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 المالءة المالٌة

لحماٌة جدا   مهمة للشركة الموٌة المالٌة المالءة 

 .مفاجئ خطر أي ولوع احتمال من الشركة

المالٌة المالءة وتعرف: 

 الوفاء على للشركة المالٌة المدرة أنها على)   

 طرٌك عن وتتحدد الوثائك حملة لبل بالتزاماتها

 تعرض وإال التزاماتها مع الشركة أصول ممارنة

 ٌؤثر لد الذي المالً العسر لخطر نفسها الشركة

 .(ونجاحه التأمٌنً النشاط استمرارٌة على



 آلٌة التكافل

 صندوق حملة الوثائك صندوق حملة األسهم

فائض استثمار 

 رأس المال

فائض 

العملٌات 

 التأمٌنٌة

 رسوم إدارة العملٌات
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   للتأمٌن لانونً تعرٌف :ثانٌا   

 أن بممتضاه المؤمن ٌلتزم عمد التأمٌن"  

 المستفٌد إلى أو له المؤمن إلى ٌؤدي

 على أو مرتبا   إٌرادا   أو المال من مبلغا  

 الحادث ولوع حالة فً آخر مالً عوض

 فً وذلن بالعمد المبٌن الخطر تحمك أو

 له المؤمن ٌؤدٌه نمدي ممابل نظٌر

 ."للمؤمن
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 شرح للتعرٌف المانونً للتأمٌن

  فً التكافل نٌة التبرع )عمد معاوضة مالٌة

 (.تنفً المبادلة أو المعاوضة 

  ودرجة )عمد احتمالً بالنسبة للطرفٌن معا

 (.االحتمال للمؤمن له  أشد وأكثر منها للمؤمن
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 الممصود بالتأمٌن التعاونً التكافلً وسماته

 :التعاونً التأمٌن تعرٌف

 على للتعاون األشخاص من مجموعة بٌن تبرع عمد 
 فً واالشتران العمد فً المبٌنة األخطار تفتٌت

 المشتركٌن أحد تصٌب التً الفعلٌة األضرار تعوٌض
 وفما   وذلن منه المؤمن الخطر ولوع عن والناجمة
 التً والشروط الشركة نظام علٌها ٌنص التً للمواعد
 أحكام مع ٌتعارض ال وبما التأمٌن وثائك تتضمنها
   .اإلسالمٌة الشرٌعة

 األخطار تحمل على التعاون المشتركٌن هٌئة غاٌة إذن
 .التعاون هذا ٌنظم المؤمن ووظٌفة
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:وٌمكن تعرٌف التأمٌن التعاونً بأنه  

 أو لخطر ٌتعرضون األشخاص من مجموعة تعاون 
 آثار تالفً على المشتركٌن هٌئة ٌسمون معٌنة أخطار
 أحدهم لها ٌتعرض لد التً األضرار وجبر األخطار
 هذه ولوع عن الناتج الفعلً الضرر عن بتعوٌض
 .األخطار

 مبلغ بدفع التبرع سبٌل على منهم كل بالتزام وذلن 
 وتتولى التأمٌن وثٌمة تحدده (االشتران أو المسط) معٌن

 أموالهم واستثمار التأمٌن عملٌات إدارة التأمٌن شركات
 من معلومة حصة ممابل المشتركٌن جماعة عن نٌابة
 العمد فً المبٌن الوجه على األموال هذه استثمار عائد
 .النظام أو
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:وٌمكن المول بأن التأمٌن التعاونً هو  

 على وشخص التعاونً التأمٌن شركة بٌن اتفاق 

 بدفع والتزامه المشتركٌن هٌئة فً عضوا   لبوله

 لهٌئة التبرع سبٌل على (المسط) معلوم مبلغ

 عن نٌابة الشركة له تدفع أن على المشتركٌن

 الفعلً الضرر عن التعوٌض المال هذا من الهٌئة

 .معٌن خطر ولوع عن الناتج
 

 والتعوٌض منه المؤمن الخطر التأمٌن وثٌمة تحدد  

 .التعوٌض هذا تمدٌر وأسس الواجب
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تعرٌف هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

:المالٌة اإلسالمٌة  

 تبرع على ٌموم نظام اإلسالمً التأمٌن 

 االشتراكات من جزء أو بكل فٌه المشاركٌن

 تمع التً األضرار تعوٌضات لدفع الممدمة

 إدارة على الشركة دور والتصار لبعضهم

 .أموالها واستثمار التأمٌن أعمال
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 التأمٌن التعاونً تحكمه ثالثة أسس

األمن  . 

التعاون والتكافل  . 

االحتٌاط للمستمبل. 
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:ومن ثم فان أساس وثٌمة التأمٌن التعاونً  

على التعاون أصال   بها الممصود تبرع عمد أنها 

 تحمل فً والمشاركة منه المؤمن الخطر تفتٌت

 الضرر

منها الربح أو ردها صاحبها ٌنتظر ال لذلن 

 بحسب فهً هنا ومن لصد، ال تبع فالربح

 .واالستثمار لإلدارة خدمات شركات األصل
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  :وتعددت مسمٌات هذا النوع من التأمٌن فٌسمى

 تعاونٌا  

 تكافلٌا  

 األضرار تعوٌض فً المشتركٌن مجموعة لتعاون

  .أحدهم تلحك التً منها المؤمن المخاطر عن الناجمة

 ذاتها، فً أٌضا   الكفالة فً ولمعنى  السابك السبب لنفس

 على ذلن ٌفعل المشتركٌن مجموعة أو جماعة أن وهً

 البعض سماه ولد الفمهاء، أكثرٌة عند التبرع وجه

 .الجماعً التكافل
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  ً  تبادلٌا 

 المشتركٌن مجموع أن :األول لسببٌن تبادلٌا   ٌسمى

 بأحدهم تلحك التً األضرار تحمل بٌنهم فٌما ٌتبادلون

 .منه المؤمن الخطر حصول نتٌجة

 فً المشتركٌن هٌئة من عضو كل ألن أٌضا   كذلن وٌسمى

 .المستأمن أو له والمؤمن المؤمن صفتً بٌن ٌجمع التأمٌن

 المرآنً النص لورود التعاونً بالتأمٌن تسمٌته وٌرجح

 الكرٌمة اآلٌة فً التعاون  والرتباط بالتعاون الصرٌح

  (حبه على المال واَتى) التطوعً اإلنفاق منه الذي بالبر

 .(الزكاة واتً)
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 التأمٌن التجاري وبدٌله الشرعً نظام التأمٌن التعاونً

 فً كفكرة عنه دافعوا التجاري التأمٌن عن دافعوا الذٌن 

 تحمٌك من نظرهم ووجهة أدلتهم وتستوعب تستجٌب الغالب

 كعمد انتمدوه الذٌن وأن للمستمبل واالحتٌاط والتعاون األمن

 المخالفات من علٌه ٌشتمل لما والبطالن الفساد لحمه لانونً

 وهو الشرعً البدٌل بإحالل إال منها ٌبرأ ال التً الشرعٌة

 سعر أو الربا لسطه تحدٌد ٌدخل ال الذي التعاونً التأمٌن

 البعد وٌحمك أولٌا ، وحٌدا   هدفا   الربح من ٌتخذ وال الفائدة

 ٌعود ثم ومن والتعاون الترابط وهو وجوده من االجتماعً

 إضافة التجاري، التأمٌن ٌفتمده ما وهو المجتمع على نفعه

 .التعاونً التأمٌن فً الربا النعدام



F-14 

 الطبٌعة الخاصة والممٌزة لعمد التأمٌن التعاونً

 الطبٌعة تبرز التأمٌن عمد إلى خاصة شروط إضافة 

 :هً ثالث أهمها للتأمٌن التعاونٌة

 فً الحك المؤسسة ٌعطً الذي التخصٌص شرط .1 

 من الزائد فً نصٌبهم بممدار الوثائك حاملً مطالبة

 األلساط تكف لم إذا المدفوعة األلساط على الخسارة

 الخاص االحتٌاطً أو المطلوبة التعوٌضات لسداد

 أن ٌجوز إذ مستغربا   ذلن من ولٌس التأمٌن، بحساب

 كل جبر ٌجوز كما التأمٌن نصٌب على المشترن ٌحصل

 المصلحة وفك وذلن ٌصٌبه الذي الفعلً الضرر

 هٌئة وتعتمدها الفنٌون ٌمررها التً المعتبرة الشرعٌة

   .الشرعٌة والرلابة الفتوى
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 لحملة ٌجعل الذي الفائض فً المشاركة شرط .2

  .األرباح فً المشاركة فً الحك الوثائك

 .االستثمار شرط .3
 

شرٌكا ، ٌعد التعاونً التأمٌن شركة فً له المؤمن 

 عملٌة من الناتجة األرباح على للحصول ٌؤهله مما

 والمؤمن المؤمن وصف اتحاد ونضٌف االستثمار،

 .الشركة هذه فً له

وال الحسن المرض الوثائك وحملة المساهمٌن تبادل 

 .المروض وأزمنة مبلغ بٌن التكافؤ مراعاة من مانع
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 :الفائض التأمٌنً ومكوناته

هو الفائض الحسابً بٌن إٌرادات ومصروفات 

 :حساب هٌئة المشتركٌن

 :  مكونات اإلٌرادات 

اشتراكات التأمٌن  . 

مصارٌف اإلصدار. 

رٌع استثمار هذه األموال. 

 الفائض التأمٌنً فً النظر الفمهً
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 :مكونات المصروفات 
  

صافً التعوٌضات المدفوعة . 

العموالت  . 

المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة. 
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 بنسبة للمساهمٌن المستحمة األرباح توزٌع ٌتم فبٌنما 

 .الشركة أسهم إجمالً من ٌملن ما

 حملة) المستأمنٌن على التأمٌنً الفائض توزٌع ٌتم 

 :التالٌة بالكٌفٌة (الوثائك

 المشتركٌن على "التأمٌنً الفائض" توزٌع ٌتم 

 شارن التً األلساط إجمالً بنسبة "الوثائك حملة"

 التأمٌن دوائر عن النظر بغض "له مؤمن" كل بها

 األخطار مخصص خصم بعد فٌها اشترن التً

 بالمعادة وذلن نظاما ، الممررة النسب حسب السارٌة

 :التالٌة



F-19 

 :لاعدة توزٌع الفائض التأمٌنً 
 

 من (وثٌمة حامل) مشترن كل نصٌب ٌحسب

 المعادلة وفك للتوزٌع المخصص الفائض

 :التالٌة
   نصٌب المشترن من الفائض=   ألساط التأمٌن لكل مشترن× الفائض المخصص للتوزٌع 

   إجمالً ألساط التأمٌن                    
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 الحكم الشرعً للفائض التأمٌنً

لنظام وفما   بها المتبرع االشتران وهو أصله حكم من ٌستمد 

 ألنه الوثائك لحملة إال فٌه استحماق وال وبشروطه التأمٌن

   .االشتراكات من المتبمً الفائض

فممصده "لصد ال تبع" التعاونً التأمٌن فً التأمٌنً فالفائض 

 على ٌعمل التجاري التأمٌن أما الربح، تحمٌك من أعظم

 عناصر من عنصرا   لٌعد لهم المؤمن لٌتحمله الربح تحمٌك

 ٌضاف الذي المال من المبلغ ذلن بها ٌمصد التً المسط أعباء

 التً النفمات من العدٌد تغطٌة بهدف الصافً المسط إلى

 .التأمٌن لعملٌات إدارتهم سبٌل فً المؤمنون ٌنفمها
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:أسس توزٌع الفائض التأمٌنً  

 أربعة بٌن التأمٌنً الفائض توزٌع فً االتجاهات تختلف 

 :هً اتجاهات

 .الوثائك حملة جمٌع وعلى العضو اشتران بنسبة1.

 خالل أصال   تعوٌض على ٌحصلوا لم من على االلتصار2.

 .المالٌة الفترة

 على حصلوا من وعلى تعوٌضات على ٌحصلوا لم من على3.

 ٌنحصر أن على اشتراكاتهم أو ألساطهم من ألل تعوٌضات

 الفترة خالل وتعوٌضاتهم ألساطهم بٌن الفرق فً هؤالء حك

 .المالٌة
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 وهً باإلتباع األولى هً األولى والطرٌمة 

 طرق تحدٌد عن الوثٌمة خلوا حال فً المتبعة

 األخرى الطرق إحدى اختٌار حال وفً التوزٌع

 .الوثٌمة فً ذلن على النص الشركة على ٌجب
 

 من ٌتبمى وما التأمٌنً الفائض وٌؤول 

 ذلن ألن العام والبر الخٌر وجوه إلى االحتٌاطات

 أصحابه، إلى إٌصاله ٌتعذر ما كل فً الشأن هو

 .الوثٌمة فً ذلن على ٌنص أن واألولى
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 :إلى باإلضافة هذا 

جدٌدة عاللة تنظٌم على الشدٌد الشركة حرص 
 عن بعدها تضمن التأمٌن، معٌدي وبٌن بٌنها

 الدءوب السعً مع المالٌة تعامالتها فً الحرام
 للشركات بدٌلة إسالمٌة تأمٌن إعادة شركات إلٌجاد
 .األجنبٌة

ٌزٌد ال الوجود حدٌثة اإلسالمٌة التأمٌن وشركات 
 تأمٌن شركة أول أن حٌث عاما ، ثالثٌن عن عمرها
 ٌمارب ما ٌعنً 1979 السودان فً أنشئت إسالمٌة

 إعادة شركات إنشاء أوجب مما عاما   (30) عن
 .اسالمٌة تأمٌن
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 التأمٌن شركة هً التعاونً التأمٌن شركات نجاح على األمثلة من 
 :اإلسالمٌة األردنٌة

من احتفاظها نسبة كانت عمرها من األولى السنة فً أنه حٌث 
 الشركة مال رأس وكان ،(% 90) تأمٌن تعٌد بٌنما (%10) األخطار
  .فمط أردنً دٌنار ملٌونً آنذان

(%40) تأمٌن إعادة من بالتدرج تمكنت أن تلبث لم ولكنها 
 الشركة مال رأس رفعت أن بعد األخطار من (%60) بـ واحتفظت

 دٌنار مالٌٌن ثمانٌة الى المال رأس زادت ثم دٌنار مالٌٌن أربعة إلى
 لرأس األدنى الحد نظام متطلبات مع تتوافك حتى 2007 عام خالل
 العامة التأمٌنات تزاول والتً المختلطة التأمٌن شركات مال

 مالءة على إٌجابا   انعكس بدوره وهذا األردن، فً الحٌاة وتأمٌنات
 التأمٌن ألساط وكذلن نشاطها، توسعة فً زاد مما المالٌة الشركة
 .لدٌها


