QawÉÒid al-×awkumah al-MutawÉfiqah maÑÉ AÍkÉm al-
SharÊÑah al-IslÉmiyyah", in proceeding: AÑmÉl al-MuÒtamar al-ÑÓlamÊ li ÑUlamÉÒ al-
SharÊÑah fÊ al-MÉliyyah al-IslÉmiyyah: Mustaqbal al-TamwÊl al-IslÉmÊ: IstishrÉf FuraÎ 
al-Ghad, Kuala Lumpur, ISRA, 2010. 

Al-SharbÊnÊ, Syams al-DÊn MuÍammad al-KhaÏÊb, MughnÊ al-MuÍtÉj  ilÉ MaÑrifat MaÑÉnÊ AlfÉÐ 
al-MinhÉj (Beirut: DÉr al-Fikr, no date). 

Al-ShÊrÉzÊ, IbrÉhÊm bin ÑAlÊ, al-Muhaddhab fÊ Fiqh al-ImÉm al-ShÉfiÑÊ (Beirut: DÉr al-Fikr, no 
date) 

Al-TahÉwunÊ, MuÍammad ÑAlÊ, MawsËÑat IÎÏilÉÍÉt al-FunËn wa al-ÑUlËm (Beirut: Maktabat 
Lubnan Nashirun, 1996). 

Al-ZarqÉ, MusÏafÉ AÍmad, NiÐÉm al-TaÒmÊn wa al-RaÒy al-SharÑÊ FÊhi (Beirut: MuÒassasat al-
RisÉlah, 1st editon, 1404/1984). 

Asyraf Wajdi Dusuki,  Nor Azman Zainal, Mohammad Mahbubi Ali, Muhammad Ali Jinnah 
Ahmad, Loke Chang Yueh,  "Application of the Wadiah Concept in Traditional Family 
Takaful Products" (Research Paper 35/2012). 

Bouharawa, Saeed, "IÑÉdat al-TakÉful ÑalÉ Usus al-WadÊÑah", Malaysia, ISRA, 2010. 

Eltigani, Abdul Qadir, "al-FÉÒiÌ wa TawzÊÑuhË fÊ SharikÉt al-TakÉful wa ÑAlÉqatu ØundËq al-
TakÉful maÑa al-IdÉrah", paper presented in 9th conference of al-HayÒÉt al-SharÑiyyah li 
al-MuassasÉt al-MÉliyyah al-IslÉmiyyah, Bahrain, 26-27 May 2010. 

×ammÉd, NazÊh, MadÉ Øihhat TaÌmÊn Yad al-AmÉnah bi al-Shart fÊ al-Fiqh al-IslÉmÊ (Jeddah: 
al-MaÑhad al-IslÉmÊ li al-BuhËth wa al-TadrÊb, 1420). 

×ammÉd, NazÊh, ÑAqd al-WadÊÑah fÊ al-SharÊÑah al-IslÉmiyyah (Dmascus: DÉr al-Qalam, 1st 
edition, 1414/1993). 



  125    نقديةفقهية رؤية :  الفائض التأميينيفوأثرها  إشكاالت مناذج التأمني التكافلي ـــ يونس صواحلي وغالية بوهدة  

 

×assÉn, ×usayn ×Émid, "Usus al-TakÉful fÊ ÖawÒ al-SharÊÑah al-IslÉmiyyah", paper presented in 
International Conference on al-TakÉful, Saudi Arabia, 21 September 2004. 

Hairul Azlan Annuar and Nur Barizah Abu Bakar, "Issues on Takaful Affecting the choice of 
Accounting Policies: A case Study of the Takaful Companies", International Business 
Research, vol. 3, July 2013. 

HayÒah al-MuÍÉsabah wa al-MurÉjaÑah li al-MuÒassasÉt al-IslÉmiyyah, al-MaÑÉyir al-SharÑiyyah 
(Al-Manama: 1431/2010). 

Ibn Nujaym, Zayn al-DÊn, al-AshbÉh wa al-NaÐÉÒir (Beirut: DÉr al-MaÑrifah, 2nd edition, 1997). 
Ibn Nujaym, Zayn al-ÑAbidÊn bin IbrÉhÊm, al-BaÍr al-RÉ’iq SharÍ Kanz al-DaqÉÒiq (Beirut: DÉr 

al-MaÑrifah, no date). 
Ibn QudÉmah, ÑAbdullah bin AÍmad, al-MughnÊ, ed. ‘Abdullah bin al-MuÍsin al-TurkÊ & ‛Abd 

al-FattÉÍ MuÍammad al-×ulw (Riyadh: DÉrat al-Malik ÑAbd al-ÑAzÊz, 5th edition, 
1431/2010). 

Ibn Rushd, AbË al-WalÊd MuÍammad bin AÍmad, BidÉyat al-Mujtahid wa NihÉyat al-Muqtasid 
(Beirut: DÉr al-Kutub al-Ñilmiyyah, 1988).  

Mohammad Hassan Kaleem, "Takaful Based on Waqf: A Pakistan Experience", a paper 
presented at International Conference on co-operative insurance in the framework of 
Waqf, 4 -6March 2008, IIUM 

Mohd. Ma’sum Billah, Islamic and Modern Insurance (Selangor: Ilmiah Publishers, 2003). 

MushÑil, ÑAbd al-BÉrÊ, "TajÉrub al-TaÎarruf fÊ al-FÉÒiÌ al-TaÒmÊnÊ", MultaqÉ al-TaÒmÊn al-
TaÑÉwunÊ, al-HayÒah al-ÑÓlamiyyah li al-IqtiÎÉd al-IslÉmÊ, World Islam Ligue, 
October, 2010. 

Rabiah, Engku, and Scott, Hassan, Essential Guide to Takaful (Kuala Lumpur: CERT, 2008). 

Soualhi, Younes. "Shariah Inspection on Surplus Distribution in Takaful and Retakaful 
Operations", Journal of Economics and Management Sciences, IIUM, vol. 18 (2): 2010 

ÑUthmÉnÊ, MuÍammad TaqÊ, BuhËth fÊ QaÌÉyÉ Fiqhiyyah MuÑÉÎirah (Damascus: DÉr al-Qalam, 2nd 
edition, 1432/2011). 

. 

. 

 

  


