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 ملخص

مين التكافلي ودورها أتمحور الهدف من موضوع دراستنا التعرف على مقومات نظام شركات الت 

 ضمن حتمية ورةضر  التكافلي التأمين شركات خدمات أضحتفقد . ستدامةامل في تحقيق التنمية

 مباشرة ر أن هذا القطاع من القطاعات التي لها عالقةتباالع يث،حدال الاقتصادي النظام متطلبات

املالية التي  املخاطر من والتقليل ألاخرى، وذلك ملا يعود له من أهمية في الاستقرار املالية بالصناعات

 .بهاسههدفة املب في عدم تحقيق التنمية ن اقتصاديات البلدان والتي قد تكون سبني منها العديد ميعا

 التحديات وأهمشركاته  أنواعالتكافلي وعن  مختصرات عن التأمين لعرض لةملداخهذه ا ءتفجا

 .مع إلاشارة لحالة شركة سالمة للتأمينات في الجزائر تواجهها، التي

 .التنمية املستدامةالتجاري؛  التأمين التكافلي؛ التأمين :الكدمات املفتاحية

 Q02؛ Q01 ؛JEL : O29 اتتصنيف

Abstract 

 The objective of our study is to learn about the components of the Takaful insurance system 

and its role in achieving sustainable development.  
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Takaful insurance services become a necessity within the requirements of the modern 

economic system, considering that this sector is directly related to the other financial 

industries, because it is important in stabilizing and reducing risks that many countries' 

economies may suffer, which may be the reason for not achieving the desired development.  

Keywords : Takaful Insurance; Commercial Insurance; Sustainable Development. 

JEL Classification Codes: O29; Q01 ; Q02 

 

  : مةمق .1

 في ألاهمية بالغ دورا يلعب فهو ألايام، هذه ألاعمال قطاعات أكبر من التأمين قطاع يعتبر

ملا حققه من انجازا املستدامة فقد بات من متطلبات التنمية . والعمل الحياة نواحي شتى

طاع نميز لهذا القو  ألاخرى، الاقتصادية القطاعات بين إستراتيجيا موقعا يحتل ات جعلتهامسهوإ

 العالم أنحاء جميع في كبيرا مين التكافلي الذي عرفت صناعته توسعاألفين منهم التنوعين مخت

 نم النوع هذا بتقديم الاهتمام إلى العالم في شركات التأمين بكبرى  ودفع نمو، معدل مع تضاعف

 في اركةاملش ألاطراف جميع مصلحة ويعظم املخاطر من يقلل تأميني مناخ من توفره ملا الخدمات،

مين أماهو ال ور الذي تدعبه شركات الت: وعليه يمكن طرح إلاشكالية التالية. يةالتأمين العملية

 ؟املست امةالتكافلي في تحقيق التنمية 

ال في تحقيق التنمية تأمين التكافلي دورا فعايؤدي ال: الفرضية آلاتيةت صياغة تم :الفرضيات

 .ااملستدامة من خالل الوظائف التي يؤديه

مين التكافلي الذي يعتبر نوع من أأهمية بحثنا في محاولة التعريف بالتتكمن  :همية البحثأ

مين التجاري، كما نجده أمين والذي ظهر مؤخرا وله العديد من املميزات جعلته يتميز عن التأالت

قطاعات الللعديد من  تهمن خالل مساندستدامة تنمية املهم بشكل كبير في تحقيق السا

 .يةتصادالاق

 .دراستنال باعتباره ألانسباعتمدنا في البحث على املنهج الوصفي التحليلي  :املنهج املستخ م

مين أماهية الت لعرضاملحور ألاول خصص محاور،  ةإلى ثالث تم تقسيم البحث :هيكل البحث

في حين ، التكافلي في تحقيق التنمية املستدامة بدور التأميني، أما املحور الثاني اهتم تكافلال
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التأمين التكافلي في شركة السالمة للتأمينات بالجزائر  للتعرف علىاملحور الثالث  خصص

 .ومنتجاته وتحدياته

 ميل ما لتعويض بينهم فيما املشتركين لتكافل تكافليا التأمين يسمى :التكافليمين أماهية الت  .8

 التأمين أيضا يسمى كما أيضا، ذلك في املشتركين لتعاون  اونياتع يسمى كما مخاطر من بأحدهم

 فضال منه، املؤمن الخطر وقوع عند بأحدهم تلحق التي ألاضرار تحمل في املشتركين لتبادل التبادلي

، 6112، أشرف) له واملؤمن املؤمن صفتي بين يجمع املشتركين هيئة من عضو كل كون  عن

 (111ص

  :ليالتكاف نشأة التأمين    .0.8

 لهذا بدنه، أو ماله في إلانسان حياة تصيب ومخاطر كوارث من لوتخ ال الحياة أن شك ال

 املال بعض يدخر فقد خطر، من إليه يتعرض ما ملواجهة عالجية ووقائية أ وسائل إلى إلانسان يلجأ

 لجأ لهذا ،الضرر  يجبر ال ثم ومن يا،جزئأو  كليا يهلك قد املال هذا أن إال الحياة، أقدار ملواجهة

 نشأة مع نشأ وقد تعاونيا، بدأ ما أول  التأمين أن الباحثين بعض ويرى  .رالغي عون  إلى إلانسان

 والرغبة الخير وحب كالسخاء، فطرية أو إنسانية لدوافع فرديا إما بسيطة، صورة في ذاته إلانسان

 ألافراد من مجموعة بين جماعيا أو القبيلة، أو رةسألا  أفراد بين عائليا أو وي،ر ألاخ الثواب في

 من بنوع التعاون  هذا تطور  ثم واقتصادية، اجتماعية لعوامل نتيجة مشتركة ملخاطر رضيناملع

 هذه حصيلة ومن معينة، اشتراكات أعضاؤها يدفع تعاونية تأمين جمعيات صورة في التنظيم

 .همال أو أعضائها أحد على تقع التي ألاضرار أعباء الجمعية تتحمل الاشتراكات

 أقدم وهو الخير، على التعاون  صور  منة كصور  الحاجة إليه دعت التكافلي التأمين إن

 الخاصة الدراسات وذكرت .التعاون  ةلفكر  التأمين أنواع أقرب وهو .إلاطالق على التأمين أنواع

 منظا أول  صدر حيث الداملي قبل العاشر القرن  في ظهرت قد كانت لهة صور  أقدم أن بالتأمين

 إلقاء عن الناش ئ الضرر  بتوزيع قض ى وقد امليالد، قبل 916 معا رودس في العامة بالخسارة يتعلق

 تلك في املشحونة البضائع أصحاب على حمولهها لتخفيف البحر في السفينة شحنة من جزء

 .السفينة

 أن مقدمته في خلدون  ابن ذكره ما إلاسالم قبل العرب عند التكافلي التأمين صور  أقدم ومن

 والصيف الشتاء رحلتي ففي املتعددة صوره منة صور  من أكثر في املمتلكات تأمينات عرفوا العرب

 أو يهلك أي الرحلة أثناء جمل له ينفق من تعويض على بينهم فيما يتفقون  القافلة أعضاء كان
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 من حققه ما بنسبة نصيبا عضو كل يدفع بأن وذلك الرحلة عن الناتجة التجارة أرباح من يموت

 تبور  من تعويض على أيضا يتفقون  كانوا كما ألاحوال، حسب لةالرح في رأسماله بنسبة أو أرباح

شنشونة، ديسمبر ) .هانفس السابقة بالطريقة جمله نفوق  نتيجة منهم ( أو تكسد أي) تجارته

 .(7-2، ص6116

 كانوا الذين التجار مجموعات لهتفع كانت ما أيضا القديمة التكافلي التأمين أشكال ومن

 أو تعاونية جمعية إنشاء على بينهم فيما يتفقون  كانوا البحار حيث اءور  من يصدرون أو يستوردون 

 وقد رأسماله، في نقص أو خسارة تصيبه من بتعويض ألاعضاء يقوم أن عليها يترتب اتفاقيه عقد

 أي في ودخولهم أموالهم رؤوس تصيب قد التي ألاخطار من إليه يتعرضون  كانوا ما ذلك على دفعهم

 وهو ألاعضاء مجموعه من الضمان يطلب منهم عضو كل فكان سلعهم، الانتق مراحل من مرحلة

 التأمين هذا في املشتركون  الجماعة فأفراد .أخطارهم أعضاء من لغيره معهم يضمن نفسه الوقت في

 متقدم مستوى  إلى التعاوني بالتأمين العمل تطور  وقد .بعضا بعضهم أخطار على التأمين يتبادلون 

 شركات فيه التعاوني التأمين إدارة على تعمل حيث إلاسالمية التأمين تشركا أساسه على أسست

 .معها واملتعاقدين الشركة بين متبادلة التزامات تنش ئ تعاقدية وبصورة متخصصة

 أخذ حتى وتطور  القدم منذ إلانسان ضروريات من التكافلي التأمين أن يتضح وبالتالي

 املشاركة ألاطراف كافة بين والتعاون  املشاركة على قائم جديد إطار إلى وصل حتى عديدة، أشكاال

 .(7-2، ص6116شنشونة، ديسمبر ) التكافلي التأمين شركات مسمى تحت النظام هذا في

  :التكافلي وخصائصه نيالتأم مبادئ  . 8.8

 .فليلعنصر ملبادئ وخصائص التأمين التكاخصص هذا ا           

 یجب إلاسالم نظر وجهة شرعا من جائزا التأمين عقد یكون  حتى :مبادئ التامين التكافلي 0.8.8

 (7-2، ص6116بن منصور، ديسمبر :)التالية الشروط على وفریت أن

 له املؤمن یلتزم بحیث معاوضة، عقد أنه أساس على التجاري  التأمين یقوم : الربا تفادي -أ 

 نهأضرر، أي بدفع التعويض في حالة وضوح ال تزم املؤمناملقابل يل وفي أقساط، بدفع

مين أوهناك مواقع أخرى للربا نجدها في الت .م تساوي البدلينوفيه ربا لعد معاوضة عقد

كبر من أعلى الحياة، عندها يتوفى املؤمن له يتحصل أهله على مبلغ تعويض قيمته 
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 بدفع بالتبرع یقومون  تكافلیةلا الجماعة أعضاء املقابل وفي. مجموع ألاقساط املدفوعة

 .هللا وجه ابتغاء ذلك في وحافزهم البعض بعضهم عن والغبن ضرر ال رفع یةنب اشتراكات

ه والغرر، الجهالة على التجاري  التأمين نظام یقوم :والغرر  الجهالة تفادي -ب 
ّ
 التعاقد عند ألن

 یجهالن له واملؤمن املؤمن أّن  كما ال، أم مبلغ التأمين على سیحصل إذا ما یجهل املؤمن

 أما الخطر، سیحصل ومتى سیدفع منهما ماذا كل یجهل ى أخر  حیةان ومن التعویض، مقدار

 .شرعا محرم وهو ألاجل في یدخل الغرر 

 له املؤمن یقوم أن مثل والخسارة، الكسب احتمال هناك حیث :واملراهنة املقامرة تفادي -ج 

  معين قسط بدفع
ا
 .املراهنة أشكال من وهذا املستقبل في أكبر قیمة على یحصل أن في أمال

 لم ما له ملكا یضل یدفعه ما وأن له، واملؤمن املؤمن صفة یأخذ التكافلي، لنظاما في أما

 عن إخوانه من تبرعا یعتبر تعویضات من یأخذ ما أن كما خسارة، أو تحدث تعویضات

 لروح تأكیدا خاطر طیب

 .واملراهنة امرةاملق شبهة تنتفي وبالتالي والترابط، التكافل -د 

 في التجاري  التأمين أقساط أموال فائض استثمار یتم :مةاملحر  الاستثمارات تفادي -ه 

  تحقق التي املجاالت
ا
 وضع أو ال، أم شرعا جائزة كانت إذا النظر عما بغض عالیة، أرباحا

 ئضفا استثمار فیتم النظام التكافلي في أما (.الربا)فائدة  مقابل البنوك في ألاقساط أموال

 واملجتمع لألعضاء الخير تحقق والتي الربا، عن دةیبعال الشرعیة الاستثمارات في الاشتراكات

 .معا

  :التأمين التكافلي خصائص 8.8.8

 ( 17-11، ص6112-6112عامر، :) تتمثل خصائص التامين التكافلي في العناصر التالية             

تراكات يتبرع به ملن الاش له منألن ما يدفعه املؤمن : عق  التأمين التكافلي عق  تبرع -أ 

ؤمن له، فاملشترك ال يقصد بعقد التأمين ربحا أو تجارة، وقد يصيبه ضرر من بقية امل

ترتب على اعتبار عقد التامين التكافلي عقدا من عقود التبرعات أثرا في غاية ألاهمية، 

 ر علىالغر  وهو وجود شبه إجماع بين الفقهاء املعاصرين على جوازه، وذلك لعدم تأثير 

 عقود التبرعات؛

ن أعضاء التأمين التكافلي يتبادلون أحيث : فة املؤمن واملؤمن له لكل عضواع صاجتم -ب 

ؤمن ، فهم في نفس الوقت مؤمنون ومؤمن لهم، واجتماع صفة املمين فيما بينهمأالت
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واملؤمن له في شخصية املشتركين جميعا، يجعل الغبن والاستغالل منتفيا، ألن هذه 

 عيها؛ملوضوعة كأقساط مالها لدافألاموال ا

مين التجاري يعد أعضاء جمعية التأمين أعلى عكس الت: مسؤولية ألاعضاء التضامنية -ج 

على أن مدى هذا  التكافلي متضامنين في تغطية املخاطر التي تصيب أحدهم أو بعضهم،

سبيا، التضامن وخطورته يتوقفان على ما إذا كانت قيمة الاشتراك غير محددة بمبلغ أو ن

 د منه؛يطالب العضو املشترك بأزي أي محدد بحد أقص ى ال 

واملقصود بقابلية الاشتراك للتغيير أن قيمة الاشتراك أو القسط  :قابدية الاشتراك لدتغيير -د 

ابتة ومعلومة للمشترك منذ لحظة إبرام العقد، فقيمة الاشتراك ال تكون قيمة محددة، وث

الوفاء بقيمة هذا في حالة حدوث عجز في  تكون عرضة للتعديل بالزيادة، ويتحقق

ة الاشتراكات التي تم حيث تكون قيمة املطالبات أكبر من مجموعة قيماملطالبات، ب

ذا العجز بزيادة قيمة الاشتراك سدادها فعال، ففي هذه الحالة يلزم املشتركين بتغطية ه

 بما يعادل مقدار العجز؛

إلاسالمي وجود ال يشترط في التامين : ئهاع م اشتراط وجود رأس مال لدهيئة عن  إنشا -ه 

ل للهيئة التي تزاول هذا النوع من التأمين عند إنشائها، وتعتبر هذه الخاصية رأس ما

ه، وذلك أن اندماج صفة املؤمن نتيجة حتمية لوجود اتحاد صفة املؤمن واملؤمن ل

شتراكات التي وصفة املؤمن له في شخص املشترك يؤدي إلى تكوين رأس مال الهيئة من الا 

 شتركين عند إنشاء الهيئة؛ تحصل من امل

أي إعادة الفائض املتكون من الفرق بين أقساط التأمين : توزيع الفائض على املشتركين -و 

خطار السارية من جهة أخرى واملصاريف إلى املؤمن من جهة، والتعويضات واحتياطات ألا 

في حالة زام بدفع اشتراكات إضافية لهم، ومبدأ توزيع الفائض على املشتركين بقابله الت

 املستحقة؛ تاملطالباحدوث عجز في سداد 

مين التكافلي في توفير الخدمات التأمينية أينحصر الهدف في الت: انع ام عنصر الربح -ز 

ى أفضل صورة وبأقل تكلفة ممكنة، وبمعنى أخر ال يسعى هذا النوع من ألعضائها عل

مين أالربحية في الت بعمليات التأمين، فالغايةالهيئات إلى تحقيق أي ربح من القيام 

 التكافلي مقصودة تبعا ال أصالة؛
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فلي تعتمد الفكرة التي تقوم عليها مشاريع التأمين التكا: توفير التأمين بأقل تكدفة ممكنة -ح 

على توفير الخدمة التأمينية ألعضائها بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بسبب غياب عنصر 

اء أو فال يحتاج ألامر إلى وسط صروفات إلادارية وغيرها،الربح وانخفاض تكلفة امل

 مصروفات أخرى مثل الدعاية وإلاعالن؛

مين، أعملية وضع نماذج وثائق التمع الفنيين في  تشترك: وجود هيئة رقابة شرعية -ط 

وتراجع عمليات الشركة التأمينية والاستثمارية للتأكد من مطابقهها ألحكام الشريعة 

 إلاسالمية؛

فاألخطار التي يصلح التامين منها في التامين التكافلي : مين التلجاري أيل لدتكب  يصلح -ي 

 .تشمل جميع ألاخطار التي تتوفر بها املصلحة التأمينية الجائزة شرعا كثيرة ومتعددة

  :التلجاري  والتأمين التكافلي التأمين بين الاختالف    .3.8

 أن شك فال إلاسالمية، الشريعة يف مبررة التأمين إلى الحاجة أن إلى إلاشارة من بد ال بداية            

 ألاخرى  ألانظمة مع إلاسالمي النظام يتفق أن الضروري  من ليس لكنه إلانسان، فطرة يراعي إلاسالم

 من مستمدة التجاري  التأمين في العمل فآلية .ألاهداف تحقيق أو الحاجات تلبية وسائل حيث من

 عقد صياغة خالل من تتم والتي للبشر، املادية املصالح ألاولى بالدرجة تراعي فهي البشري، التشريع

  له املؤمن إلى يؤدي بأن املؤمن يهف يلتزم )له واملؤمن ،املؤمن (طرفين بين
ا
 أي أو املال من مبلغا

 له املؤمن يؤديه قسط مقابل وذلك العقد في مبين خطر تحقق أو حادث وقوع حالة في مالي عوض

 يراعي الذي إلاسالمي التشريع من مستمدة فهي التكافلي نالتأمي يف العمل آلية أما .املؤمن إلى

 يركز عموما إلاسالمي فالتأمين وقواعدها، إلاسالمية الشريعة يتجاوز أحكام ال بما العباد مصالح

 وقد التعاون، أساس على قائم وهو املكاسب، وتوزيع ألاعباء تحمل في الجماعي العمل فكرة على

 من لنوع يتعرضون  ممن ألاشخاص من مجموعة تعاون : أنه على قازر ال مصطفى الشيخ عرفه

 منها ليؤدي نقدية مبالغ اكتسابهم طريق عن أحدهم تصيب قد التي الخسارة تعويض على املخاطر

 بين الاختالف حقيقة بيان إن الواقع وفي .منه املؤمن الخطر يقع عندما منهم مكتب ألي التعويض

 في تتم أن يجب بل فقط، املفهوم خالل من إليها الوصول  يتم ال التجاري  والتأمين التكافلي التأمين

 والتأمين التكافلي التأمين منظور  من التأمين بفكرة تتعلق التي ألاساسية ألابعاد تحليل ضوء

 (7-2، ص6112عامر يوسف، ): يلي وتتمثل فيما .سواء حد على التجاري 
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 بالنسبة يمثل إلزامي، عقد ري التجا ينالتأم يعتبر: العق  طبيعة حيث من الاختالف -أ 

 (الشركة جانب من وهو ،) لالحتمال مجال ال (ألاقساط بدفع التزام له للمؤمن

 آخر جانب من أنه اكم. ضده املؤمن الخطر وقوع على قيامه معلق أي احتمالي التزام )املؤمن

 الجانب تعتبر يوالت ،)املؤمن (الشركة شروط لقبول  له املؤمن إلذعان وذلك إذعان؛ عقد

 بها يقبل أن الإ له املؤمن يملك ال ما التأمين عقد في الشروط من تضع ألنها العقد؛ في القوي 

  التأمين أراد إن
ا
 هذا العقد أن كما .له باملؤمن يضر قد تعسفي الشروط هذه بعض بأن علما

 ،هل املؤمن يدفعها التي ألاقساط مقابل التأمين مبلغ بدفع املؤمن اللتزام معاوضة عقد

 .الخطر تحقق دون  ألاقساط له املؤمن دفع حال في حتى التبرع قصد منهما ألي ليس لذلك

املؤمن  يقدم بحيث والتضامن، التبرع على قائم العقد فإن التكافلي التأمين إلى وباالنتقال

 ؤمنامل مجموعة) املشتركين لهيئة التبرع أساس على )القسط( به امللتزم املبلغ )عضو كل (له

 نسبة أو الخطر له وقع ملن املستحق املبلغ دفع في متضامنين لهم املؤمن يكون  بحيث ،)لهم

 من يدفع فما املعاوضة معنى من التكافلي التأمين يخلو ولذلك .الاتفاق بحسب منه

  يكون  ألاقساط
ا
 ملن أو كليا به متبرعا

ا
 املؤمن يأخذه وما لهم، املؤمن من الخطر به ألم جزئيا

  يكون  الخطر عند حدوث تعويضات من له
ا
 املؤمن بقية من بها املتبرع ألاموال من له حقا

 كليا، التبرع كان املتحصلة ألاقساط جميع استنفذت إذا التعويضات أن ذلك ومعنى لهم،

 .جزئيا التبرع كان ألاقساط بعض استنفذت وإذا

 تحقيق هو تجاري ال التأمين لشركات ألاساس ي الهدف يعتبر: اله ف حيث من الاختالف -ب 

 لهم املؤمن عهايدف التي التأمين أقساط بين الفرق  من املتحقق الربح من قدر أكبر

 التأمين، لطالبي ألامان تحقيق ذلك ويلي لهم، الشركة تقدمها التي ألاضرار وتعويضات

 يهدف فال التكافلي التأمين أما. تبع ال قصد التجاري  التأمين في ألارباح تعظيم فإن ولذلك

 إلى أساسية بصفة يهدف إنما التأمين، بعمليات القيام من الربح تحقيق إلى يةأساس صفةب

 (الخسائر توزيع على بينهم التعاون  خالل من وذلك باألعضاء، يلحق قد الذي الضرر  دفع

 أعمال من الاسترباح حرمة يعني ال هذا كان وإن منهم، أيا تصيب قد التي (املخاطر آثار

 مع ينسجم ألامر حقيقة في وهذا .قصد ال تبع التكافلي التأمين في الربح فتحقيق التأمين،

 مستوى  إلى وباملجتمع املسلم، بالفرد الوصول  حيث من عموما إلاسالمي أمينالت أهداف
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 من وحفظها ألاموال، تنمية إلى باإلضافة لهم، الئق معيش ي مستوى  وتحقيق الكفاية،

 .وغيرها يوالجماع الخيري  العمل وتشجيع الضياع،

 بالنسبة له ناملؤم يعتبر حيث :له باملؤمن(الشركة) املؤمن عالقة حيث من الاختالف -ج 

 أو املمتلكات على التأمين خدمة يطلب خارجي، طرف أو عميل مجرد التجاري  التأمين لشركة

 لهم املؤمن جميع أموال باستغالل تتمثل التجاري  التأمين شركة ووظيفة مثال، ألاشخاص

 استثمار أو الشركة هذه بأموال صلة أي لهم للمؤمن ليس ولذلك ليها؛ع بالنفع يعود بما

 في متبادلة التزامات يفرض الذي التجاري  التأمين عقد يحكمها بينهما والعالقة قساط،ألا

 ألاقساط تقدير على تركز التجاري  التأمين شركات أن إلى يشير والواقع .طرف من كل ذمة

 الخطر، وقوع احتمال عن املعلومات جمع خالل من قدقي بشكل لهم املؤمن من املدفوعة

 تحمل احتمال تقليل في دور  من ذلك في ملا له، باملؤمن املحيطة والوألاح الظروف ومراعاة

  وذلك للخسارة، التأمين شركة
ا
 املؤمن أن إلى يشير الذي النية، حسن مبدأ إلى استنادا

 لتجنب إتباعها الواجب والاحتياطات وجسامته الخطر حجم تقدير في له املؤمن على يعتمد

 انفصال على ويترتب .والصدق ألامانة صفة قتحق املؤمن في يفترض بحيث الخسارة،

 ال له املؤمن ومصلحة التجاري  التأمين شركة مصلحة أن واملؤمن له املؤمن بين العالقة

 قد التجاري  نالتأمي تشركا أن ألاحيان من كثير في يشير الوقع أن العكس على بل تلتقيان،

 أقساط أو رسوم رفع إلى خالله نم تسعى القلة باحتكار يسمى ما أو الاحتكار من نوع تمارس

 .التأمين

  :التكافليمين أشركات الت أنواع .   1.8

أنها جمعيات تعاونية،  يجمعها ما فإن تتنوع قد لتكافلي،ا التأمين شركات أن من الرغم على

بوزينة، ): تكلفة، ولها عدة أنواع نذكر منها بأقل ة ألعضائهامينيالتأهدفها تقويم الخدمات 

 (9-7، ص6116ديسمبر 

  :تحقيقه إلى تسعى الذي اله ف حسب التكافلي التأمين شركات 0.1.8

 أنه إال وعوائد، وأرباح مكاسب عن البحث ون د محضا تعاونيا التكافلي التأمين بدأ لقد

 شركات وبين بينها للمقارنة محال ليس الربح وهذا ح،الرب عن تبحث تكافلية شركات مؤخرا ظهرت

 :صورتين إلى النوع هذا نقسم أن ويمكن التجاري، التأمين
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 جميع على التكافل شركات من النوع هذا يعمل: ربحيغير ال التكافلي التأمين شركات .أ

 ألاقساط من مالها رأس ويتكون  العقود، حملة تملكها و مال رأس لها وليس ألاقساط،

 املؤمن لصالح ألاموال هذه باستثمار الشركة إدارة وتقوم املتراكمة والاحتياطات لرسوموا

 .ارثوالكو  ألاخطار ضد املالية حصانهها ورفع املالي مركزها لتقوية لهم

 أكثر إلاسالمية البلدان في الشركات من النوع هذا انتشر: الربحي التكافلي التأمين شركات .ب

الشركات التامين التجاري، من حيث وجود  هذه تشبه حيث ية،غربال الدول  في وجودها من

 عنصر وجود ذلك إلى حملة أسهم وأنها تسههدف الربح وتوزيع العوائد عليهم، أضف

 .التعويض دفع ناحية من ةللشرك الالتزام

 :أجر ب ون  أو بأجر الوكالة أساس على القائمة التكافلي التأمين شركات 8.1.8

 :هما رتينصو  لها             

 التأمين شركات تقوم: أجر ب ون  الوكالة أساس على القائمة لتكافليا التأمين ركاتش .أ

 جميع أساس على التأمينية العمليات تنظيم في أجر بدون  الوكالة أساس على التكافلي

 بالعمليات تتعلق التي ألامور  من وغيرهما التعويضات ودفع التبرع، مبلغ أو ألاقساط

 شركة وتكوين بإنشاء املساهمين من مجموعة يامق على بناء ركةالش تأسيس مويت التأمينية،

 .العام هيكلها وبناء مساهمة

 عن الصورة هذه تختلف: بأجر الوكالة أساس على القائمة التكافلي التأمين شركات .ب

 من معينة نسبة بأخذ التكافلي التأمين شركة تقوم حيث باجر، تكون  الوكالة أن في سابقهها

 كأجر التأميني والفائض ألارباح من معينة نسبة أيضا وتأخذ نايةبالع ملتعلقةا الفنية ور ألام

 التأمينية العمليات مصاريف جميع تحديد يتم ألاولى أن بطريقتين، ألاجر تقدير ويتم وكالة

 إلادارة وأجرة العمليات هذه تكاليف تكون  أن مثل املبلغ ذلك اقتطاع يتم ثم إلادارة، وأجرة

 التكافلي التأمين شركات معظم عند الشائعة الطريقة فهي يةالثان لطريقةا نوية، أماالس

 .مشترك كل من معينة نسبة اقتطاع وهي
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  :التنمية املست امة دور التأمين التكافلي في تحقيق      . 3

ق التنمية إن للتأمين التكافلي دورا مهما في تحقيق التنمية املستدامة القائمة على تحقي           

، ص 6111فاطمة، ) :عية مع املحافظة على البيئة، وذلك من خالل ما يليالاقتصادية والاجتما

11) 

نتاج يساهم التأمين التكافلي في تحقيق التنمية الصناعية من خالل حمايته لوسائل إلا   -أ

تحقق وتخفيض الخسائر املالية الناجمة عن ( املعدات، التجهيزات، وسائل النقل وغيرها)

ريق إعادة تجديد ألاصل أو إصالحه وصيانته، حيث أن ألاخطار املؤمن منها عن ط

ممثلة في التأمين من الحريق، التأمين الهندس ي، تأمين العمال  –التغطية التأمينية 

ار العمليات الصناعية وإلانتاجية وعدم لجوئها إلى الاستدانة، تمكن من استمر  -وغيرها

تقرير الاتحاد ألاوروبي الذي  تنمية الصناعية، وهذا ما أكدتهومن ثم تحقيق أهداف ال

 . 6111شمل دراسة دور التامين في اقتصاد دول الاتحاد ألاوروبي سنة 

كافلي في تعزيز مسيرة التنمية الزراعية من خالل التغطية التأمينية يساهم التأمين الت -ب

لى لزراعية ووسائل النقل، إضافة إاملتعلقة باالستثمار الزراعي كاملعدات والتجهيزات ا

 .وغيرهاالتأمين من ألاخطار محتملة الحدوث للمحاصيل الزراعية وتأمين الحيوانات 

 :مثلساهم التأمين التكافلي في تحقيق التنمية الاجتماعية من خالل صور عديدة ي -ت

ن وكذا تغطية تغطية التكافل الطبي أو تحمل نفقات العالج خاصة في حاالت املرض املزم

ني املؤقت أو الدائم وتغطية الوفاة ونظام التقاعد، إضافة إلى تكوين البطالة والعجز البد

ؤمن لهم ، باعتبار التأمين التكافلي الاجتماعي بديال للتأمين على الحياة، رؤوس أموال للم

عند حيث تقوم الشركة املؤمنة بحفظ وادخار اشتراكات املؤمن له، وتقوم بإعادتها له 

 .ق الخطر املؤمن منه انههاء العقد في حالة عدم تحق

املحافظة على البيئة من خالل قيام شركاته بتمويل املشاريع يساهم التأمين التكافلي في     - ث

النظيفة الصديقة للبيئة كاملشاريع الصغيرة واملتوسطة الخاصة بالصناعات التقليدية 

 .التأمين ضد التلوث: ة نذكر منها إضافة إلى توفيرها لعدة تغطيات تأميني

لة من خالل توفير فرص عمل في كما يساهم التأمين التكافلي في امتصاص جزء من البطا  - ج

 .فروعه وشركاته
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 : سالمة لدتأميناتدراسة حالة شركة    .1

على لذلك سوف يتم التعرف الشركة أول شركة للتأمين التكافلي في الجزائر، تعد هذه               

 .أهم منتجاتها والتحديات التي تواجهها

  :التأمينية لشركة سالمة لدتأمينات الخ مات .   0.1

ولعل  الجهوية، ومديرياتها فروعها خالل من الجزائرية السوق  في متعددة خدماتوهي توفر             

 (671باخويا، ص) :هي  تقدمها التي الخدمات أبرز  من

 حالة في املال رأس تراكم عن الناتج" التقاعدي املعاش" ب يسمى ما الجزائري  للمواطن توفر .أ

 .الدخل في املفاجئ الهبوط حالة في ذلك من ستفادةاليسر، والا 

املستفيدين  لفائدة عليه للمؤمن الكلي العجز أو الوفاة حالة في الاجتماعية الرعاية دماتخ .ب

  .التأميني العقد في عليه منصوص مستفيد وكل وألابناء، وألامهات كاألزواج

 مأخوذ القرض كان سواء ،عليه املؤمن املقترض وفاة حالة في املسددة غير القروض سداد .ت

 .الخاص أم العام للقطاع تابعة مؤسسة من

 ألاسرة حماية أجل من تشكيل تقاعد يمكن مالي فائض وهو "التكافل منتجات فوائد"توفر  .ث

  حددم مبلغ بتخصيص وذلك الطبيعية، الوفاة حالة في
ا
 بين إلانفاق حسب على سلفا

  .عليه املؤمن واملستفيد ةالطرفين الشرك

  :سالمة لدتأميناتشركة  تح يات .   8.1

 من العديد الجزائر ومنها إلاسالمية الدول  أغلب في إلاسالمي التأمين صناعة تواجه            

  (12-12، ص6116بهلول، ديسمبر ): لعل أهمها التحديات

 هي إلاسالمية التأمين شركات على تؤثر التي املهام أهم من :القانونية لتح ياتوا املشاكل - أ

 ولكن ومبادئها، الشريعة بأحكام الشكلي ال الفعلي والتنفيذ إسالمية تأمينية اتخدم تطوير

 القانون  ومتطلبات عنها املترتبة وآلاثار الشريعة متطلبات بين التعارض بعض يعرقل ذلك

 .البالد ونظام

 التأمين لصناديق الاستقاللية تحقيق إن :التأمين شركات عن التأمين صناديق قاللاست - ب

 الشريعة بمبادئ تتعامل الذي البلدان من العديد يواجه مشكل هو التأمين كاتشر  عن

 :خالل من تفاديه يمكن ما وهو إلاسالمية،
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 لصناديق فعال قانوني استقالل فضل لضمان ممكنة آلية توجد :قانونية أمانة إنشاء 

 أمانة؛ انون ق لديها التي البلدان في إال ممكن غير الحل وهذا الشركة أصول  عن التأمين

 ملصلحة املشاركين من التبرعات الستقبال أنشئت أوقاف هناك تكون  أن :ألاوقاف إنشاء 

 .املستفيدين أو املعنيين املرشحين

 متطلبات عنصر يعتبر :فلي كاالت لدتأمين الصناعية املالية املالءة تنظيم إلى الحاجة - ت

 في املالءة هذه أهمية وتتجلى املعاصر، تأمينال نظام في أساسية تنظيمية أداة ليةاملا املالءة

 إنذار بمثابة املالءة مؤشرات تكون  وبذلك كان وقت أي وفي العقود جميع حيال الوفاء على

 .املالية للسالمة وحاسم مبكر

  :اتمةخ. 1

التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية لكونه يساهم في تحقيق التنمية يعد قطاع             

وعات من ألاخطار املحتملة، فير التغطية التأمينية ملختلف ألافراد واملشر املستدامة من خالل تو 

ألامر الذي دفع العلماء املسلمين إلى البحث في مدى مشروعيته وتكييفه في صورة التأمين 

ن التجاري، ورغم تشابه التأمين التكافلي مع هذا ألاخير من حيث ألاسس التكافلي كبديل للتأمي

ز عنه أساسا من حيث آلية تقدير الخسائر وتحديد ألاقساط، إال أنه يتمي الفنية املعتمدة في

استثمار أموال املساهمين، وضرورة وجود جهاز للرقابة الشرعية على أنشطة شركاته قصد 

 . يعة إلاسالميةضمان توافقها مع أحكام الشر 

توفير  :أهمهاتحقيق عدة نتائج ايجابية من  كما تساهم شركات التأمين التكافلي في

منتجات تأمينية متنوعة لدعم مختلف ألانشطة الاقتصادية ومن ثم دعم التنمية املستدامة ، 

ت التأمين التكافلي في توفير وظائف جديدة في هذه الدول ، وكذا تنوع استثمارا توسع قطاع

 . غيرهاشركاته بين ألاسهم والسندات الخاصة ، الودائع والاستثمار في ألاراض ي والعقارات و 

 :تواجه تحديات عديدة تتطلب ما يلي غير أن شركات التأمين التكافلي

 قة بقطاع التأمين التكافلي بهدف التوصل إلى الاستمرار في دراسة القوانين وألانظمة املتعل

حد السبل لقيام السوق الخليجية املشتركة للتأمين التكافلي على تقاربها أو توحيدها كأ

 ؛أمين في الاتحاد ألاوروبيغرار أنظمة الت

  شركات التأمين التكافلي في هذه الدول وذلك من تشجيع التعاون بين البنوك إلاسالمية و

 ؛نمو أسواق التأمين التكافلي فيهاأجل زيادة 



 
إلاشارة إلى حالة  مع: املست امةفي تحقيق التنمية  ودورهاالتكافلي مين أشركات الت "                       بطاهر بختة      

 "سالمة لدتأمينات في الجزائرشركة 

 

156 

 

 يني في هذه الدول من خالل تنظيم حمالت للتوعية، الاهتمام بنشر وزيادة الوعي التأم

التأمينية التي توفرها لتستجيب لتطلعات ألافراد واملؤسسات، تطوير تشكيلة املنتجات 

 .ت البيع والتوزيع املالئمةواختيار قنوا

 :هوامشقائمة ال . 6

 مجلة أشرف محمد دوابه، رؤية إستراتيجية ملواجهة تحديات التأمين التكافلي إلاسالمي ،

 .6112كيا، الاقتصاد واملالية إلاسالمية، جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم، تر 

  ،امللتقى تلجربة شركة سالمة لدتأمينات الجزائر-شركات التامين التكافليأمنة بوزينة ،

تجارب الدول،  -الدولي السابع حول الصناعة التأمينية الواقع العلمي وأفاق التطوير

 .6116ديسمبر  12و 12، يومي جامعة شلف، الجزائر

  ،مجلة الحقوق  ،(واقع وأفاق)زائر صناعة التأمين التكافلي في الجباخويا دريس

 .، بدون سنة نشر11، العدد19والعلوم إلانسانية، املجلد

  ،إشارة إلى  -التامين التكافلي من خالل الوقفبن منصور عبد هللا، كوديد سفيان

امللتقى الدولي السابع حول الصناعة  ،فريقياتلجربة شركة تكافل أس أي بلجنوب أ

تجارب الدول، جامعة شلف، الجزائر، يومي -فاق التطويرالتأمينية، الواقع العملي وأ

 .6116ديسمبر  12و 12

  ،يل لدتأمين التلجاري التامين التكافلي إلاسالمي كب بهلول فيصل، خويلد عفاف

ل الصناعة التأمينية، الواقع العملي امللتقى الدولي السابع حو  التقدي ي في الجزائر،

 .6116ديسمبر  12و 12جزائر، يومي لف، التجارب الدول، جامعة ش-وأفاق التطوير

  ،دراسة  -تلجارب التنمية في ال ول املغاربية والاستراتيلجيات الب يدةجميلة معلم

العلوم أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية  واملغربـ،، مقارنة بين الجزائر 

 .6117-6112، الجزائر، 1الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة

 رسالة حالة الجزائر -، دور التمويل املصرفي في التنمية الاقتصاديةجمعون نوال ،

وعلوم التجارية وعلوم التسيير، ماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية 

 .6111-6112جامعة الجزائر، الجزائر، 
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  ،فاقه املستقبديةتطور صناعة التأمين التكافلي وآشنشونة محمد، خبيرة أنفال حدة- 

امللتقى الدولي السابع حول ، (سوريا-قطر-البحرين)تلجارب بعض ال ول العربية

تجارب الدول، جامعة شلف، -الصناعة التأمينية، الواقع العملي وأفاق التطوير

 .6116ديسمبر  12و 12الجزائر، يومي 

 تامين التكافليثر آليات توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات العامر أسامة، ا-

دراسة مقارنة بين شركة تكافل ماليزيا بماليزيا وشركة ألاولى لدتامين باألردن خالل 

ي العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية ، رسالة ماجستير ف8103-8112الفترة 

 .6112-6112، الجزائر، 1التسيير، جامعة سطيف والتجارية وعلوم 

 صناعة التلجاري؟، التأمين التكافلي عن التأمين يختدف هلالعتوم،  محمد يوسف عامر 

، 16 العدد - املالية واملصرفية الدراسات باملصارف، مجلة وعالقهها والتكافل التأمين

6112. 

 دراسة  –التنمية املست امة  التأمين التكافلي ودوره في تحقيق، فاطمة لعلمي وآخرون

الدولي الخامس للمالية إلاسالمية  امللتقى، -التعاون الخديجي عينة من دول ملجدس

نحو مقاربة مبتكرة للتنمية ومعالجة : املالية إلاسالمية والتمكين الاقتصادي: املوسوم

 .تونس 11/12/6111-17: الفقر والبطالة، املنعقد يومي 

 يات الحاضر التنمية املست امة في الاستلجابة لتح ح ودحي الدين حمداني، م 

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الجزائردراسة حالة  -واملستقبل

 .6119-6111لجزائر، الجزائر، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ا

 
 
 
 
 
 


