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یلعب قطاع التأمین التكافلي دورا مھما في تحقیق التنمیة المستدامة من خالل توفیر التغطیة التأمینیة لمختلف األفراد الملخص : 
والمشروعات من الخسائر التي قد تلحق بھا نتیجة تحقق األخطار المحتملة، كما تساھم شركاتھ في تعبئة المدخرات واستثمارھا في مختلف 

المشاریع التنمویة الموافقة ألحكام الشریعة اإلسالمیة. وقد برزت دول مجلس التعاون الخلیجي كأحد التجارب الرائدة في ھذا المجال من 
، وضمن ھذا السیاق ھدفت ھذه الدراسة إلى إظھار 2016 ملیار دوالر سنة 11.090خالل نمو صناعة التكافل بھا لتحقق أقساطا حجمھا 

مدى مساھمة التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة المستدامة في ھذه الدول من خالل دراسة عینة منھا ممثلة في : دولة اإلمارات العربیة 
التأمین التكافلي بالدول محل قطاع المتحدة، المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر. وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أھمھا: مساھمة 

توفیر منتجات تأمینیة متنوعة لدعم مختلف األنشطة االقتصادیة ، توفیر مناصب عمل، وكذا الدراسة في تحقیق التنمیة المستدامة من خالل  
 یواجھ تحدیات عدیدة منھا : انخفاض معدل التغلغل ونقص الوعي التأمیني. مازال قطاع  الغیر أن ھذا ، تنوع استثمارات شركاتھ 

 
 تأمین تكافلي، تنمیة مستدامة، التغطیة التأمینیة، دول مجلس التعاون الخلیجي.الكلمات المفتاحیة: 

 
Takaful insurance and its role in sustainable development-study of  a sample of GCC- 

 
ABSTRACT : Insurance sector plays an important role in achieving sustainable development by 
providing insurance coverage for various individuals and projects of the losses suffered due to expected 
risks . It also contributes to its companies in mobilizing savings and investment in different development 
projects approval to Sharia law. GCC has emerged as one of the leading experience in this area through 
the growth of insurance premiums to reach 11.090 billion dollars in 2016 and within this context, the aim 
of this study is to show Takaful contribution in sustainable development in these countries by studying 
sample included : UAE  state , Saudi Arabia and Qatar. Among several conclusions reached this study , 
the main one is insurance sector contributes in achieving sustainable development - in these counties – by 
providing various insurance products in order to protect economic activities, providing job, insurance 
companies portfolio diversity. However, this sector still faces several challenges, including : low rate of 
penetration and lack of insurance awareness. 
 
Keywords: Takaful insurance, sustainable development, insurance coverage, GCC.  

، التي رافقھا أزمة اقتصادیة عالمیة لم 2008شھد االقتصاد العالمي أزمات عدیدة كان آخرھا األزمة المالیة العالمیة لسنة  المقدمة : 
، والتي خلفت آثارا بالغة على اقتصادیات مختلف الدول. وقد أبرزت ھذه األزمة 1933-1929یشھدھا العالم منذ أزمة الكساد الكبیر للفترة  

ھشاشة النظام المالي العالمي رغم التدابیر المعتمدة لتحقیق استقراره كإنشاء لجنة بازل في أواخر القرن العشرین، والتي تمثلت مظاھرھا 
 ، وتحقیق غیرھا لخسائر مالیة (AIG)في انھیار مؤسسات مالیة عالمیة بما فیھا شركات التأمین ومن أمثلتھا المجموعة األمریكیة للتأمین  

عید أبو بكر، غالب الرفاعي، ( 2008 ملیون فرنك سویسري في الربع األخیر لسنة 303كبیرة كالمجموعة السویسریة إلعادة التأمین بقیمة 
، في الوقت الذي تعد فیھ شركات التأمین  الركیزة األساسیة للتنمیة، ودعامة لالقتصاد في كافة المجاالت من )4-3ص ، 19-20/12/2009

خالل توفیرھا للحمایة المالیة لألفراد والمشروعات والمؤسسات ضد الخسائر المتنوعة التي تلحق بھا عند تحقق األخطار، كما تؤدي ھذه 
الشركات دورا مھما في تراكم رأس المال واستثماره في مختلف القطاعات. وفي ظل ھذه الظروف اتجھ االھتمام إلى التأمین التكافلي كبدیل 
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ا، مما ــــــــــــــــشرعي للتأمین التجاري، خاصة بعد عجز األنظمة التأمینیة التجاریة عن تحقیق مبدأ التكافل نتیجة اھتمامھا بتعظیم أرباحھ
ار دوالر سنة ـ ملي18.5ي أقساط قدره ـــــــ شركة وبإجمال308 إلى 2009 شركة سنة 173ساھم في زیادة عدد شركاتھ من 

2016(Global Takaful Report, 2017 ,P6 ) ، ویعد سوق التأمین التكافلي بدول مجلس التعاون الخلیجي من أھم أسواق ھذه الصناعة
 ملیار دوالر سنة 11.090   لیبلغ 2010 ملیار دوالر سنة  5.684في العالم، فقد حقق نموا مستمرا حیث ارتفع إجمالي األقساط فیھ من 

2016 (Global Report on Islamic Finance, 2016,P280 ,World Bank Group, p 280)،  65 أي أنھ یساھم بأكثر من % 
). ومن ھذا المنطلق تھدف ھذه المداخلة إلى إبراز 2016-2010من إجمالي أقساط ھذه الصناعة في العالم وذلك خالل الفترة الممتدة ما بین(

أھمیة التأمین التكافلي ومساھمتھ في تحقیق التنمیة المستدامة في عینة من دول مجلس التعاون الخلیجي (اإلمارات العربیة المتحدة، 
)، وذلك من خالل 2016-2010السعودیة وقطر) ، والتي تم اختیارھا على أساس كبر حصتھا من إجمالي األقساط المحققة خالل الفترة (

اإلجابة على التساؤل اآلتي : كیف یمكن أن یساھم التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة المستدامة في دول مجلس التعاون الخلیجي(اإلمارات 
العربیة المتحدة، السعودیة وقطر)؟. 

     ولإلجابة على التساؤل السالف الذكر تم تقسیم المداخلة إلى ثالثة محاور ھي :  
 اإلطار النظري للتأمین ومشروعیتھ. -
 التأمین التكافلي وأھمیتھ في تحقیق التنمیة المستدامة. -
دراسة تجربة التأمین التكافلي في عینة من دول مجلس التعاون الخلیجي.  -

I.  : لقد أدى تنوع األخطار وكثرتھا إلى سعي اإلنسان  للبحث عن وسائل وطرق لدرء تلك األخطار،  اإلطار النظري للتأمین ومشروعیتھ
وقد أدى ذلك إلى نشوء التأمین وزیادة أھمیتھ وتنوع أشكالھ ، حتى بات من أھم الوسائل الفعالة التي یلجأ إلیھا للحد من تأثیر األخطار. وقد 
اختلف المؤرخون حول تحدید تاریخ ظھوره ، فمنھم من یرى أن فكرة التأمین قدیمة ظھرت في العصور األولى، في حین ھناك من یرى 

 أنھا حدیثة، وفیما یلي تلخیص ألھم التطورات التي شھدتھا فكرة التأمین في مختلف العصور: 

 ذھب بعض المؤرخین إلى القول بأن العصور األولى قد عرفت نظام التأمین بصورة بدائیة ، ولیست بالصورة الحدیثة المعروفة في وقتنا أ-
الحاضر ، وذلك أن اإلنسان في العصور األولى لم یكن یواجھ المخاطر التي تواجھھ في الوقت الحاضر  نتیجة لتطور الحیاة الصناعیة 

 والتجاریة ، ومن أھم صور التأمین في ھذه المرحلة مایلي:

تشكیل جمعیات دفن الموتى لدى قدماء المصریین، التي جمعت اشتراكات من أعضائھا لتغطیة تكالیف الدفن نظرا الرتفاع  •
تكالیف التحنیط وبناء القبور، فاعتبر ظھور ھذه الجمعیات بدایة لظھور فكرة التأمین وفقا ألنصار ھذا الرأي ، فھم یرون أن 

االشتراكات التي یقوم بدفعھا أعضاء الجمعیة تشبھ األقساط التي یدفعھا المؤمن لھ للمؤمن ، وأن ما یدفع من نفقات عند الوفاة 
- 24ص  ،2005نعمات محمد مختار،   (یشبھ مبلغ التأمین الذي یدفع عند تحقق الخطر المؤمن منھ في نظام التأمین الحدیث

25(  . 

نزیھ محمد الصادق، ( ورد في التلمود أنھ تم تأسیس جمعیات تجمع اشتراكات لمواجھة خسائر نفوق المواشي وغرق السفن •
  .)10 ، ص1979/1980

 قبل المیالد المتضمن إقراض ھذا البائع قیمة البضاعة 10قرض البائع المتجول لدى البابلیین والفینقیین والیونانیین في القرن  •
عثمان  عثمان  ( التي یلتزم بتسدید قیمتھا مع الفائدة في حالة تمكنھ من بیعھا، وال یلتزم بذلك في حالة تعرضھا للنھب أو التلف

  .)40، ص 1987الحقیل، 
 ، 1979/1980نزیھ محمد الصادق، (   والرومان )26ص  ،2005نعمات محمد مختار،  ( نظام القرض البحري لدى الھنود •

  قبل المیالد القائم على نفس مبدأ قرض البائع المتجول.13في القرن   )9ص

 یرى بعض المؤرخین أن بدایة ظھور فكرة التأمین كانت في العصور الوسطى ممثلة في فكرة التبادل والتعاون بین أفراد ب-
 المجموعة الواحدة على تحمل ما یلحق بأي عضو من أعضائھا من ضرر أو خسارة، ومن أھم صور التأمین في ھذه العصور ما یلي:

 م جمعیات عضویتھا إجباریة تجمع اشتراكات لمواجھة الخسائر المتعلقة بتلف 1155عام  Alexandre III" تأسیس " •
  .)10 ، ص1979/1980نزیھ محمد الصادق، ( المحاصیل، نفوق المواشي، ووفاة العضو نفسھ

 م، حیث اقترن باللومباردیین وھم سكان مدن ایطالیا الشمالیة 14 و13ظھور التأمین البحري نتیجة لالزدھار التجاري في القرن  •
 .  )29-28ص  ،2005نعمات محمد مختار،   ( م1435مثل جنوده وفلورنسا ، إال أنھ ظھر على شكل تشریع في برشلونة عام 

إن تطور وانتشار التعامل بالتأمین في الوقت الحاضر یرجع إلى تطور النشاط االقتصادي واالجتماعي ووسائل المواصالت ، مما  -ت
أدى إلى اتساع دائرة المخاطر التي یتعرض لھا الفرد في شخصھ و مالھ ، األمر الذي دفع األفراد إلى التفكیر في إیجاد وسیلة تخفف عنھم 
ما یلحق بھم من خسائر ، وقد وجدوا في نظام التأمین ضالتھم ، فعملوا على تطویر فكرة التأمین  بتوسیع الغطاء التأمیني ، ووضع أحكام 

 التطور الذي طرأ على فكرة التأمین ، وكیفیة ظھور أنواع التأمین المختلفة على النحو اآلتي:  إیجازیمكن وتنظم عملیة التأمین . 
وذلك الرتباطھ ارتباطا مباشرا بالنقل البحري والتجارة البحریة ، وال نقصد بھذا أن  ھو أقدم أنواع التأمین ظھورا التأمین البحري : )1(

التجارة البحریة ھي أقدم أنواع التجارة غیر أن ھذا النوع من التجارة یتعرض إلى مخاطر ال تتعرض لھا األنواع األخرى كالتجارة المنقولة 
برا . وقد كان أول ظھور لھ في مدن ایطالیا الشمالیة في القرن الثالث عشر والرابع عشر میالدي ، حیث اقترن التأمین باللومباردیین وھم 

سكان مدن ایطالیا الشمالیة مثل جنوده وفلورنسا وغیرھا ، الذین نزحوا من ایطالیا إلى فرنسا ثم انجلترا ونقلوا معھم ھذه المھنة التي 
 نظرا لوجودھم في ھذا الشارع ، " اللومبارد"توسعت بفضلھم بشكل ملموس في انجلترا إلى درجة أن أحد شوارع لندن سمي باســمھم 

 ،1983سعدي أبو جیب،  ( م16الذي أصبح مركزا تأمینیا معروفا في أسواق التأمین بالعالم. وقد ظھر على شكل قانون في فرنسا في القرن 
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، ص  1990عبد الباقي عنبر فالح وآخرون، (    م1720، غیر أن أول شركة تأمین في مجال التأمین البحري أنشئت في انجلترا ) 11ص 
51.( 
 85 م، حیث دمر الحریق 1666م ممثال في التأمین ضد مخاطر الحریق إثر حریق لندن الشھیر عام 17ظھر في القرن  التأمین البري: •

 من مباني المدینة، األمر الذي دفع األفراد إلى التفكیر في إقامة جمعیات تھتم بأعمال التأمین على المباني ضد أخطار الحریق، وفي عام %
" بإعادة بناء أي مبنى یدمره الحریق بشرط أن توكل إلیھ عملیة بنائھ من Nicolas Narpon م تعھد مقاول بریطاني یدعى  "1667

، حیث   (Chaprisat François , 1995, p 4) البدایة، وكان ذلك النواة لتكوین اللبنة األولى لمؤسسات التأمین على الحریق في العالم
  . )60ص ، 1988سامي عفیفي حاتم ،  ( "The Fire office  "، "مكتب الحریق م  تحت تسمیة " 1680تأسس أول مكتب سنة 

" في فرنسا قرارا Louis XII   "      بعد ذلك ظھر التأمین على الحیاة الذي كان یعد في أول األمر عمالً منافیاً لألخالق حتى أصدر 
 م، ولكن مع تطور الفلسفة الرأسمالیة في الدول األوربیة فرض ھذا النوع من التأمین على الحیاة نفسھ أمام اشتداد الحاجة 1681بمنعھ عام 

   . )55ص ، 1988سامي عفیفي حاتم ، ( عام في لندن1583وثائق التأمین على الحیاة صدرت عام  وصدرت أول ،إلیھ
وفي مطلع القرن العشرین شھدت صناعة التأمین في الدول المتقدمة تطورا كبیرا أدى إلى اتساع نطاق العملیات التأمینیة القائمة، وظھور أنواع      

 التأمین ضد السرقة، التأمین ضد إصابات العمل، والتأمین الجوي، والتأمین ضد المخاطر الذریة. مثل: جدیدة من التأمین

    وفي ظل التطور الذي شھدتھ التأمین، فقد أحیط بعدة تعاریف تختلف باختالف مجال كل كاتب والزاویة التي یركز علیھا، غیر أن 
تعریف التأمین - بشكل شامل- یستدعي أن یغطي المجاالت الرئیسیة لعملیة التأمین سواء في نواحیھا القانونیة أو الفنیة التي تتمیز بھا عملیة 

" الذي عرف التأمین بأنھ: "عملیة یحصل بمقتضاھا J.Hemardوقد اجتمع الرأي على التعریف الذي نادى بھ الفقیھ الفرنسي " التأمین،
أحد الطرفین وھو المؤمن لھ، نظیر دفع قسط، على تعھد لصالحــــھ أو لصالح الغیر من الطرف اآلخر وھو المؤمن، تعھد یدفع بمقتضاه 
ھذا األخیر أداء معینا عند تحقق خطر معین، وذلك بأن یأخذ على عاتقھ مھمة تجمیع مجموعة من المخاطـر وإجراء المقاصـة بینھا وفقا 

 حكمھ الشرعي جدال  والتأمین بھذا الشكل یسمى تأمینا تجاریا، حیث أثار)،28ص  ،1997، أبي الفضل ھانئ بن فتحي( لقوانـین اإلحصاء"
بین الفقھاء ، وسنحاول تلخیص أھم اآلراء في الفقرات اآلتیة:  

مصطفى "، و" یوسف القرضاوي" و" محمد المطیعي " ،" محمد أبو زھرةالتأمین محرم شرعا عند جمھور العلماء أمثال : "  •
، المجمع الفقھي 1967، ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة 1968" ومعھم المجامیع الفقھیة (لجنة الفتوى باألزھر الصیاد

) ، وتتمثل أدلتھم 1985، ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 1978اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي 
 )11 ، ص 1998عبد الرزاق بن خروف، ( فیما یلي:

 التأمین من الحرام البین بسبب منافاتھ لطرق الكسب الطبیعیة المعروفة كالبیع والشراء وما یكتسب بالصناعة والزراعة. .أ
عقد التأمین ال یدخل في العقود المعروفة في الفقھ اإلسالمي ولیس لھ نظیر فیھا، وقد وردت ھذه العقود على سبیل الحصــر فأي  .ب

 عقد جدید ال یستند إلیھا یكون غیر جائز.
نظام التأمین لیس من التعاون على البر والتقوى ألن الغني فیھ یؤمن بمبلغ كبیر فیعطى عند الكارثة مبلغا أكبر عن ذلك الذي  .ت

 یعطیھ الفقیر المحتاج الذي یؤمن بمبلغ ضئیل.
نظام التأمین لیس مما دعت إلیھ الضرورة ومن الممكن أن تعمل الحكومات اإلسالمیة على إبدالھ بنظام آخر یوافق ویتماشى مع  .ث

 نصوص الشریعة اإلسالمیة .
التأمین أكل ألموال الناس بالباطل، وفیھ عنصر الربا لعدم تساوي البدلین في عقد التأمین بین الطرفین، وفیھ عنصر المقامرة ألن  .ج

دفع العوض من المؤمن معلق على وقوع الخطر، فالمـــــــؤمن ال یضمن الخسارة إال إذا تحقق السبب المتفق علیھ وفیھ عنصر 
المراھنة لجھالة المال الذي سیدفعھ المؤمن، وكل ھذا محرم في الشریعة اإلسالمیة. 

عبد الرحمن والشیـخ "  "مصطفى أحمـد الزرقـا الفقھـاء المعاصرین مثل " التأمین جائز إذا خال من الربا وھذا ما أوضحھ بعض •
 )23-21ص  ،1983سعدي أبو جیب،  ( " وغیرھم، وتتمثل أدلتھم فیما یلي :عیسى

األصل في العقود اإلباحة، وعقد التأمین عقد جدید ال یندرج تحت أي عقد، فیطبق علیھ األصل العام، ولیس فیھ مقامرة والغرر  .أ
 فیھ مسموح، والربا الموجود فیھ لیس من لوازمھ، وإنما من فعل الشركات .

ومكان  أنواعھ  إن نظام التأمین ھو عملیة تتصل بأعمال الناس في معاشھم وقد شرع اإلسالم المعامالت الضروریة للعیش ولكل زمان  .ب
 الخاصة من المعامالت وعملیة التأمین تحقق في عصرنا مصالح اقتصادیة كثیرة.

 من سورة البقرة) 183 (اآلیة )یرید هللا بكم الیسر وال یرید بكم العسر(إن اإلسالم مبني على الیســـــــــــــــــــــــــر لقولھ تعالى:  .ت
  من سورة الحج).75 (اآلیة )وجاھدوا في هللا حق جھاده ھو اجتباكم وما جعل علیكم في الدین من حرج(وقولھ أیضاً : 

وفي ظل ھذا الجدل عقدت عدة ندوات وملتقیات للبث فیھ، وأصدرت عدة قرارات أھمھا عدم جوار التعامل بالتأمین التجاري كونھ  •
، 1998عبد الرزاق بن خروف، ( عقد یتضمن الغرر والربا، وجواز التعامل بنظام التأمین التكافلي كبدیل شرعي لنظام التأمین التجاري

 .)30-29ص 

3 
 



 

II. : یعرف الـتأمین التكافلي على أنھ " عقد یتبرع بموجبھ مجموعة من األشخاص التأمین التكافلي وأھمیتھ في تحقیق التنمیة المستدامة 
(ھیئة المشتركین) لبعضھم البعض بمبلغ مالي (قسط التأمین) في سبیل التعاون لجبر األضرار وتفتیت األخطار المبینة في العقد، واالشتراك 

في تعویض األضرار الفعلیة التي تصیب أحد المشتركین والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منھ، وتتولى شركات التأمین إدارة عملیات 
التأمین واستثمار أموال ھیئة المشتركین نیابة عنھم مقابل حصة معلومة من عائد استثمار ھذه األموال باعتبارھا مضاربا أو مبلغا معلوما 

 .  )2، ص 26/04/2011-25السعید بوھراوة،( مقدما باعتبارھا وكیال أو ھما معا"

    ومن ھذا التعریف نستخلص نتیجتین أساسیین ، أولھما أن أساس وثیقة التأمین التكافلي أنھا عقد تبرع المقصود بھ أصال ھو التعاون على 
تحمل الضرر الناتج عن تحقق الخطر المؤمن منھ، ولیس تحقیق الربح، وثانیھما أنھ توجد ثالثة صیغ یمكن أن یقام على أساسھا التأمین 

التكافلي وھي: التأمین التكافلي على أساس الوكالة ، التأمین التكافلي على أساس المضاربة ، والتأمین التكافلي على أساس الوكالة 
  .والمضاربة معا

    وتجدر اإلشارة إلى أنھ ھناك تشابھ بین  التأمین التجاري و التأمین التكافلي من حیث األسس الفنیة الھادفة إلى تقدیر الخسائر المحتملة 
ون األعداد الكبیرة ، غیر أن  أھم ما یمیز التأمین التكافلي عن التأمین التجاري ـــــــــوتحدید األقساط الشھریة اعتمادا على االحتماالت وقان

 )4، ص 26/04/2011-25بونشادة نوال، ( ما یلي :

 والتي تتمثل في ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة التي تتألف من فقھاء متخصصین في فقھ المعامالت من حیث المرجعیة النھائیة : •
المالیة ، مھمتھم توجیھ عملیات ونشاط شركات التأمین التكافلي، أما التأمین التجاري فمرجعیتھ ھي التشریعات التجاریة المنسجمة مع 

 الفكر الرأسمالي، وما یترتب عنھا من إجراء عملیات التأمین وفق أسس المعاوضات القائمة على الغرر والربا وتحقیق الربح. 
 یقوم عقد التأمین التكافلي على أساس عقود التبرعات، حیث یعتبر المشترك (المؤمن لھ) شریكا في من حیث العالقات القانونیة: •

تحمل األخطار في حال تحققھا، فالعالقة ھنا تكافلیة تعاونیة، لذلك نجد أن شركات التأمین ال تنتج ربحا وإنما تنتج فائضا تأمینیا یعود 
لمصلحة المشتركین أنفسھم وذلك بعد حسم مصاریف االدارة والتشغیل، في حین یقوم عقد التأمین التجاري على أساس المعاوضة، 

 حیث یھدف إلى تحقیق الربح.
 الفائض التأمیني في شركات التأمین التكافلي یمثل الفرق بین األقساط وعوائدھا بعد حسم من حیث الفائض التأمیني والربح : •

مصاریف التعویضات والمخصصات ومصاریف اإلدارة، والذي یوزع كلھ أو جزءا منھ على المشتركین، في حین یسمى ھذا الفرق 
 ربحا تأمینیا في التأمین التجاري وملكا للشركة یدخل ضمن أرباحھا. 

 یوجد في شركات التأمین التكافلي حسابین(صندوقین) أولھما لحملة الوثائق والثاني للمساھمین في من حیث الحسابات الداخلیة: •
 الشركة، في حین یوجد حساب واحد مختلط لرأس المال واألقساط في شركات التأمین التجاري.

 في التأمین التكافلي یتم استثمار ھذه األموال بالطرق المشروعة حیث یعد المؤمن لھ شریكا في من حیث آلیة استثمار أموال التأمین: •
الفوائض الناتجة، أما في التأمین التجاري فتستثمر على أساس الربا، وتعود للشركة وحدھا. 

، ومؤتمر 1961بدأ التطبیق الفعلي لنظام التأمین التكافلي بعد صدور كل من قرار أسبوع الفقھ اإلسالمي الثاني المنعقد بدمشق سنة     وقد
، وفتوى مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ المنعقدة بمكة 1976مجمع البحوث العلمیة السابع باألزھر سنة 

، التي تالھا تأسیس عدة شركات للتأمین وإعادة التأمین التكافلي، وفقا للترتیب الزمني الوارد بالجدول اآلتي :  1978المكرمة سنة 
 

: تطور صناعة التأمین التكافلي 1الجدول 
األحداث السنوات 

 ومجمع الفقھ 1977إقرار المجامع الفقھیة التأمین التكافلي وعلى رأسھا مجلس كبار العلماء في السعودیة عام  1961-1978
. 1978اإلسالمي في مكة عام 

تأسیس الشركة اإلسالمیة للتأمین بالسودان كأول شركة تأمین إسالمي في العالم بمبادرة من بنك فیصل  - 1979
 اإلسالمي السوداني.

" بدولة اإلمارات العربیة المتحدة بمبادرة من بنك دبي إیاكتأسیس الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین "  -
اإلسالمي  

 أول شركة تأمین تكافلي بمالیزیا. Berhadتكافل مالیزیا  صدور قانون التأمین التكافلي بمالیزیا وتأسیس شركة  1984
مصادقة مجلس الفقھ التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي على أن التأمین التكافلي ھو البدیل الصحیح للتأمین  - 1985

 التجاري.
تأسیس شركة بیت إعادة التأمین التونسي السعودي كأول شركة تمارس إعادة التأمین التكافلي إضافة إلى  -

إعادة التأمین التقلیدي. 
في مالیزیا.  Sdn. Berhadتأسیس شركة التكافل الوطني   1993
تأسیس شركة التكافل في أندونیسیا  1994
تأسیس شركة التكافل في سنغافورة، وشركة التعاون اإلسالمیة في قطر.  1995
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تأسیس شركة الـتأمین اإلسالمیة في األردن بدعم من البنك اإلسالمي األردني.  1996
 بمالیزیا كأولى شركات إعادة التكافل Asean Re- Takaful International alتأسیس شركة  1997

المتخصصة في التأمین التكافلي فقط. 
 للتكافل في مالیزیا. Mayban Takaful Berhadتأسیس شركة  2001
تأسیس شركة اإلخالص للتكافل في مالیزیا.  2003
الطفرة الكبیرة في صناعة التكافل من خالل زیادة عدد شركات التكافل وإعادة التكافل، والنمو الكبیر في محفظة  2006

 – Takaful Re التأمین التكافلي إضافة إلى دخول شركات إعادة التأمین العالمیة سوق إعادة التكافل أمثال:
Dubai، 

Hannover Re Re-Takaful - Bahrain 
 إلعادة التكافل بالمملكة العربیة السعودیة. Saudi Reتأسیس شركة  2007
 بواسطة ھیئة Islamic Insurance Holding (BIIH)منح الرخصة ألول شركة تأمین تكافلي بسوق لندن  2008

 المسؤولة عن منح التراخیص لشركات التأمین في المملكة المتحدة.   )FSAالخدمات المالیة (
 شركة. 173بلغ عدد شركات التأمین التكافلي  2009
 شركة. 206ارتفع عدد شركات التأمین التكافلي إلى   2013
 شركة. 215ارتفع عدد شركات التأمین التكافلي إلى   2014
 شركة. 308ارتفع عدد شركات التأمین التكافلي إلى   2016

-33TUhttp://ifti  "، بحث متوفر على موقع االتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمین اإلسالمي التأمین التكافلي - " عبد الرؤوف قطب ، " :انظرالمصدر : 
sd.org/U33T 

- Global Takaful Report, July 2017 , Market trends in family and general Takaful , MILLIMAN Report, , p 6. 

 
ثم إن للتأمین التكافلي دورا مھما في تحقیق التنمیة المستدامة القائمة على تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة مع المحافظة على     

البیئة، وذلك من خالل ما یلي: 
یساھم التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة الصناعیة من خالل حمایتھ لوسائل اإلنتاج (المعدات، التجھیزات، وسائل النقل وغیرھا)  .أ

وتخفیض الخسائر المالیة الناجمة عن تحقق األخطار المؤمن منھا عن طریق إعادة تجدید األصل أو إصالحھ وصیانتھ، حیث أن 
التغطیة التأمینیة – ممثلة في التأمین من الحریق، التأمین الھندسي، تأمین العمال وغیرھا- تمكن من استمرار العملیات الصناعیة 

واإلنتاجیة وعدم لجوئھا إلى االستدانة، ومن ثم تحقیق أھداف التنمیة الصناعیة، وھذا ما أكدتھ تقریر االتحاد األوروبي الذي شمل 
  2015دراسة دور التامین في اقتصاد دول االتحاد األوروبي سنة 

(European Union Report, 2015,p 3) 
یساھم التأمین التكافلي في تعزیز مسیرة التنمیة الزراعیة من خالل التغطیة التأمینیة المتعلقة باالستثمار الزراعي كالمعدات  .ب

والتجھیزات الزراعیة ووسائل النقل، إضافة إلى التأمین من األخطار محتملة الحدوث للمحاصیل الزراعیة وتأمین الحیوانات 
 ).6، ص 26/04/2011-25بونشادة نوال،  (وغیرھا

یساھم التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة االجتماعیة من خالل صور عدیدة مثل : تغطیة التكافل الطبي أو تحمل نفقات العالج  .ت
خاصة في حاالت المرض المزمن وكذا تغطیة البطالة والعجز البدني المؤقت أو الدائم وتغطیة الوفاة ونظام التقاعد، إضافة إلى 

تكوین رؤوس أموال للمؤمن لھم ، باعتبار التأمین التكافلي االجتماعي بدیال للتأمین على الحیاة، حیث تقوم الشركة المؤمنة بحفظ 
عصام  (وادخار اشتراكات المؤمن لھ، وتقوم بإعادتھا لھ عند انتھاء العقد في حالة عدم تحقق الخطر المؤمن منھ

 ).29، ص 2015/2016بوزید،
یساھم التأمین التكافلي في المحافظة على البیئة من خالل قیام شركاتھ بتمویل المشاریع النظیفة الصدیقة للبیئة كالمشاریع  .ث

 الصغیرة والمتوسطة الخاصة بالصناعات التقلیدیة إضافة إلى توفیرھا لعدة تغطیات تأمینیة نذكر منھا : التأمین ضد التلوث.
 كما یساھم التأمین التكافلي في امتصاص جزء من البطالة من خالل توفیر فرص عمل في فروعھ وشركاتھ. .ج

        كما أثبتت التجارب العملیة أن التأمین التكافلي یؤدي دورا فعاال في تمویل التنمیة المستدامة من عن طریق شركاتھ وذلك من 
خالل الوظائف التي یؤدیھا والتي یمكن تلخیصھا على النحو اآلتي: 

تمویل شركات التأمین التكافلي للمشاریع االقتصادیة وذلك من خالل استثمار أموال التأمین المكونة من قیمة االشتراكات  .أ
 ،2014/2015فالق صلیحة،(المدفوعة من قبل المشتركین، وھذا یؤدي بدوره إلى انعاش الحركة اإلنتاجیة والتجاریة في الدول 

) التي ھدفت إلى Ibrahim Mohammed" ،" Ahmed Fahmi  ،" 2015"   (، وھذا ما أكدتھ دراسة  )100ص 
 دولة خالل القترة 22التعرف على تأثیر التأمین التكافلي على تحقیق النمو االقتصادي من خالل دراسة بیانات عینة مؤلفة من 

   ، وتوصلت إلى أن للتأمین التكافلي تأثیرا ایجابیا على النمو االقتصادي وتحقیق التنمیة2012 و 2004الممتدة ما بین 
(Ibrahim Mohamme , Ahmed Fahmi,2016   , p 370) 

قیام ھذه الشركات بتصمیم برامج تكافلیة تسعى إلى تجمیع المدخرات من أفراد المجتمع وتنمیتھا عن طریق استثمارھا،  مما  .ب
یساھم في توفیر التمویل الالزم للعملیات االستثماریة لھذه الشركات من جھة، وتوظیفھا لصالح المشتركین ومن أشھر ھذه البرامج : 

5 
 

http://ifti-sd.org/
http://ifti-sd.org/
http://ifti-sd.org/
http://ifti-sd.org/


برامج االدخار واالستثمار وبرامج المعاش. وعادة ما تستثمر ھذه األموال في مجاالت قلیلة األخطار نسبیا والصدیقة للبیئة ، مما یسمح 
 Global Report on Islamic"(بتحقیق المصلحة الخاصة لھؤالء المشتركین، والمساھمة في التنمیة ، وھذا ما أكده تقریر 

Finance ،" 2016( .(Global Report on Islamic Finance, 2016, p 19) 
تعد وثائق  التأمین التكافلي من وسائل االئتمان في المعامالت التجاریة، إذ  یمكن استخدامھا كوسیلة ائتمان، حیث یمكن للمؤمن  .ت

أن یرھنھا للغیر، أو یؤمن على دینھ لصالح الدائن، وھنا تكون وثیقة الـتأمین وسیلة ائتمان حیث تقوم الشركة المؤمنة بموجبھا بسداد 
 ,Indonesian Bank Report). 2013مبلغ الدین عند إعسار المدین، وھذا ما أكده التقریر الصادر عن البنك اإلندونیسي سنة 

December 2013, p 6) 
توفیر موارد مالیة للدولة من خالل الرسوم التي تفرضھا الدولة على شركات التأمین التكافلي وكذا الضرائب التي تدفعھا عن  .ث

 أرباحھا.
 تأمین العملیات االستثماریة المحلیة والدولیة من مختلف األخطار التجاریة وغیر التجاریة. .ج

III.  : خصص ھذا الجزء من المداخلة لدراسة تجربة عینة دراسة تجربة التأمین التكافلي في عینة من دول مجلس التعاون الخلیجي
من دول مجلس التعاون الخلیجي في التأمین التكافلي ممثلة في كل من اإلمارات العربیة المتحدة ، السعودیة وقطر باعتبارھا من 

 التجارب الرائدة في العالم، وكذا التعرف على مدى مساھمتھ في تحقیق التنمیة المستدامة في ھذه الدول.
تأسس مجلس التعاون بین دول الخلیج الستة من خالل التوقیع على نظامھ األساسي  نشأة دول مجلس التعاون الخلیجي وأھدافھ: .1

 نتیجة توصل قادة كل من دولة اإلمارات العربیة المتحدة، دولة البحرین، المملكة العربیة السعودیة، سلطة عمان، 25/5/1981بتاریخ 
دولة قطر والكویت في االجتماع المنعقد بأبو ظبي إلى صیغة تعاونیة بین الدول السالفة الذكر استنادا إلى تشابھ األنظمة السیاسیة 
واالقتصادیة وكذا عمق الروابط الدینیة والثقافیة والترابط األسري واالجتماعي والرقعة الجغرافیة والحدود المشتركة إضافة إلى 

الظروف الخارجیة في تلك الفترة والتي تمیزت بتنافس األنظمة االستعماریة على المنطقة باعتبارھا مصدرا مھما للنفط وخاصة بعد 
 ، 1980، واندالع الحرب العراقیة اإلیرانیة في سبتمبر  1979 ، الغزو السوفیاتي ألفغانستان في دیسمبر 1979الثورة اإلیرانیة سنة 

بلفاطمي عباس، بلخباط ( ولعل من أھم أھداف ھذا المجلس مایلي: ،  إضافة إلى التوجھ العالمي نحو االندماج والتكتل بین الدول وغیرھا
 )2 ، ص 2000جمال ،

 تحقیق التنسیق والتكامل بین الدول األعضاء في مختلف المجاالت وصوال إلى وحدتھا. •
 وضع أنظمة متماثلة في مختلف المجاالت االقتصادیة، المالیة، التجاریة، الثقافیة وغیرھا. •
االھتمام بتطویر التقدم العلمي والتقني في مجاالت الصناعة، التعلیم، الزراعة وكذا انشاء مراكز علمیة مشتركة  •

لألبحاث. 
، تالھا 1983     ولعل من أھم نتائج تأسیس ھذا المجلس ھو إقامة منطقة للتجارة الحرة بین دول الخلیج التي دخلت حیز التنفیذ في مارس 

. 2003قیام االتحاد الجمركي في ینایر 
شھد سوق التأمین التكافلي العالمي نموا  سوق التأمین التكافلي ومساھمتھ في التنمیة المستدامة بدول مجلس التعاون الخلیجي: .2

 و 3.4 ارتفع لیبلغ 2005 ملیار دوالر سنة 2.5) فبعد أن كان إجمالي أقساطھ ال یتجاوز 2016-2005مستمرا خالل الفترة الممتدة ما بین (
، ومن المتوقع أن )4قندوز طارق ، ص (  على الترتیب2016 و 2015 و 2009 و 2007 ملیار دوالر في السنوات 18.5 و 14.9 ثم 8.8

 Global Report on) ، وقد ساھمت في ھذا النمو مجموعة من العوامل نذكر منھا :  2017 ملیار دوالر سنة 20یواصل ارتفاعھ لیبلغ 
Islamic Finance, 2016, p 6) 

 زیادة الوعي بالتكافل األمر الذي نتج عنھ وجود فرص لنمو مطرد في الطلب على منتجات التأمین اإلسالمي ؛ •
 االقتصاد اإلسالمي ؛ مساھمة ظھور المصارف اإلسالمیة وتوفیرھا صیغ تمویلیة متوافقة مع أحكام الشریعة في إكمال حلقات •
 الكثافة السكانیة المسلمة المنتشرة في أنحاء العالم، التي لم تمارس التأمین التكافلي، على غرار الصین والھند ؛ •
 النمو االقتصادي المذھل وارتفاع مستویات السیولة في منطقة الخلیج ومالیزیا وإندونیسیا. •

 ( Global Takaful Report, 2017 ,P6)    ویضم سوق التأمین التكافلي العالمي أسواق المجموعات األربعة اآلتیة :
 .2016 ملیار دوالر سنة 6.405تضم أساسا : مالیزیا و إندونیسیا ، بإجمالي أقساط قدره  دول آسیا: -
 ملیار دوالر 11.09السعودیة، اإلمارات، البحرین، قطر، الكویت، سلطنة عمان، بإجمالي أقساط قدره دول مجلس التعاون الخلیجي:  -

 . 2016سنة 
 . 2016 ملیار دوالر سنة 0.293تضم : بإجمالي أقساط قدره شمال إفریقیا: -
 ملیار دوالر سنة 0.309تضم أساسا : بانغالداش، باكستان، تركیا، سریلنكا، سوریا، الیمن واألردن، بإجمالي أقساط قدره  باقي الدول: -

2016. 
 المدرج (2)ویعتبر سوق التأمین التكافلي في دول مجلس التعاون الخلیجي من أھم أسواق ھذه الصناعة في العالم- كما ھو مبین في الجدول  

 11.090 و 7.935   لیبلغ 2010 ملیار دوالر سنة  5.684- والذي حقق نموا مستمرا حیث ارتفع إجمالي األقساط فیھ من المالحقفي 
 % من إجمالي أقساط ھذه الصناعة في العالم وذلك 65 على الترتیب، أي أنھ یساھم بأكثر من  2016 و 2013ملیار دوالر في السنوات 

)، ویرجع ذلك أساسا إلى زیادة عدد شركات التأمین التكافلي في ھذه الدول والتي بلغ عددھا 2016-2010خالل الفترة الممتدة ما بین(
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غیر أن إجمالي ھذه األقساط یختلف من دولة إلى .( Global Takaful Report, 2017 ,P26) 2016 شركة تكافل سنة 203حوالي 
، والذي نالحظ من خاللھ أن دولة اإلمارات تحتل مركز المالحق المدرج في (3)أخرى من دول مجلس التعاون كما ھو موضح في الجدول 

 2009 ملیون دوالر سنة 5456الصدارة في دول مجلس التعاون نتیجة االرتفاع المستمر لحجم األقساط المكتتبة إذ بعد أن كانت ال تتجاوز 
 السنوي عن نشاط اإلحصائيالتقریر  ( ، ویرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل أھمھا: 2016 ملیون دوالر سنة 10237 تضاعفت لتبلغ 

) 13-6، ص 2014التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ، 
 شركة 26 شركة وطنیة و34 شركة منھا 60 حوالي 2014وجود عدد كبیر من شركات التأمین باإلمارات والتي بلغ عددھا سنة  •

  شركة وطنیة تطبق نظام التأمین التكافلي.11أجنبیة، من بینھا 
% لتأمین الحوادث والمسؤولیة، 33%، مقابل 44.5 مما ساھم في زیادة حصتھ لتبلغ 2014إلزامیة التأمین الصحي ابتداء من سنة  •

 %، والباقي لفروع النقل واألخطار األخرى. 9یلیھ فرع الحریق بحصة 
المنافسة بین شركات التأمین التقلیدي والتكافلي، فھذه األخیرة رغم قلة خبرتھا وحجم رؤوس أموالھا غیر أنھا تمكنت في فترة  •

قصیرة من توسیع قاعدة زبائنھا مستغلة القانون الذي أصدرتھ ھیئة التأمین اإلماراتیة بشأن منع شركات التأمین التقلیدیة من تسویق 
منتج التأمین اإلسالمي، وقد تحصلت شركة دبي اإلسالمیة للتأمین وإعادة التأمین (أمان) على جائزة أفضل مشغل للتأمین التكافلي 

  العالمیّة.World Finance من قبل مجلة 2011لسنة 
 26 و25تطویر القوانین واللوائح المنظمة لسوق التأمین بما یتوافق مع األنظمة والمعاییر الدولیة ومن أمثلتھا إصدار القرارین رقم  •

 المتعلقین بالتعلیمات المالیة لشركات التأمین والتأمین التكافلي ، واللذین تضمنا سبعة فصول تنظیمیة من بینھا : أسس 2014لعام 
استثمار حقوق حملة الوثائق، ھامش المالءة والمبلغ األدنى للضمان، أسس حساب المخصصات الفنیة،إضافة إلى  إصدار التعمیم 

 المتضمن متطلبات إعداد التقاریر لشركات الـتأمین العاملة في اإلمارات ، وبذلك تعد اإلمارات أول دولة في 2016 لعام 35رقم 
 الشرق األوسط تنتھج أحدث متطلبات المالءة المالیة، بما یضمن سھولة التطبیق والرقابة. 

 47 خدمة من أصل 38توفیر الخدمات الذكیة في مجال التأمین والذي یعد نقلة نوعیة في مجال تقدیم الخدمات من خالل تحویل  •
، ومن أھمھا: تجدید قید شركات الـتأمین وتجدید قید فروعھا، تلقي الشكاوى 2014خدمة قابلة للتحول إلى خدمات ذكیة سنة 

 واالستفسارات، طلب تعدیل بیانات شركات ووكالء ووسطاء التأمین.
فعالیة الرقابة التنظیمیة التي تقوم بھا ھیئة التأمین على الشركات والمھن المرتبطة بالتأمین لإلشراف على ھذا القطاع والتحقق من  •

مدى االلتزام بالتشریعات الخاصة بھ والتأكد من سالمة المراكز الفنیة والمالیة لھذه الشركات والمھن، وذلك من خالل التفتیش 
  شركة تأمین وأصحاب المھن المرتبطة بھ.100 والذي شمل 2014المیداني مثل الذي نفذتھ سنة 

 االھتمام بالتطویر المؤسسي والتدریب والتوطین .  •
      وقد ساھم تحسن مؤشرات القطاع التأمیني في اإلمارات في زیادة مساھمتھ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي ممثال في معدل االختراق 

 ( Sigma Reports N°3/2012, N°3/2014, N°4/2015, N°3/2016) 2016سنة % 2.87 إلى 2011سنة % 1.8 الذي ارتفع من
  و 3161 إلى 2009سنة  موظف 2926كما ارتفعت مساھمتھ في توفیر فرص العمل بشركاتھ وھذا ما یؤكده زیادة عدد الموظفین بھا من  ،

  . وقد تنوعت استثمارات شركات ھذا القطاع حیث یحتل االستثمار في السندات واألسھم الخاصة 2014 و 2011 موظف سنتي 3510
%،  ثم القروض بحصة 15.9% ، وكذا االستثمار في األراضي والعقارات بحصة 27 % ،  یلیھ الودائع بحصة 56.6حصة وسطیة قدرھا 

 السنوي عن نشاط التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ، اإلحصائيالتقریر  (  2014 و 2012% وذلك خالل الفترة ما بین 0.5
 .)54، ص 2014

 ملیون 3896أما السعودیة فتحتل المرتبة الثانیة من حیث حجم األقساط المكتتبة التي شھدت بدورھا ارتفاعا مستمرا إذ بعد أن بلغت 
التقاریر السنویة عن ( ، ویرجع ذلك إلى عدة عوامل أھمھا: 2016 ملیون دوالر سنة 9934 تضاعفت ثالث مرات لتبلغ  2009دوالر سنة 

). 6 ، ص 2013،2014،2016سوق التأمین السعودي للسنوات 
  كلھا تطبق نظام التأمین التكافلي.2016 شركة تأمین بالسعویة سنة 34وجود  -
تشكیل التأمینات اإللزامیة النسبة األكبر من أقساط التأمین المكتتبة، إذ كان لتطبیق نظام الضمان الصحي التعاوني اإللزامي على  -

 أثرا كبیرا في زیادة الحصة السوقیة للتأمین 2010 وعلى الموظفین السعودیین في القطاع الخاص سنة 2006المقیمین سنة 
 على الترتیب، إضافة إلى إطالق 2016 و2013 % سنتي 52.1% و 51 إلى 2006% سنة 32الصحي التي ارتفعت من 

 الذي یھدف إلى توحید وتمكین 2013 ابتداء من سنة SHIBمشروع تبادل المعامالت اإللكترونیة للتأمین الصحي السعودي 
أطراف العالقة من تبدل تعامالت التأمین الصحي إلكترونیا. كما ساھمت إلزامیة التأمین على معظم اتفاقیات بیع المركبات في 

% من 25ارتفاع حصة التأمین على المركبات وبلوغھا المرتبة الثانیة من حیث األھمیة بعد التأمین الصحي بحصة سوقیة قدرھا 
 .2016إجمالي األقساط لسنة 

 كشھادة إلزامیة ، والتي تشمل IFCEتدریب موظفي شركات التأمین من خالل إقرار اختبار الشھادة العامة في أساسیات التأمین  -
 المبادئ األساسیة لألنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التأمین .

% 1.55 إلى 2011سنة % 0.9        وقد ساھم تحسن مؤشرات القطاع التأمیني في السعودیة في زیادة معدل االختراق الذي ارتفع من
 2457كما ارتفع عدد الموظفین بشركاتھ من  .  (Sigma Reports  N° 3/2012 et  N° 3/2016 p39 et p 46) 2016سنة 

التقاریر السنویة عن سوق التأمین السعودي للسنوات (  2016 و 2015 موظف سنتي 10039  و 9682 إلى 2011سنة موظف 
). 33 ، ص 2012،2015،2016
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 ملیار لایر سعودي سنتي 10.78  و 9.1  إلى 2012سنة  ملیار لایر سعودي 7.3 ارتفع إجمالي االستثمارات لھذه الشركات من      كما
ھذه   ، تتوزع)18 ، ص 2012،2015،2016التقاریر السنویة عن سوق التأمین السعودي للسنوات ( على الترتیب 2016 و 2014

 ملیار 2.5 ملیار لایر سعودي، تلیھا الدیون واألوراق المالیة والدخل الثابت بمبلغ 6.1 أساسا بین الودائع بحصة 2016االستثمارات سنة 
 ملیار لایر سعودي، والباقي في استثمارات أخرى. 0.05 و 0.2لایر سعودي، ثم القروض و االستثمار في العقارات ب 

إلى  2009 ملیون دوالر سنة 773وتأتي قطر في المرتبة الثالثة بین دول التعاون من حیث حجم األقساط المكتتبة التي ارتفعت من       
 11 ، ویرجع ذلك أساسا إلى  زیادة عدد شركات التأمین من 2016 ملیون دوالر سنة 2935  ثم لتبلغ 2013 ملیون دوالر سنة 1471

، وإلزامیة التأمین الصحي ، وكذا تحسن مؤشرات قطر االقتصادیة كارتفاع الناتج المحلي 2016 شركة سنة 18إلى  2009شركة سنة 
وزیادة نصیب الفرد منھ، وزیادة االستثمارات في  البنیة  2017 ملیار دوالر سنة 173.6 إلى 2003 ملیار دوالر سنة 23.5اإلجمالي من 

التحتیة، مما ساھم في زیادة األصول القابلة للتأمین، إضافة إلى حمالت التوعیة بالمنتجات التأمینیة وكذا توفیر ھذه الخدمات إلكترونیا، كلھا 
 .(Luca Russignan and others,2017,p 23-25) عوامل ساھمت في نمو ھذا القطاع

 2016سنة % 2 إلى 2011سنة % 0.5 وقد ساھم تحسن مؤشرات القطاع التأمیني في قطر في زیادة معدل االختراق الذي ارتفع من     
(Sigma Reports  N° 3/2012 et  N° 3/2016, p39 et p 46) 2009سنة  موظف 849 ، كما ارتفع عدد الموظفین بشركاتھ من 

. وتتوزع  )2014،2016، 2009(تقاریر عن احصاءات البنوك والتأمین للسنوات   2016 و 2014 موظف سنتي 1517  و 1352إلى 
 ملیار لایر قطري، ثم 3.5 ملیار لایر قطري، تلیھا األسھم بمبلغ 8.8 أساسا بین السندات بحصة 2016استثمارات ھذه الشركات لسنة 

 . )50، ص 2016(تقریر إحصاءات البنوك والتأمین،    ملیار لایر قطري ، والباقي في استثمارات أخرى2.0األوراق المالیة األخرى ب 
مما تقدم نستنتج ما یلي : 

 2016سنة  % 3مساھمة قطاع التأمین التكافلي في الناتج المحلي اإلجمالي ال تزال منخفضة في الدول الثالثة إذ أنھا لم تتجاوز  -
  في كندا، و % 7.40  في قطر) في حین تصل ھذه النسبة إلى % 2  في السعودیة،  % 1.55  في اإلمارات، % 2.87(

  في الوالیات المتحدة األمریكیة، وھذا ما یدل على صغر حجم ھذا القطاع أي أنھ مازال في طور النمو ویتمتع بفرص % 7.28
 وإمكانیات غیر مستغلة.

استمرار ھیمنة التأمینات اإللزامیة على قطاع التأمین التكافلي في الدول الثالثة محل الدراسة ممثلة في التأمین الصحي والتأمین  -
(تقریر سوق التأمین  2016سنة  % 84على المركبات في كل من قطر و السعودیة، حیث بلغت حصتھا في ھذه األخیرة 

(التقریر االحصائي السنوي  2015سنة  % 47.8، والتأمین الصحي في دولة اإلمارات بحصة )22،24، ص 2016السعودي، 
 ، بسبب انخفاض الوعي التأمیني في ھذه الدول.)6، ص 2015عن نشاط التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، 

  2457توسع قطاع التأمین التكافلي في توفیر وظائف جدیدة في الدول الثالثة، حیث ارتفع عدد الموظفین في السعودیة من   -
،   2009سنة  موظف 849  مقابل2014 موظف سنة 3510، وفي اإلمارات إلى 2016 موظف 10039 إلى 2011سنة موظف 

 .2016 موظف سنة 1517 إلى 2009سنة  موظف 849وفي قطر ارتفع عدد الموظفین من 
توفیر شركات التأمین التكافلي منتجات تأمینیة متنوعة بالدول الثالثة لدعم مختلف األنشطة االقتصادیة ومن ثم دعم التنمیة  -

 33، تأمین المركبات بحصة  % 51التأمین الصحي بحصة : 2016المستدامة، ففي السعودیة نجد التغطیات التأمینیة اآلتیة لسنة 
 %، فروع التأمین البحري والتأمین ضد الحوادث 2.7بحصة  %، تأمین الحمایة واالدخار 5بحصة %، التأمین الھندسي 
 (تقریر  %0.38بحصة % ،  التأمین على الطیران 1.2% لكل فرع ، والتأمین على الطاقة بحصة 1.7والمسؤولیات بحصة 

، تأمین  % 47.8التأمین الصحي بحصة  نجد :  2015وفي اإلمارات سنة .،)30-22، ص 2016سوق التأمین السعودي، 
 6بحصة  %، تأمین النقل البري والبحري والجوي 8.4بحصة  %، التأمین ضد الحریق 34.3الحوادث والمسؤولیات بحصة 
. )7-6، ص 2015(التقریر االحصائي السنوي عن نشاط التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، د%، والباقي لألخطار المختلفة

 %، التأمین ضد الحریق 10.8بحصة  %، تأمین النقل والشحن 36.7بحصة وفي قطر نجد المنتجات اآلتیة : تأمین السیارات  
  )45، ص 2016(تقریر احصاءات البنوك والتأمین،   %، والباقي لألخطار األخرى24.2 بحصة والسرقة

تتوزع استثمارات شركات التأمین التكافلي في الدول محل الدراسة بین االستثمار في األسھم والسندات الخاصة ، الودائع  -
 واالستثمار في األراضي والعقارات، مما یؤكد اھتمام ھذه الشركات باستثمار أموال المساھمین في مجاالت قلیلة المخاطرة.

یعد قطاع التأمین من أھم القطاعات االقتصادیة لكونھ یساھم في تحقیق التنمیة المستدامة من خالل توفیر التغطیة التأمینیة لمختلف الخاتمة : 
األفراد والمشروعات من األخطار المحتملة، األمر الذي دفع العلماء المسلمین إلى البحث في مدى مشروعیتھ وتكییفھ في صورة التأمین 

التكافلي كبدیل للتأمین التجاري، ورغم تشابھ التأمین التكافلي مع ھذا األخیر من حیث األسس الفنیة المعتمدة في تقدیر الخسائر وتحدید 
األقساط، إال أنھ یتمیز عنھ أساسا من حیث آلیة استثمار أموال المساھمین، وضرورة وجود جھاز للرقابة الشرعیة على أنشطة شركاتھ قصد 

ضمان توافقھا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.  
 % من إجمالي 65    وتعد دول مجلس التعاون الخلیجي من التجارب الدولیة الرائدة في مجال التأمین التكافلي والتي تساھم بأكثر من 

. ویرجع ذلك أساسا إلى اإلجراءات المتبعة من قبل 2016 شركة تكافل وفقا إلحصائیات سنة 203أقساط ھذه الصناعة في العالم وبإجمالي 
 2014 لعام 26ھذه الدول، كتطویر دولة اإلمارات للقوانین المنظمة لسوق التأمین بما یتوافق مع المعاییر الدولیة من خالل القرار رقم 

المتعلق بالتعلیمات المالیة لشركات التأمین التكافلي، وتوفیرھا للخدمات التأمینیة الذكیة، وكذا اھتمام السعودیة بتدریب موظفي شركات 
 المتضمنة للمبادئ األساسیة لألنظمة واللوائح IFCEالتأمین التكافلي من خالل إلزامھم باجتیاز اختبار الشھادة العامة في أساسیات التأمین 

للتوعیة بالمنتجات التأمینیة. وقد ساھمت ھذه اإلجراءات وغیرھا في تحقیق الخاصة بنشاط التأمین ، إضافة إلى اھتمام قطر بتنظیم حمالت 
توفیر منتجات تأمینیة متنوعة لدعم مختلف األنشطة االقتصادیة ومن ثم دعم التنمیة المستدامة ، توسع قطاع  عدة نتائج ایجابیة من أھمھا :
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التأمین التكافلي في توفیر وظائف جدیدة في ھذه الدول ، وكذا تنوع استثمارات شركاتھ بین األسھم والسندات الخاصة ، الودائع واالستثمار 
في األراضي والعقارات وغیرھا. ورغم ھذه النتائج المحققة ال تزال مساھمة ھذا القطاع متواضعة في الناتج المحلي اإلجمالي لھذه الدول 

 ، وكذا ارتفاع حصة التأمینات اإللزامیة من 2016 و 2009طیلة الفترة الممتدة ما بین  % 3ممثلة في معدل االختراق الذي لم یتجاوز 
إجمالي األقساط مما یؤكد على ضعف الوعي والثقافة التأمینیة. وفي ھذا اإلطار یمكن اقتراح ما یلي: 

االستمرار في دراسة القوانین واألنظمة المتعلقة بقطاع التأمین التكافلي بھدف التوصل إلى تقاربھا أو توحیدھا كأحد السبل لقیام السوق 
) 35، ص 2009(عید أبو بكر، غالب الرفاعي،   الخلیجیة المشتركة للتأمین التكافلي على غرار أنظمة التأمین في االتحاد األوروبي

ضرورة إلزام شركات التأمین التكافلي في دول مجلس التعاون بزیادة الشفافیة وتطبیق مبادئ الحوكمة بما یتماشى مع المعاییر المالیة  •
الدولیة على غرار دولة اإلمارات باعتبارھما نقطة االرتكاز التي تمكنھا من البقاء والنمو في ظل انفتاح األسواق واشتداد المنافسة مع 

 شركات التأمین األجنبیة.
 تشجیع التعاون بین البنوك اإلسالمیة وشركات التأمین التكافلي في ھذه الدول وذلك من أجل زیادة نمو أسواق التأمین التكافلي فیھا. •
االھتمام بنشر وزیادة الوعي التأمیني في ھذه الدول من خالل تنظیم حمالت للتوعیة، تطویر تشكیلة المنتجات التأمینیة التي توفرھا  •

 لتستجیب لتطلعات األفراد والمؤسسات، واختیار قنوات البیع والتوزیع المالئمة.
 المراجع :

 الكتب العربیة :
دار دمشق : التأمین : أنواعھ المعاصرة وما یجوز أن یلحق بالعقود الشرعیة منھا"،  ،) 1997 (،: أبي الفضل ھانئ بن فتحي )2(

 .العصماء
 . الدار المصریة اللبنانیة لبنان : التأمین الدولي ، الطبعة الثانیة ، ، )1988(سامي عفیفي حاتم ، :  )3(
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الطبعة الرابعة، بیروت. ، ، نظام التأمین: حقیقتھ والرأي الشرعي فیھ)1994 (مصطفى أحمد الزرقا،:  )8(
 .دار النھضة العربیة القاھرة : ،  عقد التأمین ، ) 1979/1980 (: نزیھ محمد الصادق، )9(
 المكتب الجامعي االسكندریة:التأمین التجاري والتأمین اإلسالمي :  بین النظریة والتطبیق  ،،)2005(نعمات محمد مختار،  :  )10(

 .الحدیث 
المؤتمرات العلمیة : 

التكییف الشرعي للتأمین التكافلي ، مداخلة مقدمة للمشاركة في الندوة الدولیة حول : ،  ) 26/04/2011-25السعید بوھراوة،(:  )11(
 شركات التأمین التقلیدي ومؤسسات التأمین التكافلي بین األسس النظریة والتجارب التطبیقیة ، جامعة فرحات عباس، سطیف.

العمل المؤسساتي التكافلي بین جھود التأصیل وواقعیة التطبیق  ، مداخلة مقدمة للمشاركة في ، ) 26/04/2011-25: بونشادة نوال، ( )12(
الندوة الدولیة حول : شركات التأمین التقلیدي ومؤسسات التأمین التكافلي بین األسس النظریة والتجارب التطبیقیة ، جامعة فرحات عباس، 

 سطیف .
،حتمیة التعاون العربي في مجال إعادة التأمین في ضوء أثر األزمة المالیة ) 20/12/2009-19 (عید أبو بكر، غالب الرفاعي،:  )13(

العالمیة في شركات التأمین العربیة ، المؤتمر العلمي العاشر بعنوان : االقتصادات العربیة وتطورات مابعد األزمة االقتصادیة العالمیة، 
 .الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة، لبنان

المجالت العربیة : 
جامعة حسیبة بن بوعلي ، مجلة اقتصادیات ، حدیات االندماج االقتصادي الخلیجي، ت )2000(: بلفاطمي عباس، بلخباط جمال ، )14(

 .16-1 : 5، عدد شمال افریقیا، الشلف 
الرسائل العلمیة :  

 دكتوراه في رسالة ،  محاولة اختبار كفاءة نظام التمویل اإلسالمي في مواجھة األزمات المالیة،  ) 2016/ 2015 (عصام بوزید،:  )15(
 .جامعة قاصدي مرباحورقلة : علوم التسییر ، 

التقاریر :  
. ، منشورات وزارة التخطیط التنموي واالحصاء)2009(، 2009احصاءات البنوك والتأمین  : )16(
. ، منشورات وزارة التخطیط التنموي واالحصاء)2014(، 2014احصاءات البنوك والتأمین :  )17(
. ، منشورات وزارة التخطیط التنموي واالحصاء)2016(، 2016احصاءات البنوك والتأمین :  )18(
). 2014 ( السنوي عن نشاط التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ،اإلحصائيالتقریر :  )19(
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 المالحق:
) 2016-2010 إجمالي أقساط التأمین التكافلي خالل الفترة (:2جدول 

 ملیار دوالر الوحدة :
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 18.561 16.108 14.029 12.268 10.775 9.645 8.426العالم 
1GCC*      5.684 6.376 7.097 7.935 8.871 9.919 11.090 

Source :Global Report on Islamic Finance, World Bank Group, 2016, p 280. 
 

) 2016-2009 توزیع إجمالي األقساط المكتتبة بین دول مجلس التعاون الخلیجي خالل الفترة (:3جدول 
 ملیون دوالر الوحدة:                                                                                            

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 10237 10093 8918 7959 7155 6641 5970 5456اإلمارات 
 9934 9891 8129 6360 5646 4971 4370 3896السعودیة 

 2935 2833 2677 1471 1339 961 878 773قطر 
 1115 1048 1060 952 904 812 718 589الكویت 
 1196 1124 1035 947 857 766 691 619ُعمان 

-  746 720 688 636 579 560 533البحرین 
 

Source: - Sigma Report N° 2/2011, “ World insurance in 2010” , Suiss Reinsurance, 2011, p 33. 
 - Sigma Report N° 3/2012, “ World insurance in 2011” , Suiss Reinsurance, 2012, p 33.                   

  - Sigma Report N° 3/2014, “ World insurance in 2013” , Suiss Reinsurance, 2014, p 36.               
- Sigma Report N° 3/2016, “ World insurance in 2015” , Suiss Reinsurance, 2016, p 40. 

 
 

 دول مجلس التعاون الخلیجي. :  *
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