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ABSTRACT 

This study aims to analyze the applications of Al-Rajhi Takāful Company for the 

Shari’ah contracts regulating the investment with regard to the insurance fund 

(takāful/tabarru’ fund). It aims to investigate to what extent its practices and 

transactions are Shari’ah-compliant by using inductive approach to assess and discuss 

the views of scholars and researchers with the regard to the issue at hand, and by using 

analytical approach to analyze and examine their views and theories from the 

perspective of fiqh (Islamic jurisprudence). Furthermore, it uses empirical approach to 

examine the role, contributions and the on-ground applications carried out by Al-Rajhi 

Takāful Company in the field of investment. The study also defines the concept of 

cooperative insurance, its constituents, features and characteristics. It presents a brief 

introduction about the Company: founding date, growth, strategies followed to ensure 

quality insurance services for its participants, activities, and objectives. It also highlights 

the importance of founding the Shari’ah Board in the Company. That includes 

explaining the functions and the role played by such board in following up, monitoring 

and supervising the transactions of the Company. Most importantly, this study explains 

the policies of the Company in terms of investment as well as highlighting its objectives. 

It sheds light on the applications of the Company for the Shari’ah -based contracts in 

the investment with special focus on wakalah bi al-istithmar (agency contract for 

investment model) and wudharabah (profit-sharing). all these is to ensure to what extent 

the said contracts and practices are compliant to the rulings and regulations of the 

Shari’ah. The findings showed that each of the Agency's investment and speculative 

contracts has characteristics, characteristics, controls, terms and conditions that the 

Company must comply with. 

Keywords: Shari’ah contracts, Investment, Insurance Fund, Mudharabah Contract 
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 لص  امل

 

هدفت الدراس  إىل حتةليل تطبيقات شرك  تكافل الراجحي لةلعقود الشرعي  الناظم  لعمةلي  االستثمار يف صندوق التأمني، 
تنظم العالق  اليت   شرعيالأن تطبيقات بعض الشركات لتةلك العقود وبيان مدى صح  ممارساهتا عةلى أرض الواقع. فاملشكةل  

أظهرت خةلال فنيا وشرعيا ألسباب تفيد عدم تالؤم وتوافق تةلك العقود بقواعد الشريع  ومقاصدها عند ؛ قد الطرفنيبني 
. لذا كّرسْت الدراس  لتوضيح مفهوم التأمني التعاوين وبيان أركانه ومميزاته. مث قامت الدراس  بذكر نبذة تعريفي  عن التطبيق

دافها. نشأهتا، وسرتاتيجي  الشرك  يف تقدمي خدمات التأمني لةلمشرتكني وأنشطتها وأهالشرك  من خالل بيان اتريخ أتسيسها و 
ابإلضاف  إىل أمهي  أتسيس اهليئ  الشرعي  يف الشرك  وبيان أعماهلا ودورها يف متابع  ومراقب  سري أعمال الشرك ، فضال عن 

قود الشرعي  تسةليط الضوء عةلى تطبيقات الشرك  لةلعذلك توضيح سياس  الشرك  يف االستثمار وأهدافها. مث قامت الدراس  ب
يف عمةلي  االستثمار من خالل دراس  تطبيقها لعقدي الوكال  ابالستثمار واملضارب ، ومدى التزامها أبحكام الشريع  اإلسالمي  

أحكام ال و أن لكل من عقدي الوكال  ابالستثمار واملضارب  خصائص ومميزات وضوابط وشروط وضوابطها. دلةلت النتائج 
ط واألحكام الشرعي  حسب الضوابهي الشرك  يف مجيع اجملاالت والوسائل  اتر استثموأن كاف  ا بد لةلشرك  االلتزام بتطبيقها.

 .ها العةلماءأقر اليت 
 عقد املضارب  ،االستثمار، صندوق التأمنيالعقود الشرعي ، : الكةلمات املفتاحي 
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 املقدمة
العامل،  سواء عةلى مستوى الدول العربي  أم عةلى مستوىالعقود األخرية، شهدت صناع  التأمني التعاوين تطورا مةلحوظا خالل 

حاج  اجملتمع عل أهم أسباب هذا التطور هو ول 1شرك  يف العامل، 100حيث بةلغ عدد شركات التأمني التعاوين أكثر من 
 العمالء. إن فضال عن ذلك فقد تبني لةلمشرتكني أوالشريع  اإلسالمي  وأهدافها،  املسةلم إىل نظام أتميين يتوافق مع مبادئ

سيةل  كانت_ دون _أبي و  صول عةلى الربحمن خالل التغرير واحل املودعني موالأاستغالل  يهدف إىل نظام التأمني التقةليدي
 .ومبادئه حتقيق أهداف وغاايت التأمني

 ليات والضوابطمن حيث دراس  اآل ؛ض هلا العةلماء ابلدراس  والتحةليلسائل اليت تعرّ استثمار الصندوق من أهم امل عمةلي وتعد 
يق عمةلي  االستثمار.كل ، ووضعها بعني االعتبار عند تطباليت ينبغى عةلى شركات التأمني التعاوين االلتزام هباواألحكام املتعةلق ، 

التأمني  شركات هافي ذير والشبهات الشرعي  اليت وقعتذلك حرصا منهم عةلى أال تقع شركات التأمني التعاوين يف احملا
  .التقةليدي
مت من إحدى الشركات البارزة يف املمةلك  العربي  السعودي  اليت التز  شرك  تكافل الراجحي خلدمات التأمني اإلسالميوتعد 

اليت عقود الشرعي  حيث تطبيق البتطبيق املبادئ واألحكام الشرعي ، وقد ارأتت هذه الدراس  إىل دراس  تطبيقات الشرك  من 
ا وأنه قد ومدى التزامها مببادئ وأحكام الشريع  اإلسالمي . خصوص تنظم العالق  بني املشرتكني والشرك  يف عمةلي  االستثمار

ها نظهرت آراء ودراسات تفيد أبن تةلك العقود الشرعي  املطبق  كاملضارب  والوكال  ابالستثمار وغريمها هلا إشكاالت عديدة م
 اجلانب التطبيقي.

ستحاول تسةليط الضوء عةلى تةلك العقود الشرعي  اليت أعةلنت عنها شرك  تكافل الراحجي بتطبيقها هذه الدراس  ، فإن لذا
وممارستها يف عمةلي  االستثمار، وذلك بتحةليل تةلك العقود الشرعي  ودراستها من حيث االلتزام بضوابط وأحكام الشريع  

 .عةلى أرض الواقع اوإمكاني  تطبيقه ه العقود  هذمدى جناعو  ،اإلسالمي 
 :مشكلة الدراسة

تتمحور مشكةل  الدراس  يف أن العالق  بني املشرتكني والشرك  يف عمةلي  االستثمار هلا عقود شرعي  تنظم العالق  بني الطرفني  
كاملضارب  والوكال  ابالستثمار والوقف والنهد وغريها، وتتميز كل منها بعدة خصائص وشروط وضوابط، مما سهةلت عةلى 

 ت ب واألفضل لتطبيق عمةلي  استثمار األموال مبا يتوافق مع سياستها ومبادئها وحتشركات التكافل يف اختيار العقد األنس

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_bank
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مظةل  أحكام الشريع  اإلسالمي  وضوابطها. غري أن تطبيقات بعض الشركات لتةلك العقود أظهرت خةلال فنيا وشرعيا ألسباب 

 م(2013هدة، )صواحلي وغالي  بو ن ضمنهم: فمخمتةلف ، مما أدت إىل ظهور آراء من قبل الباحثني واملهتمني هبذه الصناع  
تفيد عدم تالؤم وتوافق تةلك العقود بقواعد الشريع   م(2010)حممد سعدو اجلرف،  وأيضا: م(2012)الل الدين،  وأيضأ 

ومقاصدها عند التطبيق، وهو ما سيتم مناقشته وبيانه من خالل دراس  وحتةليل منوذج تطبيقات شرك  تكافل الراجحي يف 
 االستثمار.عمةلي  

 :أهداف الدراسة
 تسعى الدراس  إىل حتقيق األهداف التالي :

 توضيح مفهوم التأمني التعاوين وبيان أهم مميزاته، من خالل اشتماله عةلى عقود شرعي  تنظم عمةلي  االستثمار.أوال: 
 دايهتا.العقود وأهم حتواحلكم الشرعي لتطبيقات شرك  تكافل الراجحي لتةلك  ،الشرعي بيان ماهي  العقود اثنيا: 

 :الدراسات السابقة
 ومن أهم تةلك الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ما يةلي:

، حيث بدأت الباحث  ببيان التحدايت م(2012)رابع  عدوي ،  حبث بعنوان "املشاكل اليت تواجه التأمني التعاوين"أوال: 
ل يف التأمني، مث تناولت مفهوم التأمني اإلسالمي وأهم مساته املتمثالقانوني  من خالل اإلطارات القانوني  والنظامي  لصناع  

جانبه التعاقدي املتوافق مع الشريع  اإلسالمي ، واألحكام املتعةلق  هبا، وأيضا التحدايت االقتصادي  والعمةلي  املتمثل يف مشكةل  
تطرق إىل قرتح  لتةلك اإلشكاالت. إال أاها مل تاملالءة املالي  لصندوق التأمني اإلسالمي، والتكييفات الفقهي ، واحلةلول امل

 اجلانب التطبيقي لشركات التكافل يف العقود الشرعي  وحتةليةلها، وهو ما سيقوم به الباحث من خالل هذه الدراس .
س  ، وقد خصص الباحث جزء منه لدرام(2001)القره داغي،  كتاب بعنوان "حبوث يف فقه املعامالت املالي  املعاصرة"اثنيا:  

التأمني عةلى احلياة وعةلى األشخاص وبيان احلكم الشرعي هلا، وطرح بدائل شرعي  من خالل التأمني التعاوين العادي أو 
املضارب  اإلسالمي  وغريها، مع دراس  عقود التأمني وصياغتها، وما مييز حبثنا هنا الرتكيز عةلى دراس  تطبيقات شرك  تكافل 

   االستثمار وبيان حكم تةلك التطبيقات.الراجحي لةلعقود الشرعي  يف عمةلي
صواحلي وغالي  بوهدة، ) إشكاالت مناذج التأمني التكافةلي وأثرها يف الفائض التأميين رؤي  فقهي  نقدي "اثلثا: حبث بعنوان "

إشكاالت العقود الشرعي  اليت تنظم العالق  بني املشرتكني والشرك  كالتربع ومآل  وقد ركزت الدراس  إىل بيان م(،2013
  االلتزام ابلتربع وعقد املضارب  والوكال  ابالستثمار وعقد الوديع ، وأثر تةلك العقود عةلى الفائض التأميين وكيفي  التصرف فيه
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افتقرت إىل  . إال أن هذه الدراس اس ي لعمةليات التعويضمتةلكا وتوزيعا، كما انقشت أيضا اإلشكاالت الفني  كاألساس احمل

 دراس  تطبيقات شرك  التكافل يف العقود الشرعي  الناظم  لعمةلي  االستثمار، وهو ما سيحاول الباحث إستدراكه وإضافته.
ول الباحث يف ، تنام(2012)الل الدين،  "االستثمار يف صناع  التكافل أبعاده وأحكامه ومشاكةله"حبث بعنوان  رابعا:

جزئها األول أمهي  االستثمار يف العمةليات املالي  بشكل عام، وذلك من خالل مفهومه وأهدافه ودوره ضمن آليات التنمي . 
مث تناول الباحث يف جزئها الثاين من حيث املنظور الشرعي املتعةلق بعمةلي  االستثمار اليت تقوم هبا شرك  التكافل وحتةليةلها 

ستفادة من هذه الدراس  يف اجلانب النظري من حيث عرض املبادئ والعقود األساسي  لالستثمار يف ونقدها. وقد مت اال
  التكافل يف وما متيز هذه الدراس  برتكيزها عةلى تطبيقيات شرك صناع  التكافل، والقضااي والتحدايت املتعةلق  ابالستثمار،

 العقود الشرعي  لعمةلي  االستثمار.
 أركانه ومميزاته ،التأمني التعاويناملبحث األول: ماهية 

 الفقرة األوىل: مفهوم التأمني التعاوين
وردت عدة تعريفات لةلتأمني التعاوين، منها: ما عرفته هيئ  احملاسب  التأمني التعاوين أبنه: "اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار 

من ذلك  ى أساس االلتزام ابلتربع، ويتكونمعين  عةلى تالقي األضرار الناشئ  عن هذه األخطار، وذلك بدفع اشرتاكات عةل
صندوق أتمني له حكم الشخصي  االعتباري ، وله ذم  مالي  مستقةل ، )صندوق( يتم منه التعويض عن األضرار اليت تةلحق 

الي  ات امل)هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسس أحد املشرتكني من جراء وقوع األخطار املؤمن منها، وذلك طبقا لةلوائح والواثئق"
 .(26/364اإلسالمي ، املعيار 

وعرف أيضا أبنه: "أن يتفق عدة أشخاص عةلى أن يدفع كل منهم اشرتاكا معينا، لتعويض األضرار اليت قد تصيب أحدهم 
 .(5/3415)وهب  الزحيةلي،  إذا حتقق خطر معني"

 عام وهي: ظام التأمني التعاوين بشكلمن خالل التعريفات الواردة ميكن اإلشارة إىل بعض اجلوانب األساسي  املتعةلق  بن
أن الغاي  من التأمني التعاوين هي املشارك  يف تقةليل وختفيف التكةلف  املالي  اليت تقع عةلى أحد املشرتكني عند وقوع  .1

الضر، إىل جانب ذلك فكرة االسرتابح وحتقيق املصاحل، ويف هذا يقول القره داغي "فالتعاون احملض عةلى الرغم من 
 بد أن يكون اجانبه عقود تبادلي ، بل واستثماري  أخرى لتكمل الفكرة ألن اجملتمع يف عمومه ال ميكن أن أمهيته ال

 .(293)القره داغي، ص يسري عةلى اإليثار وحده وإمنا عةلى املنافع املتبادل  واملصاحل املشرتك  أيضا 
تثمار هاءا من إعداد العقود وإدارة الصندوق واالسأن وظيف  شرك  التأمني التعاوين هي إدارة عمةليات التأمني بدءا وانت .2

 ودفع التعويضات لةلمتضررين وغريها.
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أن صندوق التأمني يتمتيز بعدة مزااي من أمهها: أن صندوق التأمني التعاوين له حكم الشخصي  االعتباري ، ال متتةلكه  .3

 عقد الوكال . الشرك  _كما يف شرك  التأمني التقةليدي _ بل وكيةل  يف إدارته بناء عةلى 
أن شرك  التأمني التعاوين مةلزم بتطبيق الةلوائح والواثئق واإلرشادات اليت تصدرها اهليئات الشرعي  واملؤسسات والبنوك  .4

املركزي  اليت تنظم صناع  التأمني التعاوين، وتصدر ما استجد من الفتاوى والتعةليمات واألحكام املتعةلق  ابلتأمني من 
 والضوابط الشرعي .  أجل السري عةلى املبادئ

 الفقرة الثانية: أركان عقد التأمني اإلسالمي 
 ميكن لنا من خالل التعريفات السابق  لةلتأمني التعاوين، ذكر أركان عقد التأمني التعاوين املتمثل يف األمور التالي :

ام عمةلي  الشرك ( فهو الذي يوكل إليه مه الركن األول: املتعاقدان، ويقصد بذلك العاقدان )املؤّمن واملستأمن(، أما املؤّمن )أي
التأمني وما يتعةلق به من إعداد واجراءات وتنسيق وتنظيم ومجع األموال وغريها. وأما املستأمن )أي املشرتكني( فهو طالب 

 قاألمان والعون وختفيف حجم التكةلف  املالي  جراء احلوادث اليت تقع عةليه مستقبال؛ من خالل دفع االشرتاكات لصندو 
 التأمني تديره )الشرك ( نياب  عن املشرتكني.

الركن الثاين: الصيغ ، يةلزم لكال املتعاقدين )املؤّمن واملستأمن( التعبري عن إرادهتما يف إنشاء العقد ابلقبول واإلجياب، ويكون 
أمني ملدة معين ، ويقوم تذلك ابإلقرارا لفظا أو كتاب  يف العقد أبن يتربع املشرتك مببةلغ معني بشكل أقساط إىل صندوق ال

 بتوكيل مهام إدراة الصندوق إىل الشرك  ابعتبارها وكيال وقائما أبعمال ومسؤوليات التأمني.
الركن الثالث: االشرتاكات، ويقصد بذلك املبةلغ الذي يدفعه املشرتكون إىل صندوق التأمني اخلاص هبم عةلى شكل أقساط 

ي يف العقد، وهذه األموال املوجودة يف الصندوق ال متةلكه الشرك  بل تديرها إما شهراي أو سنواي أو حسب االتفاق اجلار 
 فقط.

الركن الرابع: العوض املايل مقابل اخلطر، وهو املبةلغ الذي حيصل عةليه املشرتك عند وقوع اخلطر املتوقع منه مستقبال، فالشرك  
بكواها املديرة عةلى الصندوق تقوم بدراس  أنواع األخطار واحلوادث ومدى األضرار والتكةلف  املالي  املتوقع  مسبقا حبيث 

ل بشكل متزن، وتوفر املبالغ لةلمتضررين من هيئ  املشرتكني عند الطةلب، وإىل هذا املعىن يقول متكنها من إدارة هذه األموا
هايل داود "الذي يةلتزم بدفع التعويض عن الضرر يف التأمني التعاوين ليس شرك  التأمني، وإمنا هم املؤمنون، وعةلى أساس 

 . (10)هايل داود، ص عمل التأميين وكال  عنهم تعاواهم مع بعضهم من أجل التخفيف من اخلطر، والشرك  تقوم ابل
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 الفقرة الثالثة: مميزات التأمني التعاوين

يتميز التأمني التعاوين بعدة مميزات وخصائص جعةلته موضع اهتمام العديد من الشركات واملؤسسات والبنوك بل حىت عةلى 
ال_ بعض البنوك ي والدويل وأجربت _عةلى سبيل املثمستوى الدول، حيث فرض التأمني التعاوين نفسه بقوة يف السوق احملةل

بفتح خدم  أو انفذة لةلتأمني التعاوين نظرا لإلقبال املتزايد من قبل املشرتكني واملسامهني والعمالء، وميكن أن نعرض بعضا من 
 مميزاته عةلى النحو التايل:

الفائض ات دفع االشرتاكات واالستثمار و أن مشروعي  مجيع أعمال التأمني التعاوين من صياغ  العقد والشروط وآلي .1
 وغريها مستمدة من مبادئ الشريع  اإلسالمي  وأحكامها.

 يسعى التأمني التعاوين إىل حتقيق مطةلبني مهمني مها: املسامه  يف ختفيف عبء التكةلف  املالي  العالي  عن املتضررين .2
لعجز إن الصندوق من أجل استخدامها مستقبال يف تغطي  ا من هيئ  املشرتكن. اثنيا: تشغيل واستثمار األموال املوجودة يف
 وقع أو تغطي  متطةلبات التأمني أو ما يعود ابلنفع لةلمشرتكني.

عدم امتالك شرك  التأمن التعاوين األموال املوجودة يف صندوق التأمني اليت دفعت من  قبةلهم ألاها خاص  هبم،  .3
 ا بعقد شرعي وهو الوكال  ابإلدارة. عكس ما يطبق يف التأمني التقةليديفالشرك  هنا ليست مالك  لألموال بل هي مديرة هل

الذي ميتةلك األموال بوجه كامل سواء استفاد منها املشرتكني أم ال. وعةليه "فإن مةلكي  صناديق التأمني اإلسالمي ترجع إىل 
تقرير مةلكيتهم  ملشرتكني بناء عةلىاملشرتكني أساسا، ويرتتب عةلى ذلك إحلاق احلقوق وااللتزامات املتعةلق  ابلصندوق اب

لألموال، إضاف  إىل أن اخلسائر املالي  من االكتتاب واالستثمار من الناحي  الفني  ينبغي أن تتحمةلها صندوق التكافل إال يف 
 .(20)رابع  عدوي ، ص حال  التقصري والتعدي من قبل الشرك "

 عدة عقود شرعي  مركب  تنظم العالق  ما بني األطراف يفمن أهم ما مييز عقد التأمني التعاوين أنه يشتمل عةلى  .4
عمةليات التأمني، األوىل: بني هيئ  املشرتكني والشرك  فيما يتعةلق ابإلدارة فالعقد الناظم هلا عقد الوكال  أو غريها. الثاني : بني 

د أو غريمها. الثالث : بني ابلتربع أو النههيئ  املشرتكني والصندوق فيما خيص بدفع االشرتاكات فالعقد الناظم هلا عقد االلتزام 
 الشرك  والصندوق فيما خيص ابالستثمار فالعقد الناظم هلا عقد الوكال  ابالستثمار أو املضارب  أو غريمها.

وجود هيئ  شرعي  أو هيئ  الرقاب  الشرعي  وهي "اجلماع  من الفقهاء يعهد إليهم النظر يف أعمال املؤسس  املالي   .5
، وتقوم اهليئ  مبتابع  مجيع أعمال وممارسات وإجراءات اليت تتعةلق (22)اخلةليفي، ص ا عن املخالفات الشرعي "بغرض حفظه

 ابلتأمني التعاوين؛ لضمان سريها عةلى الوجه الصحيح املنضبط مببادئ الشريع  اإلسالمي  ومقاصدها.
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 املبحث الثاين: نبذة تعريفية عن شركة تكافل الراجحي

 األوىل: أتسيس الشركة وأهم اسرتاتيجياهتاالفقرة 
تعد شرك  تكافل الراجحي من الشركات البارزة يف تقدمي خدمات التأمني عةلى متسوى املمةلك  العربي  السعودي ، وقد أتسست 

م، ومبوجب قرار جمةلس الوزراء رقم 1/7/2008ه املوافق 27/6/1429واتريخ  35الشرك  مبقتضى املرسوم املةلكي رقم م/
م، وهي شرك  مسامه  عام  سعودي ، وقد بدأت الشرك  30/6/2008ه املوافق 27/6/1429الصادر بتاريخ  181

م وفقا لنظام مراقب  شركات التأمني 1/6/2009مبمارس  أعمال التأمني املتوافق  مع أحكام الشريع  اإلسالمي  اعتبارا من 
 التعاوين والئحته التنفيذي .
خمتةلف  تتعةلق أبعمال التأمني من إعادة التأمني أو توكيالت أو متثيل أو مراسةل ، فضال عن ذلك  وتقوم الشرك  بعدة أنشط 

استثمار أمواهلا والقيام بتمةلك وحتريك األموال الثابت  والنقدي  أو بيعها أو استبداهلا أو أتجريها بواستطها مباشرة أو بواسط  
خرى، وذلك وفقا ألحكام نظام مراقب  شركات التأمني التعاوين شركات تؤسسها أو تشرتيها أو ابالشرتاك مع جهات أ

والئحته التنفيذي  واألنظم  والقواعد الساري  يف املمةلك  العربي  السعودي  وبعد احلصول عةلى الرتاخيص الالزم  من اجلهات 
 .(3)النظام األساس لشرك  تكافل الراجحي، الباب األول: املادة املختص  إن وجدت

رك  لتفعيل نظام التأمني التكافةلي املتوافق مع الشريع  اإلسالمي  يف خدم  السوق السعودي وزايدة تغةلغل املنتجات وهتدف الش
التكافةلي  ضمن الشرائح املستهدف ، وذلك عرب قنوات عدة ما بني العمالء أفرادا أو شركات وبني املنتجات اليت حتتاجها 

 حياهتم مبستوى عال من األمان والراح .العمالء ملمارس  أعماهلم واملضي قدما يف 
 ومن أجل حتقيق تةلك األهداف قامت الشرك  بتطوير جمموع  من االسرتاتيجيات وتتمثل يف: 

 سرتاتيجي  إعادة التأمني. .1
 سرتاتيجي  البيع والتسويق. .2
 سرتاتيجي  االستثمار. .3
 سرتاتيجي  تقني  املعةلومات. .4
 سرتاتيجي  املوارد البشري . .5
 .(25)نشرة إصدار أسهم حقوق أولوي  لشرك  تكافل الراجحي، صسرتاتيجي  التدقيق الشرعي  .6
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 الفقرة الثانية: اهليئة الشرعية وأهم أعماهلا

تعد اهليئ  الشرعي  من األسس اهلام  اليت تقوم عةليها الشرك ، حيث تقوم ابالشراف عةلى التزام الشرك  أبحكام الشريع  يف 
 واإلشراف واملصادق  عةلى تطوير منتجات أتميني  متوافق  مع الشريع  اإلسالمي ، وتتكون أعضاء اهليئ  من: مجيع معامالهتا،

/ د. يوسف عبد هللا الشبيةلي 3/ د. صاحل عبد هللا الةلحيدان )عضوا(، 2/ د. صاحل منصور اجلربوع )رئيسا لةلجن (، 1 
 ي (، ومن أهم أعماهلا:/ د. سةليمان حممد اجلويسر )أمني اهليئ  الشرع4)عضوا( 
بيان احلكم الشرعي يف كاف  معامالت الشرك  ومنتجاهتا يف جمال التأمني وإعادة التأمني واالستثمار وما يتبعها من  .1

 عقود واتفاقيات ومناذج وحنوها وإصدار القرارات الشرعي  بشأاها.
ت اجلمعي  الشرعي لةلشرك ، كما يةلزم ذكرها يف اجتماعاتقدمي التقارير السنوي  جملةلس اإلدارة وتبنّي من خالهلا األداء  .2

 العام  العادي .
شرك  تكافل )املوقع الرمسي ل التحقق من التزام الشرك  بقرارات اهليئ  والتأكد من تنفيذها عةلى الوجه الصحيح  .3

ك  "حساب ر ، كالتأكد من حتقيق مبدأ الفصل التام بني حساب التكافل "صندوق التكافل" وحساب الش الراجحي(
 املسامهني".

 الفقرة الثالثة: سياسة الشركة يف االستثمار وأهدافها 
ض تسعى الشرك  إىل حتقيق املوازن  املالي  بني حمفظتها االستثماري  والتزاماهتا التأميني  جتاه املشرتكني، حتسبا لوقوع أي عوار 

ستثمار ز وحنوها، وقد قامت الشرك  بتقسيم عمةلي  االوأزمات اقتصادي  وتقةلبات السوق قد تعرض الشرك  لإلفالس أو العج
 ( عرب استثمارها ألموال صندوق التكافل. 2( عرب استثمارها ألموال املسامهني، 1إىل قسمني أساسني مها: 

وقد حرصت الشرك  عةلى أن تكون كاف  االستثمارات متوافق  مع الشريع  اإلسالمي  ومع قوانني مؤسس  النقد العريب السعودي 
من النظام األساسي لةلشرك  عةلى ذلك ما نصها: "أن الشرك  تستثمر ما يتجمع لديها  7ولصاحل الشرك ، وقد نصت املادة 

رك  وفقا لةلقواعد اليت يضعها جمةلس اإلدارة ومبا ال يتعارض مع نظام مراقب  شركات من أموال املؤمن هلم واملسامهني يف الش
التأمني التعاوين والئحته التنفيذي  والةلوائح والتعةليمات األخرى ذات العالق  الصادرة عن مؤسس  النقد العريب السعودي أو 

ثمارات ةلجن  التنفيذي  يف جمةلس اإلدارة. وتشمل استأي جه  أخرى ذات عالق "، ولقد خولت مسؤولي  عمةلي  االستثمار إىل ال
الشرك  يف الودائع البنكي  واألسهم وصناديق االستثمار والعقارات واملمتةلكات والصكوك، أما االستثمارات اليت هلا إشكاالت 

 إن ف شرعي  فإاها غري مدرج  من ضمن القائم  كاستثمارات متويل الديون واملشتقات املالي ، إضاف  إىل ذلك
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عةلى الةلجن  التنفيذي  املسئول  عن عمةلي  االستثمار أخذ موافق  مؤسس  النقد وجلن  االستثمار عةلى كاف  االستثمارات 

 األخرى.
 تي :وهتدف الشرك  يف عمةلي  االستثمار إىل حتقيق األمور اآل

 السالم  واألمان لرأس املال. .1
 السيول  املالي . .2
 .(27)نشرة إصدار أسهم حقوق أولوي  لشرك  تكافل الراجحي، صة متوسط  العوائد املناسب  مع درج  خطور  .3
 ملبحث الثالث: حتليل تطبيقات شركة تكافل الراجحي للعقود الشرعيةا

قامت شرك  تكافل الراجحي ابختاذ ثالث  أمناط لتطبيق العقود الشرعي  يف عمةلي  االستثمار، منها  عقد الوكال  ابالستثمار 
 ، وميكن من خالل هذا املقام توضيح تةلك العقود عةلى)املوقع الرمسي لشرك  تكافل الراجحي( وعقد املضارب  وهبما معا 

 النحو التايل:
 طبيق الشركة لعقد الوكالة ابالستثمارالفقرة األوىل: حكم ت

 أوال: مفهوم عقد الوكالة ابالستثمار
اإلسالمي ،  )هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  يعرف الوكال  أباها: "إانب  اإلنسان غريه فيما يقبل النياب " .أ

فعةله يف حال قابل لةلنياب  لي ، وعرف أيضا أبنه: "إقام  الشخص غريه مقام نفسه يف تصرف ممةلوك(23/326املعيار
 (34/76)املوسوع  الفقهي  الكويتي ، حياته" 

 من خالل التعريفان نستنتج ما يةلي:
 ن أركان الوكال  تتمثل يف: الصيغ ، والعاقدان، وحمل الوكال .إ .1
لتعيني ان الوكال  هلا عدة مفردات تدل عةلى نفس املعىن كاإلانب  والتفويض وإقام  الشخص غريه مقام نفسه، و إ .2

 وحنوها.
 ن التعريف الثاين قد صرح أبن الوكال  تكون فيما هو ممةلوك لةلموكل ميكن التصرف فيه، خبالف التعريف األول.إ .3
ن التعريف الثاين قد صرح أو حدد فرتة الوكال  اليت من خالهلا ميكن لةلوكيل القيام مبا وكل إليه بةلفظ )يف حال إ .4

 حياته(.
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زايد مقداد، ) أما االستثمار فيعرف عةلى أنه: "تشغيل األموال بقصد تنميتها وفق معايري وقيود الشرع اإلسالمي"  .ب

، وقد عرف املعجم الوسيط أبنه: "استخدام األموال يف االنتاج إما مباشرة بشراء اآلآلت واملواد األولي  وإما (5ص
 .(1/100م مصطفى وآخرون، )إبراهي بطريق غري مباشر كشراء األسهم والسندات"

من خالل ما سبق من التعريفات الواردة خبصوص الوكال  واالستثمار ميكن لنا أن خنةلص إىل أن تعريف الوكال  ابالستثمار 
يف التأمني التعاوين هو: "تفويض املشرتك غريه )شرك  التكافل أو التأمني( لةلقيام مبهام االستثمار حلصته املقتطع  من صندوق 

 ني مبا يتوافق مع األحكام الشرعي  ومبادئها وضوابطها".التأم
 اثنيا: صورة تطبيق الشركة لعقد الوكالة ابالستثمار يف العالقة االستثمارية

تقتضي عمةلي  االستثمار يف التأمني التعاوين أبن يكون هناك عقد شرعي تنظم العالق  بني املشرتكني والشرك ، ويعد عقد 
أكثر العقود الشرعي  الناظم  يف العمةلي  استخداما عةلى مستوى دول شرق األوسط ويف ماليزاي أيضا،  الوكال  ابالستثمار من

 إذ يتميز هذا العقد إبمكاني  تطبيقه عةلى بعدين أساسيني مها: البعد اإلداري والبعد االستثماري معا.
 يت:لنحو اآلوميكن توضيح الصورة العام  لتطبيق العقد عةلى العالق  االستثماري  عةلى  ا

 تدير الشرك  حساب االستثمار اخلاص ابملشرتك ابلوكال  عنه. .1
تستحق الشرك  عن كل شهر تقوم فيه بذلك أتعاب إدارة وهي نسب  مئوي  من صايف قيم  أصول حساب االستثمار  .2

ملرفق ابلوثيق  ااخلاص ابملشرتك يتم حتديدها يف بداي  كل سن  ميالدي  عةلى أساس شهري، ويتم إثباهتا ابجلدول 
 وتستقطع شهراي مقدما.

 حيق ملدير الصندوق ختصيص احتياطي يف سعر الوحدة. .3
يستحق املشرتك الذي استمر يف دفع االشرتاكات وفقا لشروط هذه الوثيق  وأحكامها إىل اتريخ االستحقاق املبني  .4

االستحقاق الذي  مار عند حةلول اتريخيف اجلدول دون أن تتحقق يف حقه احلال  املغطاة مبوجب الوثيق  مبةلغ االستث
 سيكون مساواي يف اتريخ االستحقاق قيم  الوحدات اخلاص  ابلوثيق .

بعد دفع كامل قيم  الوحدات فإن الوثيق  تنتهي ابلكامل مبا يف ذلك مجيع شروطها وتغطياهتا، وال حيق لةلمشرتك  .5
بل حصاد )وثيق  مستق كني مبوجب الوثيق  مطالب  الشرك  أبي التزام أو دفع مبالغ أخرى من صندوق املشرت 

 .(7التقاعد_تكافل الراجحي، ص
وبتحةليةلنا لتوصيف العقد الناظم يف عمةلي  االستثمار ميكن لنا القول أبن التطبيق متوافق مع أحكام الشريع  اإلسالمي  

 وضوابطها، وتوضيح ذلك يف النقاط األساسي  التالي  وهي:
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 .مبني  عةلى عقد الوكال  ابالستثمار، إىل جانب ذلك الوكال  إبدارة عمةليات التأمني بدءا وانتهاء  أوال: أن عمةلي  االستثمار 

 اثنيا: توفر أركان الوكال  من موكل ووكيل وموكل إليه )احملل( والصيغ .
 اثلثا: أن أجرة الوكال  ابالستثمار حمددة ومستقطع  شهراي، وذلك يف بداي  كل سن .

د الوكال ، فإن الشرك  تقوم بعدة خطط اسرتاتيجي  من أجل احلفاظ عةلى السيول  املالي  لةلصندوق وذلك رابعا: بناء عةلى عق
 ابستقطاع جزء من االشرتاك وختصيصه لالحتياط.

خامسا: يتحصل املشرتك عةلى أرابح عمةلي  االستثمار حبةلول اتريخ االستحقاق املوضح يف الوثيق  من غري تقدمي وال أتخري، 
 ختةلل أو خالف شرط من الشروط املوضح  يف الوثيق  اليت مت االتفاق عةليها بني الطرفني.إال إذا 

سادسا: يتوجب عةلى املشرتك االلتزام بدفع االشرتاكات بناء عةلى العقد والوثيق  اليت مت االتفاق عةليها من قبل الطرفني، ويف 
 االجراءات املتبع  حوهلا وهي:حال عدم سداد املشرتك لالشرتاكات الشهري  فإن الشرك  قد بينت 

إذا مل يسدد املشرتك مبةلغ االشرتاك خالل ثالثني يوما من اتريخ استحقاقه ومل تستةلمه الشرك  )بصفتها املديرة( فسوف يرتتب 
 عةلى ذلك:

استمرار سراين الوثيق  طاملا كان رصيد حساب االستثمار اخلاص ابملشرتك كاف لدفع رسوم االشرتاك بصندوق  .1
 كني ومجيع الرسوم األخرى ذات الصةل .املشرت 

إذا مل يتوفر رصيد كاف حبساب االستثمار اخلاص ابملشرتك لسداد رسوم االشرتاك ومجيع الرسوم األخرى ذات الصةل   .2
لشهر كامل عةلى األقل فإن هذه الوثيق  سيتوقف سراين مجيع تغطياهتا ومزاايها، مع منحه مهةل  زمني  إلعادة سراياها 

 .(5)وثيق  مستقبل حصاد التقاعد_تكافل الراجحي، ص وما، وتعد الغي  إذا انتهت املدةي 180مدهتا 
 اثلثا: التحدايت واالشكاالت اليت تواجه تطبيق عقد الوكالة ابالستثمار

إن من أهم التحدايت واالشكاالت الشرعي  اليت تواجهها الشركات يف تطبيق عقد الوكال  اخلالص  واملعدل  يف عمةلي  
 االستثمار ما يةلي:

عدم حتديد أجرة الوكال  مسبقا يف العقد أو حتديد سقفني أدىن وأعةلى لةلمصروفات الفعةلي  إلدارة االستثمار، وعدم  .1
التحديد سيؤدي إىل الوقوع يف اجلهال  والغرر الفاحش املبطل لةلعقد، وقد نص عةلى ذلك احلديث النبوي )من 

 .(6/198، ) البيهقي استأجر أجريا فةليعةلمه أجره(
وفيما خيص الوكال  املعدل ، وخبالف العمل أو الرأي السائد عند اهليئ  الشرعي  واجملةلس االستشاري الشرعي يف  .2

 البنك املركزي املاليزي فإنه ال جيوز االتفاق عةلى أخذ نسب  معين  من الفائض التأميين أو أرابح ما تبقى من عمةلي  
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ألن أصل العقد مبين عةلى عقد الوكال  أبجر، وليس عقد املضارب ، والفرق بنّي بينهما االستثمار، كمبةلغ إضايف أو جعال  

 من حيث املبدأ واألحكام واملفهوم والغاي .
 الفقرة الثانية: حكم تطبيق الشركة لعقد املضاربة

، وقد (5/19دام  ، ( و)ابن ق2/362)ابن رشد،  إن عقد املضارب  من العقود الشرعي  اليت أمجع العةلماء عةلى مشروعيته
تَ ُغوَن ِمْن َفْضلِ دلت نصوص القرآن والسن  عةلى ذلك منها:   اهَّلِِ  منها قول هللا عز وجل: ﴿َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يَ ب ْ

، ويف حديث حكيم بن حزام قوله: "أنه كان يشرتط عةلى الرجل إذا أعطاه ماال مقارض  يضرب له به (20)سورة املزمل: آي 
أال جتعل مايل يف كبد رطب  وال حتمةله يف حبر، وال تنزل به يف بطن مسيل، فإن فعةلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مايل" 

 ، وغريها من األدل .(5/294)األلباين، 
ويعد هذا العقد من األدوات اهلام  يف عمةلي  االستثمار يف العصر احلاضر؛ الشتماله عةلى عدة مزااي وخصائص فريدة من 

تمويل _البديل لةلقرض الربوي، إضاف  إىل التوظيف والعمل معا عةلى حتقيق أرابح مشرتك  بني املستثمرين، فضال عن حيث ال
فتح آفاق واسع  يف اجملتمع مبسامه  الغين والفقري وتعاواهما معا يف إحداث توازن اجتماعي واقتصادي ترقى من خالهلا 

 اجملتمعات. 
 أوال: مفهوم عقد املضاربة

 عقد املضارب  أبنه: "أن يدفع رجل ماله إل آخر يتجر له فيه، عةلى أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشرتطانه"يعرف 
 .(5/19)ابن قدام  ، 

وعند املتأخرين عرف أبنه: "عقد بني اثنني يتضمن أن يدفع أحدمها لآلخر ماال ميةلكه ليتجر فيه اجزء شائع معةلوم 
 .(2/34)اجلزيري،  حنومها خمصوص "من الربح كالنصف أو الثةلث أو 

 نستنتج من التعريفات السابق  عدة أمور مهم :
دلت التعريفات الواردة يف عقد املضارب  عةلى معىن قيم ونبيل وهي االشرتاك والتعاون بني طرفني أو أطراف متعددة  .1

 مثل يف الربح املايل. أحدمها ابجملهود املايل واآلخر ابلبدين بغي  احلصول عةلى املنفع  املتبادل  املت
ن أركان عقد املضارب  تتكون من: أوال: العاقدان، ومها الطرفان يف العقد، الطرف األول املكون من صاحب املال إ .2

سواء شخص أو أكثر، والثاين صاحب اجلهد والعمل سواء شخص أو أكثر، اثنيا: الصيغ ، وهو أن أييت صاحب املال 
 ارة تدل ل به والربح حسب االتفاق، وأن يرد عةليه الطرف اآلخر بعبابلةلفظ أو كتاب  بعبارة تدل عةلى اإلذن أبخذ املال والعم
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عةلى الرضى أو القبول أو املوافق  وحنوها، اثلثا: املعقود عةليه، واملقصود بذلك املال والعمل وما ينتج من ذلك أرابح أو 

 خسارة.
 اثنيا: صورة تطبيق الشركة لعقد املضاربة يف العالقة االستثمارية

عقد ا ملضارب  من العقود البارزة واهلام  يف استثمار صندوق التأمني وفقا لةلمبادئ الشرعي ، والذي يتميز بتنظيم العالق  يعد ّ
التعاقدي  يف اجلانب االستثماري بني املشرتكني والشرك  )املديرة لصندوق التأمني(، وميكن توضيح الصورة العام  لتطبيق العقد 

 التايل:عةلى العالق  االستثماري  هنا  ك
تعمل الشرك  بصفتها مديرا لعمةليات التكافل دون أجر عةلى أن يتحمل حساب التكافل النفقات اإلداري  املتعةلق   .1

 بتةلك العمةليات.
 ويكون املشرتكون هنا )أرابب املال( والشرك  هي )املضارب(. .2
 التكافل. نياب  عن املشرتكني يفوعةلى هذا األساس فإن الشرك  تدير خماطر كال من أنشط  االستثمار وأعمال التأمني  .3

أي تقوم شرك  التأمني إبعداد عقد التأمني التعاوين وفق الضوابط واملبادئ الشرعي ، موضحا اجلوانب املتعةلق  أبمور التأمني 
صندوق ةلوالعقود الناظم  هلا خصوصا ما يتعةلق بعمةلي  االستثمار املبين عةلى عقد املضارب ، كما تقوم الشرك  حبكمها املديرة ل

 بفصل االشرتاكات إىل صندوقني يكون األول خاص بعمةليات التأمني وتغطي  احتياجات املشرتكني، ويكون الثاين لالستثمار.
 .(1)وثيق  تغطي  الرعاي  الصحي ، ص وتتقاضى الشرك  نصيبا من أرابح االستثمار عةلى شكل نسب  مئوي  .4

ع  اإلسالمي  االستثمار ميكن لنا القول أبن التطبيق متوافق مع أحكام الشريوبتحةليةلنا لتوصيف العقد الناظم يف عمةلي  
 وضوابطها، وتوضيح ذلك يف النقاط األساسي  التالي :

ن عالق  الشرك  إبدارة عمةليات التأمني مبين  عةلى عقد الوكال  اخلالص  إذ يتحمل صندوق التأمني كاف  تكاليف إأوال: 
 عمةليات التأمني.

لشرك  تقوم ابستثمار األموال املوجودة يف الصندوق واملخصص  لالستثمار بناء عةلى عقد املضارب ، فيكون املشرتكون ن اإاثنيا: 
 هي املضارب.فأرابب املال وأما الشرك  

وفرها هو ن من أهم الشروط اليت يةلزم تإاثلثا: فصل صندوق التأمني إىل قسمني خاص لةلتأمني وخاص لالستثمار، حيث 
 ضيح رأس املال املراد استثمارها.حتديد وتو 

رابعا: تستثمر الشرك  يف مجيع اجملاالت والوسائل حسب الضوابط واألحكام الشرعي  اليت بينها العةلماء، فضال عن حصول 
 املوافق  من قبل اهليئ  الشرعي  هلا.
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 .خامسا: أن الربح معةلوم وموزع ابلنسب  املئوي  اليت اتفق عةليها الطرفان يف الوثيق 

 اثلثا: التحدايت واالشكاالت اليت تواجه تطبيق عقد املضاربة
 أوال: ما خيص االجراءات الفني  

 االنسحاب املفاجي لةلمشرتكني يف عمةلي  التأمني واالستثمار دون إعالم مسبق. .1
قةل  اخلربة يف جمال االستثمارات الدولي  ابلنسب  لشرك  التأمني ومن مث تعرض شرك  التأمني إىل االنعماس يف الديون  .2

 ومن مث إىل إفالس. 
 اثنيا: ما خيص بضوابط االستثمار وأخالقياته

ها لدى أمواهلعدم حتري الكثري من الشركات لقواعد الشرعي  احلاكم  لعمةليات االستثمار، ومن ذلك استثمار  .1
املصارف اإلسالمي ، واملعروف أن البعض منهم ال يةلتزم بدق  يف توظيف أمواله، وبعضها جيري عمةلي  إعادة التأمني 

 .(16)أمحد دنيا، ص يف شركات أتمني جتاري 
رة اقيام شركات التأمني ابستثمارات غري مشروع  كاالشرتاك يف مشروعات وأسهم وجتارات حمرم  شرعا كاخلمور وجت .2

 املخدرات والرهان وغريها.
 اثلثا: ما خيص جانب العالق  التعاقدي 

عةلى الرغم من إمكاني  تطبيق عقد املضارب  يف عمةلي  استثمار صندوق التأمني، إال أنه تبني لبعض العةلماء والباحثني املختصني 
 مل يكن -عةلى وجه التحديد-عدل  أن عقد املضارب  امل (106)صواحلي وغالي  بوهدة، صو (106ص )الل الدين،  منهم:

نفس طريق  تعمل هذه الصيغ  بمناسبا ومالئما عند تطبيقه عةلى عمةلي  االستثمار يف صندوق التأمني اإلسالمي حيث 
املضارب  اخلالص  مع فارق جوهري، وهو حتويل عوائد االستثمار إىل صندوق التكافل وإضافتها لةلفائض التأميين )بوصفه 

فقه بني أقساط التأمني والتعويضات الفعةلي (، مث يقسم الكل بني الشرك  واملشرتكني بناء عةلى نسب  مئوي  مت الفارق االجيايب
 ، ومن ضمن اإلشكاالت:(106)صواحلي وغالي  بوهدة، ص عةليها مقدما

ذا النموذج هلالصف  التعاقدي  الشرعي  اليت تربط املشرتك ابلصندوق، فهو مستثمر ومتربع يف الوقت نفسه، واملطبقون  .1
ال يبينون الرتتيب التعاقدي الذي جيب أن يراعى ملعرف  احلقوق والواجبات لكال الطرفني، األمر الذي جيعل العمةلي  شبيه  
بعقدين يف عقد واحد، أحدمها مبين عةلى املضارب  والثاين عةلى التربع، وكالمها ال يضمن فيه رأس املال شرعا، الةلهم إال إذا 

 رتتيب يف التعاقد عةلى أساس حيث دخول املشرتك يف املضارب  أوال مث التربع اثنيا، ويكون ذلك بعقدين روعي مثل هذا ال
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منفصةلني. لكن يبقى اإلشكال يف حتديد العقد األصةلي من العقد التبعي ابلنسب  لةلمشرتك الذي غالبا ما يكون جاهال 

 التكافةلي. حبقيق  الصف  التعاقدي  اليت مبوجبها يوقع وثيق  التأمني
ال يكون التأمني أتمينا إال إذا التزمت الشرك  ابلتعويض يف حال  حدوث اخلطر املؤمن منه، ويتمثل اإلشكال الفقهي  .2

 يف عدم شرعي  ضمان رأس املال يف املضارب ، وااللتزام ابلتعويض ضمان، والضمان هنا غري جائز.
جلرب عجز الصندوق قد يثري شبه  ضمان رأس مال إلزام الشرك  من طرف اجلهات اإلشرافي  مبنح قرض حسن  .3

 املضارب ، وهو ما خيالف شروط عقد املضارب  الشرعي .
 يف هذا النموذج يعاجل الفائض التأمني بوصفه رحبا قابال لةلتوزيع يف القوائم املالي  لةلشرك ، وهو ما يطرح إشكاال فقهي  .4

دفوع  خالل انه رحبا، وذلك لنقصان رأس املال نتيج  لةلتعويضات امليتمثل يف عدم شرعي  تقاسم الفائض التأميين إذا اعترب 
. ويف املقابل فقد أجاز (107)صواحلي و غالي  بوهدة، ص السن  املالي ، واملعروف فقها أن الربح هو ما زاد عةلى رأس املال

اطر املشاركني، ا اجليدة لصندوق خمبعض العةلماء القيام مبثل هذه املمارس  من منطةلق وجوب مكافأة شرك  التكافل عةلى إدارهت
 .(18)الل الدين، ص وذلك من خالل حصول الشرك  عةلى رسوم األداء اليت يتم دفعها من صندوق خماطر املشاركني

بينما اإلشكال الذي قد يطرأ عةلى عقد املضارب  اخلالص  فيما لو مت دمج الصندوقني )اشرتاكات هيئ  املشرتكني(  .5
حيث حيتوي هذا  .الذي خصص األول لدفع التعويضات وتكةلف  املخاطر اليت وقعت والثاين لالستثمارمن أجل االستثمار؛ 

العقد حينها عةلى أمور غامض  وثغرة شرعي  وفني  بناء عةلى الدمج، وتتمثل يف دفع االشرتاكات لالستثمار كون املشارك هنا 
رب املال ويف الوقت نفسه استخدامه لةلتعويضات ودفع احتياجات التأمني وإعادة التأمني وغريها، فضال عن أن توزيع األرابح 

ال وليس من الربح وهو خمالف ألحكام املضارب ، ابإلضاف  إىل حتول الغاي  األساسي  من التكافل إىل سيكون من رأس امل
 الربح.

 :اخلامتة وأهم النتائج
 ا وهي:هويف ختام هذه الدراس  أنيت إىل بيان أهم األمور املستفادة من

ف ، وأن ات واهليئات الشرعي  املختةلأن عقد التأمني التعاوين مشروع قد أكد عةلى ذلك اجملامع الفقهي  واملؤسس .1
مشروعي  مجيع أعمال التأمني التعاوين من صياغ  العقد والشروط وآليات دفع االشرتاكات واالستثمار والفائض 

 وغريها مستمدة من مبادئ الشريع  اإلسالمي  وأحكامها.
الستثمار، ني التقةليدي منها: عمةلي  اأن هناك عدة مزااي أساسي  وواضح  بني صناع  التأمني التعاوين وصناع  التأم .2

حيث أن االستثمار يف األوىل مبني  عةلى عقود شرعي  تنظم العالق  ما بني املشرتكني والشرك ، وأما الثاني  فال توجد 
هذه العقود والتنظيمات، فضال عن أرابح عمةلي  االستثمار، حيث أن يف األوىل يكون لةلمشرتكني نصيب من 

 اني  تعود لةلشرك  فقط دون املشرتكني.األرابح، بينما الث
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أن لكل من عقدي الوكال  ابالستثمار واملضارب  خصائص ومميزات وضوابط وشروط وأحكام ال بد لةلشرك  االلتزام  .3

 بتطبيقها.
 التوصيات:

الستثماري االتأكيد عةلى أمهي  دور اهليئ  الشرعي  يف الشرك  من أجل ضمان سري أعمال الشرك  خصوصا يف اجلانب  -1
 عةلى الوجه الصحيح.

التعاون بني مؤسس  النقد العريب السعودي وشركات التأمني التعاوين من أجل الوصول إىل أرقى املستوايت يف  -2
 األنظم  واخلدمات واملنتجات وحنوها.

ذلك عن و  االستفادة من جتارب شرك  تكافل الراجحي يف تطبيق العقود الشرعي  الناظم  لعمةلي  االستثمار، ضرورة -3
طريق برامج التعاون املتبادل  أو االتفاقيات يف تقاسم املنتجات مثال أو املسامه  يف عمةلي  االستثمار وغريها من 

 الربامج اليت حتقق املصاحل املشرتك .
 قائمة املصادر واملراجع

  الرايض: شرك  تكافل  النظام األساس لشرك  تكافل الراجحي.م(. 2012) .شرك  تكافل الراجحي

 الراجحي.

الرايض: شرك  تكافل  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوي  لشرك  تكافل الراجحي.م(. 2015) .شرك  تكافل الراجحي
 الراجحي.

 د.م: دار الدعوة. املعجم الوسيط.إبراهيم مصطفى وآخرون. )د.ت(. 

 بريوت: دار الكتب العةلمي . ،(. حتقيق حممد عبد القادر3)اإلصدار ط السنن الكربىم(. 2003أمحد بن احلسني البيهقي. )

إلسالمي  مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريع  ام(. املشاكل اليت تواجه التأمني التعاوين. 2010رابع  عدوي . )
 . عمان: اجلامع  األردني .منه

عاوين أبعاده مؤمتر التأمني التالتكافةلي األسس الشرعي  واملعايري الفني .  م(. قوانني التأمني2010رايض منصور اخلةليفي. )
 عمان: اجلامع  األردني .. وآفاقه وموقف الشريع  اإلسالمي  منه

مؤمتر االستثمار والتمويل يف فةلسطني بني آفاق التنمي  (. الضوابط الشرعي  الستثمار األموال. 2005زايد مقداد. )
 فةلسطني: كةلي  التجارة ابجلامع  اإلسالمي .. والتحدايت املعاصرة
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 .مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف الدورة العشرونم(. الدور التنموي لةلتأمني التعاوين. 2012شوقي أمحد دنيا. )
 اجلزائر: اجملمع الفقهي اإلسالمي.

 (. بريوت: دار الكتب العةلمي .2ار ط)اإلصد الفقه عةلى املذاهب األربع م(. 2003عبد الرمحن بن حممد اجلزيري. )

 القاهرة: مكتب  القاهرة. املغين.م(. 1968عبد هللا بن أمحد ابن قدام  . )

 بريوت: دار البشائر اإلسالمي . .1الطبع   .حبوث يف فقه املعامالت املالي  املعاصرةم(. 2001عةلى حمي الدين القره داغي. )

مي مؤمتر اجملمع الفقه اإلسالم(. االستثمار يف صناع  التكافل أبعاده وأحكامه ومشاكةله. 2012حممد أكرم الل الدين. )
 (. اجلزائر: اجملمع الفقهي.30-1)الصفحات  الدويل يف دورته العشرين،

عةلي حممد وعادل أمحد(  (. ) حتقيق:2)اإلصدار ط بداي  اجملتهد واهاي  املقتصدم(. 2000حممد بن أمحد ابن رشد. )
 بريوت: دار الكتب العةلمي .

وموقف  مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقهم(. تشريعات التأمني التعاوين وعقوده وواثئقه. 2010حممد سعدو اجلرف. )
 عمان: اجلامع  اإلردني . الشريع  اإلسالمي  منه.

 (. بريوت: املكتب اإلسالمي.2)اإلصدار ط أحاديث منار السبيلإرواء الغةليل يف ختريج م(. 1985حممد انصر األلباين. )

 ه(. الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي .1427(. )2)اإلصدار الطبع   املوسوع  الفقهي  الكويتي 

 املوقع الرمسي لشرك  تكافل الراجحي. )بال اتريخ(.

https://www.alrajhitakaful.com/Arabic/Pages/AboutUs/ShariahCommitment/ShariahCommittee.aspx. 

. منه مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريع  اإلسالمي م(. االستثمار يف التأمني التعاوين. 2010هايل داود. )
 عمان: اجلامع  األردني .

 املنام : هيئ  احملاسب  واملراجع . الشرعي .املعايري م(. 2010هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي . )
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 م(. الرايض: شرك  تكافل الراجحي.2016وثيق  تغطي  الرعاي  الصحي . )

 (. الرايض: شرك  تكافل الراجحي.2016وثيق  مستقبل حصاد التقاعد_تكافل الراجحي. )

 دمشق: دار الفكر. الفقه اإلسالمي وأدلته.وهب  الزحيةلي. )د.ت(. 

م(. إشكاالت مناذج التأمني التكافةلي وأثرها يف الفائض التأميين رؤي  فقهي  نقدي . 2013ي، و غالي  بوهدة. )يونس صواحل
 .34جمةل  التجديد، اجملةلد السابع عشر، العدد 

 

 
 
 


