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 : املقدمة

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على محمد بن عبد هللا، وعلى آله وأصحابه وجنده وحزبه، وبعد: 

الشاملة لألمة اإلسالمية، وبخاصة في مجال    (1) اإلسالمي  يالّتكافل  الّتأمينيعتبر ظهور   الحديثة  النهضة  ا من  وتطبيقه جزًءا مهمًّ

املعامالت؛   القضايا االقتصاد اإلسالمي وفقه  لكافة  الشرعية  الحلول  ابتكار  الفائقة على  الفقه اإلسالمي، وقدرته  تأكيًدا على حيوّية 

حيث يشهد العالم اليوم انتشاًرا واسًعا لهذا النوع من الّتأمين، الذي سار جنًبا إلى جنب مع الّصيرفة اإلسالمية،    التي تحتاجها األمة،

رسة التي تواجهه، والتشكيك في وضعه وطبيعة عمله،  
ّ
غم من قصر عمره، وحداثة تجربته، واملنافسة الش ونما وتطّور سريًعا، على الرُّ

بقوّ  طريقه  يشّق  يزال  ال  بأنشطته  وهو  ويقوم  والدولية،  واإلقليمية  ية 
ّ
املحل الّتأمين  أسواق  في  الكبيرة  الّنجاحات  محّقًقا  واقتدار،  ة 

 من خالل شركات متخّصصة، وضمن قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية الغّراء.  املختلفة 

 
تتعامل مع البنوك الّربوية، وال تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمّية.  الّتأمين الّتكافلي التي ظهرت في الغرب، و جاء هنا للّتمييز بينه وبين شركات  تقييد الّتأمين الّتكافلي بقيد اإلسالم    1

 (.2011القره داغي، )
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 :امللخص

هدف البحث الحالي إلى بيان مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي، وبيان دور 

الشرعية في ذلك، وقد انبنى من ثالثة مباحث وخاتمة، كان املبحث األول في   التعريف بشركة الّتكافل الفلسطينية هيئة الّرقابة 

التّ  والّتأمين  اإلسالميللّتأمين  الّتكافلي  كافلي  الّتأمين  بتطبيق  للّتأمين  الفلسطينية  الّتكافل  شركة  التزام  مدى  بيان  في  والثاني   ،

الّتأمين  بتطبيق  الشركة  التزام  في  للّتأمين  الفلسطينية  الّتكافل  في شركة  الشرعية  الّرقابة  دور هيئة  بيان  في  والثالث  اإلسالمي، 

 الّتكافلي اإلسالمي.  

معالجة هذه املباحث والوصول إلى النتائج املرجّوة استخدم الباحث املنهج الوصفيَّ التحليلي، القائم على دراسة  وفي سبيل  

   وتحليل الوثائق وعقود الّتأسيس والتقارير السنوية والنشرات والنماذج واإلجراءات املختلفة.

الّتكافل أن شركة  أبرزها  النتائج لعلَّ  إلى جملة من  البحث  الّتكافلي   وقد خلص  الّتأمين  تلتزم بتطبيق  للّتأمين  الفلسطينية 

اإلسالمي، ولهيئة الّرقابة الشرعية في الشركة دور مهمٌّ في مراقبة ومتابعة كّل ما يحصل في داخل الشركة للّتأكد من انسجامه مع  

 أحكام الشريعة اإلسالمية الغّراء. 

 الّتأمين الّتكافلي.  ؛هيئة الّرقابة الشرعية؛ الفلسطينيةشركة الّتكافل  الكلمات املفتاحية:
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الّتكافل   شركة  التزام  مدى  بيان  إلى  البحث  هذا  خالل  من  الباحث  للّتأمين  يسعى  تقوم  -الفلسطينية  إسالمية  مؤّسسة  كأّول 

الفلسطينية األراض ي  في  الّتأمينية  الخدمات  بما    -(2)بتقديم  ذلك،  في  الشرعية  الرقابة  ودور هيئة  اإلسالمي،  الّتكافلي  الّتأمين  بتطبيق 

ا  بعيًدا عن  في فلسطين،  االقتصادية  الحياة  استقرار  إيجاًبا على  الّتأميينعكس  وذلك  ملعامالت  املحّرمة،  األنظمة  من خالل رصد  نّية 

التأسيس   وعقود  الشريعة والوثائق  بأحكام  انضباطها  مدى  ملعرفة  وتحليلها،  ودراستها  املختلفة،  والّنماذج  شرات 
ّ
والن والتقارير 

 اإلسالمية، مما يزيد من ثقة الجمهور الذي يتعامل معها. 

 :مشكلة البحث 

الحاجة   البحث في  ل مشكلة هذا 
ّ
الّتكافلي  تتمث الّتأمين  للّتأمين بتطبيق  الفلسطينية  الّتكافل  التزام شركة  عرف على مدى  التَّ إلى 

اإلسالمي، ودور هيئة الرقابة الشرعية في ذلك، من خالل جمع ودراسة وتحليل األنظمة والوثائق وعقود الّتأسيس والّنماذج املختلفة  

والّسؤاال  املختلفة.  شرات 
ّ
والن السنوية  الّتكافل والتقارير  ةِّ 

َ
رِّك شِّ زام  تِّ

ْ
ال َمدى  ما  الحالي هما:  البحث  صان مشكلة  يلّخِّ ذان 

ّ
الل املهّمان  ن 

ة في ذلك؟ وعنهما تتفّر  رعيَّ
ّ
قاَبةِّ الش ة الرَّ َتطبيقِّ الّتأمين الّتكافلي اإلْسالمي؟ وما َدْوُر َهْيئِّ لْسطينّية للّتأمين بِّ  ع األسئلة اآلتية:  الفِّ

 ما هي شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين؟  .1

 ما الخدمات الّتأمينية التي تقدمها شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين؟ .2

 ما مفهوم الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي وحكمه؟ ومتى نشأ؟ وما أهدافه؟ .3

 ما مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية بتطبيق الّتأمين الّتكافلي العائلي؟  .4

 ى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي في الفائض الّتأميني؟ ما مد .5

 ما مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي في إعادة الّتأمين؟  .6

 عند العجز في صندوق املتكافلين؟ ما مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي .7

 ما مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي في االستثمار؟  .8

 من هم أعضاء هيئة الّرقابة الشرعية في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين، وما هي صالحياتهم؟  .9

 شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين في التزام الشركة بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي؟ما دور هيئة الّرقابة الشرعية في  .10

 :أهداف البحث 

املعنيين، بمدى  الّتكافلي اإلسالمي وغيرهم من  الّتأمين  العلم والعاملين في حقل  ب 
ّ

الباحثين وطال إلى تعريف  البحث  يهدف هذا 

للّتأمي الفلسطينية  الّتكافل  الشرعية في ذلك، من خالل عرض  التزام شركة  الرقابة  اإلسالمي، ودور هيئة  الّتكافلي  الّتأمين  ن بتطبيق 

 املفاهيم والقضايا اآلتية: 

 الّتعريف بشركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين.  .1

 الّتعريف بالخدمات الّتأمينية التي تقدمها شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين. .2

 فلي اإلسالمي وحكمه ونشأته، وأهدافه. الّتعريف بالّتأمين الّتكا .3

 بيان مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي العائلي.  .4

 بيان مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي في الفائض الّتأميني.  .5

 الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي في إعادة الّتأمين.  بيان مدى التزام شركة الّتكافل .6

 بيان مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي عند العجز في صندوق املتكافلين.  .7

 الّتكافلي اإلسالمي في االستثمار.  بيان مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين .8

 الّتعريف بأعضاء هيئة الّرقابة الشرعية في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين، وصالحياتهم؟  .9

 بيان دور هيئة الّرقابة الشرعية في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين في التزام الشركة بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي.  .10

 

 
فتح فروع لشركات الّتأمين  يلي بيراد بمصطلح األراض ي الفلسطينية في سياق هذا البحث الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية، حيث ال تسمح قوانين االحتالل اإلسرائ  2

 .م1948الّتكافلي اإلسالمية في املناطق الفلسطينية املحتلة في العام 
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 : البحث أهمية 

بيان  وهي  اإلسالمي،  الّتكافلي  الّتأمين  في موضوع  مهّمة  ليعالج مسألة  جاء  أهمية موضوعه، فقد  البحث من  أهمّية هذا  تظهر 

الّرقابة  هيئة  ودور  الشرعية،  باألحكام  املنضبط  اإلسالمي  الّتكافلي  الّتأمين  تطبيق  للّتأمين  الفلسطينية  الّتكافل  شركة  التزام  مدى 

الحصول على الشرعية في ذ لك، بعيًدا عن خطر االنزالق في املخالفات الشرعية وأخطارها، واستجابة لرغبة الجمهور الفلسطيني في 

املنتجات  من  كواحد  الّتأمين،  من  النوع  بهذا  ثقتهم  من  يزيد  مما  الغّراء،  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  تتوافق  تأمينية  خدمات 

 االستقرار االقتصادي في املجتمع.  االقتصادية اإلسالمية، سعًيا لتحقيق

 :الدراسات السابقة

من   النوع  هذا  في  املتخّصصين  وسؤال  اإلنترنت  شبكة  على  البحث  مواقع  في  الّدقيق  والّتحّري  الفحص  بعد  الباحث  يجد  لم 

ا من البحو  ث  الّتأمين، ومراجعة إدارة شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين، وأعضاء هيئات الّرقابة الشرعية املتعاقبة على الشركة، أيًّ

موضوع قياس مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي؛ مما يعني أن   والدراسات التي تناولت

في عملياتها  الشرعية  باألحكام  الشركة  انضباط هذه  للّتأكد من  االلتزام؛  درجة هذا  بيان  إلى  تسعى  دراسة علمّية  أّوُل  الحالي  البحث 

 الّتأمينية واالستثمارية.  

 :هج البحث من

ة منه، استخدم الباحث املنهج الوصفيَّ التحليلي، القائم على   في سبيل معالجة ُمفردات هذا البحث، والوصول إلى النتائج املرُجوَّ

شرات والّنماذج واإلجراءات املختلفة، لبيان مدى التزام شركة الّتكاف 
ّ
ل دراسة وتحليل الوثائق وعقود الّتأسيس والّتقارير السنوية والن

 الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي.  

 : حدود البحث 

الحدُّ املوضوعي لهذا البحث اقتصاره على بيان مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي 

تأمين أّول مؤّسسة  باعتبارها  ذلك،  في  الشرعية  الرقابة  الوثائق    ودور هيئة  وذلك من خالل رصد  الفلسطينية،  األراض ي  في  إسالمية 

ه في تكوين املحتوى الذي يقوم عليه البح  ِّ
ّ
شرات والتقارير الّسنوية املختلفة ودراستها وتحليلها، واإلفادة من ذلك كل

ّ
ث،  والّنماذج والن

 .م2020، إلى نهاية الربع الثالث من العام م2008أما الحّد الزماني فهو من بداية تأسيس الشركة في العام 

 : خطة البحث 

ة هذا البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة، على الّنحو اآلتي: 
ّ
 اشتملت خط

ته، وقد جعلها الباحث  
ّ
َته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وحدوده، وخط نت مشكلة البحث، وأهدافه، وأهمّيِّ املقدمة، وقد تضمَّ

 ثالثة مباحث وخاتمة على الّنحو التالي: في 

 املبحث األول: الّتعريف بشركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين والّتأمين الّتكافلي اإلسالمي.  

 املطلب األول: الّتعريف بشركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين والخدمات التي تقّدمها. 

 المي وحكمه ونشأته وأهدافه. املطلب الثاني: الّتعريف بالّتأمين الّتكافلي اإلس

 مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي.  املبحث الثاني:

 املطلب األول: مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي العائلي. 

 الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي في الفائض الّتأميني.   املطلب الثاني: مدى التزام شركة الّتكافل

 املطلب الثالث: مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي في إعادة الّتأمين. 

 يق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي عند عجز في صندوق املتكافلين. املطلب الرابع: مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطب

 املطلب الخامس: مدى التزام شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي في االستثمار. 

 الشركة بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي. املبحث الثالث: دور هيئة الرقابة الشرعية في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين في التزام  

 املطلب األول: الّتعريف بأعضاء هيئة الّرقابة الشرعية في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين وصالحياتهم.

 الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي. املطلب الثاني: دور هيئة الّرقابة الشرعية في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين في التزام الشركة بتطبيق 
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  وتضّمنت النتائج والّتوصيات. الخاتمة:

كافلي اإلسالمي : املبحث األول 
ّ
أمين الت

ّ
أمين والت

ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
عريف بشركة الت

ّ
 الت

أمين والخدمات التي تقدمها
ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
عريف بشركة الت

ّ
 املطلب األول: الت

أمين:الفرع األول: 
ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
عريف بشركة الت

ّ
 الت

تنشأ في األراض ي الفلسطينّية تتعامل بالّتأمين الّتكافلي املتوافق مع أحكام   (3)تعتبر شركة الّتكافل الفلسطينّية للّتأمين أّول شركة

ركات في وز 
ّ
ريعة اإلسالمّية الغّراء، وقد حصل الباحث على وثيقة صادرة عن مراقب الش

ّ
ارة االقتصاد الوطني، ومستندة إلى قانون الش

ركات  
ّ
ُسّجلت كشركة مساهمة عاّمة في   م1964( لسنة  12رقم )الش ركة وعنوانها مدينة رام هللا، قد 

ّ
أن هذه الش إلى  وتعديالته، تشير 

رقم:    سجلّ  تحت  املساهمة،  ركات 
ّ
بتاريخ:  562601179الش به  م19/11/2006،  مصرَّح  مال  وبرأس  ماليين،  عشرة  آنذاك   مقداره 

ا في ,000,00010) مدفوع مقداره ثمانية   ، برأس مالم17/2/2008، وباشرت أعمالها في م11/3/2007( دوالر أمريكي، وأعلن عنها رسميًّ

وخمسمئة   )ماليين  أمريكي000500,8,ألف  دوالر  للتأمين،    ،(  الفلسطينية  التكافل  الفلسطينية /2020)شركة  التكافل  شركة  ج؛ 

)شركة التكافل  ( دوالر أمريكي. ,000,00010ليصل إلى ) م2017العام للتأمين، املوقع اإللكتروني(، وقد ارتفع رأس املال املدفوع في نهاية 

للتأمين،   الشركة  جاءتوقد    (،2017الفلسطينية  الّتأمين   هذه  عن  تبحث  الفلسطيني  املجتمع  في  واسعة  قطاعات  حاجات  لتلّبي 

رعية،
ّ
َرر وغيرهما من املخالفات الش

َ
ريعة اإلسالمّية الغّراء، بعيًدا عن الّربا والغ

ّ
فقد نّصت الفقرة )أ(    الّتكافلي املتوافق مع أحكام الش

ركة إلى ممار 8من املادة )
ّ
سة جميع أعمال الّتأمين وجميع األعمال االستثمارية بوسائل خالية من ( من عقد الّتأسيس على:" تهدف الش

ريعة اإلسالمّية الغّراء". )
ّ
 . (2أ: /2020شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، الّربا ومن أي محظور شرعي، وبما يطابق أحكام الش

بلغت  ، وخطت خطوات واسعة في هذا الّسياق، فقد  وقد تمّيزت شركة الّتكافل الفلسطينّية في مجال الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي

     .(2019شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، ) .%15 م2019العام حّصتها من إجمالي أقساط الّتأمين في السوق الفلسطيني في 

 أنها تعّد من شركات الّتأمين اإلسالمية املرموقة في مجال تقديم الخدمات  و  
ّ

هي على الّرغم من قصر عمرها وحداثة تجربتها، إال

العام   للمواطن، حيث صّنفت في  الفلسطينّية ثقة  ركات 
ّ
الش أوائل  الّدولية كواحدة    ،م2015الّتأمينية، ومن  املعايير  من قبل مؤّسسة 

شركات   عشر  أفضل  الفترة من  في  دبي  في  م 
ّ
نظ الذي  االقتصادي  امللتقى  في  وذلك  العربي،  العالم  مستوى  على  أداًء  -23من    تأمين 

املالّية،   ،م24/3/2016 لإلدارة  األمريكية  واألكاديمية  بازل،  ولجنة  للّتأمين،  العربي  العام  واالّتحاد  العربية،  املصارف  اّتحاد  وبحضور 

واالستشارا  للّتدريب  وميض  ركة  ومؤّسسة 
ّ
الش تكريم  جرى  حيث  والّدولية،  العربية  مات 

ّ
واملنظ االّتحادات  من  عدد  وبحضور  ت، 

توصيات  باالعتماد على  الخصوص،  الفلسطيني على وجه  الّسوق  وفي  العربي،  الوطن  في   
ً
ريادة األكثر  ركات 

ّ
الش واحدة من  باعتبارها 

 
ّ
ركة من   ،ركة ومعّدل نمّوها، وإسهامها في سوق الّتأميناالّتحادات املهنية، والّتصنيف اإلئتماني، ونسبة استحواذ الش

ّ
كما ُصّنفت الش

على أنها من أفضل شركات الّتأمين العربّية، وذلك خالل امللتقى االقتصادي الّدولي إلدارة   م2016قبل مؤّسسة املعايير الّدولية في العام 

العربية.   املصارف  اّتحاد  وبحضور  دبي،  في  املنعقد  والّتأمينية  واملصرفية  املالّية  للتأمين، )املخاطر  الفلسطينية  التكافل  شركة 

        د(. /2020

أمينّية ال
ّ
أمينالفرع الثاني: الخدمات الت

ّ
كافل الفلسطينّية للت

ّ
 تي تقّدمها شركة الت

للّتأمين   الفلسطينّية  الّتكافل  شركة  ُتصدرها–تقّدم  التي  الّتعريفّية  والكتّيبات  املختلفة  نشراتها  في  ورد  ما  من    -وفق  جملة 

ريعة اإلسالمّية الغّراء، وهي كما يليالخدمات والبرامج الّتأمينّية املختلفة، التي تلّبي حاجة الجمهور الفلسطيني، وتّتفق مع أحكام ال
ّ
  : ش

      ه(/2020شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، )

: برنامج الّتكافل للّتأمين العائلي )الجماعي والفردي(.  
ً

 أوال

 ثانًيا: برنامج الّتكافل للّتأمين الّصحي. 

ا: برنامج الّتكافل لتأمين املركبات.
ً
  ثالث

 الّتأمينات العامة، وتنقسم إلى: رابًعا: 

 برنامج الّتكافل للّتأمين من أخطار الّنقل البّري والجّوي والبحري.   .1

 
العام  3 منذ  الّتأمينية  خدماتها  بتقديم  باشرت  وقد  الفلسطينّية،  األراض ي  في  ا 

ً
حديث أنشئت  أخرى  إسالمية  تكافلية  تأمين  شركة  املوقع  2018هناك  للّتأمين،  تمكين  )شركة  م. 

 (.   /http://www.tamkeen-ins.psاإللكتروني:
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 برنامج الّتكافل للّتأمين من أخطار الحريق واألخطار التابعة له.  .2

امل.  .3
ّ
 برنامج الّتكافل للّتأمين املنزلي الش

امل. برنامج الّتكافل للّتأمين من أخطار املقاولين وأخطاء ال .4
ّ
 تّركيب الش

 برنامج الّتكافل لتأمين كسر املاكنات واآلالت.   .5

  .نيلواقمال تايلآو برنامج الّتكافل لتأمين املعّدات .6

 برنامج الّتكافل لتأمين الّنقود املحفوظة واملنقولة.   .7

 برنامج الّتكافل للّتأمين من أخطار خيانة األمانة.  .8

 برنامج الّتكافل للّتأمين من أخطار الحوادث الشخصية.   .9

 برنامج الّتكافل لتأمين الواجهات الزجاجية.  .10

 برنامج الّتكافل للّتأمين من أخطار إصابات العمل.  .11

 برنامج الّتكافل للّتأمين من أخطار املسؤولية املدنية.  .12

   برنامج الّتكافل للّتأمين من حوادث الّسفر.  .13

كافلي اإلسالمي وحكمه ونشأته و 
ّ
أمين الت

ّ
 أهدافهاملطلب الثاني: التعريف بالت

كافلي اإلسالمي وحكمه
ّ
أمين الت

ّ
 الفرع األول: التعريف بالت

أمين اإلسالمي:
ّ
: التعريف بالت

ا
للمؤّسسات املالية اإلسالمية  أوًل للّتأمين الّتكافلي اإلسالمي   (4)جاء في تعريف هيئة املحاسبة واملراجعة 

بأنه:" اتفاق أشخاص يتعّرضون ألخطار معّينة على تالفي األضرار الناشئة عن هذه األخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام  

ضرار التي تلحق أحد بالّتبّرع، ويتكّون من صندوق تأمين له شخصّيته االعتبارّية، وله ذّمة مالّية، )صندوق( يتّم منه الّتعويض عن األ 

ى إدارة هذا الّصندوق هيئة مختارة من حملة ال
ّ
وائح والوثائق، ويتول

ّ
ن منها، وذلك طبًقا لل وثائق،  املشتركين من جّراء وقوع األخطار املؤمَّ

املحاسبة واملرا  الّصندوق". )هيئة  الّتأمين، واستثمار موجودات  أعمال  بإدارة  بأجر، تقوم  للمؤسسات  أو تديره شركة مساهمة  جعة 

امللتقى األول للّتأمين الّتعاوني الذي نظمته الهيئة العاملية لالقتصاد والّتمويل اإلسالمي التابع   ( وقد اتجه685: 2017املالية اإلسالمية، 

من األشخاص على إلى تعريف الّتأمين الّتكافلي بأنه:" تعاون مجموعة    ه1430محّرم،  /25-23لرابطة العالم اإلسالمي املنعقد في الفترة  

ة، تجتمع فيه األقساط  
ّ
له ذّمة مالّية مستقل للّربح،  إنشاء حساب )صندوق( غير هادف  املحتملة، من خالل  الخطر واألضرار  تحّمل 

ل  
ّ
واإليرادات، وُتصرف منه االستحقاقات من تعويضات ومصروفات، وما تبّقى هو الفائض، كلُّ ذلك وفًقا لنظام )الحساب( الذي تتوك

 (.12: 2010ارته واستثماراته شركة متخّصصة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية". )القره داغي، في إد

جبر  بهدف  وإنما   ،
ً

أصال الّربح  بغرض  ال  فيه،  املشتركين  بين  الّتعاون  يقوم على  اإلسالمي  الّتكافلي  الّتأمين  أن  واضح مما سبق 

إن األقساط التي يدفعها املشتركون إنما يدفعونها على سبيل الّتبّرع، كما أن   وتخفيف آثار األخطار التي يمكن أن تقع على أّيٍّ منهم، ثم 

ى إدارة الّتأمين. 2010؛ أوغاند،  2010عقد الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي يتكّون من طرفين: )حيدر، 
ّ
( األول: شركة الّتأمين بصفتها أنها تتول

ن وم الّتأمين، وهو مؤّمِّ املشترك في صندوق  أقساط  والثاني:  ركة 
ّ
الش إلى  املشترك  العقد يدفع  الوقت نفسه. وبموجب هذا  له في  ن  ؤمَّ

ستوفى من املشتركين تكون  
ُ
الّتأمين في مقابل حصوله على الّتعويض في حال وقوع الخطر املثبت في عقد الّتأمين، ثم إن األقساط التي ت

ركة 
ّ
 ا في مقابل أجر.إدارة تلك األموال واستثماره -فقط-ملكّيتها لهم، ودور الش

كافلي اإلسالمي:
ّ
أمين الت

ّ
ا: حكم الت أو    ثانيا إذا تعاملت شركته   

ّ
إال الّتكافلي اإلسالمي جائز،  الّتأمين  أن  املعاصرون على  الفقهاء  اّتفق 

؛  2010؛ الزحيلي،  2010؛ القره داغي،  2011إدارته باملحّرمات مثل الّربا ونحوه، فعندئذ تكون الُحرمة لتلك الّتصّرفات، )القره داغي،  

د (،  2010؛ فداد،  2010؛ الشاذلي،  1996شبير،  
ّ
وقد صدر بخصوص الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي عدٌد من القرارات والفتاوى التي تؤك

 ( 2014؛ السرطاوي، 2010جوازه، لعلَّ أبرزها: )أوغاند، 

 
دولية هي    4 للربح  منظمة  هادفة  العام   ،غير  الجزائر  في  )م1990أنشئت  )أيوفي(  لها  ويرمز  البحرين،  دولة  ومقّرها   ،AAOIFI)  ،  املالية املحاسبة  معايير  وإصدار  بإعداد  تقوم 

ينظر: هيئة املحاسبة  اإلسالمية، وبخاصة الّصناعة املصرفية واملالية اإلسالمية على وجه العموم،   للمؤّسسات املالية واملراجعة والضبط وأخالقيات العمل واملعايير الشرعية

 . https://ar.wikipedia.org/موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة، ؛ /http://aaoifi.com  ،اإللكتروني(، املوقع 2020واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://aaoifi.com/
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العام   .1 في  بالقاهرة  املنعقد  اإلسالمّية  البحوث  ملجمع  الثاني  املؤتمر  في  جاء  بجواز م1965  -هـ1385ما  الفتوى  صدرت  حيث   ،

التّ  ما  الّتأمين  لتؤّدي ألعضائها  نين  املستأمِّ فيها جميع  يشترك  تعاونية  به جمعّيات  تقوم  الذي  الّتأمين  ونّصها:"  اإلسالمي،  عاوني 

أمر مشروع، وهو من الّتعاون على البّر". )القره داغي،   (. وقد عاد هذا  157-1/156:  2011يحتاجون إليه من معونات وخدمات 

د على
ّ
ليؤك التالي  العام  الّصحي ضدَّ   املؤتمر في  الّتأمين  الّتكافلي والّتعاوني وما يندرج تحتهما من  الّتأمين  إليه من جواز  ما ذهب 

يخوخة وإصابات العمل. )القره داغي، 
ّ
 (. 2011العجز والش

العام   .2 في  يبية 
ّ
الل الجامعة  في  عقدت  التي  اإلسالمي  شريع 

ّ
الت ندوة  في  جاء  فتاواها  م1972  -هـ1392ما  أبرز  من  كان  حيث   ،

وتوصياتها:" العمل على إحالل الّتأمين الّتعاوني محل الّتأمين الّتجاري الذي يرخص فيه مؤقًتا للحاجة، حتى يوجد بديل شرعي 

 (. 1/160: 2011له". )القره داغي، 

بتاريخ:   .3 املنعقد  السعودية،  العربية  اململكة  العلماء في  القرار  م24/3/1977فق  ، و هـ4/1397/ 4قرار مجلس كبار  ، حيث جاء في 

( الّتأمين 55رقم  به عن  االكتفاء  وإمكان  الّتعاوني،  الّتأمين  املجلس: جواز  قّرر  الّرأي  وتداول  واملناقشة  الّدراسة  بعد  يلي:"  ما   )

ريعة". )أوغاند، 
ّ
َق قواعد الش

ْ
 (. 21:  2010الّتجاري في تحقيق ما تحتاجه األمة من الّتعاون َوف

جاء عن  .4 في    ما  املنعقدة  األولى  دورته  في  اإلسالمي  الفقه  وفق  ه1398شعبان/ /10مجمع  الفتوى م7/1978/ 15،  ، حيث صدرت 

(. وكان 2011باألغلبية بجواز الّتأمين التعاوني الخالي من غرض الّربح، وتحريم الّتأمين الّتجاري القائم ابتغاء الّربح، )القره داغي، 

جمع باإلجماع املوافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية رقم  لس امل.... قّرر مجأبرز ما جاء فيها:"  

 عن الّتأمين الّتجاري املحّرم". )القره داغي، ه4/4/1397( وتاريخ 51)
ً

 ( 206-1/205: 2011، من جواز الّتأمين الّتعاوني بدال

رقم   .5 اإلسالمي  العالم  لرابطة  التابع  الّدولي  اإلسالمي  الفقه  قرار مجمع  في  دورة  9/2)9وجاء  في  الّتأمين  وإعادة  الّتأمين  بشأن   ،)

، حيث ورد النّص على ما يلي: )أوغاند،  م1985كانون أول    28-22، وفقهـ1406ربيع الثاني    16  -10انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من  
2010 :21 ) 

َرر إن عقد ا  •
َ
الذي تتعامل به شركات الّتأمين الّتجاري عقد فيه غ القسط الثابت  كبير مفسد للعقد،    (5)لّتأمين الّتجاري ذا 

 ولذا فهو محّرم شرًعا. 

إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد الّتأمين الّتعاوني القائم على أساس الّتبّرع والّتعاون، وكذلك   •

 سبة إلعادة الّتأمين القائم على أساس الّتأمين الّتعاوني. الحال بالن

دعوة الدول اإلسالمّية للعمل على إقامة مؤّسسات الّتأمين التعاوني، وكذلك مؤّسسات تعاونية إلعادة الّتأمين؛ حتى يتحّرر   •

 االقتصاد اإلسالمي من االستغالل، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه هللا لهذه األمة. 

" العمل على إيجاد    وجاء في الندوة الفقهية الثانية لبيت الّتمويل الكويتي التي عقدت في الكويت، حيث كان من أهم ما ورد فيها: .6

الّتأمين على أسس إسالمية، نظًرا ألن الّتأمين الّتجاري تدور حوله  مؤّسسات تقوم بالّتأمين على أساس الّتعاون، وكذلك إعادة 

بهات". )بيت ال
ّ
 (. 194 -193: 1987تمويل الكويتي، الش

كافلي اإلسالمي 
ّ
أمين الت

ّ
 الفرع الثاني: نشأة الت

الّتابعة  الّتكافل  تعتبر شركة  شأة، حيث 
ّ
الن حديث  بأنه  رعّية 

ّ
الش األحكام  القائم على مراعاة  اإلسالمي  الّتكافلي  الّتأمين  يعتبر 

تكافلي تسي تأمين  أّول شركة  الّسوداني  رعية،  لبنك فيصل اإلسالمي 
ّ
الش العام  ر وفق األحكام  ّسست في 

ُ
أ ، تحت إشراف  م1979وقد 

داغي،   )القره  الّضرير.  األمين  محمد  الّصّديق  يخ 
ّ
الش وبرئاسة  املذكور،  فيصل  لبنك  رعّية 

ّ
الش الّرقابة  شبير،  2011هيئة  ؛  1996؛ 

الشيخ    (.2010أوغاند،   الّتأمين  اإلسالمي كان على لسان  أول حديث عن  الّنظرية فإن  الّناحية  أما من  التطبيقية،  الناحية  هذا من 

، حيث صّور الّتأمين الّتعاوني على أنه:" اتفاق جماعة  م1961محمد أبي زهرة في بحثه املقّدم إلى أسبوع الفقه الثاني بدمشق في عام  

الشرع اإلسالمي، على أن يتبّرعوا ألسرة من من الناس على تكوين رأس مال ي  غير مخالف ألوامر 
ً

ساهمون فيه، ويستغلونه استغالال

أو يدفعون ثمن   أو ينشؤون مساكن لسكناهم،  أو يعالجون مرضاهم  أو يسّددون من بذّمته مغارم مالّية،  بما يعطونه،  يموت منهم 

 (  512: 1961بّرع ملن يلحقه ضرر من األعضاء". )أبو زهرة، البضائع التي تهلك لبعضهم نتيجة حوادث، أو نحو ذلك الت

 
. وفي الّتعريفات للُجرجاني:" ما يكون مجهول العاقبة ال ُيدرى أيكون أم ال". )الرازي،  5

ُ
غة هو الخطُر والُخْدعة

ّ
 (161، 1983؛ الجرجاني، 1999الَغَرر في الل
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ون من الّتأمين، وتطّور بش 
ّ
العملّية للّنموذج اإلسالمي للّتأمين الّتكافلي، ثم نما هذا الل  

َ
كل  وكانت الّتجربة الّسودانية هي البداية

العر  العالم  دول  شملت  بحيث  اإلسالمي،  الّتكافلي  الّتأمين  شركات  وكثرت  وباكستان،  واسع،  كماليزيا،  أخرى؛  إسالمية   
ً

ودوال بي، 

 (2011وغيرهما، ثّم انتقلت التجربة إلى دول أوروبية عديدة. )القره داغي، 

وقد استطاعت هذه الصناعة بسبب الّنجاح الكبير الذي حّققته في الّدول التي عملت فيها، أن تدخل األسواق املحلّية والعاملية  

إلى األمر  إن منها ما قد    بقّوة، حتى وصل  الّتكافلي اإلسالمي، بل  للّتأمين  التقليدي بفتح فروع  الّتأمين  قيام عدد غير قليل من شركات 

 إلى شركات تأمين تكافلي إسالمي بالكامل، ثّم إن شركات إعادة الّتأمين العمالقة العاملّية قامت هي األخرى بفتح فروع له
ً

ا في تحّول فعال

 (2011في داخل العالم اإلسالمي. )القره داغي، إعادة الّتأمين اإلسالمي 

كافلي اإلسالمي
ّ
أمين الت

ّ
 الفرع الثالث: أهداف الت

 ( 4-3: 2011)الزحيلي،  يسعى الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي إلى تحقيق جملة من األهداف والوظائف، لعلَّ أبرزها ما يلي:

املستقبل    .1 أخطار  آثار  الحتماالت  تعّرض  أّي  دون  أعماله  ممارسة  في  ا  مطمئنًّ املشترك  يغدو  بحيث  للمشتركين،  األمان  تحقيق 

 املتعّددة. 

إدارة عملّيات   .2 الّتكافلي اإلسالمي بأخذ أجرة مشروعة على  الّتأمين  املديرة لقضايا  ركة 
ّ
الش الحالل، حيث تقوم  الكسب  تحقيق 

 ر األموال. الّتأمين واستثما

ريعة اإلسالمّية، وتحقيق صالحّيتها لكّل زمان ومكان.  .3
ّ
 تفعيل أحكام الش

املساهمين  .4 أموال  واستثمار  االقتصادية،  املشروعات  إدارة  خالل  من  وازدهاره،  وتنميته  العام  االقتصاد  بناء  في   اإلسهام 

نين، وترميم آثار األخطاء الحادثة، واملحافظة على أموال الّتأمين ومّدخراته.   واملستأمِّ

ألن  .5 الّتجاري؛  الّتأمين  شركات  استغالل  من  الوطني  االقتصاد  حساب حماية  على  الّربح  من  قدر  أكبر  تحقيق  إلى  تسعى  ها 

نين، واستغاللهم بأسلوب احتكاري ظالم وَمقيت.  املستأمِّ

اإلسهام في دعم رسالة املصارف واملؤّسسات اإلسالمّية، حيث إن كل مؤّسسة مالية أو مصرف بحاجة إلى الّتأمين، وفي هذا الّنوع   .6

املالذ الّتكافلي(  )الّتأمين  الّتأمين  املخالفات   من  عن  بعيًدا  بغيتها،  فيه  وتجد  إليه  تأوي  أن  اإلسالمية  للمؤّسسات  ن  ُيمكِّ الذي 

رعية. 
ّ
 الش

)املصري،    .7 املجتمع،  أفراد  بين  والّتماسك  راحم 
ّ
والت الّتواد  تحقيق  على  عليه  14:  1980العمل  هللا  صلى  النبي  لقول  ا 

ً
مصداق  ،)

ْم، هِّ َتَواّدِّ ي  فِّ يَن  نِّ ْؤمِّ
ُ ْ
امل ُل 

َ
َمث َهرِّ    وسلم:" 

السَّ بِّ َجَسدِّ 
ْ
ال ُر  َسائِّ ُه 

َ
ل َتَداَعى  ُعْضٌو  ْنُه  مِّ ى 

َ
َتك

ْ
اش ا 

َ
ذ إِّ َجَسدِّ 

ْ
ال ُل 

َ
َمث ْم  هِّ فِّ

ُ
َعاط

َ
َوت ْم،  هِّ َوَتَراُحمِّ

ى". )ابن الحجاج، د. ت: ح ُحمَّ
ْ
 (. 6678َوال

أمين :  املبحث الثاني
ّ
أمين بتطبيق الت

ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
كافلي اإلسالمي مدى التزام شركة الت

ّ
 الت

كافلي العائلي 
ّ
أمين الت

ّ
أمين بتطبيق الت

ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
 املطلب األول: مدى التزام شركة الت

ن له، يلتزم بموجبه املشترك بدفع االشتراك املتّ  فق يعرف الّتأمين الّتكافلي العائلي بأّنه:" عقد بين شركة الّتأمين اإلسالمية واملؤمَّ

ي عليه بينهما، مق
ّ
ن له خالل مّدة الّتأمين أو عجزه الكل ابل التزام الشركة بدفع مبلغ الّتأمين من حساب املستأمنين في حالة وفاة املؤمَّ

الذي ظهر في بالد الغرب في   ،ويعتبر هذا النوع من الّتأمين البديَل الشرعيَّ عن الّتأمين التقليدي على الحياة (.  1:  2020الدائم". )ملحم،  

وحّرمه العلماء املتخّصصون والهيئات العلمية  تقوم به شركات تجارية،  ( و 2015؛ عفانة،  1978)عبده،    القرن التاسع عشر للميالد،

َرر، والّربا، واملقامرة. )ملحم، 
َ
 ( 2015؛ عفانة، 2020واملجامع الفقهية املختلفة؛ بسبب ما يعتريه من مخالفات شرعية كالَجهالة، والغ

العائلي   الّتكافلي  الّتأمين  فكرة  في وتقوم  سهم 
ُ
ت حسابهم،  من  مالية  معونة  تقديم  خالل  من  املشتركين،  بين  والّتضامن  الّتعاون  على 

العمل، وتعمل كذلك على جبر من أصيبوا   باملشترك وأقعده عن  الذي حّل  الجزئي  أو  ي 
ّ
الكل العجز  الّناجمة عن  اآلثار  الّتخفيف من 

بل املشروعة لدفع آثار هذه املصيبةب ؛  2020، )ملحم، مصيبة موت معيلهم وما يتبعها من آثار، والّتأمين الّتكافلي العائلي ُيعدُّ أحَد السُّ

باعتبار أن مبلغ الّتأمين الذي يقّدم لهم ُيعدُّ بمثابة معونة تعّوضهم بعض الش يء عن مصيبتهم بفقد معيلهم، على (  2001القره داغي،  

لقول هللا  أس ا 
ً
إليهما شرًعا، مصداق املندوب  والّتكافل  الّتعاون  الّصندوق، وهو صورة من صور  في  املشتركين  بين  املتبادل  التبّرع  اس 

مِّ  2)املائدة:  َّ  جم خكحك جك مق  حق مف خفحف جف  مغ جغ ُّٱٱ تعالى: يِّ
ْ
ُل الَيت افِّ

َ
َنا َوك

َ
( وقول النبي صلى هللا عليه وسلم:" أ

" ةِّ
ي الَجنَّ  ( 2012؛ صباغ، 2020)ملحم،  .(5659: ح1987)البخاري،  .فِّ
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العمل به ضمن ضوابط شرعية، ومن ذلك   الحياة في عّدة هيئات شرعية متخّصصة، وأقّرت  الّتأمين على  وقد نوقش موضوع 

ال مانع شرًعا    ء فيها:" ، حيث جا م29/4/1993-27، املوافق  هـ1413ذي القعدة  /8-6الّندوة الثالثة لبيت الّتمويل الكويتي التي عقدت في  

بأقساط غير مرتجعة، وتنظي املتبّرع  التزام  )الّتكافل(، وذلك من خالل  الّتعاوني  الّتأمين  أقيم على أساس  إذا  الحياة  الّتأمين على  م  من 

لتي تحّض على  تغطية األخطار التي تقع على املشتركين من الّصندوق املخّصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم األدلة الشرعية، ا 

الشريعة   نصوص  مع  يتعارض  ال  عليه  يقوم  الذي  واملبدأ  املسلمين،  حقوق  ورعاية  امللهوف،  وإغاثة  والّتقوى،  البّر  على  الّتعاون 

 ( 240-4/239:  2015؛ عفانة، 2: 2020)ملحم،  ."وقواعدها العامة

( الشرعي رقم  املعياُر  أْدرََج  الّتأمين 26كما  النوع من  املالية اإلسالمية، هذا  للمؤّسسات  املحاسبة واملراجعة  الّصادر عن هيئة   )

زمة. )هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،
ّ

  ضمن أنواع الّتأمين الّتعاوني اإلسالمي، ووضع له الضوابط الشرعية الال

2017 ) 

العام   الّرقابة م2011وقد تم استحداث الّتأمين الّتكافلي العائلي في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين في  أن أقّرته هيئة  ، بعد 

الشريعة   وأحكام  قواعد  ضمن  في الشرعية  واألسر  األفراد  على  تعود  التي  الكثيرة  االجتماعية  املنافع  من  فيه  ملا  الغّراء،  اإلسالمية 

لسطيني، وبناء على ذلك فقد تّم بناء الّنماذج والعقود الخاّصة بهذا النوع من الّتأمين تحت إشراف ومتابعة هيئة الّرقابة. املجتمع الف

 ( 8/11/2020؛ أبو سالم، 6/11/2020؛ أبو سالم، 2020)شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، 

و  الشرعية  الّرقابة  وهيئة  الشركة،  أرشيف  إلى  الرجوع  خالل  الّتكافل ومن  شركة  أن  الباحث  وجد  املعني،  القسم  مراجعة 

األول: العائلي،  الّتكافلي  الّتأمين  من  برنامجين  تطرح  للّتأمين  خالله    الفلسطينية  من  الشركة  وتقّدم  لألفراد،  العائلي  الّتكافل  برنامج 

ي  
ّ
الكل العجز  أو  الوفاة،  حالة  في  مختلفة  لفترات  مناسبة  مالية  اشتراكات  تغطية  مقابل  في  وذلك  الدائم،  الجزئي  العجز  أو  الّدائم، 

إلى قسمين: ينقسم  وهو  الجماعي:  العائلي  الّتكافل  برنامج  الثاني:  املشتركين.  إلى صندوق  منه  كتبّرع  املشترك  يدفعها  ثابتة  أ(   ورسوم 

فين
ّ
للموظ الشركة  تقّدمه  تكافلي  تأميني  برنامج  وهو  فين: 

ّ
باملوظ الخاّص  ف    الّتكافل 

ّ
املوظ ويكون  املختلفة،  واملؤّسسات  الشّركات  في 

ا على عائلته بكونها محمّية، ولديها بعض األموال ا  لتي الذي يعمل في الشركة أو املؤّسسة التي اشتركت في هذا البرنامج الّتكافلي مطمئنًّ

املالية. ب(  الحياة ومشكالتها  بالّتمويل  تخّفف عنها مصاعب  الخاّص  الجماعي  الّدين(:  الّتكافل  الّتكافلي   )حماية  البرنامج  ويقّدم هذا 

مستقبلي   حادث  حصول  حال  في  ين  الدَّ حماية  إلى  يهدف  وهو  املالية،  املؤّسسات  إحدى  من  تمويل  على  الحاصل  للمشترك  الّتأمين 

ف الّدخل، بحيث يصبح املشترك غير قادر على االست
ّ
مرار في دفع االلتزامات املالية للمشترك، يؤّدي إلى الوفاة أو اإلصابة بالعجز، وتوق

ين إلى جهات الّتمويل املختلفة،   بحيث تلتزم شركة الّتكافل الفلسطينية بمقتض ى هذا البرنامج بأن تدفع قيمة  املترّتبة عليه لسداد الدَّ

التكافل الفلسطينية للتأمين، شركة  . )أو رصيد الّتمويل القائم ملؤّسسة الّتمويل عند استحقاق املنفعة الّتأمينية )الوفاة، أو العجز( 

 (. 11/2020/ 8؛ أبو سالم، 6/11/2020؛ أبو سالم، 6/11/2020ه؛ السرطاوي، /2020

ومن خالل فحص وتحليل البيانات املختلفة ومقابلة املوظف املسؤول وهيئة الرقابة الشرعية، وجد الباحث أن شركة الّتكافل 

التّ  الّتأمين  بتطبيق  تقوم  للّتأمين  وهي  الفلسطينية  املقّررة،  الشرعية  الضوابط  وفق  الّتأمين  من  الّنوع  بهذا  ق 
ّ
املتعل اإلسالمي  كافلي 

 تخضع لرقابة ومتابعة مستمّرة من قبل هيئة الّرقابة الشرعية. 

أمين
ّ
أمين بتطبيق الت

ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
أميني   املطلب الثاني: مدى التزام شركة الت

ّ
كافلي اإلسالمي في الفائض الت

ّ
 الت

يقصد بالفائض الّتأميني:" الّرصيد املتبّقي في حساب املشتركين )حملة الوثائق( من مجموع األقساط التي قّدموها واستثماراتها، 

هو  و (  2:  2020ت". )صباغ،  وعوائد إعادة الّتأمين بعد تسديد املطالبات، ورصد االحتياطات الفنّية، وتغطية جميع املصاريف والّنفقا

الّتبّرع بين حملة الوثائق، )صباغ،   القائم على  وهو  (  2020من الركائز األساسية والّسمات البارزة لشركات الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي، 

داغي،   )القره  الّتجاري  الّتأمين  وبين  اإلسالمي،  الّتكافلي  الّتأمين  بين  املهّمة  الجوهرّية  الفروق  حيدر،  2010العساف،  ؛  2011أحد  ؛ 

   .( الذي يعود فيه الفائض إلى الشركة نفسها 2010

ه؛ باعتباره  
ّ
وقد اختلف العلماء في كيفية احتساب هذا الفائض، فمنهم من يرى أنه يكون باحتساب أموال صندوق املشتركين كل

لجميع   والخصومات  الّتعويضات  مجموع  من  الّتأميني  الفائض  فُيحسب  واحدة،  بغّض  وحدة  ركة، 
ّ
الش تجريها  التي  الّتأمين  مجاالت 

؛ حيدر، 2010، )العساف، الّنظر عما إذا كانت هذه الحسابات املختلفة متكافئة في األقساط املحّصلة وفي الّتعويضات املدفوعة أو ال

يتبّناه جمهور 2008؛ قنطقجي،  2010 ما  وهو  اإل   (  الّتأمين  تتّبناه شركات  ما  وهو  املعاصرين،  الّتكافل العلماء  ملعنى  تعميًقا  سالمية، 

( ومن العلماء من يرى أن احتساب هذا الفائض يكون بالّتفريق بين أنواع الّتأمين املختلفة، بحيث  2010وتوسيًعا لدائرته. )العساف،  

والحو  الحريق  وتأمين  واحدة،  يحتسب وحدة   
ً

مثال الّسيارات  فتأمين  األخرى،  الدوائر  ة عن 
ّ
دائرة مستقل كّل  العامة وحدة تكون  ادث 
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ة عن الدوائر األخرى؛ استناًدا إلى أن كّل شكل من أشكال الّتأمين له خصوصّيته التي تمّيزه عن غيره، سواء في احتساب  
ّ
واحدة مستقل

لها، مما ي املعّرض  املخاطر  أم في حجم  به،  الخاّصة  روط واالستثناءات 
ّ
الش أم في  الّتعويض،  أم في احتساب مبلغ  الّتأمين،  عني  قسط 

 (  2008؛ قنطقجي، 2010؛ حيدر، 2010بالّضرورة الّتفريق بين هذه األشكال. )العساف، 

التي   اعتبار كّل العملّيات الّتأمينية  أي  ريقة األولى هي املعتمدة، 
ّ
الط الباحث أن  وبالّرجوع إلى فتاوى هيئة الّرقابة الشرعية وجد 

ركة وحدة واحدة في احتساب هذا الفائض.
ّ
؛  15/11/2020،  و؛ السرطاوي /2020)شركة التكافل الفلسطينية للتأمين،    تقوم بها الش

 (  15/11/2020عفانة، 

،  3( من عقد الّتأسيس، الفقرة  6بّينت املادة )وأما بخصوص توزيع الفائض الّتأميني في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين فقد  

ال في  اإلدارة  يضعها مجلس  التي  للقواعد  وفًقا  يكون  نّصه:"  أنه  ما  الفقرة  في هذه  جاء  رعّية، فقد 
ّ
الش الّرقابة  وبموافقة هيئة  ركة، 

ّ
ش

يضعها  التي  للقواعد  وفًقا  الّتأمين  عملّيات  حسابات  في  يتحّقق  الذي  الفائض  بتوزيع  ركة 
ّ
الش تباشرها  التي  الّتأمين  عملّيات  تنظيم 

اإلد مجلس  ويضع  رعّية، 
ّ
الش الّرقابة  هيئة  بموافقة  اإلدارة،  تحّدد مجلس  الئحة  ركة( 

ّ
للش رعّية 

ّ
الش الّرقابة  هيئة  مع  )بالّتنسيق  ارة 

رعي لهذا الفائض، وطرق ووسائل توزيعه، سواء جرى هذا الّتوزيع عند إجراء الحسابات الختامّية كل عام مباشرة، أو جرى  
ّ
املفهوم الش

 ع
ً

ا، دون  في وقت الحق عند توزيع املخّصصات واالحتياطات التي تكون قد تكّونت أصال ن طريق االحتفاظ بقدر من هذا الفائض سنويًّ

 (  3أ: /2020توزيع ملواجهة مخاطر العملّيات الّتأمينية". )شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، 

حملة   الّتأميني على جميع  الفائض  توزيع  طريقة  للّتأمين على  الفلسطينّية  الّتكافل  في شركة  رعّية 
ّ
الش الّرقابة  وقد سارت هيئة 

دوائر   عدد  عن  الّنظر  بغض  املشتركين،  صندوق  في  املجموعة  العامة  األقساط  إجمالي  من  له  ن  مؤّمِّ كل  مساهمة  بنسبة  الوثائق، 

رد، حيث تعتبر أقسام الّتكافل اإلسالمي وحدة واحدة، مع مراعاة أن من ُسّددت له تعويضات أو ُخّصصت له  الّتكافل املشترك فيها الف

سديد تصل مجموَع أقساطه أو تزيد عنها فإنه ال ُيشارك في هذا الفائض 
ّ
سوية، أو ُخّصصت له تعويضات تحت الت

ّ
تعويضات تحت الت

للتأم الفلسطينية  التكافل  الّسنة. )شركة  للتأمين،  2009ين،  لتلك  الفلسطينية  التكافل  الفلسطينية 2011؛ شركة  التكافل  ؛ شركة 

 ( 2017للتأمين، 

الّتأميني. الفائض  تطبق عند حصول هذا  التي  الفقهية  األقوال  أحد  والصباغ،    وهو  واملراجعة 2002)ملحم،  املحاسبة  ؛ هيئة 

 ( 2020؛  الصباغ، 2010؛ العساف،  2017للمؤسسات املالية اإلسالمية، 

رعّية.    م2011العام  وقد حصل في  
ّ
فائض تأميني، وتّم توزيعه على املشتركين وفق اآللية الّسابقة املقّرة من قبل هيئة الّرقابة الش

إن   بل  املشتركين،  على  تقسيمه  يتم  أن  يمكن  البحث  هذا  إعداد  لحظة  حتى  صافٍّ  تأمينّيٍّ  فائض  أيُّ  الّسنة  تلك  بعد  يحصل  ولم 

خذت منه الفوائض الّتأمي
ُ
نية التي حصلت في السنوات التالية قد تّم دفعها إلى صندوق املساهمين، كسداد عن القروض الحسنة التي أ

السابقة،   السنوات  في  املشتركين  في صندوق  الحاصل  العجز  تخفيض ملعالجة  في  االستمرار  إلى  رعّية 
ّ
الش الّرقابة  وقد دفع هذا هيئة 

الّصند هذا  أموال  من  الشّركة  الفلسطينّية  حّصة  الّتكافل  )شركة  الّتأمينية.  العمليات  إدارة  مقابل  في  وكالة  كأجر  تأخذها  التي  وق 

 ( 2011للّتأمين، 

وأما بخصوص إعطاء الشركة من الفائض الّتأميني، فرأي هيئة الرقابية الشرعية في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين أن ذلك  

ركة  ال يجوز، وأن الفائض  
ّ
هو ما تأخذه كنسبة من    -فقط-الّتأميني حقٌّ خالٌص لحملة الوثائق )املشتركين( دون غيرهم، وأن الذي للش

ما   وفق  ذلك  كّل  الصندوق،  أموال هذا  استثمار  في مقابل  األرباح  حّصتها من  ذلك  إلى  أضف  وكالة،  كأجر  املشتركين  أموال صندوق 

ركة
ّ
 و( /2020شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، . )تحّدده هيئة الّرقابة الشرعية في الش

الّتكافلي  الّتأمين  املعاصرين، ممن بحثوا في  العلماء  الشأن هو ما قال به جمهور  في هذا  الشرعية  الرقابة  وما تسير عليه هيئة 

 (2015؛ الجمال، 2011؛ القره داغي، 2007. )أبو غدة، اإلسالمي وما يستتبعه

الّتأميني عند تصفية الشركة، فيرى العلماء بأن األولى شرًعا أن يحّدد في العقد طريقة توزيعه عند وأما بخصوص توزيع الفائض  

ركة، إما على املشتركين أنفسهم، أو في وجوه الخير املختلفة، لعدم وجود ما يمنع ذلك شرًعا، )العساف، 
ّ
؛ الشبيلي، 2010تصفية الش

ا 2009؛ محمد،  2008 النظام ( وجاء ضمن فتاوى وتوصيات  أن ينّص في  ملجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث في دورته التاسعة عشرة:" 

ركة". )املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث،  
ّ
:  2009األساس ي على أن ما يتبّقى من الفائض املتراكم يصرف في وجه الخير عند تصفية الش

ين الصادرة عن شركة وثاق للّتأمين الّتكافلي ما نّصه:" في حال حّل نظام الّتأمين بالّتكافل الجماعي  4 ،19/1 (، وجاء في وثيقة حماية الدَّ

الب املتبّقي في وجوه  أو  الكلُّ  ر ذلك، فيصرف 
ّ
إذا تعذ  

ّ
الّنظام، إال املشتركين في  التزاماته على  ،  وتصفيته ُتصرف موجوداُته بعد سداد  ّرِّ

رعّية". )حيدر، بإ
ّ
 ( 26: 2010شراف هيئة الّرقابة الش
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وبالرجوع إلى عقد الّتأسيس لدى شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين لم يجد الباحث أّي إشارة إلى كيفّية توزيع الفائض الّتأميني  

رعية ترى أن يُ 
ّ
ركة، وبمراجعة أرشيف الشركة وجد الباحث أن هيئة الّرقابة الش

ّ
صرف هذا الفائض في هذه الحالة في  عند تصفية الش

للتأمين،   الفلسطينية  التكافل  )شركة  معها.  املسبق  التنسيق  خالل  ومن  الخير،  السرطاوي،  /2020وجوه  عفانة،  7/11/2020و؛  ؛ 

7/11/2020 ) 

لل الفلسطينية  الّتكافل  الّتأسيس لشركة  الّصلة وعقد  البيانات ذات  ّتأمين، يرى  وبناء على ما سبق، ومن خالل فحص وتحليل 

الرقابة  هيئة  وأن  اإلسالمي،  الّتكافلي  الّتأمين  ضوابط  مع  تماًما  ينسجم  الّتأميني  الفائض  بخصوص  ركة 
ّ
الش تطّبقه  ما  أن  الباحث 

 الشرعية تقوم باملتابعة املستمّرة. 

كافلي اإلسال 
ّ
أمين الت

ّ
أمين بتطبيق الت

ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
أميناملطلب الثالث: مدى التزام شركة الت

ّ
 مي في إعادة الت

يعرف مصطلح إعادة الّتأمين بأنه:" عقد تقوم بموجبه شركة الّتأمين بنقل جزء من األخطار التي تعّهدت بتأمينها إلى شركة إعادة 

التزامها بتحّمل حّصة   اإلعادة، مقابل  نين لشركة  املستأمِّ لها من  املستحّقة  الّتأمين  أقساط  الّتأمين، وتلتزم بمقتضاه بدفع حّصة من 

عة بينهما". )ملحم، والصباغ، من املطالبات 
ّ
من التعريف فإن إعادة الّتأمين هي بمثابة عقد   وكما واضح (91: 2002وفق االتفاقّية املوق

نفسه   بالّدور  الّتأمين  تجاه شركة  الّتأمين  إعادة  قيام شركة  منه  واملقصود  الّتأمين،  إعادة  املباشر وشركة  الّتأمين  بين شركة  جديد 

ّتأمين تجاه املؤّمنين لديها، وهم حملة وثائق الّتأمين، بمعنى أن تتوّزع األخطار ما بين شركة الّتأمين وشركة إعادة الذي تقوم به شركة ال

ال وتسّمى  املباشر،  ن  املؤّمِّ أو  األصلية،  الهيئة  أو  املضمونة،  الهيئة  أو  للّتأمين،  املعيدة  الهيئة  األولى  الشركة  وتسّمى  شركة  الّتأمين، 

 ( 1996؛ شبير، 2006ادة الّتأمين، أو الهيئة املشترية، أو الهيئة املتنازل لها، أو الهيئة الضامنة. )النشمي، الثانية هيئة إع

املالّية، بحيث   الّتأمين  الكبيرة، التي قد تزيد عن قدرة شركة  الّتأمين في قضايا األخطار  إعادة  إلى  الّتأمين  تلجأ شركات  وعادة ما 

ن األجزاء األخرى لدى شركة إعادة الّتأمين بالعالقة بين الشركتين، من تتحّمل شركة الّتأمين جزًءا م نها يتناسب مع قدرتها املالّية، وتؤّمِّ

نين عالقة في ذلك. )النشمي،   ( 1996؛ شبير، 2006دون أن يكون للمستأمِّ

كبيرة، قد تنتج عن مطالبات    وحرًصا من شركة الّتكافل الفلسطينّية للّتأمين على تخفيض تعّرض صندوق املتكافلين إلى خسائر

للعام   ركة 
ّ
الش الّصادر عن  الّسنوي  الّتقرير  تأمين تكافلّية، فقد جاء في  إعادة  الّتأمين لدى شركات  إعادة  إلى  تلجأ  ما    م2009الّتكافل 

أعما ضمن  ركة 
ّ
الش تقوم  الكبيرة،  الّتكافل  مطالبات  عن  تنتج  قد  مالّية  خسائر  إلى  الّتعّرض  تخفيض  لغرض  االعتيادّية نّصه:"  لها 

جة بالّدخول في اّتفاقّيات إعادة الّتكافل مع شركات معيدي تكافل عاملّية ذات مالءة ائتمانية عالية، ولتقليل تعّرضها لخسائر كبيرة نتي

ركة بتقييم الوضع املالي لشركات معيدي الّتكافل التي تتعامل معها، ورصد مخاطر  
ّ
االئتمان إعسار شركات معيدي الّتكافل، تقوم الش

للتأمين،  الفلسطينية  التكافل  )شركة  ركات". 
ّ
الش لتلك  املماثلة  االقتصادية  املكّونات  أو  واألنشطة  الجغرافية  املناطق  عن  الّناتجة 

ركة من التزاماتها تجاه حملة عقود الّتكافل،   (، وجاء في الّتقرير نفسه أيًضا:36: 2009
ّ
" إن عقود معيدي الّتكافل الّصادرة ال تعفي الش

ن معيدي الّتكافل من الوفاء بالتزاماتهم وفًقا للعقود املبرمة م
ّ
ركة ملتزمة برصيد املطالبات في حالة عدم تمك

ّ
ع  ونتيجة لذلك تبقى الش

 ( 36: 2009ة للتأمين، معيدي الّتكافل". )شركة التكافل الفلسطيني

التي حّددتها هيئة   الّضوابط  الّتجاري َوفق  الّتأمين  الّتأمين لدى شركات  إعادة  إلى  للّتأمين  الفلسطينّية  التكافل  تلجأ شركة  وقد 

رعّية وبالتنسيق معها، وهذا ما تسير عليه شركات الّتأمين الّتكافلي اإلسالمية، بأن يكون ذلك في حالة عدم
ّ
وجود البديل   الّرقابة الش

رعي أو كفايته، وأن يتّم الّتقليل من ذلك إلى أدنى مستوى ممكن، مع األخذ ببقية الّضوابط والقيود األخرى.  
ّ
 الش

جوء 
ّ
د باستمرار على أن الل

ّ
رعّية في شركة التكافل تؤك

ّ
ومن خالل جميع التقارير الّرقابية التي صدرت، يظهر أن هيئة الّرقابة الش

الّتأ إعادة  أو عدم قدرته على الوفاء بااللتزامات، و إلى  البديل اإلسالمي  إذا لم يوجد   
ّ

الّتجاري ال يجوز إال لدى  مين لدى شركات الّتأمين 

ا من بعض وئام الشنطي،  قيام الباحث بتوجيه السؤال إلى األستاذ  
ً
مدير دائرة اإلعادة في شركة الّتكافل، فقد أشار إلى أن هناك عزوف

التكاف إعادة  إعادة  شركات  شركات  بعض  أن  ذلك  إلى  أضف  فيها،  تسود  التي  االستثنائية  األوضاع  بسبب  فلسطين،  في  لالكتتاب  ل 

التكافل غير قادرة على تلبية الشروط التي تفرضها هيئة سوق رأس املال الفلسطيني على شركات التأمين، باعتبارها الجهة املشرفة على  

امتال بسبب عدم  في فلسطين،  التأمين  الشركة  شركات  يضطر  الكافية، مما  املالية  املالءة  الشركات  تلك  الرقابة –ك  وبموافقة هيئة 

لتلبية   -الشرعية تكافلي  تأمين  إعادة  للبحث عن شركات  املتواصل  الّسعي  مع  الّتجارية،  اإلعادة  بعض شركات  لدى  الّتأمين  إعادة  إلى 

إع عقود  جميع  فيه  تصبح  وضع  إلى  الوصول  حين  إلى  الشركة،  )الشنطي، حاجة  هللا.  بإذن  إسالمية  إعادة  شركات  مع  التأمين  ادة 

   (م2020/ 14/11
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الّتكافلي، ففي  رعي 
ّ
الش البديل  بالكلّية عند توافر  منه  الّتخلص  يتّم  الوضع حتى  الهيئة باستمرار بضرورة تقليص هذا  وتوص ي 

دت الهيئة أن جميع عقود إعادة التأمين في تلك السنة قد تّمت مع شركات إعادة الّتكافل التي تعتمد  2011الّتقرير الّرقابي لسنة 
ّ
م، أك

الّتكا  لسنة  الّتأمين  الّرقابي  التقرير  وفي  اإلسالمية،  الشريعة  مبادئ  مع  املتفق  بأن  2012فلي  الهيئة  قالت  إعادة 90م،  عقود  من   %

الّرقابي لسنة   التقرير  تكافلية، وفي  إعادة  تّمت مع شركات  بها  2013الّتأمين قد  التي قامت  الّتأمين  إعادة  إن عقود  الهيئة:"  م، قالت 

بنسبة   هي  ركة 
ّ
وفق  85الش الغراء%  الشريعة  للتأمين،    .أحكام  الفلسطينية  التكافل  لسنة  وفي  (،  11:  2013)شركة  الّرقابي  الّتقرير 

ركة مع شركات إعادة الّتأمين، وكانت في معظمها   م، تقول 2014
ّ
الهيئة:" اطلعت الهيئة على عقود إعادة التكافل التي تعاقدت بها الش

وهكذا في (،  10:  2014)شركة التكافل الفلسطينية للتأمين،    فق مع الشريعة اإلسالمّية"،مع شركات إعادة تكافل تعتمد النظام املتوا 

د جميع هذه التقارير على أن تكون عقود إعادة  و(/2020؛ 2019؛  2018؛ 2017؛  2016؛  2015الّتقارير الّرقابية للّسنوات:  
ّ
، حيث تؤك

للّتأمين لدى   الفلسطينّية  الّتكافل  ريعة اإلسالمّية الّتأمين في شركة 
ّ
الش املتوافق مع  الّتكافل  إعادة  تتعامل على أساس  إعادة  شركات 

ه يتّم بالتشاور وعلم هيئة الّرقابة الشرعّية، مما يعني  
ّ
أو عدم كفايته، وأن ذلك كل  في حالة عدم وجود البديل الشرعي 

ّ
أن  الغّراء، إال

 كافلي اإلسالمي في مسألة إعادة الّتأمين. شركة الّتكافل الفلسطينّية ملتزمة بتطبيق الّتأمين التّ 

كافلي اإلسالمي عند العجز في صندوق املتكافلين 
ّ
أمين الت

ّ
أمين بتطبيق الت

ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
 املطلب الرابع: مدى التزام شركة الت

املت اشتراكات  قيمة  من  املكّون  الّصندوق  كون  حال  في  الّتكافلي  الّتأمين  سياق  في  الَعْجُز  االستثمار ُيطلق  أرباح  مع  كافلين 

بهم   التي لحقت  لهم تعويضات عن األضرار  الذين وجبت  للمشتركين،  املالّية  املستحّقات  املختلفة غيَر قادر على تغطية  واالحتياطات 

ن عليها. )العازمي،   (2010نتيجة األخطار املؤمَّ

؛ األطرش،  2020قع عليه الّضرر من املشتركين. )فوزي،  وعادة ما يظهر هذا العجز بسبب كثرة الّتعويضات التي تدفع منه ملن و 

9/11/2020 ) 

ا عّدة ملعالجة العجز في صندوق    (2010؛ الزحيلي،  2010؛ الشبيلي،  2010؛ الخويلدي،  2010)العازمي،    وقد ذكر العلماء
ً
طرق

يتم تسديده من صافي أرباح الّتأمين التي سوف  املتكافلين في شركات الّتأمين الّتكافلي؛ كالقرض الحسن من أموال املساهمين، بحيث  

 تتحّقق في األعوام التالية، أو من خالل إعادة الّتأمين، حيث تلجأ بعض شركات الّتأمين الّتكافلي إلى إعادة الّتأمين لدى إحدى شركات

ن لهم، ويتّم ذلك من خالل إ  عادة الّتأمين االختياري، أو اإلجباري، أو إعادة  إعادة الّتأمين حتى تساعدها على الوفاء بالتزاماتها نحو املؤمَّ

ل أرباًحا محتجزة من سنوات سابقة، أو من االحتياطات اإلجبارية، وهي    الّتأمين املختلط، أو من خالل االحتياطات
ّ
االختيارية، التي تمث

ركة، حتى تستطيع أن تؤّدي ما عليها من التزامات تجاه زبائنها، وق
ّ
د وضعت عليها متابعة من قبل الدولة حتى يكون قيم مالية تملكها الش

ركات في أموال املشتركين، أو املخاطرة في إدارتها لألموال، وقد يكون عالج هذا العجز من خالل 
ّ
املتعاملون في مأمن من تالعب بعض الش

 .  الرجوع على املشتركين أنفسهم 

نّية للّتأمين ملعالجة العجز في صندوق املتكافلين تكون من خالل وقد وجد الباحث أن اآللية املّتبعة في شركة الّتكافل الفلسطي

حساب   من  ُيؤخذ  حسن،  قرض  خالل  من  العجز  هذا  بتغطية  رعّية 
ّ
الش الّرقابة  هيئة  مع  الكامل  وبالّتنسيق  الشركة  إدارة  قيام 

و؛  /2020كة التكافل الفلسطينية للتأمين،  املساهمين، بحيث يتّم تسديده من الفوائض املالّية التي ستتحّقق في األعوام املقبلة. )شر 

 (  8/11/2020األطرش، 

رعّية بتقديم قرض حسن إلى صندوق املشتركين خالل سنوات  
ّ
 وبالّتنسيق املستمر مع هيئة الّرقابة الش

ً
ركة فعال

ّ
وقد قامت الش

 (8/11/2020عّدة حدث فيها عجز في صندوق املتكافلين، بسبب كثرة التعويضات املترّتبة عليه. )عواد، 

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين تطّبق التأمين الّتكافلي اإلسالمي عند العجز في صندوق 

رعية. 
ّ
 املتكافلين، وهي تخضع ملراقبة وإشراف من قبل هيئة الّرقابة الش

كافل الفلسطينية 
ّ
كافلي اإلسالمي في اًلستثمار املطلب الخامس: مدى التزام شركة الت

ّ
أمين الت

ّ
أمين بتطبيق الت

ّ
 للت

ين  من املهام التي تقع على عاتق شركات الّتأمين الّتكافلي باإلضافة إلى إدارة العملّيات الّتأمينية العمل على استثمار أموال املتكافل

ملوضوع   واضحة  آلية  هناك  أن  الباحث  وجد  الشركة  أرشيف  مراجعة  خالل  نفسها، ومن  والشركة  املتكافلين  على  بالنفع  يعود  بما 

 
ّ
حيث تقوم الشركة باستثمار أموال صندوق املتكافلين وفق األحكام الشرعية، وهي تسعى باستمرار ومن خالل  ركة؛  االستثمار في الش

الشرعية   الرقابة  هيئة  مع  املساهمين  التنسيق  على  بالنفع  وتعود  الشرعية،  األحكام  مع  تّتفق  جديدة،  استثمارية  صيغ  عن  للبحث 

الشرك  واملتكافلين، إطار سعي واهتمام  العام لشؤون االستثمار، وهو    ة باالستثمار استحدثتوفي  املدير  وظيفة تحت مسّمى مساعد 
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الالزمة بالبيانات  وتزويدها  الجديدة،  االستثمار  مجاالت  بخصوص  الشرعية  الّرقابة  هيئة  مع  اتصال  ؛  12/11/2020سالمة،  )  على 

   املوقف الشرعي املناسب.( حول أي مجال استثماري جديد لدراسته واتخاذ 2020/ 14/11عودة، 

رعّية في شركة الّتكافل الفلسطينّية للّتأمين التي قّدمت  
ّ
وقد قام الباحث بدراسة وتحليل الّتقارير الّصادرة عن هيئة الّرقابة الش

لألعوام ركة 
ّ
الش أعمال  عن  املساهمين،  وهيئة  اإلدارة  مجلس  ،  م1720م،  2016م،  2015م،  2014م،  2013م،  2012م،  2011:  (6) إلى 

ركة،    جميعها  فوجدها،  7م 2020  ،م2019،  م2018
ّ
د أن هيئة الّرقابة الشرعية تتابع جميع العملّيات االستثمارية التي تقوم بها الش

ّ
تؤك

بما  واالستثمارية  العمليات  لتطوير  وتسعى  املختلفة،  للقضايا  الحلول  وتضع  ما وقعت،  إذا  األخطاء  وتعالج  فيها،  رعي 
ّ
الش رأيها  وتبّين 

املتعامل معها، مما يعني أن الشركة ملتزمة بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي بخصوص  يعود بالنفع على الشركة واملتكافلين والجمهور 

 آلية معالجة العجز في صندوق املتكافلين. 

الثالث بتطبيق  :  املبحث  الشركة  التزام  في  أمين 
ّ
للت الفلسطينية  كافل 

ّ
الت شركة  في  الشرعية  الرقابة  هيئة  دور 

كافلي اإلسالمي 
ّ
أمين الت

ّ
 الت

أمين  املطلب 
ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
 األول التعريف بهيئة الرقابة الشرعية في شركة الت

ا رسميًّ انطالقها  منذ  للّتأمين  الفلسطينّية  الّتكافل  شركة  عملّياتها    م17/2/2008في    قامت  تتابع  شرعية  رقابة  هيئة  باختيار 

الّضوابط   وتضع  املختلفة،  املالّية  ومعامالتها  الحكم الّتأمينية  وتبّين  بها،  تتعامل  التي  والّنماذج  ُتبرمها،  التي  للعقود  زمة 
ّ

الال واألحكام 

رعّية في شركة الّتكافل منذ تأسيسها من كّلٍّ من معالي الدك 
ّ
فت هيئة الّرقابة الش

ّ
تور الشرعي في املنتجات التي توّد أن تطرحها، وقد تأل

الدين عفانة، الدكتور حسام  واألستاذ  السرطاوي،  تّمت    م1/1/2010وبتاريخ:    (6/11/2020  عفانة،؛  6/11/2020السرطاوي،  )  علي 

ركة في العام  (5/11/2020  )شاور، مصطفى شاور،إضافة عضو ثالث، وهو األستاذ 
ّ
ه األستاذ م2014ثم انتهت عالقته بالش

ّ
، وحل محل

استقال األستاذ الدكتور حسام الدين    م2018وفي العام    ،و(/2020)شركة التكافل الفلسطينية للتأمين،    الدكتور إسماعيل شندي،

تخّصه،   ألسباب  الهيئة،  م1/8/2018وفي  (  5/11/2020)عفانة،  عفانة  في  ثالث  كعضو  عابدة  خميس  الدكتور  إضافة  )شركة    تّمت 

 وفيما يلي تعريف موجز بأعضاء الهيئة الحاليين:،  و(/2020التكافل الفلسطينية للتأمين، 

مصل .1 محمد  علي  الدكتور  انطالقمعالي  منذ  )رئيًسا(  السرطاوي،  العام    ح  في  العام م2008الشركة  في  نابلس  مدينة  مواليد  من   ،

الفقه في  1967 الدكتوراه في أصول  العام  م، حاصل على درجة  األردنية في  الوحدة 1997الجامعة  للعدل في حكومة  م، عمل وزيًرا 

العام في  الفلسطينّية  مدينة 2007الوطنية  في  الوطنية  النجاح  جامعة  في  والقانون  الشريعة  لكليتي  عميًدا  وكذلك  م، 

ا مساعًدا )
ً
ا أستاذ ي في كلية القانون في الجامعة نفسها، في القانون املدن  ( Assistant Professorنابلس/فلسطين، وهو يعمل حاليًّ

رعّية في البنك اإلسالمي الفلسطيني، وعضو لجنة حوكمة في  
ّ
ا في شركة إجارة الفلسطينّية، ورئيًسا لهيئة الّرقابة الش ومراقًبا شرعيًّ

املخت العلمّية  واملؤتمرات  الورش  في  قّدمت  التي  العلمّية،  واألوراق  الدراسات  له عدد من  نفسه،  داخل البنك  في  التي عقدت  لفة 

 (. 7/11/2020؛ السرطاوي، 2020 ؛ الطليعة،2020 )البنك اإلسالمي الفلسطيني، فلسطين وفي خارجها. 

،  م1965الخليل، في العام    -، من مواليد مدينة دورا م2014شندي، )عضًوا( منذ العام   األستاذ الدكتور إسماعيل محمد إسماعيل .2

في   اإلسالمّية  والعلوم  الكريم  القرآن  جامعة  في  العليا  الدراسات  كلية  في  املقارن،  اإلسالمي  الفقه  في  الدكتوراه  درجة  حاصل على 

العام   السودان، في  العام    فيProfessor) )  ، يحمل درجة األستاذية م2002جمهورية  املقارن منذ  ا في م2012الفقه 
ً
أستاذ ، ويعمل 

العام   املفتوحة في فلسطين منذ  القدس  التربية اإلسالمّية في جامعة  تعليم  املقارن في قسم  ا غير متفرغ في  م1996الفقه 
ً
، وأستاذ

الشريعة   العليا  كلية  ا في علو والدراسات  ا علميًّ
ً
الخليل، وله ما يزيد على خمسين بحث املختلفة، وأشرف على في جامعة  الشريعة  م 

املاجستير  مرحلتي  في  علمية  رسالة  خمسين  على  يزيد  ما  مناقشة  في  وشارك  املاجستير،  مرحلة  في  العلمية  الرسائل  من  عدد 

رعي للصف الحادي  
ّ
عشر والدكتوراه، كما شارك وبتكليف رسمّي من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينّية في إعداد املنهاج الش

 
في التقرير    -كما يقول رئيس الهيئة–، حيث إنها لم تكن تدرج  م2010و،  م2009،  م2008لم يعثر الباحث في أرشيف الّشركة على تقارير هيئة الّرقابة الّشرعية عن األعوام:    6

بها في ملفاتهم الخاّصة، مكتفين بإرسالها إلى   الجهات املختصة، مع تأكيدهم على صدور تقارير شرعية عن  السنوي للشركة، ولم يجدها عند هيئة الرقابة، لعدم االحتفاظ 

( ويعتقد الباحث أن ما ذكره هنا كاف للحكم على دور هيئة الرقابة الشرعية في التزام  16/11/2020، عفانة،  م16/11/2020أعمال الشركة في تلك السنوات. )السرطاوي،  

 الشركة بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي 
 .2021، حيث يتأخر صدور التقرير النهائي تقريًبا إلى الربع األول من العام 2020على تقارير هيئة الرقابة الشرعية حتى نهاية الربع الثالث من العام  اعتمد الباحث 7
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جنة الوطنية الفلسطينّية لوثيقة التربية اإلسالمّية )لجنة الخطوط م2017 - م2016م، كما شارك في العامين 2010في العام 
ّ
، في الل

العريضة(، من الصف األول األساس ي إلى الثاني عشر )التوجيهي(، وشارك في تأليف وتحكيم وتدقيق منهاج التربية اإلسالمّية وأدلة 

 ( 2020عة القدس املفتوحة، )جام .م2018  -2016املعلمين لبعض تلك الصفوف، وذلك في الفترة ما بين 

العام   .3 منذ  )عضًوا(  عابدة،  سليم  محمود  خميس  العام م2018الدكتور  في  الفلسطينيين،  جئين 
ّ

لال قلنديا  مخّيم  مواليد  من   ،

، عمل م2015، حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه اإلسالمي املقارن، في جامعة الّزيتونة في الجمهورية التونسية، في العام م1960

العام  و  منذ  الفلسطينّية،  الّدينية  ؤون 
ّ
والش األوقاف  وزارة  في  مساعًدا   

ً
اإلفتاء  م2019وحتى  م  2006كيال مجلس  في  وعضًوا   ،

العام   األعلى، منذ  العام  م2019وحتى  م  2014الفلسطيني  منذ  املفتوحة،  القدس  جامعة  متفّرغ في  وحتى م  2006، ومحاضًرا غير 

العام  2013 الجامعّية/رام هللا/فلسطين، منذ  العصرية  الكلية  الحقوق في  ية 
ّ
تاريخه، م  2010م، ومحاضًرا غير متفّرغ في كل وحتى 

، كما شغل عدًدا من الوظائف األخرى؛ كمدير  م2019ومحاضًرا غير متفرغ في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت/فلسطين في العام  

فات    للوعظ واإلرشاد في وزارة األوقاف
ّ
ؤون الّدينية، ومدير لقسم األمالك الوقفية في مديرية أوقاف رام هللا، له عدد من املؤل

ّ
والش

قاءات املحلّية والّدولية، كما شارك في إعداد عدد من البرامج  
ّ
والبحوث واملقاالت، شارك في عدد كبير من املؤتمرات والّندوات والل

 ( 15/10/2020عابدة، ) التلفزيونية املحلية في موضوعات مختلفة.

ركة،  
ّ
رعّية في شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين تتبع الهيئة العامة للش

ّ
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن هيئة الّرقابة الش

املساهمين( مباشرة،   للتأمين،  )جمعية  الفلسطينية  التكافل  يزيد من هيبتها،  (،  2019،  2018،  2017)شركة  قراراتها مّما  واستقالل 

ركة نفسها.
ّ
 الّرقابية، دون أّية ضغوط ُيمكن أن ُتمارس عليها؛ سواء من مجلس اإلدارة، أو من إدارة الش

أمين
ّ
كافل الفلسطينية للت

ّ
 املطلب الثاني: صالحيات هيئة الرقابة الشرعية في شركة الت

فاتهم صالحّيات ومهاّم  
ّ
املعاصرون في مؤل العلماء  بما فيها  حّدد  املختلفة،  املالّية اإلسالمّية  للمؤّسسات  رعّية 

ّ
الش الّرقابة  هيئات 

   (2012الصالح،  ؛ 2006حسين،   ؛  2010)الشبيلي،  .شركات الّتأمين الّتعاوني اإلسالمية

رعّية ظهر للباحث أن  
ّ
صالحّيات ومهام هيئة ومن خالل العقد املوقع بين شركة الّتكافل الفلسطينّية للّتأمين وهيئة الّرقابة الش

رعّية تنحصر في اآلتي:
ّ
 ( ب/2020)شركة التكافل الفلسطينية للتأمين،  الّرقابة الش

رعية بإجازة أّي منتج من منتجات خدمات الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي.  .1
ّ
 تقديم الفتوى الش

رجيح لشرعّية أّي  .2
ّ
رعّية في الت

ّ
 منتج. األخذ برأي األغلبية في هيئة الّرقابة الش

وأن  .3 املعتبرة،  الفنية  األطر  ق 
ْ
َوف على  صياغتها  تكون  وأن  والحياد،  اإلفصاح  مراعاة  مع  العامة،  للهيئة  الّرقابية  التقارير  إعداد 

ركة. 
ّ
ي هذه الّتقارير جميع األعمال التي قامت بها الش

ّ
 تغط

ليت .4 اإلسالمي،  الّتكافلي  بالّتأمين  قة 
ّ
املتعل والبحثية  العلمية  املواد  نشرات، مواد عرض تحضير  )كتّيبات،  من خالل  اعتمادها  ّم 

 إلكترونّية(. 

ق بالّتأمين الّتكافلي اإلسالمي، وبما يتناسب مع الحدث.  .5
ّ
رويجّية، بما يتعل

ّ
قاءات الت

ّ
ا في املداخالت والل ركة إعالميًّ

ّ
 تمثيل الش

رعية الفنّية للّدوائر الفنية املختلفة. .6
ّ
 تقديم االستشارات الش

فين،   تنسيق ورش عمل .7
ّ
فين الجدد؛ لتهيئة البيئة الداخلية، وتعزيز الهوية املؤّسسية للموظ

ّ
فين الحاليين واملوظ

ّ
ولقاءات مع املوظ

ركة.
ّ
ة االستراتيجية للش

ّ
ق بالّتأمين الّتكافلي اإلسالمي، أو أّية مواضيع أخرى، بما يتوافق مع الخط

ّ
 بما يتعل

املختّص، وق .8 سويق 
ّ
الت املنتجين التنسيق الحًقا مع مدير  العالقة؛ لتطبيق فكرة  رويج، واألقسام ذات 

ّ
العامة والت العالقات  سم 

 الّتكافليين. 

 التوعية عن الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي وخدمات الّتأمين اإلسالمّية.  .9

ركة، وأخذ املوافقات من إدارة شركة الّتكافل قبل البدء بالنشاط. .10
ّ
ه الش

ّ
 التنسيق بشأن األنشطة مع من تخول

 اء جهاز رقابة شرعية داخلية ومتابعته.إنش .11

كافلي  
ّ
الت أمين 

ّ
الت بتطبيق  الشركة  التزام  في  أمين 

ّ
للت الفلسطينية  كافل 

ّ
الت شركة  في  الشرعية  الرقابة  هيئة  دور  الثالث:  املطلب 

 اإلسالمي 

رعية اإلسالمّية، وهي  
ّ
الش يٌّ في ضبطها والتزامها باألحكام  املالّية اإلسالمّية دور مهمٌّ ومحورِّ املؤّسسات  رعية على 

ّ
الش ن  مللّرقابة 

ز املؤّسسات املالّية اإلسالمّية عن املؤّسسات األخرى، التي ال تقيم وزًنا لألحكام الشرعية في تعامالتها املختلفة، وق ن من  د تبيّ أهم ما يمّيِّ
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ي أن عمل هيئات الّرقابة الشرعية في املؤّسسات املالّية اإلسالمّية يتمُّ من خالل ثالث مراحل، سيتمّ  ها هنا،  عرض خالل البحث والتقص ّ

الرّ  هيئة  تؤّديه  الذي  الّدور  رصد  الشركة  ثم  التزام  في  وأثره  املراحل،  هذه  في  للّتأمين  الفلسطينية  الّتكافل  شركة  في  الشرعية  قابة 

 بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي: 

: املرحلة الّسابقة لتنفيذ العمل:
ا

 ( 2009الهيتي،  ؛2001أبو غدة،  ؛2010)الزيادات،  ويتّم في هذه املرحلة: أوًل

ريعة اإلسالمّية، وتقويم ما يتعارض معها.  .1
ّ
ق أحكام الش

ْ
 الّنظر في الّنظام األساس ي للمؤّسسة لضبطه َوف

ريعة اإلسالمّية.  .2
ّ
 دراسة الّنماذج والعقود املختلفة، وصياغتها بما يّتفق  مع أحكام الش

 املستجّدات املختلفة. إصدار الفتاوى فيما يعرض في العمل من  .3

 الحث على إيجاد وسائل استثمار مشروعة لالستفادة منها في املؤّسسة اإلسالمية.   .4

ق بالّرقابة التي تسبق عملّيات التنفيذ.  .5
ّ
 أّية  أمور أخرى تتعل

رعّية
ّ
في (.  10/11/2020؛ شاور،  10/11/2020؛ عفانة،  10/11/2020)السرطاوي،    وقد قام الباحث بمراجعة هيئة الّرقابة الش

د من موافقت
ّ
للـّتأك الّتكافل  في شركة  واالستثمارية  الّتأمينية  واملنتجات  العقود  وتقويم جميع  بمراجعة  قاموا  بأنهم  دوا 

ّ
فأك ركة 

ّ
ها الش

أسهم   قد  بأنه   
َ
الباحث الهيئة  رئيُس  أبلغ  وقد  رعية، 

ّ
الش ا–لألحكام  ركة،  -شخصيًّ

ّ
للش األساس ي  الّنظام  إعداد  بعبارة    في  نّص  الذي 

ريعة اإلسالمّية الغّراء، كما أنها سوف تقوم باستثمار األموال  
ّ
ركة سوف تمارس الّتأمين الّتكافلي املّتفق مع الش

ّ
في  صريحة على أن الش

؛  2020للتأمين:  )شركة التكافل الفلسطينية  املجاالت املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، واملقّرة من قبل هيئة الّرقابة الشرعية،  

د رئيس الهيئة بأنه من غير املسموح لإلدارة التنفيذية مطلًقا القيام بأّية عملّيات أو بناء أّية نماذج  (،  10/11/2020السرطاوي،  
ّ
كما أك

الّرقاب  بعد عرضها على هيئة 
ّ

إال أّية منتجات جديدة للجمهور،  أو طرح  استثمارية  الدخول في عملّيات  أو  تأمينية  رعّية أو عقود 
ّ
الش ة 

زمة، وكّل ذ
ّ

الال الّضوابط  الّنماذج والعقود، ووضع  بناء  يتمُّ  املوافقة عليها،  ت  تمَّ رعي فيها، فإذا ما 
ّ
الش الّرأي  لك تحت  ودراستها، وأخذ 

رعّية، وبالتنسيق الكامل معها
ّ
 .إشراف ومتابعة هيئة الّرقابة الش

ا: املرحلة املتزامنة:  ( 2009حماد،  ؛2001أبو غدة،  ؛ 2010)الزيادات،  ويتّم في هذه املرحلة: ثانيا

رعية وفتاوى هيئة الّرقابة، وأن املؤّس  .1
ّ
َق األحكام الش

ْ
د من أن الّتطبيق يتمُّ َوف

ّ
 بأول، للّتأك

ً
سة متابعة وفحص أعمال املؤّسسة أوال

 ملتزمة بذلك، كما يتمُّ في هذه املرحلة معالجة أّية أخطاء يمكن أن تحصل في أثناء التنفيذ. 

قة بالّتطبيق  .2
ّ
كاوى املتعل

ّ
رعي التي قد تقع في أثناء مرحلة التنفيذ. الّتحقق من الش

ّ
 الش

ق بقضايا التنفيذ. .3
ّ
رعي للعاملين في املؤّسسة فيما يتعل

ّ
 إبداء الّرأي الش

 أّية أمور أخرى ذات صلة بهذه املرحلة.  .4

جميع  و قد  و  بمتابعة  تقوم  للّتأمين  الفلسطينية  الّتكافل  شركة  في  رعّية 
ّ
الش الّرقابة  هيئة  أن  الباحث  الّتأمينية  جد  العملّيات 

ركة
ّ
الش التي تحصل في  رعية، كما تقوم   ،واالستثمارية 

ّ
الش تّمت وفًقا لألسس  أنها قد  د من 

ُّ
للتأك املالية،  التقارير والبيانات  وتنظر في 

ا  بمراجعة  الهيئة  تقوم  الجمهور  مع  ركة 
ّ
الش بتعامل  قة 

ّ
متعل شكاوى  ورود  حال  وفي  تحصل،  أن  يمكن  أخطاء  أّية  لجهات  بمعالجة 

ركة ملعالجة الوضع.
ّ
 املختّصة في الش

حقة:
ّ

ا: املرحلة الال
ا
 ( 2001أبو غدة،  ؛2005الراعي،  ؛ 2010)الزيادات،  ويتّم في هذه املرحلة: ثالث

رعية.  .1
ّ
د من انضباطها من الّناحية الش

ّ
 مراجعة العملّيات التي جرت في املؤّسسة وتدقيقها للّتأك

رعي في  .2
ّ
 املؤّسسة بعد التنفيذ.تقييم العمل الش

رعية. .3
ّ
 دراسة املالحظات التي قد يبديها املتعاملون مع املؤّسسة من الّناحية الش

قة بالعمل إلى الجهات املختّصة.   .4
ّ
زمة ورفع الّتوصيات املتعل

ّ
 إبداء املالحظات الال

رعّية في    وقد
ّ
شركة الّتكافل الفلسطينّية للّتأمين التي قّدمت  قام الباحث بدراسة وتحليل الّتقارير الّصادرة عن هيئة الّرقابة الش

لألعوام ركة 
ّ
الش أعمال  عن  املساهمين،  وهيئة  اإلدارة  مجلس  ،  م2017،  م2016،  م2015،  م2014،  م2013،  م2012،  م2011:  إلى 

د أن هيئة الّرقابة الشرعية تعمل على متابعة ومراقبة التزام الشركة بتطبيق الّتأمين الّتكافلي    ، فوجدها جميعهام2019،  م2018
ّ
تؤك

الّتأمينية   العملّيات  تتابع جميع  ما  و اإلسالمي، حيث  إذا  األخطاء  وتعالج  فيها،  رعي 
ّ
الش رأيها  وتبّين  ركة، 

ّ
الش بها  تقوم  التي  االستثمارية 

امل للقضايا  الحلول  وتضع  واملتكافلين وقعت،  الشركة  بالنفع على  يعود  بما  واالستثمارية  الّتأمينية  الخدمات  لتطوير  وتسعى  ختلفة، 

 والجمهور املتعامل معها.  
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رعي بكّل ثقة واطمئنان، حيث  
ّ
نها من إعطاء رأيها الش

ّ
ركة على أسس قوّية، تمك

ّ
كما أن الهيئة تبني رأيها فيما يجري في داخل الش

ر 
ّ
د بأن الهيئة تجتمع في أوقات معينة، وتنظر في التقارير املالّية الّربعية والنهائية للش

ّ
كة، وتبدي إن جميع التقارير الّرقابية الصادرة تؤك

َق املعطيات والبنود التي تتا 
ْ
قي الحسابات؛ للّتأكد من أنها قد تّمت وف

ّ
زمة عليها، وتتابع التقارير التي تصدر عن مدق

ّ
عامل ملالحظات الال

ركة، وتبدي اهتماًما خاصًّ ابها شركات الّتأمين الّتكافلي اإلسالمّية، وتجيب على جميع  
ّ
ا الستفسارات التي توّجه إليها من قبل إدارة الش

التوجيهات   املالحظات، وتقّدم  بيانات االستثمار وآلياته وجدواه، وتعطي  الجديدة، وتنظر في  املنتجات  ق باالستثمار، وطرح 
ّ
يتعل فيما 

زمة، وتتواصل مع املعنيين في هذا املوضوع؛ حرًصا منها على استثمار أموال املتكافلين بما يعود بالّنفع على الصندوق الخاّص بهم 
ّ

،  الال

ركة  رص الهيئة على أن تكون جميع العقود االستثمارية التي تجريها الشركة قد  وتح
ّ
رعية، وهي ال تسمح للش

ّ
تّمت على وفق األسس الش

% 40أن تودع أموالها في البنوك الّربوية، وتحّدد نسبة ما تحصل عليه من استثمار أموال املتكافلين، وهي في جميع التقارير السابقة  

ر 
ّ
 % يعود إلى صندوق املتكافلين. 60كة، والباقي وهو من األرباح للش

تسمح  و  ال  وهي  الّتكافلي،  الّتأمين  إعادة  شركات  مع  تكون  بحيث  ركة، 
ّ
الش بها  تقوم  التي  الّتأمين  إعادة  عقود  في  الهيئة  تنظر 

رعي، أ 
ّ
 في نطاق ضيق، وعند عدم وجود البديل الش

ّ
كما تقوم الهيئة في  و عدم كفايته،  بالتعاقد مع شركات إعادة الّتأمين الّتجارية إال

ركة من األقساط كأجرة وكالة، حيث بدأت هذه النسبة من  
ّ
في التقرير الّسنوي %  30نهاية كل سنة بتحديد نسبة ما تحصل عليه الش

العام   العام  م2008الّصادر عن  الّصادر عن  التقرير  في  وبقيت كذلك  إلى  م2009،  ورفعت  الّصادر عن  37،  الّسنوي  التقرير  وفق   %

م، ثم 2012، وبقيت كذلك في التقرير الّصادر عن العام  م2011% وفق التقرير الّصادر عن العام  35، ثم خّفضت إلى  م2010العام  

إلى   العام  30عادت  الّصادر عن  التقرير  وفق  إلى  م%2013  ثم خّفضت  األع27،  الّسنوية عن  الّرقابية  التقارير  َق 
ْ
َوف م،  2014وام:  % 

 م. 2018، والتقرير السنوي عن العام م2017% في التقرير الّسنوي عن العام 25م، ثم خّفضت لتصبح 2016م، 2015

والهيئة جادة في متابعة هذا املوضوع؛ إليجاد الّتوازن بين صندوق املساهمين وصندوق املتكافلين، بحيث ُيعالج العجز الحاصل  

ك بسبب  املتكافلين،  صندوق  على في  بالّنفع  يعود  تأميني  فائض  إيجاد  على  وُيعمل  املختلفة،  الحوادث  عن  الناتجة  الّتعويضات  ثرة 

العام   الّسنوي عن  الّرقابي  الّتقرير  بالّتناقص، كما هو في  املتكافلين  العجز في صندوق  بدأ  ، ثم عاد وارتفع في م2017املتكافلين، وقد 

العام   ا ،  م2018نهاية  للتأمين،  )شركة  الفلسطينية  إلى    ( 2018لتكافل  الوكالة  أجر  إلى تخفيض  الشرعية  الرقابة  بهيئة  %  20مما حدا 

% بدًءا من العام 22ثم تقلص هذا العجز، مما حدا بهيئة الرقابة إلى دراسة أجر الوكالة من جديد ورفعته إلى  ،  م2019بدًءا من العام  

وتسعى  (،  و/2020)شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، ،  م 2020، ثم تقلص بشكل ملحوظ وفق بيانات الربع الثالث من العام  م2020

رعّية إلزالة هذا العجز بالكلّية، وتحقيق فائض تأميني وفير يعود على صندوق املتكافلين. 
ّ
 هيئة الّرقابة الش

رعّية على أن تب
ّ
د هيئة الّرقابة الش

ّ
َق  للّتأمينالفلسطينّية  الّتكافلقى شركة كما تؤك

ْ
ة بنظامها وعقودها، تتعامل َوف

ّ
شركة مستقل

الّتأمين   النظر عن  الّتكافل قواعد  بغّض  ة، 
ّ
املستقل املعنوية  لها شخصّيتها  تبقى  وأن  الغّراء،  اإلسالمّية  ريعة 

ّ
الش أحكام  املتوافق مع  ي 

ركة، وعلى وفقه تّم بناء  
ّ
أسهم مالكها، وأن يحرص الجميع على تحقيق ذلك على أرض الواقع، تحقيًقا لألساس الذي قامت عليه الش

ركة، ووفق الّتقرير  النظام الّداخلي لها، وقد تم االتفا
ّ
رعّية ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الش

ّ
ق على ذلك بين هيئة الّرقابة الش

ركة اإلسالمّية، وشكرتهم على ما 2017الّرقابي عن العام  
ّ
ركة االستمرار في تكريس هوية الش

ّ
م، طلبت الهيئة من اإلدارة التنفيذية للش

 العمل وتطويره. قاموا به من إجراءات تهدف إلى تحسين

باملراقبة  تقوم  للّتأمين  الفلسطينية  الّتكافل  شركة  في  الشرعية  الرقابة  هيئة  بأن  القول  الباحث  يستطيع  سبق  ما  خالل  ومن 

 التزام الشركة بتطبيق الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي.  استمرار واملتابعة والتوجيه، لضمان

 : الخاتمة 

 والتوصيات:وتتضمن النتائج 

: النتائج:
ا

   أوًل

ي اإلسالمي ودور  الّتكافلأمين  بتطبيق التّ   للّتأمينالفلسطينية    الّتكافلاستناًدا إلى ما تقدم بيانه حول موضوع مدى التزام شركة  

 دراسة تحليلية تقويمية، خلص البحث إلى النتائج األساسية اآلتية: -ة الرقابة السرعية في ذلكئيه

 . التأمين التكافل العائلي وفق ضوابط الّتأمين الّتكافلي اإلسالمي الّتكافل الفلسطينية للّتأمينتطّبق شركة  •

 الفائض التأميني. ن التكافلي اإلسالمي فيما يخص كة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمير تلتزم ش •

 .إعادة التأمينخص فيما يبضوابط التأمين التكافلي اإلسالمي تلتزم شركة التكافل الفلسطينية للتأمين  •
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   عند حصول العجز في صندوق املتكافلين.  التأمين التكافلي اإلسالمي قواعد ركة التكافل الفلسطينية للتأمينش تطّبق •

 التكافلي اإلسالمي. تقوم شركة التكافل الفلسطينية للتأمين باستثمار أموال املساهمين واملتكافلين وفق ضوابط التأمين  •

اإلسالمي  • الّتكافلي  الّتامين  بتطبيق  الشركة  التزام  في  مهمٌّ ومحورّي  دور  الفلسطينية  الّتكافل  شركة  في  الشرعّية  الّرقابة  لهيئة 

 خالل مراحل العمل املختلفة. 

تلتزم شركة الّتكافل الفلسطينية للّتأمين بجميع القرارات والفتاوى التي تصدر عن هيئة الّرقابة الشرعية فيها، وهما على تنسيق   •

    دائم ومستمر. 

ا: التوصيات:   ثانيا

البحث   يوص ي  نتائج  من  سبق  ما  ضوء  تثقيفي  على  تعمل  التي  واملؤتمرات  العمل  وورش  العلمية  البحوث  من  مزيد  ف  بعمل 

اإلسالمية   الّتكافلية  الّتأمين  وبشركات  اإلسالمي  الّتكافلي  بالّتأمين  واملسلم  العربي  تحقيق  الجمهور  في  املؤسسات  هذه  على  تأكيًدا 

   االستقرار االقتصادي املنضبط باألحكام الشرعية. 
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Abstract: The current research aims to identify the extent of Al-Takaful Palestinian Insurance 
Company’s commitment to the application of Islamic cooperative insurance and the role of the 
Islamic oversight committee in that regard. As such, the research comes in three parts followed 
by a conclusion. Part one introduces Al-Takaful Palestinian Insurance Company and Islamic 
cooperative insurance. The second part highlights the extent to which the company is 
committed to the application of Islamic cooperative insurance. However, the third part 
highlights the role of the Islamic oversight committee in the company’s commitment to the 
application of Islamic cooperative insurance. In the attempt to introduce these parts hoping to 
reach the desired results, the researcher employed the descriptive and analytical method based 
on examining and analyzing the documents and establishment contracts, annual reports, 
pamphlets and other sources. The researches, thus, has arrived at a number of outcomes most 
important of which is that Al-Takaful Insurance is committed to the application of Islamic 
cooperative insurance and that the role of the Islamic oversight committee is very important in 
that respect ensuring cohesion with the rules of Islamic Sharia.  
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