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  الملخص

وإ  إ   و وبسابا ما لمتأمين التجاري من ميا ير اتجًل الدول  لل الرجوح  ي   ام  يعد التأمين التجاري هو الساادد والمعرو  تراريعاو وهاًا

الرااريعا االساا،ميار ببر ب اا  تام تأمين جديد ياوم بمل وسااد ومباد  تتال مي الرااريعا االساا،ميار هتًر ما يساامل بالتأمين الت اهم   

و بين بدد  بير من ال ادتعاون م تم ت تيماو وياصااد بالتامين الت اهم  هو ،  والبعض ا خر يطمل بميو بالتأمين االساا،م  ر معرضااين   دقياا

هإ ا تيال ه ا الخطر بال سااابا  لل وايد م ًم ر  تعاون الجميي بمل مواجًتو بتضاااييا قميما يب لًا  ل م ًم  ر من وجل ت،ه     لخطر وايد

ر ال ي غالباو ما بن سايا الارد المستأمنهان ه ه الرر ا تتعًد بتيويل ا قدار وا ضرار    ب لك، ووضرار جسيما تييل بمن  زل بو الخطر

ايتمالًا هتؤول  لل سااايا الجمابا لتخاي  وطأتًا بميور يتل ت تً   لل درجا ضااديما جدار بييي إ ييد بًا ايد م ًم  ي ون باجزا بن 

تعمل رار ال التأمين الت اهم  من خ،ل التططيال التأمي يا الت  توهرها بمل  وب لك,   ر هًو ضامان لترميم ثاار ا خطار   ا تياال ووقعل

يا التجاريا, والساع  لتيايل  ت ميا اقتصااديا من خ،ل توهير الضاما ال الخاصاا ه  الرار ا وه   بادك الت اهل  المسااهما ه  تيايل الت م

  إ من اجل تيديد المخاطر وتوهير التططيا التأمي يا

ال ي لمعيد الت اهل   ييي تت ازل رار و التأمين بجزا من االقسااط الت اهلب،قا بين رار ا التأمين ورار و  بادك    الت اهل هو بإبادك  وياصاد

تعتبر وساااايمو لتاتيل الخطر وتوزيعو بمل بدد  بير من راااار ال التأمين داخل الدولا وو   الت اهلبدوره يتيمل جزا من المخاطرر هإبادك  

 خارجًاإ 

 

Abstract 

Commercial insurance is the prevailing and well-known legislation in accordance with it. However, because 

of the caveats of commercial insurance, countries tended to refer to the provisions of Islamic Sharia, by 

building a new insurance system based on foundations and principles consistent with Islamic Sharia, so the 

so-called Takaful insurance appeared, and some others called it Islamic insurance, and Takaful insurance is 

strictly organized cooperation. Between a large number of people exposed to one danger, and if this danger 

is realized for one of them, everyone cooperates in confronting it with a small sacrifice that each of them 

makes, in order to avoid serious harms befalling those who are in danger Thus, this company undertakes 

to transfer the fates and damages from the arena of the individual who is insured, who is often unable to 

bear them, so it goes to the community’s arena to reduce its impact on him, until it ends to a very small 

degree, so that none of them feel it, it is a guarantee for the restoration of the effects of the dangers if 

they are achieved And thus, Takaful insurance companies work through the insurance coverages they 

provide to contribute to achieving commercial development, and striving to achieve economic 

development by providing special guarantees in the company, which is re-takaful in order to identify risks 

and provide insurance coverage  Re-Takaful is a relationship between the insurance company and the 

reinsurance company, where the insurance company waives a part of the premiums to the reinsurer, who 

in turn bears part of the risksإإإ 

 المقدمة 

يعد التأمين الت اهم  من ال رااااطال الم ترااارك ه  ال رااااط التجاري واإقتصااااد اليديي ال ي يعتمد بمل الت اهل والتعاون ما بين مجموح  

بميًم بمل وسااد المراتر ين لتوزيي وتاتيل ا خطار هيما بي ًم وتعويض المتضاررين م ًم واساتامار اراترا اتًم وتوزيي الاادض التأمي    

اهل  مواهاا وي ام الراريعا االسا،ميا وهو ما يختم  تماما بن التأمين التجاري وو التاميدي بمل ابتبار ا ول ياوم بمل وسااد التعاون والت 

مي يا وو اإستاماريا وإ يستًد  الربح و  الك اإلتزام بإي ام الرريعا االس،ميا ه  جميي معام،تًا سواا  ا ل تتعمل بإدارك العمميال التأ

 م ًا

ن لًم اليصاول بمل ياوقًم من جًار وتًد   لل يمايا الرار ا وتاويو و تعد اتااقال  بادك التأمين الت اهم  من الضاما ال الت  ت ال لممؤمن

ن لًم و امتصاص اآلاار السالبا الت  ت جم بن وي خبر  ارا  من جًا وخرى  . موقاًا ويمايا ياوق المؤمن



السادد برر ل ميا الاا ون جامعا وهل البيل بميًم الس،م المؤتمر العمم  الس وي   

هيو ون  بادك التأمين الت اهم  من وصعا ا مور ومن وهم العابال الت  تواجو ه ه الرر ال  ن تر ز ويدال الخطر يؤدي  لل   ومما إرك

التعارض مي ا سااد الا يا الت  ياوم بميًا الخطرإ   ا ون قبول التأمين بمل المرااروبال ال برى سااو  يعرض راار و التأمين ل، ًيار 

ًا ه المخااطر من اجال يمااياا مرا زهاا الماالياا من التعرض لمعجز و    تيجاا بااا المخااطر الت  تاي بمل الرااااار اا  , ه،باد من توزيي ل

االه،در    تاوم رر ال التأمين الت اهم  بإبادك التأمين لدى رر ال متخصصا لً ا الطرض من اجل تخايض  سبو المخاطر الت  تتعرض  

صاولًا بمل الدبم المال  والخبرك المتطورك المساتخدما ه  رار ال  بادك الت اهل من اجل  لًا  تيجا زيادك يجم التعويضاالر  ضااها  لل ي

تاييم يجم المخاطر ر هرار ال  بادك الت اهل ت ون ضاروريا لبااا  ي رار و تامين واساتمرارهار    ون الطرياا المراروبا البادك التأمين 

 . ترك ه   بادك التأمين الت اهم ه   ال الطرياا لمتأمين المرروحر هرر ا التأمين ه  المر

 

 

 المبحث األول

 ماهية إعادة التأمين التكافلي

ن لًم لدى  راار و تأمين وخرى ر ييي تتال  توصاا  بمميا  بادك التأمين بأ ًا قيام الراار ا المؤم ا بتامين جزا من التزاماتًا  زاا المؤمن

لخسااادر الت  لم ت ن مدرجا ه  توقعاتًا وتساابا زبزبو ه   تامًا المال    الراار ا مي راار و وو راار ال وخرى بتاديم اليمايا لًا من ا

بمل ويطمل بمل الرار ا الت  تاوم بإبادك التأمين ,الرار ا المبارارك ر   ًا تتعامل برا ل مبارار مي الجمًور وما الرار ا الت  تابل التأمين  

 . التزامال الرر ا المباررك تسمل الرر ا المعيدك لمتأمين

بعض ا ييان تاوم الرار ا المعيدك ويضاا بتأمين جزا من التزاماتًا   ا  ا ل ا بر من يد ايتااتًا لدى رار ال وخرى و تسامل ه ه  وه   

  إالتا يا بإبادك  بادك التأمين

 المطلب االول / تعريف إعادة التأمين التكافلي ووسائله

 أمين    تمال   ار من مؤّمن ومن اجل بيان و ار لعمميا  بادك التأمينون صاااا ابو  بادك التأمين قد تمر بساااامسااااما من بمميال  بادك الت 

  :س ت اول تعري   بادك التأمين الت اهم  ووسادمو وبمل ال يو ا ت .

 التامين التكافلي إعادة/ تعريف  األولالفرع 

المع ل وو تطابل ه  بعضاًا مي  بادك التأمين التجاري تعددل ببارال الباياين ه  تعري   بادك التأمين الت اهم  وان  ان ه اك تاارا ه   

 ومن ه ه التعرياالإ

بر   بادك التأمين "باد بين المؤمن المباراااار والمؤمن المعيد بموجبو ييول ا ول لماا   جزا من المخاطر الت  يتيممًا ه   تير ماابل  

ن لًم"إ) معين مي بااا المؤمن المبارر هو المدين ويده لممؤمن
1) 

ويتبين من خ،ل ه ا التعري  ون الع،قا المباراااارك ت ون بين راااار ال التأمين وإ ب،قا لو بمعيد التأمينر ويعر  بأ و "باد تامين جديد  

م اصاال ومسااتال بن واياا التأمين ا صااميا بمل  اسااك الخطر ال ي تم التأمين بميو بموجا واياا التأمين وصاام  الت  وصاادرتًا راار و  

ه ا العاد الجديد )باد  بادك التأمين( يواهل معيد التأمين بمل تعويض الراار ا  المت ازلا بن خسااادرها الميتمما وال اجما    التأمين وبموجا

 (2بن واادل التأمين ا صميا الت  وصدرتًا ر و لك ماابل قسط وو مبمغ من المال تدهي الرر ا المت ازلا  لل معيد التأمين"إ)

سامو لممساؤوليا بن الخطر المؤمن م و ر بين رار ا التأمين الت  توصا  بالرار ا المسا دك وبين رار و  بادك وبر  ويضاا ا و ))بمميو ماا

  التأمين والت  توصا  بمعيد التأمين وتتم ه ه العمميا بموجا باد تمتزم الرار ا المسا دك بموجبو بأن تأخ  بمل باتاًا مساؤوليا تططيو جزا

 
  - أنظر د.  احمد عبد الرزاق السنهوري, الوسيط،, الجزء السابع, القسم الثاني, منشأة المعارف , ص1.1418

  - أنظر د. نبيل محمد مختار،  إعادة التأمين،  دار الفكر الجامعي،  اإلسكندرية ، 2005، ص 2.9
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ق  من ه ه الايما  لل معيد التأمين ل   يتولل المساؤوليا بن تططيو ماابل جزا ت اتر معو من قساط  من قيمو المخاطر ر  وتسا د الجزا البا

 (3التأمين((إ)

ويعر  بأ و "باد بين رار ا التأمين المبارار ورار و  بادك التأمين  تمتزم بماتضااه رار ا التأمين المبارار بدهي يصاا من وقسااط التأمين  

رار و  بادك التأمين ماابل التزام رار ا  بادك التأمين بتيمل يصاا من المخاطر الت  تمتزم بًا رار و التأمين المساتياا لًا من المؤمن لًم ل

 ( 4المبارر"إ)

ويرى البعض ون تا يو  بادك تأمين هو مبدو م ّمل  صااال ه رك التأمينر  ن وسااااد مبدو التأمين يتيال بتجزدو المصاااادا وتوزيي  تادجًا 

 ( 5بدد مم ن هيادر ما يزداد بدد المؤمن لًم تزداد تجزدو االضرار هً  بمميو تاتيل وترتيل لإلضرار المؤمن م ًاإ)وتوزيعًا بمل و بر  

ومن الواضاااح  ما هو مبين من التعرياال ون ه ه الع،قا من التأمين التجارير ول   ي ون متواهل مي ه ره التأمين الت اهم  الم ساااجم مي  

ت ون الع،قا بين يسااا التأمين وو مياتو وو صا دوق التأمين الت اهل برار و االدارك ومي مياتو معي و التأمين الضاوابط الراربيا  إبد ون  

 إ الت اهم  والت   تديرها رر و  بادك التأمين ييي يت ون الص دوق وو المياتا  من االقساط المخولا لًا من رر و التأمين الت اهل

  بأ و ببارك بن بمميا تا يا تسااااابد الراااار ال ه  تططيا ا خطار ييي تاوم بتيّول  ل وو جزا من ويم ن تعري   بادك التأمين الت اهم

مخاطر صاا دوق التأمين الت اهم  بن طريل  دارك الراار ا  لل مياتو  بادك التأمين لدى ودارك راار و وخرى و بمع ل وخر ت ازل راار و  

رى قابما البادك الت اهل بن جزا من ا خطار الم تتا بًا والت  تتجاوز الطاقا التأمين  الت اهم   يابا بن صاا دوق المرااتر ين لراار ا وخ

اإسااتيعابيا لصاا دوق المرااتر ين وو ون يتم  بت ازل بجزا من ه ا االخطار ماابل ون تتعًد راار ا المادك التأمين بدهي التعويض الخاص بًا 

 مراباك لمضوابط الرربياإ ب د تيال ا خطاا ه ا ي ون وهاا لع،قا تعاقديا بين الطرهين

ين بل وما بال سابا لمتعري  التراريع  البادك التأمين الت اهم   ميت ون المرارح العراق  لم يعر   بادك التأمين ه  قا ون ت تيم و بمال التأم 

وجيز لمعياد التاأمين مماارسااااو   وجاز ون ي ون ه  داخل العراق وخارجو  ولم يجيز لممؤِمن  بادك التاأمين  ي  هرح من هروح التاأمين  إ   ا

 (6 لكإ)

وياتصار ه ا الاا ون بمل تعري  بعض الجًال الت  لًا ب،قا بإبادك التأمين وم ًا وسايط  بادك التأمين وال ي برهو "هو الراخص المجاز  

"الجًا الت  تتولل   بادك  وبر  ويضاا المؤمن الماترض هو  (7من الديون ليمارد الوسااطا بين رار ا التأمين و رار ا  بادك التأمين"إ)

 (8التأمين الممزما بتعويض المؤِمن بن المطالبال المتيااا بميو وهل رروط باد  بادك التأمين"إ)

ين و  ا ما رجع ا لضوابط الت اهل  ميت ويضا و ًا لم تعري   بادك التأمين الت اهم  ول ن  ورارل  لل ماهيا  بادك الت اهم  ييي  صل "يتع 

ون تجري وبمال  بادك التأمين لدى رار ال  بادك الت اهل و ه  يال تع ر وجودها يتم المجوا وساموا الرارا ا بالمخاطر و لك    بمل الرار ا

دى باراتراك رار ال ت اهل وخرى ه  التأمين بمل المخاطر الت  تاوق الادرك اإساتيعابيا وه  يالا تع ر  لك يتم المجوا  لل  بادك التأمين ل

 (9أمين التجاري و بمواهاا الرقابا الرربيا"إ)رر ال  بادك الت 

يتبين من ال ص وب،ه ون الضاااااوابط قد وجازل  بادك الت اهل لدى رااااار ال  بادك تأمين ت اهميا وه  يال لم ت ن رااااار ال  بادك الت اهل  

راار ال يجوز المجوا  لل  بادك موجودك هيتم المجوا  لل وسااموا الراارا ا بالمخاطر بين العديد من الراار ال وه  يال تع ر وجود ه ه ال

 -التأمين لدى الرر ال التجاريا وبرروط وه  :

 
 -  أنظر  بهااء يباااابي  ااااكري، إعاادة  اامين  بين النظري االتلبيا، دار الثقااتاة ل،نثر االتوزيع، عماال،  اللبعاة ا ال ،  3

.٢١ص 2007  
 -أنظر  احمد ساالم م،حم ، إعادة التأمين ا لبيقا ها  تي  اراا  التأمين اإلسايمي ،  دار الثقاتة ل،نشار االتوزيع , 2015  4

  .١١٠ص,
 - أنظر د. اهبه الزحي،ي، الضاوابط الشارعية لباور اعقود التأمين ع،  الحياة اإعادة التأمين، عن إعمال النداة الفقهية 5

.١٢١، ص ١٩٩٥لبيت التمويل الكويتي ،   
 .٢٠٠٥لسنة  ١٠التأمين رقم   أعمالمن قانول  نظيم ٢٧المادة  - 6

  - انظر المادة )2(  الفقرة )٨ ( من قانول  نظيم أعمال التأمين.7
 .التأمين أعمال( من قانول  نظيم  14( الفقرة )2المادة )  - 8
 العراقي. ( من ضوابط التكاتل20المادة )  - 9



السادد برر ل ميا الاا ون جامعا وهل البيل بميًم الس،م المؤتمر العمم  الس وي   

 زيادك الطاقا اإستيعابيا لرر ال التأمين الت اهم  وبجزها بن  التأمين وخاصا  ال الايم الضخما إ -1

مين ي ون لدى رااار ال  مواهاا الرقابا الراااربيا بمل  بادك التأمين لدى الرااار ال التجاريا, وب لك هان ا صااال ون  بادك التأ -2

 ت اهميا و اإستا اا ي ون لدى الرر ال التجاريا بابتبار ون يدااا ه ه الرر ال يسبا بدم وجود رر ال  بادك لًا إ 

وما بال سابا لموق  المراّرح المصاري هأ و ويضاا لم يتطرق  لل تعري   بادك التأمين ه  قا ون االرارا  و الرقابا  بمل التأمين ه  مصار  

( "بمل رار ال التأمين ون تعيد التأمين بمل جزا  10وراار ه ا الاا ون  لل مضامون  بادك رار ال التأمين بصاورك باما ييي  ص)و  ما 

من بمميال التأمين الت  تعادها ه  مصار لدى الرار ا المصريا البادك التأمين , و لك بمل وساد الاوابد و ال سا الت  يصدر بتيديدها و 

الرار ا المصاريا البادك التأمين بن ه ه العمميال قرار من مجمد  دارك الًيأك, ويجوز بارار من مجمد  دارك الًيأك  العموإل الت  تؤديًا

%( ون تعيد توزيي ال ساا االلزاميا بما تيال مصاالح 51ه  يالا   رااا رار ال  بادك التأمين إ تال  سابا رود المال المصاري هيًا بن )

 اإقتصاد الاوم "إ 

و لمارار المراااااار  لياو ه  الماادك ) ( وييتر بن 11( وب،هر)34وبا لاك تمتزم الرااااار اال المصااااارياا الباادك التاأمين بابول  باادك التاأمين طبااا

يل الرر ال ون تجري بمميال التأمين بمل قابدك ا قتسام ومؤداها بدم تيديدها لمتعويضال  وو المزايا الت  تترتا بمل واياا التأمين وتعم

يضاال وو المزايا  مًا وو بعضاًا بمل  تادت توزيي مبالغ معي ا بمل مجموح واادل التأمين الت  تصابح مساتياا ا داا ه  تاريب مابلر  التعو

 ما ييتر بمل ه ه الرااار ال مبارااارك بممًا بمل وسااااد ارتباط قيما الاساااط ال ي يؤديو يامل الواياا  مو وو بعضاااو بعدد الواادل الت  

 (12تاريب معين, ويستا ل من  لك االرباح الت  توزح بمل يمما الواادل  الت  تصدرها الرر ال إ)تستيل ا داا ه  

و بالرجوح  لل ضاوابط الت تيم الت اهم  ه  الساوق المصاريا  جد و ًا تضام ل بصاورك خاصاا  بادك الت اهل تيل مبدو )) ضارورك اتااق  

)تمتزم رار ا الت اهد الت اهم  بان ت ون  بمال  بادك التأمين الت اهم  الصاادرك ب ًا  بمال  بادك التأمين مي مباد  الت اهل (( ييي  صال )

( وتمتزم رار ا التأمين الت اهم   13وو الواردك  ليًا متااا مي المباد  ا سااسايا لمتامين الت اهم  و وبماتضال توجيًال هيأك الرقابا  الراربياإ)

ل راار ال  بادك تأمين ت اهم  و ه  يال تع ر  لك و  سااباا مبررك هييل لراار ا التأمين بإساا اد وبمال  بادك التأمين الصااادرك ب ًا  ل

( ويرااترط ون تتال رااروط باود  بادك التأمين الت  تعدها راار ا التأمين الت اهم  مي  14الت اهم  التعامل مي راار ال  بادك تأمين تاميدياإ)

 ( 15مباد  الرريعا االس،مياإ)

المرارح المصاري متواهل مي موق  المرارح العراق  وخاصاا ه   صاداره لمضاوابط وب اد  ال الراروط الت  ي ص وب لك  جد  ن موق   

 بميًا الاا و ين إ

( "وتااق بين رار ال التأمين  16 لل جا ا  لك  جد ون هيأك المياسابا و والمراجعا لممؤساساال الماليا  االسا،ميا برهّل  بادك التأمين بأ و)

التأمين الت  تديرها قد تتعرض  خطار معي ا بمل ت،ه  جزا من ا ضارار ال ارادا بن ه ه ا خطار و لك بدهي يصاا   يابا بن صا اديل 

من ارااترا ال التأمين المدهوبا من المسااتأم ين بمل وساااد اإلتزام بالتبرح و ي ون من  لك صاا دوق  بادك التأمين لو ي م الرااخصاايا  

ن بميو من ا ضرار الت  تميل رر ا التأمين من جراا وقوح  اإبتباريا و لو  ما ماليا مستاما ) ص دوق( يتم م و التططيا بن الجزا المؤمن

  ا خطار المؤمن     م ًا"إوه اك بدك مبررال وبوابي تؤدي برار ال التأمين الل  بادك الت اهل لمرار ال ييي ترا ل داهعاو رديساياو القدام

 بادك الت اهل من ييي مرااار تًا بتيمل جزا من باا الخسااادر ال اتجا بن ا خطار الت    راار ال التأمين بمل  برام اتااق مي راار ال

ن لو وم ًا  -: يتعرض لًا المؤمن

بجز راار ال التأمين الت اهل بن تامين ا رااياا  ال الايما الماليا الضااخما  الطادرال العم،قا والمصااا ي والمتاجر ال بيرك - -1

ن م و يسااتمزم قيما ماليا باليار ه،بد لراار ال التأمين الايام بإبادك التأمين وغير  لكر إن تعويضاااتًا ب د وقو ح الخطر المؤمن

 
 .ع،  التأمين تي مبر ااإل راف( من قانول الرقابة 34المادة ) - 10

 ااإل راف ع،  التأمين تي مبر.( من قانول الرقابة 35المادة ) - 11
  - المادة )36( من قانول الرقابة ااإل راف ع،  التأمين تي مبر.12
  - المادة )16( ف أ من ضوابط التنظيم التكات،ي تي سوق التأمين المبرية.13
  - المادة 16 من الضوابط ف)ب( تي سوق التأمين المبرية.14
  - المادة 16 من الضوابط ف)ج( تي سوق التأمين المبرية.15
  - معيار رقم )41( إعادة التأمين اإلسيمية , هيأة المحاسبة ا المراجعة ل،مؤسسا  المالية اإلسيمية  ,ص564 16
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من اجل  يجاد غطاا مال  وال ي من خ،لو يم  ًا دهي التعويضاال المساتياا  صايابًا ر هإبادك التأمين تادم اليمايا لرار ال  

 (17 .(م و وتعويضو ي ون هوق قدرتًا المالياالتأمين ب د يصول خسادر  بيره ه  يال وقوح الخطر المؤمن 

ِ ين لديًا وتاوم راار و التأمين الت اهم  ه  زيادك الطاقا     -2 زيادك الطاقا اإسااتيعابيا: و لك من وجل زيادك م اساابًا وخدمو المؤمن

ر ا بابول التأمي ال  اإسااااتيعابيا ه  مجال قبول ا خطار   و ه  يالو بدم وجود تا يو  بادك التأمين ت يصاااار  م ا يال الراااا

 ( إ18البسيطا والت  ت ون وقساطًا متد يا وبالتال  يترتا بمل  لك ميدوديا و واح التأمين الت  تستطيي تططيتًا )

الوقايا من االه،د: تاوم رااار ال التأمين الت اهم  بإبادك التأمين من اجل يمايا  اساااًا من االه،د   و ه  يال قيامًا بتامين  -3

ر هإ ًا ربما تتعرض لإله،د ب د وقوح ه ا الخطر ول ن ب د الايام بإبادك التأمين لدى راااار ال وخرى هان ه ه  بمل خطر  بي 

 الرر ال

 ل م ًا بتساديد  سابو معي و من الخساارك تعادل ال سابا الت  قبمل  بادك تأمي ًا وه  ب لك توهر وضاي امن من اجل يمايا   ساتاوم -4

 ( 19الوقوحإ )  اهيو من ا خطاا ال بيرك الميتمما

 التأمين التكافلي  بادكالفرع الثاني/ وسائل 

   -تُوجد وسيمتان البادك التأمين الت اهم  وهما :

 باادك الت ااهال اإ تااادياا "غير ال سااااابياا" وتع   يرياا العمال وهل ل،ختياار الير يياي تتم بممياو  باادك الت ااهال ل ال بممياو بمل  -1

الت اهم  بعرض  ل خطر بمل راااار و  بادك التأمين ) معيد الت اهل ( مي برض جميي الترو  ا اراد    تاوم راااار و التأمين  

( ها  يالا الابول هاد  20المييطا بً ا الخطر وت ون اليريا واإختيار لرار و  بادك التأمين وما بالابول وو الرهض لً ه العمميار)

جزا م ًا ها  ه ه اليالا  ر بمميو  بادك التأمين قد ا تًل , ما   ا قبملتابل الرااار ا المعيدك العمميا بأ ممًا وه  ه ه اليالا تعتب 

تاوم الرار ا المسا دك مره وخرى بعرض ما تبال بمل رار ا وخرى من رار ال  بادك التأمين الت اهم  وتبال ه ه العمميا  لل ون 

 . ل بالتأمين بميو وص،تستطيي الرر ا المس دك  بادك تامين ال سبا الت  تسعل  ليًا من الخطر ال ي قام

يعابيا وتمجأ الرار ا  لل ه ه الطرياا ه  يالا بدم  قدام رار ال التأمين الت اهم  بمل اإتااق بإبادك التأمين ه  يال   ا  ا ل طاقتًا اإسات  

التأمين المطموا وو الرغبا ه   قادرك بمل تططيو الخسااادر ال اجما بن  ي خطر وو ه  يال بدم قدره اتااقيو  بادك التأمين إسااتيعاا مبمغ 

 (21(وبعاد اإتااقيا بن وخطار تتص  بالخطوركإ

وتعد ه ه الطرياا ه  وول طرياا اساتخدمل البادك التأمين الت اهم ر وتتم بن طريل قسايما معدك ل لك تتضامن ه ه الاسايما تااصايل العمميا 

 بادك الت اهل قبولًا بالاساايما مي بيان مادار ال ساابا الت  قبمتًا وتاوم   و  ساابو ايتاات الراار ا المساا دك مي بيان  وح الخطرر وتابل راار ا

وبمل الرغم من ون اإيجابيال المادما   .الرار ا المسا دك بإيالا الاسايما  اساًا  لل رار و  بادك التأمين وخرى من اجل تابيل قبولًا ويضاا

 
 - أنظر ايمد رار  الدينر  وي ام  التأمين ه  الاا ون والاضااار دراساا  ماار و جامعو ال ويلر ال ويلر ط١ر ١٩٨٣ر  17

٨٦-٨٥ص  . 
 - أنظر ياساين  اتم يسانر  إعادة  التأمينر بيي م راور ه  مجمو جامعو بابل العموم اال ساا يار  المجمد  ٢٤ر  العدد  ٤  ر 18

١٨٤٢ر ص ٢٠٠٦  . 
 - انظراحمد محمد، الباااابال، التأمين التكات،ي اإلساااايمي من التكيي  الشاااارعي إل  التلبيا العم،ي،  ااااراة التأمين  19

١١٢اإلسيمية، ص  . 
 -  انظر منعم خفاجي، مدخل لدراسااااة  التأمين،  مكتبه التأمين العراقي، اللبعة ا ال ،  2014، ص110. أبو السااااعود  20

 2009، مبار ١احمد ، عقد التأمين بين النظرية االتلبيا ، دراساة  ح،ي،يه  اام،ة ،  دار الفكر الجامعي ، اإلساكندرية ،  

   .      312 ص،
 -  أنظر ع،ي بن عباد العزيز الااامادي، إعاادة التاأمين االباديال  اإلساااايمي، المج،اة العربياة ل،ادراسااااا  ا منياة االتادريا ،  21

46، ص 1428، 44، العدد 22جامعة ناي  العربية ل،ع،وم ا منية، المج،د   . 



السادد برر ل ميا الاا ون جامعا وهل البيل بميًم الس،م المؤتمر العمم  الس وي   

ل بمميو التااوض والمياساابار   ضاااها الل  لك ون راار ا التأمين الت اهم   لً ه الطرياا  إ ون هيًا ساامبيال م ًا و ًا تمال باا  داريا خ،

  .((22تدير ص دوق المرتر ين    إ تابل الصااا من طالا اإرتراك ر  إ بعد مواهاا المعيد من رروط اإ تتاا

اريا ل ل من المؤِمن و معيد التأمين  بادك الت اهل اإتااقيا )ال ساااابيا( تتميز ه ه الوساااايما بالطابي االلزام  ل لك تساااامل باالجب  -2

وبموجبًا تمتزم رااار ا  بادك التأمين الت اهم  بابول جميي االخطار الت  تاي ضااامن  طاق اإتااقيا المبرما بي ًا وبين رااار ال  

ًاا  لل معياد التاأم ين الا ي يمتزم التاأمين الت ااهم  ها  ها ه الياالاا ياوم المؤمن باإياالاا مجموباا من ا خطاار الت  تعااقاد بم  تططيت

( وان ه ه الطرياا تضااامن 23بابولًا مادام و ًا تواهل ال ساااا والراااروط المتال بميًا بموجا اإتااقيا الم توبا بين الطرهين)

باد التأمين ا صاااام  بين  يمايا تمااديا من جميي ا خطار الت  قامل باولًار وتاوم مسااااؤوليا معيد التأمين بمجرد ا عااد العاد

ن لور ويطمل بمل ه ا ال وح بالابول ا بمل بسابا ا و معيد التأمين يتم  خباره بإجمال  االقسااط والخساادر  رار و التأمي  من ن والمؤن

والعموإل دون الدخول ه  تااصاايمًا هًو ممزم بابول االخطار الت  ت تبًا راار و التأمين إن ه اك اتااقيو مبرمو بين الطرهين 

 (24وتتم ه ه الطرياا بصورتينإ )

 الصورك ا ولل / اتااقيو المرار ا 

وه  ما تسامل اتااقيو اليصاص ال سابيا وه ا تيدد  سابو مدويا بين المؤمن المبارار مي المؤمن المعيد لمتامين ه  جميي بمميال التأمين وو 

باإرتراك ه  التعويض مي المؤمن  الخاصا من و واح التأمين وا قساط ت ون ب اد  سبو توزيي ه ه العمميال ماابل ون يمتزم المؤمن المعيد  

المبارار ب اد  سابو اليصاص المتال بميًا ماال بمل  لك قد يتال المؤمن الرار ا المسا دك المبارارك مي المؤمن المعيد ون يراترك المؤمن  

وضاااهو  لل  لك ون . م ًا  المعيد ه  جميي واادل التأمين الت  تعادها الراار ا والمتعماا ب وح معين تأخ   ساابو الربي وو ال صاا  ما، ه   ل

الرار ا المبارارك )المسا دك ( تأخ  بمولا بصاورك  سابا مدويا من االقسااط الت  تساددها  لل معيدي التأمين  ما و ًا تأخ  بمولا  رباح من 

 و التأمين المبارارك بمل معدي تأمين اإتااقيا بن  جمال  ربح معيدي التأمين خ،ل اتااقيو وتتميز ه ه الطرياا بان ه ه اإتااقيا تساابد رار

البدا بت وين مياتا  تأمي و متواز ا بأقل  ماو  داريار  وضااااهو الل الدبم الا   ال،زم بن طريل التعاون ه  تساااعير ا خطار و تساااويو 

 . التعويضال

 ًا من الجزا ال ي يجا  ن يعاد  إ  ن ه ه الطرياا تيرم المؤمن المبارار من يل اإختيار لخخطار الجيدك ل،يتاات بًا وضااهو  لل يرما

 لل معيادي التاأمين مًماا صاااااطر يجم الخطر ل لك يددل ه ه ولطرياو ه  ياإل معي و وه  يالو تخايض المصاااااروهال االداريا ويالو  

 لل وخرى  ما هو  الرار ال الجديدك الت  تال خبرتًا التأمي يا وم،اتًا الماليا وويضاا يالو و ا  ان معدل التعويضاال  اير التاما من سا و 

 (25اليال ه  تامين السيارالإ)

 الصورة الثانية /  اتفاقية الفائض

وه    تتم ه ه اإتااقيا بعد مرور مدك من بمل الرار ا إ   تاوم الرار ا بت وين قابدك من المعمومال والبيا ال و مياتا تأمي يا تست د بميًار

زيادك ايتااتًا من الخطرر ييي تيتات الرار ا المسا دك بادر معين من مبمغ التأمين الوقل  اتو ت ون لدى الرار ا ايتياطال تساابدها بمل 

لمخطر الوايد و يسااامل اإيتاات    تطط  اإتااقيا ما يايض بن ايتاات الرااار ا المسااا دك ويتل بدد معين من الخطوط وو وضاااعا  يد  

  (26.(اإيتاات ما، بررين ضعاا وو بررين خطأ

 
 أنظر  نبيل محمد مختار، إعادة التأمين، مباادر سااابا  ، ص 25، اينظر محمد احمد زيدال،  ااراا  إعادة التأمين   - 22

  ١٨التعاال الخ،يجي، الواقع االتحديا ، بحث مقدم ال  الم،تق  الخامس ل،تامين التعااني، أبو ظبي،  كات،ي تي دال مج،س 

٢٣٦ - ٢٣٥، ص ٢٠١٤/ ماي/ ١٩ –  . 
, عمال , ا ال ل،نشار االتوزيع, عمال, اللبعة  إثراءهيثم حامد المبااراة , المنتق  تي  ارع عقد التأمين , دار أنظر  - 23

 .51-50, ص2010
 - أنظر نبيل محمد مختار، مبدر سابا، ص27، اينظر ثناء محمد  عمه،  محاسبه  راا  التأمين، دار عين الشمس،  24

 .    67 ، ص1996، اإلسكندرية
 - أنظر  صالي الع،ي، سميي الحسن، معالم التأمين اإلسيمي مع  لبيقا  عم،يه لشراا  التأمين  اإلسيمي، دراسة  تقهيه 25

2010، دمشا، ١، دار النوادر،  ااإلسيميل،تامين التجاري  235ص ,     . 
  .١٥٣، ص  ١٩٧٥غري  الجمال ، التأمين تي الشريعة اإلسيمية االقانول ، دار اال حاد العربي ل،لباعة ، أنظر  - 26
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ال ي تيتات بو الرار ا ا صاميا هو المبمغ الت  تتيممًا الرار ا من الخطر ا صام  قبل االسا اد  لل اتااقيا الاادض ر و وتعد ه ا اإيتاات   

تيدد  ساابو اإيتاات من  ل خطر طباا لجدول مخاطر ميدده ر ويدود ايتاات مسااباا  من  ل خطر ل لك و ًا تعط  قدرك اسااتيعابيا ا بر 

 . يوادي العاما وترتبط جداول اإيتاات بدرجو الخط ومدى ايتماإتو امين الممتم ال وو تامينسواا ه  التأمين البيري وو ت 

م ازبال و  ن ل،تااقيا رااروط تيدد بدا و ا تًاا اإتااقيا و  وح العمما و اليدود الجطراهيا لمخطر والجًا الاا و يا الت  يتم هيًا تسااويو ال

 . بً ه اإتااقيا وان الع،قا ت ون بين رر و التأمين و رر و  بادك التأمين يصراو و وح المخاطر الت  ت ون مرمولا 

ن لو لدى رر و التأمين هًو إ يتمتي بأي ياوق لدي رر و  بادك التأمين الت اهم  إن ب،قتو ميدودك هاط مي رر و التأمين  (27).وما المؤمن

مالياو ه  صاوره  قسااط تيدد قيمتًا   لتأمين المسا دك  لل رار ا  بادك التأمين الت اهم  مبمطاوبموجا اتااقيو  بادك التأمين الت اهم  تدهي رار و ا

تبعاو ليجم الخطر المؤمن ضاده ويسامل ه ا قسط  بادك التأمين وتاوم رر و  بادك التأمين الت اهم  بواجبًا  طر  مؤمن ا  تتيمل جزا من 

لمسا دك و لك ب سابو يصاتًا مما تتااضااه من ا قسااط وتاوم رار ال  بادك الت اهل بإبطاا المخاطر الت  تمتزم بًا رار و التأمين الت اهم  ا

بمولا تعد بم زلا تعويض لراار و التأمين المباراارك وو المساا دك بن ال ااال الت  تتيممًا الراار ا ه  ساابيل اليصااول بمل العمل ا صاام  

 . اال االداريا الت  تخص المؤمنن ضدهوضاهو  لل ا و تعتبر مساهمو من رر و  بادك التأمين ه  ال ا

 (28(ووما بمولا ورباح  بادك التأمين الت اهم  هتادم بمل وساد م اهأك لمرر ا بن مًاراتًا ه  ممارسو التأمين مي العم،ا المؤمن لًمإ

جا هيأك مر زيو تتم من قبل  ويضااا   لل هاتين الصااورتين ه اك  تام وخر وو وسااموا وخر البادك التأمين يدبم  تام المجمعال ويتم بمو

رار ال التأمين الت اهم  تسا د  ليًا و واح معي و من بمميال التأمين والت  ت ون  ال مخاطر خاصاا ويتم توزيي ا بمال المجمعا لدى ه ه  

إساا اد الاادض من ايتاات الًيأك بمل بايو ا بضاااا يسااا ال سااا المتال بميًا وي ون  لك بإساا اد العمميا المابولا  وما بأ ممًا لممجمي وو ب 

الراااار ا المساااا دك لمجمير  ماال بمل  لك مجمعال الطيران والمبا   والاطن ييي ياوم ه ا ال تام بمل تجميي تأمي ال وو  ساااا ادال وو 

 (29يصص وو وجزاا متجا سا ه  طبيعتًا  وو ه  ايد ب اصرها ام االس اد وو التوزيي وو  بادك التوزيي بين وبضاا المجمعاإ)

 

 وتميزه عن اعادة التامين المطلب الثاني / أنواع إعادة التأمين التكافلي

س بي و  التامين العادي وه ا ما  بادكاخت،  بي و وبين   وووجواتااق   ووجوه اك  ون   لل باالضاهاالت اهل    بادكيتميز بًا   و واحه اك بدك   ون

 -اآلتيين :من خ،ل الاربيين 

 التامين التكافلي إعادة أنواع/  األولالفرع 

  -تتمال و واح  بادك الت اهل بما يأت  :

ه  ه ه اليالا تاوم رر و الت اهل بإبادك التأمين بمل وساد  سبو مدويا من جميي الواادل الت  تصدرها ر     (30) بادك الت اهل بالمياصا  -و

ميدده مما تبرمو من باود ر بييي ي ون لمعيد التأمين من ا قسااط بادر ما ييال  تمتزم رار و التأمين المسا دك مي معيد التأمين ب سابو مدويا 

 (31بميو من رر و التأمين المس دك وتتمال ال سبا بال ص  وو الربي ما، ر وسواا  ا ل ه  يدود طاقتًا الت اهميا وم وبمل من  لكإ)

 
  - أنظر بهاء بهيج  اكري ،  إعادة التأمين بين النظرية االتلبيا ، دار  الثقاتة ل،نشار االتوزيع ، عمال ،  2008  ، ص2798

. 
 - أنظر ع،ي حسااين الدين القرد داغي ،  التأمين اإلساايمي دراسااة  تقهيه   أصااي،ه  ، دار البشااا ر اإلساايمية، بيرا  ،  28

٤٢٩ - ٤٢٨، ص 2006  . 
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 إ267، ص  2006
ويبدو ل ا ون راار ال المياصااا وه  راار ال وهميا ليساال لًا رااخصاايا قا و يا وت ون غالبا مخايا وراا أنظر  - 30

 إال واليد وإ تتًر لمعمن ولم يأخ  بًا المررح العراق  بًا ويس ا ما هعل
 - أنظر د. السااااعيد بو  هرااة ، مداخ،ه بعنوال التأمين التكات،ي ا إعادة  التأمين ع،  أسااااا   الوديعة ضاااامن نداد حول 31

.3ابريل , ص ٢٦-٢٥ الفترةاالتلبيا ، جامعه ترحا  عبا  ،  النظريةمؤسسا  التأمين التكات،ي ا التأمين التق،يدي بين   



السادد برر ل ميا الاا ون جامعا وهل البيل بميًم الس،م المؤتمر العمم  الس وي   

المساتأِم ا وه ا تيتات رار و التأمين الت اهم  ه  تامين جميي الواادل الت   بادك الت اهل ه  ما يجاوز الادر وو هيما جاوز طاقو الرار ا   -ا

تسااتطيي تيمل مخاطرها دون مراااو و تعيد تامين الواادل الت  تاوق قدراتو الت اهميا )وي الت  إ تسااتطيي تيمل مخاطرها( ويسااتخدم ه ا  

 (32ال وح  ايرا ه  التأمين ضد اليرادل ويوادي المولإ)

 الت اهل ه  ما تجاوز يداو معي او من الخسارك   بادك    -ج 

بموجبًا تتيمل رار و  بادك الت اهل بن رار و التأمين الت اهم  مما يتجاوز يداو معين من الخساادر  ي  ن مساؤوليا معيدي الت اهل تاتصار 

مل ويضااا باتااقيو تجاوز الخسااارك  بمل تيمل التعويضااال الت  تزيد بن يد وقصاال معين متال بميو يتيممًا المؤمن ويساامل وولويار ويساا

المبمغ والت  ت اسام  لل قسامين ا ول م ًا اتااقيو تتجاوز الخساارك ول ارادو بن اليادي الوايد و ه ا تاوم الرار ا المبارارك او المسا دك بتيدد  

 (33).ن ه ا اليد من الخساركال ي تستطيي ون تتيممو ه   ل يادي بطض ال تر بن بدد الواادل وو ا خطار هتعيد تأمين  ل ما يزيد ب

واآلخر اتااقيو تجاوز الخساارك بمل وسااد اليادي الوايد وو الخطر الوايد وه  ولتططيو من قبل الرار ا المسا دك ل ل خطر بمل جًا وه ا 

لخسااارك ول اراادو بن  ل  يؤخ  باإبتبار بدد ا خطار و الواادل هاإتااقيا ت عاد بمل وساااد الخطر وه ا تاوم الراار ا بتيديد ا ولويا من ا

 ( 34خطر و تعيد تامين ما زادل بعد  لكإ)

 

 

 التامين إعادةالتكافل عن  إعادةتميز الفرع الثاني / 

 -: التمييز بين  بادك التأمين و بادك الت اهل ه اك ووجو اتااق بين  بادك التأمين التجاري و بادك التأمين الت اهم  من وهمًا

يتضاامن باد التأمين من طرهين ا ول راار و  بادك التأمين واآلخر راار و التأمين المساا دك وو المباراارك ها   متا اليالتين وطرا  العادر    -و

  . سواا  بادك التأمين وو الت اهل هما طرها العاد

ياا  ال الايما الضاااخما  غرض  بادك التأمين وو الت اهل ه   متا اليالتين ون الطرض هو بجز رااار ال التأمين بن التأمين بمل ا رااا -ا

 . هً  يمايا لرر ال التأمين من االخطار ال بيرك الت  تًدد مرا زها الماليا

   باد  بادك التأمين باد معاوضااار يعد باد  بادك التأمين باد مال  بال ساابا لراار و  بادك التأمين التجاري وو  بادك التأمين الت اهم  ها  -ل

التأمين  لل رار و  بادك التأمين يصاا متال بميًا من االقسااط الم تسابا وومام ه ا ا مر تمتزم رار و  بادك التأمين  متا اليالتين تدهي رار و  

 (35) بتيمل جزا من ا خطار الت  تتعرض لًا رر و التأمين المس دكإ

إ توجد   .مبرما ه  العاد والمؤمن لوالتعويض ر ون طرياو التعويض ه   متا الراار تين ه  وايده من ييي الرااروط المتال بميًا وال -ي

 لو وي ياوق مي رر ا  بادك التأمين إن ب،قتو ت يصر هاط مي الرر ا المؤم ا إ

 بمولا  بادك التأمين تم ح رر ال  بادك التأمين مبالغ ماليا  عمولا البادك التأمين و من جًا وخرى بمولا ورباح  بادك التأمين إ -ج
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 - اهناك ا فاقيه أخرر غير منتشارة اهي ا فاقيه إيقاف الخساارة اتيها  بدأ مساؤالية المعيد عندما  بال التعويضاا  إل   34
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 -بين  بادك الت اهل و بادك التأمين وه   اآلت  :وه اك ووجو اخت،  

المراروبيا, ون رار ال التأمين التجاري لم تمتال  لل ي م الراريعا االسا،ميا يل وو يرما العمميال التأمي يا الت  تاوم بًا  ما  -و

جميي معام،تًا وتراامل  راار ال التأمين  الت اهم  تعتبر مرااروبيا و بدم مرااروبيا العمميال التأمي يا ه  الميور ا ساااساا  ل

 (36 بادك التأمين إ)

طبيعا العاد, ون راار ال التأمين التجاري تعد طرها وصااي، ه  باد  بادك التأمين من اجل التطما بمل االخطار الجساايما الت   - ا 

ن بميو دون ون يتيمل المؤِمن لو سااوى قسااط التأمي  ن المتال تًددها وه  ممزما بدهي التعويضااال ه  يالا وقوح الخطر المؤمن

 بميو ه  العاد إ 

و الار   ما راار ال التأمين الت اهم  تمارد باد  بادك التأمين و الا بن المرااتر ين ه  التأمين الت اهم  هً  تاوم بإدارك العمميال التأمي يا  

لًا ون تبيي بن جًا وخرى  هإ ا رول ون وقساااط التأمين المسااتوهاك من المرااتر ين إ ت ا  لدهي تعويضااال االخطار المؤمن بميًا  ه،بد  

 ( 37توهر اليمايا من االخطار لممرتر ين و التطما بمل ه ه االخطار و ه ه الجًا ه  رر ال  بادك التأمينإ )

طرياو اإسااتامارر ون راار ال التأمين الت اهم  تيتات مبالغ ايتياطيو تسااتامرها بابتبارها صااايبو رود مال هتتيمل الربح وو   - ل 

 . ي ون اإستامار ربويا الخسارك وغالبا ما

وما طرياو اإستامار ه  رر ال التأمين ت اهم  ت ون وهل صيغ اإستامار االس،م  المضاربا او الو الا اإستامار ه  ص دوق المرتر ين  

 بادك التأمين من   هان المبالغ اإيتياطيا هيًا  ما تبال لدى الرار ا  وديعا وو تساتامر من قبل رار و التأمين  طر  مضاارا وتعتبر رار و

 . طر  صايا المال

بموإل االبادك ر  ون المبالغ الماليا الت  تدهعًا رااار ال التأمين والت  ه   ما تعويضاااال بن االضااارار وو بمولا  بادك التأمين وو  -ي

خضاي لرقابو الًيأك الراربيا بمولا ورباح  بادك التأمين إ تخضاي لي م رارب  و  ما يساا تاديرال الرار ا  ما رار ال التأمين الت اهم  ت 

 (38) .ه  تمم ًا وصرهًا

 

 المبحث الثاني

 نطاق إعادة التأمين التكافلي

 تعد راار ال  بادك الت اهل ضاامان يًد   لل التططيا  ال امما  لخخطار المؤمن بميًا ه  راار ال التأمين الت اهم  ومن العاود الت  تبرمًا

ا خطارر وضاااهو  لل و ًا تيال اسااتمرار وتوازن لمعمميا التأمي يا إساايما ه  يالو ا ترااار لراار ال  مي ه ه الراار ال الت  ت ون بتطط  

هميا  بادك التأمين التجاري ر ا مر ال ي دهي الااًاا بالبيي بن البديل الرارب  البادك التأمين و ا ل  تادت بياًم ه  تًور الرار ال الت ا

بادك التأمين التجاري اليال  وبً ا ا مر يتيتم بمي ا بيان ه ه العاود وبيان ما ه   مراااروبيو  ومجموبو من البدادل الراااربيا لرااار ال  

  :  بادك التأمين و ه ا ما سو   تطرق  ليو ه  ه ا الارح و اإت 

 طبيعة إعادة التأمين التكاملي /المطلب االول 

التأمين   و يدبم المر ز المال  لمرار ا ويوهر لًا المصاميا و الااددك الماليا , ل لك يعد  بادك التأمين التجاري من المساممال ب د رار ال  

قد ت ون  جباريا بموجا الاا ون , بي ما  جد ه ا ا مر يراا ل صااعوبا لراار ال التأمين الت اهم  إساايما اخت،  الاتاوى الخاصااا بإبادك 

 

التاامين , العقباا  ا الح،ول , بحاث مقادم لجاامعاة الكويات ا،ياة   أعاادةعباد العزيز بن ع،ي الااامادي ,  أنظر     -  36 .1

 . 51, ص .الشريعة 
37 - Ahmed Salem Mulhim , Ahmed Mohammad Sabbagh , the Islamic insurance theory 

and practice- Jordon 2005,P 772    

 .  - أنظر احمد سالم م،حم ، مبدر سابا  ، ص ١٣١- 38١٣



السادد برر ل ميا الاا ون جامعا وهل البيل بميًم الس،م المؤتمر العمم  الس وي   

 باايتاو ويرمتاو, هاالبعض وجااز العمال باإباادك الت ااهال والبعض ا خر لم يجزه ومن    الت ااهال , و تيجاا ها ا اإخت،  قاد تبااي ال اآلراا بصااااادد

 -اجل بيان  لك  تطرق لو بالتاصيل و ما يم  :

 اآلراء المجيزة لعملية إعادة التكافل . الفرع االول / 

بمميا تطبيايا بإ راااا راار ا التأمين ون وهم اآلراا الت  وجازل العمل بإبادك الت اهل هو ب ك هيصاال االساا،م  وهو صااايا وول تجربا 

( التجاريا ووساااسااو قول خبراا التأمين بعدم تم ن راار ا التأمين  39الت اهم  وال ي وجاز مسااألا  بادك الت اهل ه  راار ال  بادك التأمين)

ك هيصاال االساا،م  التعامل مي  الت اهم  من وداا خدماتًا  إ من خ،ل  جراا صاا ابا  بادك الت اهل ل لك وجازل هيأك الرقابا الرااربيا لب  

رر ال  بادك التأمين التجاريإ و ان  لك  تيجا ياجا رر ال الت اهل  لل رر ال  بادك التأمين التجاري لعدم وجود رر ال  بادك التأمين 

 -(:40الت اهم  و ا ل  جازك االبادك لدى الرر ال التجاريا بموجا ضوابط يجا التاييد بًا وه   اآلت )

ط الت  تدهي لرااار ال  بادك التأمين التجاريا ت ون بالادر ال ي يزيل الياجا وي تاميل ال سااابا الت  تدهي  لل اد   يد   ن االقساااا -و

مم ن اسات اداو لماابدك الااًيا )الياجا تادر بادرها( وه ا التادير متروك لمخبراا وويضاا تادير ال سابا الت  تضام ًا رار ا  بادك 

 التأمين من الخسارك إ

العمولا من رار ا  بادك التأمين التجاري وه  بدم تااضا  بمولا من رار ا  بادك التأمين التجاري و السابا ه   لك ون   ا تااا - ا 

رااار ا التأمين الت اهم  تؤدي خدماتًا لممراااتر ين و تأخ  المصاااروهال االداريا لمرااار ا م ًم هً ا يارض ون ي ون التعامل  

 بادك التأمين التجاريا بعاد مستال و إ ت ون ه اك صما بين المرتر ين ه  رر ا  ميصورا بين رر ا التأمين الت اهم  و رر ا  

 (41التأمين الت اهم  برر ا  بادك التأمين التجاري إ)

ًاا , ه جاد ون ه  التاأمين التجااري قاد جرى العر  ون  - ل  ون إ تادهي رااااار اا التاأمين الت ااهم  هاادادك بن اإيتيااطاال الت  ييتات ب

ن بجزا من االقساط المستياا لرر ا  بادك التأمين لماابما االخطار الساريا وو الطير م تًيا وتدهي ب ًا هاددك  تيتجز رر ا التأمي 

لرااار ا  بادك التأمين ومي  لك قد تم اإتااق بين رااار ا التأمين الت اهميا ورااار ال  بادك التأمين ه  الوقل الياضااار بمل ون 

 بالطرق المرروبا و تدهي لًا  سبا ربح إتستامر الرر ا الت اهميا ه ه اإيتياطال 

بدم تدخل رار ا التأمين الت اهميا ه  طرياا اساتامار رار ا  بادك التأمين القسااط  بادك التأمين المدهوبا لًا ,  ضااها  لل بدم   - ي 

 (42المطالبا ب صيا ه  بادد استاماراتًا وبدم المسؤوليا بن الخسارك الت  تتعرض لًاإ)

راار ا  بادك التأمين  قصاار مدك مم  ا وان ترجي الراار ا الت اهميا  لل هيأك الرقابا الرااربيا  مما ورادل  ون ي ون اإتااق مي   -ج 

 تجديد اإتااقيا مي رر ال  بادك التأمين التجارياإ

ك العمل بمل   راااا راار ا  بادك الت اهل تط   بن التعامل مي راار ال  بادك التأمين التجاريا ويوق  التعامل مي راار ال  باد -ح 

 (43تامين تجارياإ)

ت  ومن المجيزين البادك الت اهل لدى راار ال  بادك التأمين التجاري هيأك الرقابا الرااربيا لمراار ا العربيا االساا،ميا لمتأمين )اياك(ر وال

تدهعًا رار ال  بادك التأمين و راأل من قبل ب ك دب  االسا،م  وتايدل ب اد الضاوابط الم  ورك  إ و ًا وجازل اخ  بموإل االرباح الت  

 التجاري وت ال ه  مختم  ووجو الخير وإ تدخل ه ه ا موال ه  يساا الرر ا إ
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التاامين التكاات،ي اإلساااايمي ) قواعادد اتنياا اه مع  عباد الحمياد محمود البع،ي, ادد اا ال إبراهيم الرا ااااد,  أنظر   -  41 .1

 . 241-240, ص   2004نة بالتامين التجاري ( , الديوال ا ميري , الكويت , المقار
  -أنظر  د.العيد قريشي, مبدر سابا, ص 60 .42

جدة,  البراة ,  دلهمجموعة  , الجزء الخامس,اإلسايميةالمبارتية    ا ساالي غدة, بحوث المعامي  ا  أبود.عبد الساتار   - 43

 .75ص ,2004



إعادة التأمين التكافلي    
 

 
 

12 
 

وويضااا هيأك الرقابا الرااربيا لراار ا التأمين االساا،م  ه  ا ردن ويسااا ما قرره مجمد االهتاا ا رد   بمل  جازك  بادك التأمين لدى 

و وو جزديااو االباادك لادى رااااار اال  باادك التاأمين الت ااهم  ب ااااو بمل اليااجاا ت زل م زلاا رااااار اال  باادك التاأمين التجااري   ا تعا  ًاا  مياا ر بمي

 الضرورك إ 

 اآلراء غير المجيزة لعملية إعادة التكافل .الفرع الثاني / 

(ر 44ي يراااامل وراا بعض الااًاا )وهو الروي المخال  البايا العمل بإبادك التأمين الت اهم  لدى راااار ال التأمين التجاري و ان ه ا الرو

لتجاري  ضااها  لل روي المج ا الدادما لمبيوي العمميا واالهتاا ه  الساعوديار قد و دوا بمل م ي  بادك التأمين الت اهم  لدى رار ال التأمين ا

 التجاري بجميي و وابو ميرم إلما ه   لك من ميا ير رربيا ) الربا وا ل وموال الطير والطرر( بابتبار ون  تام التأمين 

 (45) -ويعد ون  بادك التأمين التجاري ه  صورك من صوره و بالتال  هًو ميرم مست دين لعدك يجت يم ن بيا ًا باإت :

بما ون راار ال  بادك التأمين التجاري ه  صااورك من صااور التأمين التجاري , هًو يراامل الميا ير الرااربيا )الربا وغيرها (  -و

 الًيدال و المجامي الااًيا بمل تيريمو ه، بد بدم المجوا  لل ه ه االبادك إوقد اتاال 

إ يجوز لرااار ال التأمين الت اهم   برام اتااقيال  بادك التأمين مي رااار ال التأمين التجاري بيجا من باا الضااارورال تبيح  - ا 

يال ه  ه ه اليالا إن الماصااااود الميتورال إن المع ل الراااارب  لمضاااارورك الت  يباح بمل وساااااسااااًا الميتور غير مت 

بالضاااارورك ه  بمون اال سااااان يداو ون لم يت اول المم وح همك وه ا يبيح ت اول الميرم , ويرون ليد ه اك ياجا ت زل م زلا 

الضاارورك من  جازك  بادك التأمين الت اهم  لدى راار ال التأمين التجاري إن ه ا االجراا المؤقل يخراال ون ير ن الراار ال  

 هميا ويؤدي  لل بدم قيام رر ال  بادك التأمين الت اهلإالت ا

يجا بمل راار ال التأمين الت اهم  ون إ تؤمن   هوق طاقاتًا و م ا اتًا وان إ تعتمد  لل زيادك  م تسااباتًا بالم سااا اليرام    - ل 

ربا ويتل ون  ان راابًا إن إن الربح ليد غايا و  ما وساايما ل لك ي بط  ون ت ون ه اك ضااوابط لميصااول بميو  إ ي ون هيو 

 (46ربًا الربًا ت زل م زلا الربًاإ)

اليمول البديما البادك الت اهل بأساموا رارب  ون الياجا المميا وو الضارورك ه  الت  دهعل رار ال التأمين الت اهم   لل  بادك الت اهل  -3

بمزاولتًا والت  بمل وساااسااًا صاادرل هتاوى بديدك من  لدي راار ال  بادك التأمين التجاري من اجل مزاولو وبمال التأمين المرخص لًا

  هيدال الاتاوى والرقابا الراربيا ل لك  ا ل إبد من  يجاد بديل رارب  البادك التأمين لدى رار ال التأمين التجاري وه ا البديل يمال يل

 : -هل وه   اآلت لمر مو  بادك التأمين وه  تمال ماتريال تأخ  بًا الدول من اجل تطور ص ابو  بادك الت ا

تأسايد اتياد بام لرار ال التأمين الت اهل بمل وسااد ون ي ون ه اك تعاون بين الرار ال و  ابا وايده م ًا التعاقد مي المؤمن   -و

لًم بن بايو الراار ال مي قبول بايو الراار ال لً ا التعاقد يسااا الجزا ال ي يخصااًا وهو ما يساامل )التأمين المرااترك( وول  

, هم ل لرار و لًا  متًا المساتاما و  ا يصال اتياد بين تمك الرار ال هتضام  ممًا  لل بعضاًا البعض لت ون   اإ تتاا المجمي

  مو وايده  ال طاقو تأمي يا مرتاعو وال ي بمل وساد يتوهر الططاا ال ي يتطما بمل ا خطاا الجسيما

ن م و ال ي إ تسااتطيي وي التأمين بالتضااامن بين راار ال التأمين الت اهميا ييي تتعاون بده راار ال   - ا  بمل اقتسااام الخطر المؤمن

 (47م ًا ون تتيممو بماردهاإ)

  راااا راار و  بادك التأمين الت اهم  برود مال  بير بمساااهمو المصااار  االساا،ميا و لك بما   راااا راار ال التأمين الت اهم     - ل 

ميا ها خيرك إ تساتطيي ون تؤدي وبمالًا  إ ترا ل يماو اإقتصااد االسا،م  هً  تدبم المصاار  والمؤساساال الماليا االسا،

 
 - من اآلراء الفقهية التي منعت إعادة التكاتل لدر  اااراا  إعادة التأمين التجاري هم ال من ا ساااتال عيسااا  عبدد ا  44

 محمد عبد ال،لي  الفرتور اعبد العزيز الخيا  اهو عضاو مج،س اإلتتاء ا ردني اأيضاا الداتور  اوات ع،يال ا الداتور

 إبراهيميز ا غيرهم ينظر تي للا  عباد الحمياد محمود البع،ي ا د.اا ال  ساااا،يماال إبراهيم ا الاداتور احماد حمااد عباد العز

.   249-247الرا د , مبدر سابا ,ص   
 - د.عبد العزيز خ،يفة القباار , إعادة  التأمين , العقبا  ا الح،ول , بحث مقدم لجامعة الكويت ا،ية الشاريعة , ص 26 –  45

27.  
  - أنظر  د. العيد قريشي , مبدر سابا , ص 61 .46
  - أنظر د. احمد سالم م،حم , مبدر سابا , ص 160 -47.161



السادد برر ل ميا الاا ون جامعا وهل البيل بميًم الس،م المؤتمر العمم  الس وي   

بتعاممًا مي راار ال التأمين الت اهم  وبمل وساااد  لك هعميًا ون تدبم ه ه الراار ال بإبطادًا الادرك الماليا بم  تيمل تبعال 

 سسال الماليا إالمخاطر الت  تعجز ب ًا رر و الت اهل بماردها ومن اجل  لك تُؤسند رر و  بادك ت اهل برود مال تمك المؤ

د راار و  بادك التأمين الت اهم  من قبل الي وما وي تاوم الدولا بتأساايد راار و  بادك التأمين لجميي راار ال الت اهل ه     - ي  تُأساان

الدولا وه  الت  تاوم باالرارا  بميًا ومراقبتًا لضامان ساير الرار ا بمل وهل ا ساد الراربيا ماابل ون تأخ  الدولا بمولا  

 الو الا و مم ن ون تاوم باستامار ه ه ا موال ه  مراريي ت مويا لمعالجو مرا ل بده هيًاإبمل العمميال التأمي يا  أجر ب 

اساتخدم الطرياا التعاو يا المبساطا البادك التأمين الت اهم  وه  ون تتبرح  ل رار ا تأمين ت اهل بمبمغ يت اساا مي ا خطار الت   -ج 

جمي تمك المبالغ تيل يد  دارك موااو مسااتأجرك ام تطط  الخسااادر الت  دهعل  ترم   لل تططيتًار ويدهي المبمغ مادما وبعدها يتم  

 (48).بن االخطار الميددك

تأسايد رار و  بادك الت اهل بمسااهما من رار ا التأمين الت اهم  المبارار ييي تأساد ه ه الرار ا برؤود وموال مرتاعار يسااهم   -ح 

موال ال بيرك بييي ت ون قيمو الساااًم هيًا  بيره لتمارد  بادك هيًا  ضااااها  لل رااار ال التأمين الت اهم  وصاااياا رؤود ا 

 ( 49الت اهلإ)

اما موق  المراااارح العراق  والاوا ين الماار ا  ميت  ن  ل من ضااااوابط الت تيم الت اهم  ه  العراق ومصاااار وجازل  بادك الت اهل لدى 

(  وما الاا ون الماليزي ها و لم 50مبررك تدبو لمايام بً ه االبادك )  الرار ال التجاريا برارط تع ر  بادتًا لدى الرار ال الت اهميا و ساباا

  يتطرق  لل ي م ه ه اليالا ه  قا ون الخدمال الماليا االساا،ميا , و ميت من خ،ل التطبيل العمم  لمراار ال الماليزيا و ًا وجازل العمل

 ب د تع ر وجود رر ال الت اهلإ

 التكافلي المطلب الثاني / عقود إعادة التأمين

ي،يت ون رار ال  بادك التأمين التجاري من ييي الوتياا تمتزم بان تؤدي  لل رار ال التأمين بوضاا ماليا يتال بميو وه ا العوض يتال 

 . دب د تيال الخطر وو ب د وقوح الخسارك المب يا ه  العاد ماابل االقساط الت  ياوم بدهعًا المؤمن لو يسا اآلليا المتال بميًا ه  العا

ل ن  جد ون باد  بادك الت اهل وان  ان هيو تعويض بن الضاارر ال،يل لممرااتر ين غير ا و يختم  ه  وساااسااو   و مب   بمل التبرح إ 

المعاوضاااو ر  و لك إن الع،قا التعاقديا بين رااار ال الت اهميا و رااار ال  بادك الت اهل ه   اد الع،قا بين المراااتر ين وبين رااار ال  

ببارك بن تو يل من قبل رااار ال الت اهل لرااار ال االبادك وبمع ل وخر ه  ت اهل لمت اهل ه  يين  جد ون الع،قا التعاقديا    الت اهل هً 

  : بين رر ال الت اهل و  بادك الت اهل تختم  من ييي الواقي العمم  وتتم ه ه الع،قا التعاقديا من خ،ل الطرق اآلتيا

 الفرع االول / إعادة التكافل على أساس عقد الوكالة الخالصة 

يتم ه ا العاد خ،ل قيام راار و  بادك التأمين الت اهم   بإدارك صاا دوق الت اهل ر ييي يضااي المرااتر ون االقساااط ه  صاا دوق الت اهل بمل 

ه ا الصااا دوق من ييي رهي التعويضاااال ومتابعا  وسااااد التبرح من اجل التعاون ه  توزيي االخطار وتاوم رااار و  بادك الت اهل بإدارك

 
  - أنظر د.عبد العزيز خ،يفة القبار , مبدر سابا , ص 32 -33 .48
  - أنظر د.عجيل جاسم النمشي , مبدر سابا , ص27 . 49
 - المادك  )20( من ضااوابط الت تيم الت اهم  العراق  " يتعين ع،  الشااراة أل  جري أعمال إعادة التأمين لدر  ااراا  50

أساا،وب الشاارااة بالمخا ر الل  با ااتراك  ااراا   كاتل أخرر تي  إل  اجودها يتم ال،جوء  عذرإعادة التكاتل ا تي حال 

لدر  ااااراا  إعادة   التأمين ع،  المخا ر التي  فوق القدرة االسااااتيعابية اتي حالة  عذر لل  يتم ال،جوء إل  إعادة التأمين

( من ضاوابط ت تيم التأمين الت اهم  ه  ساوق التأمين المصاريا " 16" والمادك )التأمين التجاري ا بمواتقة الرقابة الشارعية

)) ،تزم  ااااراة التنااتس التكاات،ي بال  كول إعماال إعادة التاأمين التكاات،ي البااااادرة عنهاا أا الواردة إليهاا متفقاة مع المبااد  

ا ،تزم  اراة التأمين التكات،ي بسساناد أعمال إعادة    .ا سااساية ل،تامين التكات،ي ا ابمقتضا   وجيها  هيأة الرقابة  الشارعية

التأمين الباادرة عنها إل   اراا  إعادة  أمين  كات،ي ا تي حال  عذر لل  ا  ساباب مبررة تيحا لشاراة التأمين التكات،ي 

ايشاتر  أل  تفا  ارا  عقود إعادة التأمين التي  عدها  اراة التأمين التكات،ي مع    .ق،يديةالتعامل مع  اراا  إعادة  أمين  

.مباد  الشريعة اإلسيمية  
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لا اإلتزامال بمل وسااد الو الا باجر وضااهو  لل ون رار و  بادك الت اهل يو ل  ليًا اساتامار وموال الصا دوق ماابل و ًا تساتيل وجره الو ا

 (51) باإستامار وي،يت ون موارد رر ال  بادك الت اهل ترتمل ه  وجره الو الا

لو الا الخاصاااا وان  ا ل تتال مي مباد  الراااريعا االسااا،ميا  إ و ًا تتضااامن الجًالا ه  تجديد وي من رااار ال الت اهل  وي،يت بمل ا

وو تساتيل الربح وو الخساارك ه  وموالًا المساتامرك بمل وسااد الو الا باإساتامار إ سايما ون ا موال إ تأت  بوقل وايد قد تأت  بعد سا و 

،    تم استامار ا موال ه   ا رًر ا ولل ولم ي ن قد دهي من ا موال  إ ا،ي رر ال ويصمل بمل ربح وبعد  ورًر وو تسعو ورًر هما 

ساتا وراًر وخرى اساتامرل ه  مراروح ثخر وقد دهعل وربي رار ال وخرى اراترا ًا وبعدها خسار المراروح ه ا يتع ر يسااا ا رباح  

التمييز بين اراترا ال رار ال الت اهل  ون الصا دوق بعد اإراتراك ي ون لو راخصايو  والخساادر بال سابا لممراتر ين وضااهو  لل صاعوبا

ابتباريا و  ا ورد ا ون  يسااا  ل مرااترك يياسااا بموجا تاريب دهي ارااترا و ي ون ا مر و ار صااعوبا ها  ه ه اليالا ييل لراار ال  

اراترا ًا  ام، يتل وان تم صارهًا بمل رار ال وخرى مراار و  الت اهل الم سايبا من  بادك الت اهل والت  لم تطالا بتعويضاال ون تسايا  

  ه  الص دوقإ

وي،يت ويضااا و ًا تاتح المجال واسااعاو بمل المجازها بأموال المرااتر ين هإ ا ضاام ل راار ا الت اهل وجرك الو الا باإسااتامار هأ ا يُخراال  

تامار وه ا يمال مر ما ه  ص دوق  بادك الت اهل وبمل مستابل ه ه  بميًا التاريط ه  بمميال اإستامار هً  ه ا إ تبيي ه  وولويال اإس

ح الراااار ال , وه ا ا مر ياما مبدو الت اهل الاادم بمل التبرح  لل باد قادم بمل ا سااااترباح إساااايما ان الاادض التأمي   بما هيو من وربا

 استامار يعود بمل المرتر ين وه ا تيايل بمل مبدو المااوضا إ

 إعادة التكافل على أساس عقد الوكالة المعدلة  /  نيالفرع الثا

  وتتم من خ،ل قيام راار و  بادك الت اهل بإدارك صاا دوق  بادك الت اهل وويضااا بدهي التعويضااال ومتابعو المطالبال ماابل وجرك يتم تيديدها

د الو الا الخالصاا هو اراتراك رار و  بادك الت اهل  مساباا بين رار ال  بادك الت اهل ورار ال التأمين الت اهم  ل ن اإخت،  بي ًا وبين با

ادك مي رار و التأمين الت اهم  ه  الاادض التأمي   وو ما تسامل )م اهأك االدارك( وه ا ي ون ه  الو الا المعدلا وي،يت ون موارد رار ال  ب

و  ليًا م اهأك ا داا   .التأمين الت اهم  تتمال بأجرك الو الا مضاها

  الثالث /إعادة التكافل على أساس عقدي الوكالة و المضاربةالفرع 

خ  وجرك  وه ا الع،قا التعاقديا ه  رار ال  بادك الت اهل  تتال مي باد الو الا الخالصاا وه ا ه  ما يتعمل بإدارك ال رااطال التأمي يا ماابل ا

ل ن تختم  من ييي المضاااربا    تاوم بدور المضااارا باسااتامارها    ربالو الا وه ه ا جرك تاتطي من ارااترا ال صاا دوق  بادك الت اهل

 وي ون اإسااتامار بجزا من وموال   بادك الت اهل ماابل  ساابو من االرباح الت  يتم تيديدها مسااباا مي راار و الت اهلر وي،يت بمل الو الا

و الا الخالصاا يضاا   ليًا و ًا تخال  الارارال الااًيا المعدلا والت  تاوم بأخ  قساط من الاادض التأمي   هً  تتضامن  ال م،يتال ال

 (52) .والت  تيرم ا خ  من الاادض التأمي     و ممك لممرتر ين وان ا خ  من الاادض يعد اخ  مال الطير و يعد باط،و 

دًم ون ي ون رود المال  وي،يت بمل المضاااربا و ًا تخال  ما هو موجود ه   تا الااو بخصااوص رود المال ييي إ يجوز يسااا ورا

ويرترط إ اا  باد المضاربا والتم ين المضارا    3/7دي ا لرا المال بمل المضارا وو غيره وه ا ما يبي و هيأك المياسبا والمراجعا رقم  

 بادك الت اهل  من التصار ر تساميم رود مال المضااربا لو  مو وو بعضاو وو تم ي و من التصار  هيو و  ا ومع ا ه  رار ال الت اهل ه  يالو  

العام هً  تدهي اراااترا اتًا ه  مدد زم يو مختماا بعد التوقيي بمل العاد وه ا المضااااربا سااات ون بمل جزا من رود المال والجزا ا خر  

 ي ون دين بمل بعض رر ال الت اهلإ

يو ابتباريو ي ون ه  ه ه اليالا و  ا  ا ل جزا من رود المال همن يساتيل الربح ه  المضااربا من المراتر ين و  ا  ان لمصا دوق راخصا

الربح لمجميي و  ا قم ا ون ال ي يأخ  ربح المضااربا هع، قد دهي اراترا و هايو  را ال ه  رد هادض الت اهل لمن لم يطما وي تعويضاال وو 

يعد مجازها بأموال  رد  امل اإرااااتراك ه  الت اهل لمن ساااايا من  بادك الت اهل قبل المطالبا بالتعويضااااال وه ا ا مر ه  المضاااااربا 

المرااتر ين من اجل تيصاايل ا بر قدر مم ن ه  ه ه الطرياا وبمل وساااد  لك يتيول المرااتر ون من متبربين يًدهون  لل التعاون  لل 

مسااتامرين يًدهون اإسااترباح واسااتعادك ا بر قدر مم ن من الاادض التأمي   وان اخ  ه ه ال ساابا يزداد ا مر و ار صااعوبا وب لك ت ون 

 
- أنظر ساعيد  أبو هرااد ، إعادة التكاتل ع،  أساا  الوديعة  ، بحث مقدم التأمين التعااني إبعادد-  أتاقه  -اموق  الشاريعة  51

.٧-٤م ،ص ٢٠١٠تريا  ١٣-١١اإلسيمية منه ، ا ردل   
52- Tobias Frenz , younes soualhi , Takaful and Retakaful - Advenced principles edition,  IBFim 

and MunichRe, Kuala Lumpur,  2010 , p137. 



السادد برر ل ميا الاا ون جامعا وهل البيل بميًم الس،م المؤتمر العمم  الس وي   

مر  لراار ال الت اهميا ا،ي بوادد ا ول الو الا بن ودارك رااؤون التأمي يا والاا   من المضاااربا والاالي الياهز وو م اهأك ا داا وه ا ا ا

 .يؤدي  لل اإستيوا  بمل ارترا ال الص دوق

 

 

 الفرع الرابع /إعادة التكافل على أساس عقد الوديعة  

 بادك الت اهل وال ي تعد ارترا اتو وديعا )يد ضمان( ماابل وجركر  ما تاوم باستامار وموال الوديعا   تعد رر و الت اهل و يمو الدارك ص دوق

وت ون جميي العوادد ممك لًا والاادض ي ون من يل رااار ال التأمين الت اهم   إ   ا  ان ه اك اتااق مي رااار و  بادك الت اهل  بمل  بااا 

 -: الت اهل    تاوم  بادك الت اهل بمل وساد الوديعا بمل وساد الع،قال اآلتي جزا م و ل،يتياطال وو من اجل  بادك ا

 جميي المرتر ين يرار ون ه  ص دوق الت اهل بمل وساد التبرح وي ون لمص دوق الرخصيا اإبتباريا إ  -1

 ب،قا المرتر ين ه  رر ال الت اهل تاوم بمل وساد الو الا الخالصا وو المعدلا والمضاربا إ  -2

ل المراتر ين رار ال الت اهل بمل اراتراك مي رار ال  بادك الت اهل و تراترك رار ال الت اهل مي رار ال  بادك الت اهل  يو  -3

 بمل وساد الو الا بإدارك  راطال  بادك الت اهل ماابل اجر الو الا إ

الوديعا المضاامو ا وه ا ه ه   ون الع،قا التعاقديا هيما تتعمل بأموال الصاا دوق بدا التعويضااال ووجر الو الا ه  بمل وساااد  -4

 الوديعا تربو اليساا المصره  المرترك بي م الرخصيا اإبتباريا إ

إ ي ون ه اك تدخل من قبل رار ال الت اهل ه  طرياو اساتامار رار و  بادك الت اهل االقسااط  بادك الت اهل المساتامر بييي إ   -5

 ن مسؤولا بن ويا خسارك قد تتعرض لًا  إتطالا بأي  صيا ه  بادد استاماراتًا ر  ما و ًا لن ت و

يجوز لراااار ال الت اهل ون تساااايا من صاااا دوق  بادك الت اهل بيسااااا اإتااق وتسااااترد  صاااايبًا من المرااااار ا بعد دهي    -6

 (53التعويضالإ)

 ون رر ا  بادك الت اهل تمتزم بإقراض رر ال الت اهل ه  يال العجز ه  الص دوق بن تططيو المستياال  -7

 مي   يعود ب اممو  لل رر ال الت اهل ر  إ   ا تم اإتااق باالبااا بمل قسط  ل،يتياط وو المرار ا ه   بادك الت اهلالاادض التأ -8

ون وان الراجح ه  بمميو  بادك الت اهل ه   قيامًا بمل باد الوديعا ومساوغال ه ا ا مر ا و مواهاا لمت يي  الرارب  لموديعا ال اديار     

هو  دهي الراا ا لميات وان يد صااايبًا يد وما ار وي من اخ  وديعا الطير وجا بميو ياتًا وبدم التصاار  هيًا    ون  وصاال الوديعا لطا

الااًاا وجازو اإسااااتعمال هيًا واختماوا هيما   ا  ا ل مما يسااااتًمك باإسااااتعمال ييي  ان راي الجمًور بمل و ًا )باريا مجازاو قرض  

ًاا وديعاا مضااااامو و ر ومن   يايااا(ر وما الماال ياا هااد وجازل ًاا بالوديعاا ول   التصااااار  ه  المامياال لمااادر بمل ردها واباوا بمل تساااااميت

المساوغال  ا خرى ه  اسات ادها   لل ممارساال المصاار  االسا،ميا ييي تاوم المصاار  االسا،ميا وإسايما هيًا يتعمل باليساابال 

لمضاامو ا والت   تم ن صااايبًا اسااتعادتًا متل راااا وو ب اا بمل رااروط متال الجاريا بمل وساااد الوديعا المأ ون ه  التصاار  هيًا وا

 بميًا ه  العادإ

و المصاار  االسا،ميا تادم الخدمال بمل وسااد الو الا بن المودح ييي يتال المودح مي المصار  بمل دهي وقسااط وو رساوم الاواتير 

لجًا الت  تدهي  ليو الاواتير و ال ا مر بال سابا لرار ال  بادك الت اهل  وغيرها ماابل اخ  وجرك المصار  ب اا بمل و التو يساا  وبيا ا

 (54ه  ما يخص ص دوق المرتر ين ه  رر ال  بادك الت اهل و دهي مستيااتًم إ)

 

ضامن نداد حول  الوديعة أساا التامين ع،    إعادة مداخ،ه بعنوال التأمين التكات،ي اد. الساعيد بو هرااة  , أنظر  - 53 .1

 .7-5, ص     ٢٦-٢٥ الفترةاالتلبيا ، جامعه ترحا  عبا  ،   النظريةمؤسسا  التأمين التكات،ي ا التأمين التق،يدي بين  
 - أنظر هامل دلي،ه , دار إعادة  التكاتل تي الحفاظ ع،   وازل  اااراا  التأمين التكات،ي , مج،ة البحوث االقتباااادية ا 54

.  401, ص  2016المالية , جامعة ترحا  عبا  , الجزا ر ,   
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لمع،قا التعاقديا بين ل ن ي،يت ون باد  بادك الت اهل بمل وسااااد الوديعا إ يمط  العاود ا خرى و ل  و يمال بدي،و من البدادل الضاااابطا  

 رر ال الت اهل و بادك  الت اهلإ

 

 

 

 

 الخاتما  

  -توصم ا من خ،ل بيا ا الموسوم " بادك التامين الت اهم " الل مجموبا من ال تادت والتوصيال وه   ا ت  :

 ال تادت  ووإ / 

الت اهل ه  بمميا تا يا تساابد الرار ال ه  تططيا ا خطار ييي تاوم بتيّول  ل وو جزا من مخاطر صا دوق     بادكان بمميا   -1

 ك الرر ا  لل مياتو  بادك التأمين لدى ودارك رر و وخرىالتأمين الت اهم  بن طريل  دار

تُوجاد وسااااايمتاان الباادك التاأمين الت ااهم  وهماا  باادك الت ااهال اإ تااادياا "غير ال سااااابياا" وتع   يرياا العمال وهل ل،ختياار الير ,  -2

ساااامل باالجباريا ل ل من المؤِمن و معيد  والاا يا  بادك الت اهل اإتااقيا )ال ساااابيا( تتميز ه ه الوساااايما بالطابي االلزام  ل لك ت 

التأمين وبموجبًا تمتزم راااار ا  بادك التأمين الت اهم  بابول جميي االخطار الت  تاي ضاااامن  طاق اإتااقيا المبرما بي ًا وبين  

 رر ال التأمين الت اهم 

ًاا لادى تتماال بممياا  باادك الت ااهال باياام المؤمن المباارااااار بتططياا ا خطاار الت  تاوق قادرتاو ا -3 إساااااتيعاابياا من خ،ل  باادك تاأمي 

 رر ال وخرى وه  رر ال  بادك التامين الت اهم إ 

توجد بدك اخت،هال بين  بادك الت اهل و بادك التأمين وه  من ييي المراااروبيا, ومن ييي طبيعا العاد, وطرياو اإساااتامارر   -4

 وبموإل االبادك إ 

تباي ل اآلراا بصادد  بايتو ويرمتو, هالبعض وجاز العمل بإبادك الت اهل والبعض ا خر لم يجزه هًو ميرم مسات دين لعدك يجت   -5

 بًال اليرامإيدخمو ه  ر

باود  بادك التأمين الت اهم   تتمال بعدك ب،قال وه   بادك الت اهل بمل وسااد باد الو الا الخالصاا ,و بادك الت اهل بمل وسااد   -6

 باد الو الا المعدلا ,و بادك الت اهل بمل وساد بادي الو الا و المضاربا , ووخيرا  بادك الت اهل بمل وساد باد الوديعا  

 

 التوصيال  اا يا / 

 ضرورك  تباح ا ساليا الا يا العمميا المعاصرك ه  قياد المخاطر وايتمال يدواًا وتادير اإرترا ال لًا  -1

 ضرورك العمل بمل  صدار قا ون برأن التامين الت اهم  و بادك التامين الت اهم  بما يتمارل مي التطورال الدوليا ه  ه ا المجال   -2

تامين الت اهم  ه  واادل التامين وبيان خصاادصاو بوضاوح والعمل بمل  زالا الرابًال والمبد ضارورك  براز مرت زال ووساد ال -3

 من اجل يمايا المؤمن لًم إ

ضااااارورك تدريا ال وادر العاامماا ه  مجاال  بادك التاأمين الت ااهم  بمل التا يال والت  ولوجيا ه  مجال التأمين الت اهم  لميد من  -4

ًاا  ا خطاار ال ااتجاا بن العمال المصااااا ًاار ولمياد من تمويال االرهااا بن طريل غسااااايال ا موال من ج ره  اإل ترو   من ج

 وخرىإ
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 المصادر 

 ووإ / المصادر العربيا 

 إ 2015ايمد سالم مميم ر  بادك التأمين وتطبيااتًا ه  رر ال التأمين االس،م  ر  دار الاااها لم رر والتوزيي ,  -1

االسا،م  , دراساا هاًيا تبين ياياا التأمين التعاو   بصاورتيو ال تريا و العمميا و مياسابتو ه  رار ال  ايمد ساالم مميم , التأمين   -2

 إ 2006,  1التأمين االس،م  , دار االب،م , ط

 .١ماار و جامعو ال ويلر ال ويلر طايمد رر  الدينر وي ام التأمين ه  الاا ون والاضاار دراسا  -3

 ري, الوسيطر, الجزا السابي, الاسم الاا  , م رأك المعار إدإ  ايمد ببد الرزاق الس ًو -4

 العمم ر رر ا التأمين االس،مياإميمدر الصبانر التأمين الت اهم  االس،م  من الت يي  الررب   لل التطبيل  ايمد    -5

 إ 2007ا وللر  بًاا بًيت ر رير  بادك تامين  بين ال تري والتطبيلر دار الاااها لم ار والتوزيير بمانر  الطبعا -6

دإ الساعيد بو هراوك ر مداخمو بع وان التأمين الت اهم  و  بادك التأمين بمل وسااد الوديعا ضامن  دوه يول مؤساساال التأمين الت اهم   -7

 ابريلإ ٢٦-٢٥و التأمين التاميدي بين ال تريا والتطبيل ر جامعو هريال بباد ر الاترك 

وموق  الرااريعا االساا،ميا م و ر  -وهاقو   -سااعيد وبو هراوه ر  بادك الت اهل بمل وساااد الوديعا  ر بيي مادم التأمين التعاو    بعاده -8

 إم ٢٠١٠هريل  ١٣-١١ا ردن 

التجاري   صاالح العم ر ساميح اليسانر معالم التأمين االسا،م  مي تطبياال بمميو لرار ال التأمين االسا،م ر دراساا هاًيو لمتامين -9

 إ 2010ر دمرلر ١واالس،م ر دار ال وادرر ط

 إ 1987دإالصديل الضرير , التأمين التجاري و  بادك التأمين , بيي من  بمال ال دوك الااًيا ا ولل لبيل التيويل ال ويت  ,  -10

 ا الرريعا إوبادك التامين , العابال و اليمول , بيي مادم لجامعا ال ويل  مي ببد العزيز بن بم  الطامدي ,  -11

بجيل جاسااام ال رااام  ر بيي  بادك التأمين االسااا،م  العابال ويمول ر بيي مادم  لل المؤتمر ا ول لمتامين الت اهم  ر ال ويل ر   -12

 إ٢٠٠٦هبراير ر  ٢٠-  ١٩الاترك من 

ن الت اهم  ر ال ويل ر  بيي  بادك التامين االسااا،م  العابال ويمول ر بيي مادم  لل المؤتمر ا ول لمتامي بجيل جاسااام ال رااام  ر  -13

 إ ٢٠٠٦هبراير ر  ٢٠-  ١٩الاترك من 

ودإوادال  براهيم الراراااااد ر  تاام التاأمين التعااو   الت ااهم  االسااااا،م  قواباد وه يااتاو مي المااار اا باالتاأمين   البعم بباد اليمياد ميمود   -14

 التجارير مطبعا الديوان ا ميرير ال ويلإ

 إ2004دإببد الستار وبو غدك, بيوي المعام،ل وا ساليا المصرهيا االس،ميا, الجزا الخامد, مجموبا دلو البر ا , جدك,  -15

 بد العزيز خمياا الاصار ,  بادك التأمين , العابال و اليمول , بيي مادم لجامعا ال ويل  ميا الرريعا إدإب -16

بم  بن بباد العزيز الطاامدير  بادك التاأمين والباديل االسااااا،م ر المجماا العربياا لمادراساااااال ا م ياا والتادريار جامعاا  اي  العربياا   -17

 إ1428ر 44ر العدد 22لمعموم ا م يار المجمد 

 إ 2006بم  يسين الدين الاره داغ  ر  التأمين االس،م  دراسا هاًيو تأصيمو ر دار البرادر االس،ميار بيرول ر   -18

مياضارال ه  التأمين والتأمين الت اهم  ر جامعا الصاديل بن يي  ر  ميا العموم اإقتصااديا والتجاريا وبموم التسايير  العبد قريرا  ر  -19

 إ2017ر 

 

 إ ١٩٧٥دإ غريا الجمال ر التأمين ه  الرريعا االس،ميا والاا ون ر دار اإتياد العرب  لمطبابا ر  -20
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 إ 2006هادز ايمد ببد الريمن ر ضما ال ياوق المؤمن لًم لدى رر ال التأمين ر دار ال ًضا العربيا ر الااهرك ر  .  -21

إ وبو السااعود ايمد ر باد التأمين بين  110ر ص2014الطبعا ا وللر    م عم خااج ر مدخل لدراسااا التأمينر  م تبو التأمين العراق ر -22

   .  2009ر مصر ١ع  ر االس  دريا ر طال تريا والتطبيل ر دراسا تيميميو رامما ر  دار الا ر الجام

الل الممتال   ميماد ايماد زيادانر رااااار اال  باادك التاأمين ت ااهم  ه  دول مجمد التعااون الخميج ر الواقي والتيادياالر بياي ماادم - -23

 إ٢٠١٤/ ماي/ ١٩ – ١٨ الخامد لمتامين التعاو  ر وبو تب ر

 إ2005الجامع ر  االس  دريا ر دإ  بيل ميمد مختارر   بادك التأمينر  دار الا ر   -24

التمويل ال ويت  ل دإ وهبو الزييم ر الضوابط الرربيا لصور وباود التأمين بمل اليياك و بادك التأمينر بن  بمال ال دوك الااًيا لبي  -25

 إ  ١٩٩٥ر 

ريال  هامل دليمو , دور  بادك الت اهل ه  الياات بمل توازن رار ال التأمين الت اهم  , مجما البيوي اإقتصااديا و الماليا , جامعا ه -26

 إ 2016بباد , الجزادر ,  

 إ2010, بمان , طبعا ا وللهيام يامد المصاروك , الم تال ه  ررح باد التأمين , دار  اراا لم رر والتوزيي, بمان, ال -27

 . ٢٠٠٦ر  ٤ر  العدد ٢٤مجمد ياسين  اتم يسنر  بادك التأمينر بيي م رور ه  مجمو جامعو بابل العموم اال سا يار  ال  -28

 

 اا يا / المصادر اإ  ميزيا 

 

-  1- Ahmed Salem Mulhim , Ahmed Mohammad Sabbagh , the Islamic insurance theory and practice- 

Jordon 2005إ 

   

2  -Tobias Frenz , younes soualhi , Takaful and Retakaful - Advenced principles edition,  IBFim and 

MunichRe, Kuala Lumpur,  2010 إ. 

 

 


