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 التكافلي التأمنيشركات 

 عرض وحتليل

 هيثم عبد احلميد خزنة .د

 املقدمة

                                                                    اسبٌد هلل زب اهعاملني ٗاهصال٩ٝ ٗاهطال٩َ ىوالٟ فغالسن ا٪ُ ٚالا١ ٗاملسضالوني       
                   إىل َٙ٘ اهدّٙ ٗبعد.                                               ضٚدُا ضبٌد ٗىوٟ آهٕ ٗصش ٕ فمجعني ًّٗ ت عٍٔ بإسطاْ 

                                                                     فقد كاْ اهتأًني ضبى حبح اهفقٔا١ ٗاهعوٌا١ ًِالر فْ خلالى بال٩خ املطالوٌني      
ٗا هٕ اهِدٗات ٗامل٧متسات ٗاهوقا١ات اهعوٌٚٞ  ًّٗ فٗا٢ى توم اهوقا١ات اهعوٌٚالٞ                                                                                  فعقد

                        َ  ٗقالد اتفقالك كوٌالٞ        1961                                                   ُدٗٝ فض ٘ع اهفقٕ اإلضال٩ًٛ املِعقالدٝ د خًػالا ىالاَ     
                                                           ىٚٞ ىوٟ ذبسٍٙ اهتأًني اهتذالازٜ ٗإباسالٞ اهتالأًني اهتعالاُٗٛ                       اجملاًع ٗاهل٣ٚات اهػس

                                                                       ٗا٨دتٌاىٛ  ٗد املقابى خىك ٓرٖ اجملالاًع ٗاهل٣ٚالات ٗاملال٧متسات اهعوٌٚالٞ إىل     
                                                                            إػباخ صٚغ بدٙوٞ هوتأًني اهتذازٜ تلْ٘ لاهٚٞ ًالّ اظعال٘ز اهػالسىٛ اهالرٜ ٗقالع      

                   ٕ مجٔال٘ز اهفقٔالا١                                                                فٕٚ اهتأًني اهتذازٜ  فتألر مبطٌْ٘ اهتأًني اهتعاُٗٛ اهالرٜ فباسال  
                                                                             املعاصسّٙ هلّ بػلى ٧ًضطٛ اضالتجٌازٜ  ٗقالد ىالسث كالج  ًالّ اهفقٔالا١ صالٚ ا         
                                                                           ه دا٢ى غسىٚٞ طبتوفٞ إىل فْ ت و٘زت فلسٝ ىٌوٚٞ ىِد اهل٣ٚٞ اهػسىٚٞ ه ِالم فٚصالى   

    َ     1977                                                                     اإلض٩ًٛ اهط٘خاُٛ  فطسسك فلالسٝ إُػالا١ غالسكٞ تالأًني تلالافوٛ د ىالاَ       
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  .ًٞٚداًعٞ ًصساتٞ  كوٚٞ اهدزاضات اإلض٩                                     
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                                              باضٍ غسكٞ اهتأًني اإلض٩ًٚٞ اهطال٘خاُٚٞ  بقالساز     َ     1979                         ٗكاْ ظٔ٘زٓا ىٌوٚا  د ىاَ 
                                                                            ًّ بِم فٚصى اإلض٩ًٛ اهط٘خاُٛ سٚالح كالاْ املٌال٘ي ٗامل٧ضالظ هلالا  ًٗالا تالصاي        
                                                                                ىاًوٞ إىل اآلْ. ٗقد اىتٌد بِم خبٛ اإلضال٩ًٛ ٓالرٖ اهصالٚ ٞ فأُػالأ غالسكٞ اهتالأًني       

    .   (1 )                                                 اإلض٩ًٚٞ اهعسبٚٞ هوتأًني  ثٍ ت٘اىل اهعٌى بٔرٖ اهصٚ ٞ

                                                               سكات اهتالالأًني اهتلالالافوٛ اُتػالالازا  كالال  ا  ستالالٟ فصالال   ىالالدخ                   ٗقالالد اُتػالالست غالال
              غالسكٞ تالأًني        211              َ فكجالس ًالّ       2112                                          اهػسكات اهعاًوٞ د ٓرا اهقطالاع إىل ُٔاٙالٞ   

                                                             خٗهالٞ ىسبٚالٞ ٗإضال٩ًٚٞ ٗيسبٚالٞ. ٗبو الك ُطال ٞ  ال٘ ٓالرا             31                   تلافوٛ د فكجس ًالّ  
         ًوٚالاز    4 .  17                                 %  سٚح بو ك سذٍ ا٨غرتاكات امللتت ٞ   25  َ     2112             اهقطاع د ىاَ 

  . (2 )    خ٨ٗز

                                                                      ٗاه اٙٞ ًّ ٓرا اه شح بٚاْ اهصٚ ٞ اهعقدٙٞ اهيت ضازت ىوٚٔا ٓرٖ اهػالسكات  
                                                                            ٗاهتلٚٚف اهفقٔٛ هلا  ٗبٚاْ اهط٘ابط ٗا٪ضظ اهيت ػبال  ىوالٟ اهػالسكٞ ات اىٔالا د     
                                                                                        إخازٝ اهعٌوٚات اهتأًِٚٚالٞ  فالأبني ف٨ٗ  ي ٚعالٞ اهع٩قالٞ اهتعاقدٙالٞ د غالسكات اهتالأًني        

                                                          ٍ فبالني ثاُٚالا  اهطال٘ابط ٗا٪ضالظ اهاليت ػبال  ات اىٔالا د                                  اهتلافوٛ ٗفيسان اهعقد  ثال 
                                            فُػطتٔا ٗفىٌاهلا  فلاْ اه شح ىوٟ اهِش٘ اآلتٛ:

                                             : اهع٩قات اهتعاقدٙٞ د غسكات اهتأًني اهتلافوٛ.          امل شح ا٪ٗي
                                  : ض٘ابط ىٌى غسكات اهتأًني اهتلافوٛ            امل شح اهجاُٛ

                     فالإْ فصال ك ف فطالى                                                      ٗفضأي اهلل تعاىل فْ فكْ٘ ً٘فقا  د كتابٞ ٓرا اه شالح   
              ّ                                                 ًّ اهلل تعاىل ًِّٕٗ  ٗإْ فلطأت فٌّ ُفطٛ ٗاهػٚطاْ  ٗاهلل ٗهٛ اهت٘فٚا.

 املبحح األول: العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التلافلي

                                                                     تِشصس اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ د اهتأًني اهتذازٜ د كُ٘ٔا ى٩قالٞ ًعاٗضالٞ بالني    
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                      . اهطالاه٘ع  خ. ىوالٛ      485                                                           اُعس: ازبٌاي  خ. ضبٌد ى د املِعٍ  ً٘ضال٘ىٞ ا٨قتصالاخ اإلضال٩ًٛ      -1

  .   :48                                                    فمحد  ً٘ض٘ىٞ اهقطاٙا اهفقٔٚٞ املعاصسٝ ٗا٨قتصاخ اإلض٩ًٛ 
                                                                                     ٗزخت ٓرٖ املعوً٘ات د اهعدخ ا٪ل  ًّ خهٚى غالسكات اهتالأًني اإلضال٩ًٚٞ  اهعالدخ اهطالابع         -2

                        َ  اُعس امل٘قع اإلهلرتُٗٛ:    3154 / 5 /  56        ًِػ٘ز د 
 http://www.takaful-re.ae/ar/viewpr.php?id=   
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ًنّ املتٌجالى بػالسكٞ     ُ  م ن                     يسد اهعقد: امُلال٧م ً ّ هالٕ فٗ املطالتأًّ ساًالى                   ُ  م                                 اهتالأًني  ٗامُلال٧م           
                                                                                 اه٘ثٚقٞ  سٚح ٙتفا اهقاُُْ٘ٚ٘ ىوٟ ت٘صٚف اهع٩قالٞ اهتعاقدٙالٞ بالني ٓالرّٙ اهطالسفني      
                                                                       باملعاٗضٞ  فٚقدَ كى ًّ اهطسفني اهع٘ث هآللس ٗإْ التوف اهقاُُْ٘ٚ٘ د ًآٚالٞ  

           اُٛ: قطالط                                                                اهع٘ضني )ضبى اهعقد( ىوٟ ق٘هني: ا٪ٗي: قطط اهتأًني ًٗ وغ اهتأًني. اهج
                          اهتأًني ٗا٨هتصاَ باهتع٘ٙض.

                                                                     ٗقد دعى اهقاُُْ٘ٚ٘ املعاٗضٞ ًّ فٍٓ لصا٢ص ٓرٖ اهع٩قٞ اهتعاقدٙالٞ  ثالٍ   
                                                                                  ذكالسٗا لصالا٢ص فلالالس٠ هلالرٖ اهع٩قالالٞ ت٧كالد ًعِالالٟ املعاٗضالٞ فٚٔالالا ًٗالّ ذهالالم:       

  . (3 )                                               اهسضا٢ٚٞ ٗا٨ستٌاهٚٞ ٗا٨ضتٌسازٙٞ ٗاهوصَٗ ٗاإلذىاْ

ًنّ                                             فًا اهتالأًني اهتلالافوٛ  فتتِال٘ع اهع٩    ُ  م ن              قالٞ اهتعاقدٙالٞ بالني يالسد اهعقالد امُلال٧م                            
                                                               ٗاملطتأًّ إىل ث٩ثٞ فُ٘اع ًّ اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ ٗٓٛ ىوٟ اهِش٘ اآلتٛ:

                                                       : ى٩قٞ تعاقدٙٞ بني املطتأًّ ساًى اه٘ثٚقٞ ٗصِدٗق اهتلافى.          اهِ٘ع ا٪ٗي
ًنّ فٜ اهػالالسكٞ ٗصالالِدٗق اهتلافالالى إلخازٝ                  اهِالال٘ع اهجالالاُٛ ُ  م ن                                                : ى٩قالالٞ تعاقدٙالالٞ بالالني امُلالال٧م                    

               ٚات اهتأًِٚٚٞ.     اهعٌو
ًنّ فٜ اهػالسكٞ ٗصالِدٗق اهتلافالى ٨ضالتجٌاز                   اهِ٘ع اهجاهح ُ  م ن                                               : ى٩قٞ تعاقدٙٞ بالني امُلال٧م                    

                     فً٘اي صِدٗق اهتلافى.

                                                                                   ٗزيالالٍ اتفالالاق اهفقٔالالا١ ىوالالٟ تِالال٘ع اهع٩قالالٞ اهتعاقدٙالالٞ د اهتالالأًني اهتلالالافوٛ   
                                                                        ٗاُقطأًا إىل ث٩خ ىق٘خ إ٨ فْ فق٘اهلٍ تعدخت د ذبدٙد ٗتلٚٚالف ٓالرٖ اهع٩قالٞ    

                                                                                  ى ُ٘ع ًّ فُ٘اع اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ اهج٩ثالٞ  ف٘ضالع اهفقٔالا١ ف ايالا  ًتعالدخٝ ًالّ          د ك
                                                                           اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ د كى ُ٘ع  ٗقد التازت كى غسكٞ ًّ غسكات اهتالأًني اهتلالافوٛ   
                                                                             طا  ًّ ا٪ اط املتعدخٝ د كى ُ٘ع ٗفا سادتٔا ًٗالا ِٙاضال ٔا ًٗالا زدال  هالد٠      

                                     ا٪ اط ًسف٘ضٞ غسىا  ىِالد فسٙالا ًالّ                                         اهل٣ٚٞ اهػسىٚٞ هدٙٔا سٚح كاُك بعض ٓرٖ 
         اهفقٔا١.

                                                                          ٗٙع٘خ اهط   د اعبصاز اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ بع٩قالٞ ٗاسالدٝ ٗاتفالاق اهقالاُُ٘ٚني     

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  /  3          اجملوالد  8                                                                              اُعس: اهطِٔ٘زٜ  خ. ى الد اهالسشاق فمحالد  اه٘ضالٚط د غالسا اهقالاُْ٘ املالدُٛ  ز         -3
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                                                                         ىوٟ ت٘صٚفٔا بأُٔا ىقد ًعاٗضٞ د غسكات اهتأًني اهتذازٜ بٌِٚا تعدخت اهع٩قالٞ  
 ٛ       إىل فْ                                                                    اهتعاقدٙٞ ٗتعدخ ا٪ اط د كى ى٩قٞ تعاقدٙٞ د غسكات اهتأًني اهتلالافو

                    ِ                                                     فقطاط اهتأًني تدلى د ًِوم غسكات اهتأًني اهتذازٜ  ٗٓالرا بالدٗزٖ دعالى صالفٞ     
                                                                               اهعقد بِٚٔا ٗبني املطتأًِني ىقد ًعاٗضٞ  فًالا د غالسكات اهتالأًني اهتلالافوٛ فالإْ      
                                                                            فقطاط اهتأًني ٨ تدلى د ًولٚتٔا بى ت قٟ ًولالا  ٪صالشابٔا املطالتأًِني فٗ ىوالٟ     

                                            مما دعى اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ ًتعالدخٝ  ٗالتوفالك                                  ا٪ص  هصِدٗق اهتلافى كٌا ضأبني 
                                        فق٘اي اهفقٔا١ د التٚاز اهٌِط د كى ًِٔا.

                                                                            ٗفٌٚا ٙأتٛ تفصٚى كى ُ٘ع ًّ فُ٘اع اهع٩قٞ اهتعاقدٙالٞ  ًٗالا ٗضالعٕ اهفقٔالا١     
                            ًّ ف اط د ذبدٙد كى ُ٘ع ًِٔا:

 لالمطمب األول: العالقة التعاقدية بين المستأمن حامل الوثيقة وصندوق التكاف
                                                                            تقَ٘ سقٚقٞ غسكات اهتأًني اهتلافوٛ ىوٟ ً الدف اهتعالاْٗ ٗاهتلافالى  ًٗفالاخٖ:     
                                                                       فْ ٙتفا صبٌ٘ىٞ ًّ ا٪فساخ ممّ ؼبتٌى تعسضٍٔ شبطالس ًالا ىوالٟ فْ ٙالدفع كالى      
                                                                                فسخ ًٍِٔ ً و ا  ًّ املاي ػبٌع فٌٚا بٍِٚٔ؛ هٚتٍ خفع اهتع٘ٙض ًِالٕ ىوالٟ ًالّ ٙقالع     

                                     ا١ ىوٟ د٘اشٖ ملا فٚالٕ ًالّ اهتعالاْٗ                                                ىوٕٚ اشبطس هتخفٚف آثازٖ  ٗٓرا ً دف اتفا اهفقٔ
                                                                              ٗاهتلافى اهرٜ خىا إهٕٚ اإلض٩َ د تػسٙعاتٕ كافٞ  هلّ ٓرا اهِ٘ع ًّ اهتأًني بالدا٢ٛ  
                                                                            ٗبطٚط ٨ٗ ميلّ اىتٌاخٖ بد٩ٙ  ُادشا  هوتأًني اهتذالازٜ ملالا د اسبٚالاٝ املعاصالسٝ     
  ٝ                                                                               ًّ تعقٚدات ٗصع٘بات  فلاْ ٨ بد ًّ تطال٘ٙس ٓالرا امل الدف هٚتطالِٟ ت٘ضالٚع خا٢الس      

                                               اهعٌى بٕ  ٗٙلْ٘ بد٩ٙ  ُادشا  هوتأًني اهتذازٜ.  

                                                                         ًّٗ ِٓا فقد ضالعٟ بعالض املعاصالسّٙ إىل تطال٘ٙس ً الدف اهتالأًني اهتلالافوٛ        
                                                                          بإػباخ إخازٝ تقَ٘ ىوٟ ذبقٚا ٓرا امل دف ًع شٙاخٝ فٕٚ ي  طبوٞ بأصوٕ  ٗذهم بالأْ  
                                                                         ٙتٍ إػباخ ٓرا اهتأًني ًّ ل٩ي غسكٞ ًتخصصٞ  فتقَ٘ ٓالرٖ اهػالسكٞ ىوالٟ مجالع    
                                                                       فقطاط اهتأًني ًّ املػرتكني )املطتأًِني( ٗذبصٚؤا ًٍِٔ ٗخفالع اهتعال٘ٙض ًِٔالا    

                  ملّ ٗقع ىوٕٚ اشبطس.

                   صالِدٗق اهتلافالى      -                           مبذالسخ ُػالأتٔا اهقاُُ٘ٚالٞ   -             ُ           ٗهتشقٚا ذهم ُتِػ٤ اهػسكٞ 
                                                                       ٗٙطٌٟ فسٚاُا  حبطاب اهتأًني فٗ سطاب املػالرتكني فٗ صالِدٗق محوالٞ اه٘ثالا٢ا      
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ُ    ٗٙتٌوالُم    -                    فٜ صبٌال٘ع املطالتأًِني  -               ذًالٞ ًاهلٚالٕ                                ٗتلْ٘ هٕ ذًٞ ًاهٚٞ ًِفصوٞ ىّ       
َ                                                                   ٓرا اهصِدٗق فقطاَط اهتأًني  ٗتت٘ىل اهػسكٞ إخازتالٕ اهتأًِٚٚالٞ ٗا٨ضالتجٌازٙٞ بت٘كٚالى                      
                                                                          ًّ املطتأًِني ىِد اغرتاكٍٔ ٗإقسازٍٓ بٔرا اهِعاَ  ٗٙتٍ فصى فً٘اي اهصِدٗق ىالّ  

                  ملالّ ٗقالع ىوٚالٕ                                                                     فً٘اي اهػسكٞ ٪ُٔا ي  ًاهلٞ هٕ  ٗتلْ٘ اه اٙٞ ًِٕ اهتعال٘ٙض ًِالٕ  
                                        اهطسز ًّ املطتأًِني املػرتكني د ٓرا اهصِدٗق.

                                                                      ٗىوٕٚ فإْ اهع٩قٞ بني املػرتن املطتأًّ ٗصالِدٗق اهتلافالى ى٩قالٞ تعاقدٙالٞ     
                                                                              ًّ ُ٘ع لاص تقالَ٘ سقٚقتٔالا ىوالٟ فْ ٙالدفع املػالرتن املطالتأًّ قطالط اهتالأًني؛         

       اشبطالس                                                              هٚتشصى ًّ اهصِدٗق ىوٟ اهع٘ث املقابى ٗٓ٘ ً وغ اهتأًني ىِد سص٘ي 
                                                                                    اظتٌى  ىوٌا  بأْ اهػسكٞ تقالَ٘ باهتعاقالد ًالع املػالرتن ياهال  اهتالأًني ُٚابالٞ ىالّ         

         اهصِدٗق.

                                                                         ٗقد تعدخت فق٘اي اهفقٔالا١ املعاصالسّٙ د ت٘صالٚف اهع٩قالٞ اهتعاقدٙالٞ بالني       
                                                                      املػرتن ًّ دٔٞ ٗصِدٗق اهتلافى فٗ صبٌال٘ع املطالتأًِني ًالّ دٔالٞ فلالس٠ إىل      

                                          بأُٔا تربع ٨شَ  ًٍِٗٔ ًّ ٗصفٔا بأُٔا ىقالد                                   فزبع صٚغ تعاقدٙٞ  فٌٍِٔ ًّ ٗصفٔا 
                                                                               ٓ ٞ بع٘ث  ًٍِٗٔ ًّ ٗصفٔا بأُٔا اهِٔد ٗاهتِآد  ًٍِٗٔ ًّ ٗصالفٔا بأُٔالا ٗقالف     

                     ٗفٌٚا ٙأتٛ بٚاْ ذهم:

                  أوال : التربع الالزم

                                                                        ذٓ  اهلج  ًّ اهفقٔا١ إىل ٗصالف اهع٩قالٞ اهتعاقدٙالٞ بالني املطالتأًِني ًالّ       
ٌ                                                    ق ٚى اهتربع اه٩شَ ٗٓ٘ ًُخمسّمٌز ىوٟ ًالرٓ  بعالض فقٔالا١ املاهلٚالٞ سٚالح ٗزخ ىالّ                             ُ  م ّم

          ٗاملعالسٗن   =                          ٗقاي ابّ زغالد ازبالد:    (4 ) +                     ًّ اهتصَ ًعسٗفا  هصًٕ =                 اإلًاَ ًاهم ق٘هٕ: 
  . (5 ) +       وٟ ُفطٕ                                        ىوٟ ًرٓ  ًاهم ٗمجٚع فصشابٕ ٨شَ ملّ فٗد ٕ ى

                                                                           ٗٓالرا ا٪ًالس ٩ًسالالغ د اهتالأًني اهتلالالافوٛ سٚالح إْ اهتالالربع ٨شَ ىوالٟ كالالى      
                                                                 ًػرتن لص٘صا  بعد ق طٕ ٗمتوم اهصِدٗق هوقطط  فإذا سصى اشبطالس اظتٌالى   
                                                                            ٪ٜ ًّ املطتأًِني ٗدال  د ًالاي اهصالِدٗق  ًٗالا ٙفالٚض ًالّ فًال٘اي اهصالِدٗق         
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                              اهٚالٞ  ٗفالا اهعقالد ٗا٪ضالظ                                                  ميلّ اضرتخاخٖ ٗإزداىٕ هوٌػرتكني د ُٔاٙٞ اهدٗزٝ امل
                                          اهيت تط  ىوٚٔا اهػسكٞ د اهتعاًى ًع اهفا٢ض.

                     ثانيا : عقد هبة بعوض

                                                                         ذٓ  اهال عض د تلٚٚالف ٓالرٖ اهع٩قالٞ اهتعاقدٙالٞ بالني املطالتأًّ ٗصالِدٗق         
                                                                                         اهتلافى إىل فُٔالا ىقالد ٓ الٞ بعال٘ث  ٗقالد فدالاش اهلالج  ًالّ اهفقٔالا١ ٓالرٖ اهصالٚ ٞ            

                                                     را فىط٘ٓا فسلالاَ اه ٚالع ًٗالّ ذهالم قال٘ي اهفقٚالٕ                                           باىت ازٓا ٓ ٞ ابتدا١ ٗبٚع اُتٔا١  ٗه
                                                                  ٗاهل الٞ بػالسط اهعال٘ث ٓ الٞ ابتالدا١  فٚػالرتط فٚٔالا اهتقالابض د          =               اسبِفٛ ابّ ظبٍٚ: 

                                                                                       اهع٘ضالالني  ٗت طالالى د اهػالالٚ٘ع  بٚالالع اُتٔالالا١  فالالرتخ باهعٚالال  ٗلٚالالاز اهس٦ٙالالٞ  ٗت٧لالالر 
  -          اُتٔالا١                        فٜ اىت ازٓالا بٚعالا    -                                      . ٗٓ٘ ق٘ي فكجس فصشاب املرآ  اهفقٔٚالٞ   (6 ) +       باهػفعٞ

٘ا د بعض اهتفص٩ٚت.                             ٗإْ التوف

                                                                ف ٠ فصشاب ٓرا اهتلٚٚف فْ ًا ٙدفعٕ املطتأًّ إىل اهصِدٗق ٓ ٞ بػالسط  
                                                                      فْ ٙع٘ضٕ اهصِدٗق باهتع٘ٙض اهتأًٚين ىِد ذبقا اشبطالس اظتٌالى  ٗءالص١ ًالّ     

  . (7 )                                 اهفا٢ض اهتأًٚين ٗفا اهعقد ٗاهو٘ا٢ 

                      اه ٚالع  فألالر بعالض                                                          هلّ ٓالرا اهتلٚٚالف ٙعرتٙالٕ بعالض اإلغاللا٨ت إذ فغال ٕ       
                                                                        فسلإً كاغرتاط اهع٘ث ٗا٪دى ٗعب٘ٓا  إضافٞ إىل اقرتابالٕ ًالّ املعاٗضالٞ اهاليت     
                                                                               فلوك بػسىٚٞ اهتأًني اهتذازٜ  فاهرٜ ٙعٔس هالٛ ىالدَ زدشالاْ ٓالرا اهتلٚٚالف  ٗاهلل      

             تعاىل فىوٍ.  

 ثالجا: الههد

ْٔد ٓ٘ إلساز اهسفقا١ ُفقاتٍٔ د ضالفس ٗعبالٖ٘ ٗلوطالٕ  ثالٍ قطالٌتٕ بٚالٍِٔ            ْ                                                                         اهِ 
     (9 ) +                                   مل ٙالس املطالوٌْ٘ د اهِٔالد بأضالا      =                              ٗقاي ىِٕ اه خازٜ د صشٚشٕ:  (8 )     هط٘ٙٞ  با

                                                  ٗٙلْ٘ ٓرا ىِد اهطفس فٗ هِاشهٞ فٗ فاقٞ د اه اه .  
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                                                                        ٗقد زف٠ اه عض فْ اهِٔد ٓال٘ اهتلٚٚالف ا٪ُطال  ٗا٪ضالوٍ ًالّ ا٨ىرتاضالات        
  ٕ                                                                    ُعاَ تعاُٗٛ ًػالرتن ِٙط الا متاًالا ىوالٟ اهتالأًني اهتعالاُٗٛ د فصالو        =           هلْ٘ اهِٔد 

                                                                                ًٗ اخ٢ٕ ٗفضطٕ ٗهرا كاْ ًّ سطّ اضتِ اط اإلًاَ اه خالازٜ فْ ذكالس فساخٙالح اهِٔالد     
  . (10 ) +                                      د كتاب اهػسكٞ ٗهٚظ د فب٘ب اهل ٞ فٗ ي ٓا

                                                                          ٗاهرٜ ٙعٔس هٛ فْ تلٚٚفٕ ٗدٕٚ ه٨٘ فْ اهِٔد د سقٚقتٕ هٚظ تلٚٚفالا  براتالٕ    
                اهتالربع املفطالٛ                                                               بى ؼبتاز اهِٔد ُفطٕ إىل تلٚٚف  فٔ٘ ٙع٘خ إىل اهل الٞ ٗاهتالربع فٗ   

                                                                         إىل اهػسكٞ سٚح ٙتربع كى ًٍِٔ هوٌذٌ٘ع فٚقع املاي غسكٞ بٚالٍِٔ ىوالٟ اهػالٚ٘ع    
                                                                             فٚقطٍ باهط٘ٙٞ  ٗهعى ٓرا اهتلٚٚف ا٪ل  فص٘ب ًٗالّ ِٓالا ظبالد اإلًالاَ اه خالازٜ      

                                                         فٗددٖ د كتاب اهػسكٞ  باب اهػسكٞ د اهطعاَ ٗاهِٔد ٗاهعسٗث.

              رابعا : الوقف

                                        ٩قٞ بالني ساًالى اه٘ثٚقالٞ ٗاهصالِدٗق إىل                                ذٓ  بعض اهفقٔا١ د ت٘صٚف اهع
                                                                            كُ٘ٔا فقسب إىل ص٘زٝ اه٘قف  سٚح ٙلْ٘ صالِدٗق اهتلافالى ٗقفالا   ٗهالٕ غخصالٚٞ      
                                                                           اىت ازٙٞ ًطتقوٞ ٙتٌوم ا٪ً٘اي فٚق ى ا٪قطاط ًّ املطتأًِني  ٗربالسز ًالّ ًولٔالٍ    
                                                                      ٗتدلى د ًولٕ هلّ ٨ تلْ٘ توم ا٪قطاط ٗقفا  سٚح ٨ ٙوصَ فْ ٙلْ٘ ًا ٙالدفع  

                                                                 فا  بى ميلّ فْ تصسن د استٚاداتٕ  ف٩ ػب  بقالا١ ىالني توالم ا٪ًال٘اي             هو٘قف ٗق
                                                              ٗإ ا تطتجٌس ٗتصسن ًالع فزباسٔالا هالدفع اهتع٘ٙطالات ٗا٪يالساث        -         فٜ ا٪قطاط-

                 اهت عٚٞ ا٪لس٠.  

                                                               ٗٙلْ٘ ًا ؼبصى ىوٕٚ املطتأًِْ٘ ًّ تع٘ٙطات هٚظ ى٘ضا  ىٌالا تربىال٘ا   
                        اه٘قف هالدل٘ي املطالتأًّ                                                   بٕ هوصِدٗق اه٘قفٛ  ٗإ ا ٓ٘ ىطا١ ًطتقى ًّ صِدٗق

                                                                  اسباصى ىوٟ ً وغ اهتأًني د مجوٞ امل٘ق٘ن ىوٍٚٔ سط  غالسٗط اه٘قالف سٚالح    
                                                                        ٨ ميتِع غسىا  فْ ٙلْ٘ اه٘اقف ًِتفعا  باه٘قف ٗخال٩  د مجوٞ امل٘ق٘ن ىوالٍٚٔ   

                                  كٌّ ٙ٘قف ىوٟ ًدزضٞ ثٍ ٙتعوٍ فٚٔا.

                                                                             ٗبِالا١ ىوالالٟ ذهالم ٙلالالْ٘ اهفالا٢ض ًولالالا  هوصالِدٗق ميلالالّ فْ ٙتصالسن فٚالالٕ      
                                                                        هصِدٗق  فٚطعٕ كاستٚايات فٗ ٙ٘شىٕ كوٕ فٗ دصفٖ ىوٟ املػالرتكني ٗفالا ُعاًالٕ     ا
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  . (11 )       ٗه٘ا٢شٕ

                                                                      ٗفدد فْ ٓرا اهتلٚٚف ٗدٕٚ ٨ٗ ٙعرتٕٙ اىالرتاث قالٜ٘  إ٨ فُالٕ يال  ىٌوالٛ      
ٍ  إدالسا١ كافالٞ تػالسٙعات اه٘قالف ٗخل٘هالٕ                                            م                                                   هطسٗزٝ اىت از اهصِدٗق ٗقفالا   ًٗالّ ثمال

                                  سبلالا   لص٘صالا  د اهال ٩خ اهاليت                                                 ذبك فسلإً ٗغسٗيٕ  ٗٓرا بالدٗزٖ قالد ٙلالْ٘ ً   
                                                                             تِعٍ تػسٙعات اه٘قف ٗدبعى ىوٚٔا زقابٞ ٗت٘دٚٔا  ًّ دٔٞ اهدٗهٞ  ٗهرا كالاْ ٓالرا   
                                                                            اهت٘صٚف زيٍ ٗدآتٕ بعٚدا  ىّ اهتط ٚا اهعٌوٛ ٗا٨ىتٌاخ د ضال٘ق ىٌالى اهتالأًني    
                                                                            اهتلافوٛ  ف٩ فىوٍ غسكٞ ًّ غسكات اهتأًني اهتلافوٛ قد اىتٌالدت ٓالرا اهت٘صالٚف    

                                   د ُعأًا ٗه٘ا٢شٔا حبط  ىوٌٛ ٗاي٩ىٛ.          اهتعاقدٜ

 الرتديح

                                                                      بعد ىسث ٓرٖ اهت٘صٚفات ٗاهتلٚٚفات اهفقٔٚٞ هتشدٙد اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ بالني  
                                                                                املطتأًّ ساًالى اه٘ثٚقالٞ ٗصالِدٗق اهتلافالى ٩ٙسالغ فْ اهت٘صالٚفات اهج٩ثالٞ ا٪ٗىل        

  د                                                                             تتقازب فٌٚا بِٚٔا ًّ سٚح اهتلٚٚف  فٔالٛ تالربع ٗإْ تعالدخت فقال٘اي فصالشابٔا      
                                                                             ذبدٙد ُ٘ع اهتربع ٓى ٓال٘ تالربع ٨شَ فٗ تالربع بعال٘ث فٗ تِآالد  فًالا اهت٘صالٚف        
                                                                               اهسابع  فٚختوف ىِٔا ًّ دٔٞ اهتلٚٚف  فأصشابٕ ٙعربْٗ ىِالٕ بأُالٕ ٗقالف  ٗاه٘قالف     

                                                                ٗإْ كاْ تربىا  هلِٕ ص٘زٝ ًِفصوٞ ىِٕ ؽبتوف د كج  ًّ فسلإً ٗغسٗيٕ.

                       اهٚٞ اإلض٩ًٚٞ اهت٘صالٚف                                           ٗقد فٙدت ٣ٚٓٞ اظاض ٞ ٗاملسادعٞ هو٧ٌضطات امل
              اهع٩قالٞ بالني    =              /ف( ىوالٟ فْ:   4          ( فقالسٝ )   26                                  ا٪ٗي  فِصك د املعٚاز اهػسىٛ زقالٍ ) 

                                                                           محوٞ اه٘ثا٢ا ٗبني اهصِدٗق ىِد ا٨غرتان ٓٛ ى٩قٞ اهتصَا بالاهتربع  ٗاهع٩قالٞ بالني    
                                                                      ٗبني اهصِدٗق ىِد اهتع٘ٙض ٓٛ ى٩قالٞ اهتالصاَ اهصالِدٗق بت طٚالٞ اهطالسز         د      املطتفٚ

  . +      هو٘ا٢               سط  اه٘ثا٢ا ٗا

         َ بػالأْ      2112                                         ( ًّ قساز ٗشٙالس ا٨قتصالاخ اهوالٚن ضالِٞ      6                 ٗقد دا١ د املاخٝ )
                                                                  فْ ذبتٜ٘ ٓرٖ اه٘ثٚقالٞ ىوالٟ إٙطالاا فْ ًالا ٙدفعالٕ إ الا ٙدفعالٕ         =                 اهتأًني اهتلافوٛ: 

  . +                       ىوٟ ض ٚى ا٨هتصاَ باهتربع
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                                                                              ٗاهالالرٜ ٙعٔالالس ىِالالدٜ زدشالالاْ اهت٘صالالٚف ا٪ٗي ىوالالٟ ًالالا ذٓ الالك إهٚالالٕ ٣ٚٓالالٞ  
                                                   ْ٘ اهتربع ٙص  ٨شًا ىِد قال ض اهقطالط ٨ ىِالد سصال٘ي                        اظاض ٞ ٗاملسادعٞ؛ هل

                                                                                  اهطالالسز  فٚتٌوالالم اهصالالِدٗق اهقطالالط متولالالا صالالشٚشا  بالالاهق ض  بلُ٘الالٕ ذا غخصالالٚٞ  
                                                                     ُ              اىت ازٙٞ ٗهٕ ذًٞ ًاهٚٞ ًطتقوٞ  فٚتشقا اهوصَٗ باهق ض اهفعوٛ  ٗىوٕٚ فال٩ ُٙعالد ىقالد    

                                                             املػرتن ٨شًا  ىوٟ اهصِدٗق ستٟ ٙدفع قٌٚٞ اهقطط؛ هٚطتشا اهتع٘ٙض.

 لية صهدوق التأمنيمل

                                                                 ٨ بد ِٓا ًّ اإلغازٝ إىل تطا٦ي ضسٗزٜ ٗٓ٘: ًّ ميوالم ٓالرا اهصالِدٗق     
                                                                        فسيٍ فْ هوصِدٗق غخصٚٞ اىت ازٙٞ ٗذًٞ ًاهٚٞ ًطتقوٞ إ٨ فْ ذهم ٨ ميِع ٗدال٘خ  

                                  ًاهم هٕ؛ ٪ُٕ غخص اىت ازٜ ٨ سقٚقٛ.

            ىوٟ افالرتاث  -                                                      ٗقد ض ا اه ٚاْ بأْ اهػسكٞ ٨ متولٕ  ٗد املقابى فإْ اهق٘ي 
                                                                    بأْ املطتأًِني املطذوني د اهطِٞ فٗ اهدٗزٝ املاهٚٞ اهقا٢ٌٞ ساهٚا  ًالاهلني    -     ٗد٘خٖ

               هٕ ي  ًق ٘ي.  

                                                                          ٗاهالرٜ ٙعٔالالس هالٛ فْ صبٌالال٘ع املطالتأًِني اهالالرّٙ اغالرتك٘ا د خفالالع فقطالالاط     
الد فىالداخٍٓ                                                                                      اهتأًني ىوٟ الت٩ن ًساسى تعاقدٍٓ اهصًِٚٞ ٓالٍ ًالّ ميولُ٘الٕ  ٗتتصٙا

                                                                  ٗبتِ٘ع فُػطتٔا اهتأًِٚٚٞ  إ٨ فُٔالا ًولٚالٞ قاصالسٝ ىالّ اهتصالسن                         بتصاٙد ىٌس اهػسكٞ
                                                                              فٕٚ  سٚح تربع كى ًطتأًّ باهقطط هوصالِدٗق فأضالقط تصالسفٕ فٚالٕ ٗإْ بقالٛ ُال٘ع       
ٍ                                                                          ًوٍم هوقطط  ٗفىطٟ سا اهتصسن إلخازٝ اهصِدٗق املتٌجوالٞ باهػالسكٞ تصالسفا  ٗفالا        

                         باُتٔالا١ ىٌالس اهػالسكٞ                        ٗتِتٔٛ املولٚالٞ   (12 )                                  اهعقد ُٗعأًا ا٪ضاع ٗه٘ا٢شٔا اشباصٞ
                                                                         سٚح تدفع د فً٘اي اهصِدٗق املت قٚٞ بعد تصفٚٞ اهػسكٞ د فٗدالٕ اشبال   ٗٓالرا    
                                                                       تصسن دا٢ص ًّ اهػسكٞ ٪ْ املاهالم اسبقٚقالٛ فٜ صبٌال٘ع املطالتأًِني ً٘افقالْ٘      

                            ىوٟ ٓرا اهِعاَ ىِد اهتعاقد.

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
                                                                               فٗزخت د فسد اه ش٘خ املِػ٘زٝ: فْ ًوم اهسق ٞ ٗاهتصسن قد ِٙفص٩ْ ِٗٙػالأ ىالّ ذهالم      -12

                                                                              فسلاَ  ٗميلّ ربسٙر ًولٚٞ اهصِدٗق ىوٟ ٓرا ا٪ًالس فٜ فْ صبٌال٘ع املطالتأًِني ميولالْ٘     
 ٗ           ق ٙالتٌلّ                                                                       اهصِدٗق هلّ ٨ ميولْ٘ اهتصسن فٕٚ مما اضتوصَ ٗد٘خ غخصٚٞ اىت ازٙٞ هوصالِد

                                                                                           بٔا ًّ اهتصسن ٗفا اهعقد ٗاهِعاَ اهعاَ. اُعالس: اهػالسكٞ ذات املطال٣٘هٚٞ اظالدٗخٝ ٗتأصالٚؤا      
  .   586-   581                         اهػسىٛ  لصُٞ  خ. ٓٚجٍ  ص 
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المطمب الثاني: العالقة التعاقدية بين الشركة وصندوق التكافل إلدارة 
 ميات التأمينيةالعم

                                                                            ذكست فٌٚالا ضال ا فْ غالسكات اهتالأًني اهتلالافوٛ ٨ تتٌوالم فقطالاط اهتالأًني         
                                                                             حباي ًّ ا٪س٘اي  خب٩ن غالسكات اهتالأًني اهتذالازٜ اهاليت تتٌولالٕ هلالْ٘ اهع٩قالٞ        
                                                                                    اهتعاقدٙالالٞ ًعاٗضالالٞ ضبطالالٞ  هالالرا ٗدالال  ت٘صالالٚف اهع٩قالالٞ اهتعاقدٙالالٞ بالالني اهػالالسكٞ  

                                      ٚٞ اهتأًِٚٚٞ خْٗ متوالم ا٪قطالاط  ًالع                                           ٗاملطتأًِني ب٘دٕ آلس ميلِٔا ًّ إخازٝ اهعٌو
                           ٍ                                              متلِٚٔا ًّ ذبقٚا ىا٢د ًاهٛ صبٍص  ٗهتشقٚا ذهم فقالد ذٓال  اهفقٔالا١ إىل إػبالاخ     
                                                                                 صٚغ تعاقدٙٞ متلِٔا ًالّ إخازٝ اهعٌوٚالات اهتأًِٚٚالٞ خْٗ متوالم ا٪قطالاط ٗاهتلطال        

                                              املػسٗع ًّ ل٩ي ذهم  فلاُك هلٍ صٚ تاْ تعاقدٙتاْ.

  :                             ٗفٌٚا ٙأتٛ تفصٚى ٓاتني اهصٚ تني

                           أوال : عقد وكالة بأدر معلوم

                                                                         ذٓ ك اه اه ٚٞ اهععٌٟ ًّ اهفقٔا١ ٗاجملالاًع ٗاهل٣ٚالات اهػالسىٚٞ إىل اىتٌالاخ     
                                                                                 ت٘صٚف اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ بالني اهػالسكٞ ٗاملطالتأًِني باه٘كاهالٞ  فٚ٘كالى املطالتأًِْ٘       
                                                                              اهػسكٞ د إخازٝ اهعٌوٚات اهتأًِٚٚٞ ًّ اضتٚفا١ فقطاط اهتأًني ٗق ٘ي ًطتأًِني دالدخ  

                                                                           ع اهتع٘ٙض ملّ سبالا بالٕ اشبطالس ًالٍِٔ  ٗيال  ذهالم ًالّ ًتٌٌالات اهعٌوٚالات             ٗخف
ُ                                                 اهتأًِٚٚٞ كتقدٙس اهتع٘ٙض امُلطتشا ٗتقدٙس قطط اهتأًني ٗي ٓا. فتطالتشا اهػالسكٞ                              
                                                                                 ًقابى ٓرا اهعٌى فدسا  ًعوً٘ا  ٙتٍ ا٨تفاق ىوٕٚ ٗذبدٙدٖ ًط قا  ق ى بداٙٞ كالى ضالِٞ   

       ًاهٚٞ.

                                   َ٘ فٗ ب٩ فدس  فتلْ٘ اهػسكٞ س٣ِٚالر                                   ٗٓرٖ اه٘كاهٞ ميلّ فْ تلْ٘ بأدس ًعو
                                                                                 ًتربىٞ باهعٌى اهرٜ تقَ٘ بٕ د إخازٝ اهعٌوٚات اهتأًِٚٚٞ  إ٨ فْ اه اه ٚٞ اهععٌٟ ًالّ  

                                                              اهػسكات ٨ تتخر ٓرا ا٪ضو٘ب بى تعتٌد صٚ ٞ اه٘كاهٞ بأدس ًعوَ٘.  

                                                                     ٗد املقابى ترٓ  بعض اهػسكات إىل صالٚ ٞ اه٘كاهالٞ بالدْٗ فدالس ًلتفٚالٞ      
-                                                            تجٌاز فً٘اي صِدٗق اهتلافى  سٚالح تطالازب بالأً٘اي اهصالِدٗق                    بِط ٞ ًّ زب  اض

                                            ٗٓالرا ا٪ضالو٘ب ات عتالٕ اهػالسكٞ اإلضال٩ًٚٞ        -                                     كٌا ضأغ  د اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ اهجاهجالٞ 
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                       كٌا ات عتٕ غالسكات   (13 )                                                      اهقطسٙٞ هوتأًني د بداٙٞ ا٪ًس  ثٍ اُتقوك إىل اه٘كاهٞ بأدس
  . (14 )                                         اهتأًني اهط٘خاُٚٞ د بعض اهعٌوٚات اهتأًِٚٚٞ

                                                                     ٨ٗبد ًّ اإلغازٝ ِٓا إىل آهٚٞ ذبدٙد ا٪دسٝ ًٗعٚاز ذهم  فقالد ُالص اهلالج     
                                 ًّ اهفقٔا١ ىوٟ د٘اش ذهم بأضو٘بني:

                                                                                   : فْ تلالالْ٘ ً و الالا  ًقط٘ىالالا  بِالالا١ ىوالالٟ إسصالالا١ات ٗخزاضالالات تالال ني ًقالالداز          ا٪ٗي
                                                                        املصسٗفات اإلخازٙٞ ٪ىٌاي اهتأًني مب وغ ضبدخ  ثٍ تطٚف اهػسكٞ ً و ا  ًقط٘ىالا   

                                                             ا اشباهص هلا. ٗٓرا ا٪ضو٘ب دا٢ص باتفاق؛ هلْ٘ ا٪دسٝ ًعوً٘ٞ ىوالٟ           ٙلْ٘ فدسٓ
                        ٗدٕ ٨ يسز فٕٚ ٨ٗ دٔاهٞ.

                                                                      : فْ ذبدخ اهػسكٞ ُط ٞ ًّ فقطاط اهتأًني ب ض اهِعس ىّ ًقالدازٓا ٗىالدخٓا          اهجاُٛ
                                  % ًالّ ا٪قطالاط ٗٙصالى بعطالٔا إىل       11                                   سٚح ذبدخ بعض اهػسكات فدستٔا بِطال ٞ  

                                             د فكجس املرآ  اهفقٔٚٞ زبٔاهالٞ د ا٪دالسٝ فال٩                             %  ٗٓرا ا٪ضو٘ب ي  دا٢ص ىِ  41
                                       إ٨ فْ بعض فصشاب املالرآ  اهفقٔٚالٞ    (15 )ُ                              ُٙعوٍ ًقداز ا٪قطاط اجملٌعٞ ٗىدخٓا

                                                                                     قد فداش ٓرا ا٪ضو٘ب هلُٕ٘ ىسفا  دازٙا  ٗق ٘ي اهِالاع بالٕ  فوالٍ تلالّ ازبٔاهالٞ فٚالٕ       
       ءال٘اش                                                                    ًفطٚٞ إىل ُصاع فٗ ل٩ن  ٗهلرا املعِٟ ميلّ تسدٚ  ٓالرا اهالسفٜ ٗاهقال٘ي    

                                   فْ تلْ٘ ا٪دسٝ ُط ٞ ضبدخٝ ًّ ا٪قطاط.

                                                ثانيا : صيغة املضاربة على نسبة مو الفائض التأميين

                                                                      تقَ٘ ٓرٖ اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ ىوٟ فضاع املطازبٞ بالني اهػالسكٞ ٗاملطالتأًِني     
                                                                                        سٚالالح تتالال٘ىل اهػالالسكٞ إخازٝ اهعٌوٚالالات اهتأًِٚٚالالٞ هٚلالالْ٘ فدسٓالالا ُطالال ٞ ًالالّ اهفالالا٢ض 

                                                  بٞ  فاملطازب اهػسكٞ ٗزب املالاي املطالتأًِْ٘  ًٗالاي                           اهتأًٚين ٗتلْ٘ برهم ًطاز
                                                                                املطازبٞ ٓ٘ ا٪قطاط اجملٌعٞ  فٚعٌى بٔا ٗٙدٙسٓا  ًٗالا ٙت قالٟ ًِٔالا بعالد اقتطالاع      
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                                                                             اهتع٘ٙطات ٗاملصالسٗفات ٙالتٌشض زحبالا  لاهصالا  هعقالد املطالازبٞ بالني اهطالسفني         
  . (16 )                                   ٗٙلْ٘ بٌِٚٔا ىوٟ اهِط ٞ املتفا ىوٚٔا

                                              سٙقالٞ زيالٍ اُتػالاز اهعٌالى بٔالا د غالسكات                                   ٗمل فدد ًّ قاي ء٘اش ٓالرٖ اهط 
                                                                                     اهتالالأًني املاهٚصٙالالٞ  بالالى ظبالالد فْ مجالالآ  اهفقٔالالا١ املعاصالالسّٙ ًِع٘ٓالالا ٗقالالاه٘ا      

                                                                   ٗذهم هعدٝ فض اب فٌٓٔا فْ اهفا٢ض اهتأًٚين هٚظ زحبا  بى ٓال٘ دالص١    (17 )      حبسًتٔا
                                                                         ًّ زفع املاي  ٨ٗ ػب٘ش هوٌطازب فْ ٙألر دص١ا  ًّ زفع املالاي  بالى ٓال٘ ًالاي     

     ملاي.          ممو٘ن هسب ا

المطمب الثالث: العالقة التعاقدية بين الشركة وصندوق التكافل الستثمار 
 أموال صندوق التكافل

                                                                           ٙت٘فس هد٠ اهػسكٞ ضٚ٘هٞ ُقدٙالٞ كال  ٝ بعالد مجالع ا٪قطالاط اهتأًِٚٚالٞ ممالا        
                                                                         ميلِٔا ًّ اضتجٌازٓا ٗاملتادسٝ بٔا  هلّ ٨ بد ًّ ٗد٘خ صٚ ٞ تعاقدٙالٞ دالا٢صٝ   

                               ٍ                      ٨ضتجٌاز بٔرا املالاي ٗذبقٚالا ىا٢الد صبالٍص  ٗقالد ٗصالى             ُ   ِّ             غسىا  ُتٌلِّّ اهػسكٞ ًّ ا
                        فْ اضالت ِك ىالّ فدالسٝ      -                             كٌالا ضال ا اإلغالازٝ إىل ذهالم    -                      ا٪ًس بال عض اهػالسكات   

                                                                             اه٘كاهٞ د إخازٝ اهعٌوٚات اهتأًِٚٚٞ ٗاكتفك باهعا٢د ًّ اضتجٌازات فً٘اي اهصِدٗق 
ٍ     ٍ ملا تدزٖ ىوٚٔا ًّ ىا٢د ك ٍ  ٗصبٍص.                          

                                          ٞ ٨ فضاضالٚٞ د اهتالأًني اهتلالافوٛ  فٔالٛ      ُ                                  ُٗتعد ٓرٖ اهع٩قٞ اهتعاقدٙالٞ ثاُ٘ٙال  
                                                                                هٚطك ًّ صو ٕ كٌا ٓال٘ سالاي اهع٩قالتني اهتعاقالدٙتني اهطالابقتني  ٪ْ اه اٙالٞ ًالّ        
                                                                                   ٗدالال٘خ اهػالالسكٞ ذبقٚالالا اهتعالالاْٗ ٗاهتلافالالى بالالني املطالالتأًِني ًالالّ لالال٩ي إخازتٔالالا   
                                                                            هوعٌوٚات اهتأًِٚٚٞ  ٗٓرا ًتشقا باهع٩قتني اهتعاقدٙتني اهطابقتني  إ٨ فْ ا٨ضتصاخٝ 
           ُ                                                                   ًّ اهسب  ٨ ٌُِٙع غسىا  ًاخاَ ًػسٗىا   ٗاهِفظ اه ػسٙٞ تطو الٕ  كٌالا فْ د ذهالم    
                                                                           ذبفٚصا  ٗاضتقطابا  ٪صالشاب ز٦ٗع ا٪ًال٘اي ٨ضالتجٌاز فًال٘اهلٍ بطسٙالا غالسكات       
                                                               ُ              اهتأًني اهتلافوٛ ى٘ضا  ىّ ا٨ضتجٌاز بطسٙا غالسكات اهتالأًني اهتذالازٜ  فالُتٌل ّ     
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                                    افى  ٗتتٌوم بعض اهعا٢الد ًالّ ذهالم                                         اهػسكٞ ًّ ا٨ضتجٌاز د فً٘اي صِدٗق اهتل
                                                                                       بصالالٚ ٞ تعاقدٙالالٞ ًػالالسٗىٞ  فٚذتٌالالع هالالدٙٔا قصالالد إخازٝ اهعٌوٚالالات اهتأًِٚٚالالٞ بالالني   
                                                                          املطتأًِني ٗفلر ا٪دسٝ ىوٚٔا  ٗقصد ذبقٚا ىا٢د ًالاهٛ آلالس باضالتجٌاز فقطالاط     

                                                       اهتأًني  ٗهٚظ د ٓرا ًا ميِع غسىا   فٚذ٘ش ادتٌاع اهقصدّٙ.

                             ُ   ِّ              صالٚ تني ًالّ اهصالٚغ اهتعاقدٙالٞ اهاليت ُتٌلِّالّ                                  ٗقد ذكس اهفقٔا١ املعاصالسْٗ  
                                                                         اهػسكٞ ًّ ٓرا اهِ٘ع ًّ ا٨ضتجٌاز  ٗفقرتا صٚ ٞ ثاهجٞ مل فددٓا ىِد ًالّ كتال    

                                        د ٓرا اجملاي  ٗفٌٚا ٙأتٛ تفصٚى ٓرٖ اهصٚغ:

 األوىل: عقد مضاربة يف استجنار أموال صهدوق التلافل

     سكات                                                                   إْ ًالالّ فغالالٔس صالالٚغ ا٨ضالالتجٌاز د فًالال٘اي صالالِدٗق اهتلافالالى د غالال 
                                                                              اهتأًني اهتلافوٛ ىقد املطازبٞ  سٚح تعٌالى اهػالسكٞ ًطالازبٞ   فتلالْ٘ ىالا٩ً  د      
                                                                                   فً٘اي اهصِدٗق ٗٙلْ٘ ا٪لال  زبالا  هوٌالاي  فٚألالر ٓالرا اهعقالد ق٘اىالد املطالازبٞ         
                                                                             ٗفسلأًا  ًّٗ ذهم ضسٗزٝ ذبدٙد ُط ٞ غا٢عٞ ًالّ اهالسب  اهعا٢الد ًالّ اضالتجٌاز      

                                     ا  ًقط٘ىا  ٪ٜ ًٌِٔالا فٗ ُطال ٞ ًالّ          ٨ ً و   -               اهػسكٞ ٗاهصِدٗق-              ا٪ً٘اي هوطسفني 
                                                                          زفع املاي  ًّٗ فسلاَ املطازبٞ فٙطالا  فْ اهػالسكٞ ٨ تطالتشا ىوالٟ ىٌوالٔا د      
                                                                                   ا٨ضتجٌاز غ٣ٚا  إ٨ إذا ذبقا اهسب   فٚلْ٘ هلا اهِطال ٞ اهػالا٢عٞ املعوً٘الٞ ًِالٕ  ٗإذا     
                                                                           ٗددت لطازٝ ف٩ ٙتشٌؤا إ٨ صالِدٗق اهتلافالى باىت الازٖ زب املالاي. ٨ٗ فىوالٍ      

                                                          د د٘اش ٓرٖ اهصٚ ٞ اهتعاقدٙٞ ٗدعؤا د ىقد اهتأًني اهتلافوٛ.      ل٩فا  

 الجانية: عقد وكالة بأدر معلوم يف استجنار أموال صهدوق التلافل

                                                                      إْ ًّ صالٚغ ا٨ضالتجٌاز د فًال٘اي صالِدٗق اهتلافالى د غالسكات اهتالأًني        
                                                                                      اهتلالالافوٛ ىقالالد اه٘كاهالالٞ بالالأدس ًعوالالَ٘  سٚالالح تعٌالالى اهػالالسكٞ د اضالالتجٌاز فًالال٘اي  

                                                                            ٗكاهٞ  فٚألر ٓالرا اهعقالد فسلالاَ اه٘كاهالٞ  ًٗالّ ذهالم فْ ٙلالْ٘ اهالسب                  اهصِدٗق 
ٍ    لاهصا  هوصِدٗق  ٗٙتشٌى اهصِدٗق اشبطازٝ د ًاهٕ ًا مل ٙلّ تقص  فٗ تعالٍد                                                                   
                                        ُ                                     ًّ اهػسكٞ  ٨ٗ تطتشا اهػسكٞ غ٣ٚا  إ٨ إذا ُُالص  د ىقالد اه٘كاهالٞ د ا٨ضالتجٌاز     

                           دس ميلالّ ات الاع ا٪ضالو٘بني                                                    ىوٟ فْ ٙلْ٘ هوػسكٞ فدسا  ًعوً٘ا   ٗهتشدٙد ٓرا ا٪
                                                                 اهورّٙ فغست إهٌٚٔا د ىقد اه٘كاهٞ إلخازٝ اهعٌوٚات اهتأًِٚٚٞ  ٌٗٓا:

                                : فْ تلْ٘ ا٪دسٝ ً و ا  ًقط٘ىا .    ا٪ٗي
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                                           : فْ تلْ٘ ا٪دسٝ ُط ٞ ضبدخٝ ًّ فقطاط اهتأًني.      اهجاُٛ

  -               كٌا ض ا بٚاُالٕ -                                                 ِٗٙ  ٛ اهتِ ٕٚ إىل فْ اشب٩ن اهفقٔٛ د ا٪ضو٘ب اهجاُٛ 
                                         ِٓا فٙطا   هلّ اهساد  د٘اشٖ هوٌعِٟ ُفطٕ.    ػبسٜ 

                                                                    ٗمما ِٙ  ٛ اإلغازٝ إهٕٚ فْ ٣ٚٓٞ اظاض ٞ ٗاملسادعٞ قالد دعوالك اهصالٚ تني    
           ( اهفقالسٝ    26                                                                     اهطابقتني ًتطالاٗٙتني ىوالٟ سالد ضال٘ا١ سٚالح قاهالك د املعٚالاز زقالٍ )        

                                                                   اهع٩قٞ بني اهػسكٞ ٗصِدٗق محوٞ اه٘ثا٢ا ٓٛ ى٩قالٞ اه٘كاهالٞ ًالّ سٚالح      =     /ف(:  4 )
         ٗد ٓالرا     +                                                            فًا ًّ سٚح ا٨ضتجٌاز فٔٛ ى٩قٞ ًطالازبٞ فٗ ٗكاهالٞ با٨ضالتجٌاز          اإلخازٝ 

                                                                               إغازٝ ًّ اهل٣ٚٞ إىل فْ هوػسكٞ فْ ربتاز اهصٚ ٞ اهيت تسآالا ًِاضال ٞ ٗفالا ظسٗفٔالا     
             ٗاستٚاداتٔا.

 الجالجة: عقد القرض

             ُ   ِّ                                                              ًّ اهصٚغ اهاليت ُتٌلِّالّ اهػالسكٞ ًالّ اضالتجٌاز فًال٘اي صالِدٗق اهتلافالى ىقالد          
                                                             تقالالرتث اهػالالسكٞ اهطالالٚ٘هٞ اهِقدٙالالٞ املتالال٘فسٝ د اهصالالِدٗق                           اهقالالسث  ًٗفالالاخٖ: فْ  

                                                                           ٗتطتجٌسٖ د اجملا٨ت امل اسٞ  فتألالر ٓالرٖ اهصالٚ ٞ فسلالاَ اهقالسث ًالّ سٚالح        
                                                                           ضٌاْ املاي املقرتث  ففٛ ساهالٞ اشبطالازٝ فٗ اهلال٩ن ٗهال٘ بمسفالٞ  اٗٙالٞ تطالٌّ        

                                                                      اهػسكٞ املاي املقرتث كا٩ً   هلِٔا د املقابى ربتص باهعا٢د ٗاهسب  كا٩ً .

                                                                 هلّ ٨ بد ًّ ذبقا اهتقابض بني اهصِدٗق ٗاهػسكٞ  فٚخسز املاي ًج٩  ًالّ  
                                                                      اسبطاب املصالسد هوصالِدٗق إىل اسبطالاب املصالسد هوػالسكٞ؛ هٚتشقالا اهقال ض        

                                                              اهفعوٛ  ٗتتش٘ي ٙد اهػسكٞ ىوٟ ٓرا املاي ًّ ٙد فًاُٞ إىل ٙد ضٌاْ.

                                                                       إ٨ فْ ٓرٖ اهصٚ ٞ ي  ًعٌال٘ي بٔالا ٗمل فدالدٓا ىِالد فسالد ممالّ كتال  د       
                                                                             اهتأًني اهتعاُٗٛ  ٗهعى ذهالم ٙعال٘خ إىل فْ اهػالسكات ٨ تسيال  د ضالٌاْ املالاي        
                                                                             هلّ ه٘ يسسالك د اه شال٘خ ٗاملوتقٚالات اهعوٌٚالٞ؛ ٪ًلالّ تالدازع دالدٗآا ًالّ         

                 اهِاسٚٞ اهعٌوٚٞ.

                                                                            ٗبٔالالرا فكالالْ٘ قالالد فمتٌالالك اهلالال٩َ د ي ٚعالالٞ اهع٩قالالٞ اهتعاقدٙالالٞ د غالالسكات 
                           ا ًِشصالالسٝ د ثالال٩خ ى٩قالالات                                                     اهتالالأًني اهتلالالافوٛ ٗفيالالسان اهعقالالد  سٚالالح ٗدالالدتٔ 

                                                                               تعاقدٙٞ  إ٨ فْ اه عض قد فضان ى٩قالٞ زابعالٞ ٗٓالٛ ى٩قالٞ ًػالازكٞ ٗتلالْ٘ بالني        
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٘نْ ٓرٖ اهع٩قالٞ اهػالسكٞ ُفطالٔا                     املطآٌني فُفطٍٔ                       إ٨ فُالين فدالد فْ    (18 )    ُ   ن                               سٚح ُتل
                                                                              ٓرٖ اإلضافٞ ي  ٗدٚٔٞ هلُ٘ٔا لازدٞ ىّ ً٘ض٘ع اهتالأًني اهتعالاُٗٛ  ٗهالرا فإُٔالا     

                                                                   تألر فسلاَ اهػسكٞ  ف٩ تست ط بػلى ً اغس مب٘ض٘ىِا  فأىسضك ىّ ذكسٓا.  

                                                                              ٗٙالركس بعطالالٍٔ ى٩قالٞ تعاقدٙالالٞ فلالس٠ يسفآالالا املطالتأًِْ٘ ٣ٚٓٗالالٞ زقابٚالالٞ     
                                        هلِين ٨ فدد ٓرا اهسفٜ ضدٙدا   ٪ُٔالا   (19 )                                  متجؤٍ  ٗٓٛ ىقد ٗكاهٞ ىوٟ ٓرا اهِش٘

                                                                                 هٚطك ًّ صو  ىقد اهتالأًني اهتلالافوٛ  بالى ٓالٛ دٔالٞ زقابٚالٞ تِػالأ ًالّ صبٌال٘ع          
                                               فالال٩ تِشالالسن ىالالّ ياٙالالٞ اهتالالأًني اهتلالالافوٛ                                            املطالالتأًِني ملساق الالٞ فىٌالالاي اهػالالسكٞ 

                                  ًد٠ ضسٗزٝ ٗد٘خٓا  د امل شح اهجاُٛ.   ىّ              ٗضأذبدخ ىِٔا ٗ

                                            اهعقد ٗه٘ كاُك كرهم ه٘دال  اىت الاز اهل٣ٚالٞ                                ٗٓٛ بٔرا اهِش٘ هٚظ يسفا  د
                                                                                        اهػسىٚٞ يسفا  د اهعقد هلُ٘ٔالا دٔالٞ زقابٚالٞ فٙطالا   بالى إْ خٗزٓالا اهسقالابٛ فدالد٠         
                                                                             ٗفُفع ٗفض ط  ًٗع ذهم مل ٙلّ ٗد٘خٓالا ً ِٚالا  ىوالٟ ى٩قالٞ تعاقدٙالٞ تالدلى د       
                                                                             صو  ىقد اهتأًني اهتلافوٛ  زيٍ فْ اهػسكٞ ت٧ضظ ٗد٘خٓا بطسٙالا اهتعاقالد. ٗهالرا    

                                                                               فكجس اه اسجني مل ٙ٘زخٗا ٓالرٖ اهع٩قالٞ اهتعاقدٙالٞ ضالٌّ اهع٩قالات اهتعاقدٙالٞ د            فإْ
                 اهتأًني اهتلافوٛ.

                                                                                ٗبعد بٚاْ فيالسان اهعقالد د اهتالأًني اهتلالافوٛ ٗاهع٩قالات اهتعاقدٙالٞ بٚالٍِٔ         
                                                                        فُتقى اآلْ إىل بٚاْ اهط٘ابط ٗا٪ضظ اهيت ػب  ات اىٔا د فُػطٞ غالسكات اهتالأًني   

              امل شح اهجاُٛ.                   اهتلافوٛ ٗفىٌاهلا د 

 املبحح الجاني: ضوابط عنل شركات التأمني التلافلي

ُ                                                                         ُتعد غسكات اهتأًني اهتلافوٛ بد٩ٙ  غسىٚا  هوتأًني اهتذازٜ  ٗهرا كالاْ ٨ بالد   
                                                                                      ًّ ًساىالاٝ اهق٘اىالد ٗا٪ضالظ ٗاهطال٘ابط املتعوقالٞ باهفقالٕ اإلضال٩ًٛ ىًٌ٘الا  ٗبفقالٕ          
                                                                   املعا٩ًت لص٘صا  ستٟ ٙص  ٗصف اهػسكات باهػسىٚٞ  فأىسث ِٓالا اهطال٘ابط   

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
                                                                                        ٗممّ ذكس ٓرٖ اهع٩قٞ اهتعاقدٙٞ ضالٌّ ىقالد اهتالأًني اهتلالافوٛ ٣ٚٓالٞ اظاضال ٞ ٗاملسادعالٞ          -18

     /ف(. 5 )            ( فقسٝ زقٍ  37                             املاهٚٞ اإلض٩ًٚٞ د املعٚاز زقٍ )          هو٧ٌضطات
                                                                             ص اغ  فمحد ضبٌد  اه٘ضع املٔين ٗا٨قتصاخٜ هصِاىٞ اهتأًني اهتعاُٗٛ د اهعامل اهعسبالٛ     -19

  . : ص
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                         وٟ غسكات اهتأًني ات اىٔا:                                        ٗا٪ضظ املتعوقٞ باهتأًني اهتلافوٛ  اهيت ػب  ى

 ااألول: صياغة عقود التأمين صياغة توضح العالقات التعاقدية فيه
                                                                            إْ ًالّ فٓالالٍ اهطالال٘ابط اهالاليت ػبالال  ًساىاتٔالالا د غالالسكات اهتالالأًني اهتلالالافوٛ  
                                                                          صٚايٞ ىق٘خ اهتأًني صٚايٞ ت٘ض  اهع٩قات اهتعاقدٙٞ اهيت ض ا بٚأُالا د امل شالح   

                                                       قالٞ اهتعاقدٙالٞ بالني املطالتأًِني ٗصالِدٗق اهتلافالى                                      اهطابا  ف٩ بد ًّ بٚاْ ُال٘ع اهع٩ 
                                                                                  حبٚح ٙعٔس دوٚا  د اهعقال٘خ ٗاهِعالاَ ا٪ضاضالٛ هوػالسكٞ ٗه٘ا٢شٔالا ًعِالٟ اهتلافالى        

                                                     ٗذهم ًّ ل٩ي اهِص ىوٟ فْ اهقطط اهرٜ ٙدفعٕ املطالتأًِْ٘                       ٗاهتعاْٗ د اهتأًني
            ا بٚأُالا:  ُ                                                                    ُٙعد تربىا  هعٌَ٘ املطتأًِني  ٗذهم بالتٚاز إسد٠ صٚغ اهتعاقالد اهاليت ضال    

          فٗ اه٘قف.              فٗ اهتِآد                فٗ اهل ٞ بع٘ث               اهتربع اه٩شَ

                                                                            ٨ٗ بد فٙطا  ًّ بٚاْ اهصٚغ اهتعاقدٙالٞ ا٪لالس٠  ٗٓالٛ اهع٩قالٞ بالني اهػالسكٞ       
                                                                           ٗصِدٗق اهتلافى إلخازٝ اهعٌوٚات اهتأًِٚٚٞ  سٚح ػب  اهِص ىوٟ فُٔا ٗكاهٞ ضال٘ا١  

   ٛ                        صالٚ ٞ املطالازبٞ ىوالٟ                                                              بأدس فٗ بدْٗ فدس  ٨ٗ ٙص  التٚاز اهصالٚ ٞ اهجاُٚالٞ ٗٓال
                                                                            ُط ٞ اهفا٢ض اهتأًٚين هعدَ د٘اشٓا ىِد ازبٌٔ٘ز ا٪ىعٍ ًالّ اهفقٔالا١ املعاصالسّٙ     
                                                                                       فًا اهػا اهجالاُٛ ًالّ اهع٩قالٞ بٌِٚٔالا إلخازٝ ا٨ضالتجٌاز  فاهػالسكٞ طبال ٝ بالني صالٚ ٞ          
                                                                         املطازبٞ فٗ اه٘كاهٞ  ًع إًلاُٚٞ التٚاز فضو٘ب اهقسث كٌا ض ا اإلغازٝ إىل ذهم.

                                                             سكٞ ىِالد التٚازٓالا هصالٚغ اهع٩قالات اهتعاقدٙالٞ اهالج٩خ فْ                      ٗػب  ىوالٟ اهػال  
                                                                             تػاٗز اهل٣ٚٞ اهػسىٚٞ د ذهم  فتختاز ا٪ُط  ٗا٪صالو  هلالا  ٗمبالا ٙتفالا ًالع زفٜ      

               اهل٣ٚٞ اهػسىٚٞ.

 الثاني: الفصل بين أموال المساهمين وأموال المستأمنين
                                                                           فٗد ك اهقال٘اُني فْ ٙتخالر اهقالا٢ٌْ٘ ىوالٟ فىٌالاي اهتالأًني غاللى اهػالسكٞ         

                                                             ٗىوٕٚ فإْ زفع ًاي اهػالسكٞ ى الازٝ ىالّ فضالٍٔ املطالآٌني       (20 )              املطآٌٞ اهعاًٞ

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
                             ُ                                                    ٗاهط   د ذهم فْ فىٌاي اهتأًني ُتعد ًّ املػازٙع اهل  ٝ  ف٩ بد فْ تتخر غاللى اهػالسكٞ     -20

                                                                                          املطآٌٞ اهعاًٞ اهيت ٙلالْ٘ زفع ًاهلالا كال  ا  خبال٩ن بالاقٛ فُال٘اع اهػالسكات كاهػالسكٞ ذات         
                                                                           املط٧ٗهٚٞ اظدٗخٝ سٚح ٙلْ٘ زفع ًاهلا ضبدٗخا  ٨ ٙتِاض  ًع سذٍ املػسٗع كٌالا ٓال٘   
= 
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                                                                              فٚٔا  ٗياه ا  ًا ٙتذاٗش زفع ًاهلا امل٩ٙني  فتعٌى غالسكٞ اهتالأًني ىوالٟ اضالتجٌاز     
                 ازٝ ىالّ فقطالاط                                                                زفع املاي ٓرا  إضافٞ إىل اضتجٌاز فًال٘اي املطالتأًِني  ٗٓالٛ ى ال    

                                  طتأًِني تتلالْ٘ ًالّ ٗضالعني  ا٪ٗي:                           بٚاْ فْ ى٩قٞ اهػسكٞ بامل                اهتأًني  ٗقد ض ا 
                                                                                    ٗكٚى بالأدس د إخازٝ اهعٌوٚالات اهتأًِٚٚالٞ  ٗاهجالاُٛ: ًطالتجٌس ٪ًال٘اي املطالتأًِني         
                                                                     ٗٓٛ د كى ا٪س٘اي ٨ متوم فً٘اهلٍ ٨ٗ تتصسن بٔالا إ٨ حبلالٍ كُ٘ٔالا ٗكال٩ٚ      
                                                                             بأدس د اهِػاط اهتأًٚين  فٗ ٗك٩ٚ  باىت از املطازبٞ د اهِػالاط ا٨ضالتجٌازٜ  فال٩    

                                                                              ش س٣ِٚر اهتصسن بٔا باىت از فُٔالا ًاهلالٞ كٌالا ٓال٘ سالاي فًال٘اي املطالآٌني           ػب٘
    .   (21 )                                                               فلاْ ٨ بد س٣ِٚر ًّ اهفصى اهتاَ بني فً٘اي املطآٌني ٗفً٘اي املطتأًِني

                                                                     ٗهرا كاْ ًّ اهطسٗزٜ إػباخ صِدٗق ٙلالْ٘ هالٕ غخصالٚٞ اىت ازٙالٞ ٗذًالٞ      
                      ل٩هالٕ ًالّ اهتعاًالى                                                         ًاهٚٞ ًطتقوٞ ميجى املطتأًِني ٗفً٘اهلٍ؛ هتتٌلّ اهػسكٞ ًّ

                                                                ًع فً٘اي املطتأًِني  ٗتت٘ىل اهػسكٞ إخازتٕ باه٘كاهٞ اهيت ض ا بٚأُا.

                                                                     ٗإذا ًا فزاخت اهػسكٞ اضتجٌاز املاهني د ًػسٗع اضتجٌازٜ ٗاسالد فال٩ بالد    
                     ٗتلالْ٘ اهػالسكٞ    (22 )                                                          ًّ اهفصى بني املاهني ب ٚاْ ُطال ٞ كالى ًٌِٔالا بعقالد غالساكٞ     

                                        اهلالالٞ ٗد ًالالاي املطالالتأًِني باىت ازٓالالا                                          ىاًوالالٞ د ًالالاي املطالالآٌني باىت ازٓالالا ً 
         ًطازبا .

 الثالث: عدم جواز تممك الشركة الفائض من أقساط التأمين
                                                                    ٨ ػب٘ش فْ تتٌوم اهػسكٞ اهفا٢ض ًّ فقطاط اهتأًني د ُٔاٙٞ اهطِٞ املاهٚالٞ  

          بالى ٓالٛ                                                                             بعد ا٨ُتٔا١ ًّ خفع اهتع٘ٙطات؛ ٪ُٔا هٚطك ًاهلالٞ هلالرٖ ا٪ًال٘اي فصال٩     
                                                              فٚٔا  ٗٓرا ٓ٘ د٘ٓس اهفسق بِٚٔا ٗبني غالسكٞ اهتالأًني اهتذالازٜ                   ٗكٚى د اهتصسن 

                                                                        سٚح متوم غسكٞ اهتأًني اهتذازٜ اهفا٢ض مما دعى اهعقد ًعاٗضالٞ فلالاْ اهقال٘ي    

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
= 

                     . لصُالٞ  خ. ٓٚالجٍ       563                                                  اهتأًني. اُعس: اهعلٚوٛ  خ. ىصت  اهػسكات اهتذازٙالٞ               اسباي د فىٌاي 
  .   573                                              اهػسكٞ ذات املط٧ٗهٚٞ اظدٗخٝ ٗتأصٚؤا اهػسىٛ  ص 

                                         ( ٣ٚٓٞ اظاض ٞ ٗاملسادعٞ هو٧ٌضطات املاهٚالٞ   3 / 6        ( فقسٝ )  37                         اُعس: املعٚاز اهػسىٛ زقٍ )  -21
         اإلض٩ًٚٞ.

  .   498                            ٔٚٞ املعاصسٝ ٗا٨قتصاخ اإلض٩ًٛ                                   اُعس: اهطاه٘ع  ً٘ض٘ىٞ اهقطاٙا اهفق  -22
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                                                                              بتشسمئا هتشقا اه سز. فًا د غسكٞ اهتأًني اهتلالافوٛ فال٩ متوالم فقطالاط اهتالأًني      
  .                                                      بأٜ ساي ستٟ ٗه٘ فاث ًِٔا ً اهغ ك  ٝ بعد ضداخ اهتع٘ٙطات

 (23)الرابع: تكوين االحتياطات من الفائض التأميني
                                                                              فٗد الالك اهقالال٘اُني ىوالالٟ غالالسكات اهتالالأًني ىًٌ٘الالا  إػبالالاخ استٚالالايٛ ىالالاَ      
                                                                                ٗاستٚايات لاصٞ فلالس٠ هلالى ُال٘ع ًالّ فُال٘اع اهتأًِٚالات؛ ٪دالى ضالد فٜ ىذالص          
                                                                                 ضبتٌى د فٜ ضِٞ ًالّ اهطالِني  إذ قالد ٙالأتٛ ىوالٟ اهػالسكٞ شًالاْ ٨ تفالٛ فقطالاط          

                                  اهتأًني باهتع٘ٙطات املطو٘بٞ ًِٔا.  

                                اهتالأًني اهتلالافوٛ لص٘صالا  إىل                                            ٗتوذأ غسكات اهتالأًني ىًٌ٘الا  ٗغالسكات   
                                                                              إػباخٓا ًّ زفع ًاهلا اشباص ىِالد بداٙالٞ ُػالأتٔا  ٗملالا كاُالك غالسكات اهتالأًني        
                                                                       اهتلافوٛ ٨ تتشٌى فٜ تع٘ٙض ًّ زفع ًاهلا هلْ٘ اهع٩قٞ بِٚٔا ٗبني املطالتأًِني  
                                                                          ى٩قٞ ٗكاهٞ بأدس ًعوَ٘  داش هلا اضت داي ٓرٖ ا٨ستٚايات امللُ٘ٞ ًالّ زفع ًالاي   

                                                  س٩ي استٚايات فلس٠ ًلأُا ًلُ٘ٞ ًّ اهفا٢ض اهتأًٚين.         اهػسكٞ ٗإ

                                                                           ٗقالالد فدالالاش اهفقٔالالا١ املعاصالالسْٗ فْ ربصالالص إخازٝ اهػالالسكٞ ٓالالرا اهفالالا٢ض   
                                                                        كاستٚايٛ ىاَ فٗ فٙٞ استٚايات فلس٠ قالد ذبتادٔالا د ساهالٞ سصال٘ي ىذالص د      
                                                                        صِدٗق فً٘اي املطتأًِني د فٙٞ ضِٞ ًّ اهطِني  ٗٙعد ٓرا تربىا  ًالّ املطالتأًِني   

                      أتٛ بعدٍٓ ًّ ًطتأًِني.    ملّ ٙ

الخامس: االقتراض لسد العجز المحتمل عن دفع التعويضات والسداد 
 من الفائض التأميني

   إْ -                                                                  إذا مل تف ا٪قطاط اهتأًِٚٚٞ ٗا٨ستٚايات امللُ٘ٞ ًّ اهفالا٢ض اهتالأًٚين   
٘ا ٓالرا     -    ٗددت                                                                    بدفع اهتع٘ٙطات اه٩شًٞ  فإْ املطتأًِني ٍٓ ًّ ِٙ  ٛ فْ ٙتشٌوال

           ًطالاه تٍٔ    -          د اه اهال  -                                           اط ذهم د اهعقد إْ فًلّ  هلالّ قالد ٙتعالرز              اهعذص باغرت
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

                                                                                ٙقصد باهفا٢ض اهتأًٚين: ًا ٙت قٟ ًّ فقطاط اهتأًني بعد سطٍ اهتع٘ٙطات ٗاهِفقات ٗفدسٝ   -23
                                                                                           اه٘كاهٞ  ٗٙطان إهٚٔا اهِط ٞ املطتشقٞ ًّ ى٘ا٢د اضتجٌاز فقطاط اهتأًني. اُعالس: سٚالدز  ٓٚالجٍ     

  . 5                                        اهفا٢ض اهتأًٚين ًٗعاٙ  استطابٕ ٗفسلإً  ص
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                                                                      بتشٌى ٓرا اهعذص  فتوذأ اهػسكٞ إىل ا٨قرتاث ًّ زفع ًاهلا فٗ ًّ ا٨ستٚايالات  
                                                                            امللُ٘ٞ ًّ زفع ًاهلا  هلّ ِٙ  الٛ فْ ٙلالْ٘ ذهالم ىوالٟ ضال ٚى اهقالسث اسبطالّ        

  . (24 )                                                     هتطرتخ امل وغ املقرتث ًّ اهفا٢ض اهتأًٚين د اهطِ٘ات اهتاهٚٞ

 السادس: توزيع الفائض التأميني عمى المستأمنين
         كوالٕ فٗ  -                                                      إذا ٗددت اهػسكٞ فْ اهفا٢ض اهتأًٚين ٨ ذبتاز إهٕٚ د ربصٚصٕ 

                                                                     كاستٚايات ىاًٞ فٗ لاصٞ  فٚذ  س٣ِٚر فْ تسخ ٓالرا اهفالا٢ض إىل ًاهلٚالٕ      -    بعطٕ
                                                                                 فٜ املطتأًِني  هلالّ غالسكات اهتالأًني اهتلالافوٛ التوفالك د كٚفٚالٞ اهالسخ  فالرٓ          

                                   إىل فْ ٙالال٘شع اهفالالا٢ض ىوالالٟ مجٚالالع    -                                     كػالالسكٞ اهتلافالالى هوتالالأًني اهوٚ ٚالالٞ -        بعطالالٔا 
                                                                     بِط ٞ فقطائٍ ًّ ي  تفسقٞ بني ًالّ ُالصي بالٕ اشبطالس فألالر تع٘ٙطالا                  املطتأًِني

                              كاهػالالسكٞ اإلضالال٩ًٚٞ اهقطسٙالالٞ -                                                   ٗبالالني ًالالّ مل ٙألالالر غالال٣ٚا   ٗذٓالال  اهالال عض اآللالالس 
                        ٗت٘ضالط فسٙالا بالني                                                        إىل ىدَ إىطا١ ًّ فلر غال٣ٚا  ًالّ اهتعال٘ٙض ًطوقالا       -      هوتأًني

                                                                                اهق٘هني فرٓ  إىل ىدَ إىطا١ ًّ فلالر تع٘ٙطالا  ٙصٙالد ىٌالا خفعالٕ ًالّ فقطالاط فٗ        
                                                                             ٙطإٗٙ  فًا إذا قى اهتع٘ٙض ىٌا خفعٕ فٚألر ًّ اهفا٢ض بِط ٞ ًا بقٛ بعالد لصالٍ   

  . (25 )                                                             ًا فلرٖ مما خفعٕ ٗٓرا ًا ذٓ ك إهٕٚ غسكٞ اهتأًني اإلض٩ًٚٞ ا٪زخُٚٞ

                                            ٘اي كوالٔا  إذ هالٚظ د ذهالم ضبعال٘ز غالسىٛ؛                             ٗفز٠ فْ ا٪ًس دا٢ص د ا٪س
                                                                                ٪ْ اهتربع ػب٘ش فْ ٙلْ٘ ًقٚدا  كٌا ػب٘ش فْ ٙلالْ٘ ًطوقالا   فٚذال٘ش تقٚٚالد اهتالربع      

                             ٗػبال٘ش فْ ٙلالْ٘ اهتالربع    -        إْ ٗدالد -                                      بأْ ًّ فلر تع٘ٙطا  ٨ ٙألر ًّ اهفالا٢ض  
                                                                            ًطوقا  ف خ اهفا٢ض هوذٌٚع بِط ٞ ًا خفعٖ٘ ًّ فقطاط  ٨ٗ ٙص  فْ ٙقالاي: إْ سالا   

     (26 )                                                                ٜ فلر تع٘ٙطا  مل ِٙقطع د املاي ف٩ ػب٘ش ًِعٕ ًّ ا٪لالر ًالّ اهفالا٢ض      اهر
                                                      َِ                                   فأق٘ي: بى إْ سقٕ قد اُقطالع بألالر ًالا خفعالٕ ٗشٙالاخٝ ٗٓال٘ قالد َقِ الى باُقطالاع سقالٕ           
                                                                               باهػسط  فٔ٘ ًّ اهػسٗط ازبالا٢صٝ د ٓالرا اهعقالد ٨ٗ ٙال٧ثس د اهعقالد  ٗاهلل تعالاىل       

        فىوٍ.  
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

                             . غالال    املعالالا٩ًت املاهٚالالٞ     498                                                            اُعالالس: اهطالالاه٘ع  ً٘ضالال٘ىٞ اهقطالالاٙا اهفقٔٚالالٞ املعاصالالسٝ     -24
  .   536        املعاصسٝ 

  .   533                            غ    املعا٩ًت املاهٚٞ املعاصسٝ   -25
  .   533             املسدع اهطابا   -26
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                                   ًالالع اهفالالا٢ض اهتالالأًٚين د اهِعالالاَ                                             ِٗٙ  الٛ فْ ذبالالدخ اهػالالسكٞ فٗدالالٕ اهتعاًالى   
                                                                                 ا٪ضاضٛ بعد ًػاٗزٝ اهل٣ٚٞ اهػالسىٚٞ  فتختالاز اهػالسكٞ ا٪ُطال  ٗا٪صالو  هلالا ٗمبالا        

                           ٙتفا ًع زفٜ اهل٣ٚٞ اهػسىٚٞ.

 السابع: التصرف باالحتياطات والفائض التأميني في حال انتهاء الشركة
      ٌ   ني                                                                     د ساي اُتٔا١ اهػسكٞ ٪ٜ ضال   ًالّ ا٪ضال اب  فإُالٕ ٨ ػبال٘ش هوٌطالآ

  ُّ                                                                      متوُّم اهفا٢ض اهتأًٚين ٗا٨ستٚايات اهيت مجعتٔا اهػسكٞ ًِٕ  ٨ٗ ػبال٘ش فٙطالا  فْ   
ُ                                                                        ُتصسن ٓرٖ ا٪ً٘اي هطداخ اهدْٙ٘ املطتشقٞ ىوٟ اهػسكٞ ًّ ي  اهتع٘ٙطالات كٌالا   
                                                                           ه٘ كاْ ض   اُتٔا١ اهػسكٞ إف٩ضٔا؛ ٪ْ ٓرا اهفا٢ض اهتأًٚين ٗا٨ستٚايات امللُ٘الٞ  

                       ٓٛ ًوم هعٌَ٘ املطتأًِني.                         ًِٕ هٚطك ممو٘كٞ هوػسكٞ بى 

                     ُ  م                                           ٗبِا١ ىوٟ ذهم ٗد  فْ ُتسمخ  ٓرٖ ا٪ً٘اي إىل املطتأًِني  هلّ ذهم ًتعالرز  
                                                                       د اه اه ؛ ٪ْ اهػسكٞ مجعك ٓرٖ ا٨ستٚايات ل٩ي ضالِني ىٌسٓالا  ٗقالد ت الد ي     
                                                                        املطتأًِْ٘ ٗت  ٗا د كى ضالِٞ ٗٙصالع  ذبدٙالد فغخاصالٍٔ ٗفُصال تٍٔ د ٓالرا       

                                                     فع ٪سد فٗدٕ اشب  إذ إُٔا تربع ًالّ ا٪صالى  ٗٓالرا ًالا                        ُ  ا٨ستٚايٛ  فا٪ٗىل فْ ُتد
                                                ُصك ىوٕٚ غسكات اهتأًني اهتلافوٛ د اهِعاَ ا٪ضاضٛ.

الثامن: رصد الفائض التأميني لصالح المشتركين المجددين بحسمه من 
 مبمغ االشتراك

                                                                    ذٓ ك بعض غسكات اهتأًني اهتلالافوٛ إىل زصالد اهفالا٢ض اهتالأًٚين هصالا       
                                                                 ّ ٨غرتاكاتٍٔ اهتأًِٚٚالٞ د اهالدٗزٝ اهتاهٚالٞ  ٗذهالم حبطالٌٕ ًالّ                   املػرتكني اجملدخٙ

                                                                           ً وغ ا٨غرتان املطالتشا د اهالدٗزٝ ازبدٙالدٝ  ٗد ساهالٞ ىالدَ دبدٙالد املطالتأًّ        
                           . ٨ٗ فز٠ ًا ميِع ذهم غسىا . (27 )       ُ                         ٨غرتاكٕ ُٙدفع إهٕٚ ُصٚ ٕ ًّ اهفا٢ض

               هوتعاًالى ًالع                                                          ٗمما ِٙ  ٛ اإلغازٝ إهٕٚ فْ هوػسكٞ فْ تتخ  ًا تػا١ ًّ يسق 
                                    اهل٣ٚالٞ اهػالسىٚٞ د ذهالم  فتختالاز       ٝ                                                  اهفا٢ض اهتأًٚين اهاليت ضال ا بٚأُالا بعالد ًػالاٗز     

                                               ا٪ُط  ٗا٪صو  هلا ٗمبا ٙتفا ًع زفٜ اهل٣ٚٞ اهػسىٚٞ.
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

  . 9                                                                       اُعس: بّ ىٚد  خ. ضبٌد ىوٛ اهقسٜ  اهفا٢ض اهتأًٚين ًعاٙ  استطابٕ ٗفسلإً  ص  -27
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 التاسع: خضوع كافة أعمال الشركة ونشاطاتها وأسسها ألحكام الشريعة
       سلالاَ                                                                 ػب  ىوٟ اهقا٢ٌني ىوٟ غالسكٞ اهتالأًني اهتلالافوٛ اشبطال٘ع هلافالٞ ف     

                                                                          اهػسٙعٞ اإلض٩ًٚٞ اهيت مل تركس د ٓرا اه شح  سٚح إُالين مل فتعالسث ِٓالا هلافالٞ     
                                                                                     فسلالاَ اهػالسكات ىًٌ٘الا   بالالى اقتصالست ىوالٟ ًالا ٙتعوالالا بعٌالى غالسكات اهتالالأًني         
                                                                               ذبدٙدا   ٗمل فتعالسث ه  ٓالا ًالّ ا٪ىٌالاي باىت الاز فْ ضبالى حبجٔالا د يال  ٓالرا          

                    املعاصالسٝ ٗلص٘صالا                                                       امل٘ضع  كا٪ضظ ٗاهط٘ابط اهاليت ذبلالٍ ىٌالى اهػالسكات    
                                                                                     اهػالسكٞ املطالالآٌٞ اهعاًالٞ؛ ٪ْ غالالسكٞ اهتالأًني تتخالالر ٓالرا اهػالاللى ًالّ اهػالالسكات       
  ُ                                                                         فُٚ شح د فسلاَ فىٌاي اهػسكات املعاصالسٝ ىًٌ٘الا  ٗفىٌالاي اهػالسكٞ املطالآٌٞ      

    .   (28 )                       اهعاًٞ لص٘صا  د ً٘اضعٔا

 العاشر: وجود هيئة رقابة شرعية
                           ني اهتلالافوٛ ًِالر بداٙالٞ                                                  ػب  تعٚني ٣ٚٓٞ زقابالٞ غالسىٚٞ د غالسكات اهتالأً    

                                                                   ُػأتٔا  ٗتتلْ٘ اهل٣ٚٞ ًّ ًتخصصني د فقٕ املعا٩ًت ٗا٨قتصالاخ اإلضال٩ًٛ ٨   
                                                                           ٙقى ىدخٍٓ ىّ ث٩ثٞ  ممّ تتشقا فٍٚٔ ا٪ٓوٚٞ اهعوٌٚٞ ٗاشبالربٝ اهعٌوٚالٞ  ٗٙعال٘خ    
                                                                         فًس تعٍِٚٚٔ ٗفصؤٍ ٗق ٘ي اضتقا٨تٍٔ ٗذبدٙد ًلافمستٍٔ هوذٌعٚالٞ اهعًٌ٘ٚالٞ ٨   

                                                             اُا  ٨ضالالتق٩هلٍ  ٗتلالالْ٘ آزا٦ٓالالا ًوصًالالٞ هوػالالسكٞ  ٗتصالالدز                    جملوالالظ اإلخازٝ ضالالٌ
  . (29 )                 باإلمجاع فٗ ا٪يو ٚٞ

                                                                       ٗػبالال  اهالالِص ىوٚٔالالا د اهِعالالاَ ا٪ضاضالالٛ هوػالالسكٞ حبٚالالح ٙالالتٍ ذبدٙالالد   
                                                                          التصاصاتٔا ٗص٩سٚاتٔا د اهسقابٞ اهػسىٚٞ مبا ػبعؤا قاخزٝ ىوٟ اهقٚالاَ بتوالم   

                       تطالاىدٓا ىوالٟ ذهالم                                                          املٌٔٞ  ٗػب  تصٗٙدٓا بلافٞ اإلًلاُالات ٗاه٘ضالا٢ى اهاليت    
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

ٛ                      اُعس ًج٩ : اشبفٚالف    -28                                                                اهػالسكات د اهفقالٕ اإلضال٩ًٛ حبال٘خ ًقازُالٞ. اشبٚالاط  خ. ى الد                 ىوال
                                                                                               اهعصٙالص  اهػالسكات د اهػالسٙعٞ اإلضال٩ًٚٞ ٗاهقالاُْ٘ اه٘ضالعٛ. لصُالٞ  خ. ٓٚالجٍ  اهػالسكٞ ذات          

                                 املط٧ٗهٚٞ اظدٗخٝ ٗتأصٚؤا اهػسىٛ.
  .    498                                                                                        اُعس: اشبوٚفالٛ  زٙالاث ُاصالس  ٣ٚٓالات اهسقابالٞ اهػالسىٚٞ بالني اهِعسٙالٞ ٗاهتط ٚالا  ص            -29

                                  . ت٘صٚات ٧ًمتس اهتالأًني اهتعالاُٗٛ      431-   458                                      اهلفساٜٗ  خ. ى٘ن ضبٌ٘خ  اه ِ٘ن اإلض٩ًٚٞ 
         . ٣ٚٓالٞ   8                                                َ  ىٌاْ  ا٪زخْ  ُٗعٌٕ صبٌع اهفقٕ اإلض٩ًٛ اهدٗهٛ  ص    3151 / 5 /  54         املِعقد د 

   (. : / 6            ( فقسٝ زقٍ )  37                                                    اظاض ٞ ٗاملسادعٞ هو٧ٌضطات املاهٚٞ اإلض٩ًٚٞ املعٚاز زقٍ )
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                  ًّٗ فٍٓ فىٌاهلا:  

                                                                  ا٨غرتان ًع ًط٣٘هٛ اهػسكٞ د ٗضع  اذز اهعق٘خ ٗا٨تفاقالات ٗاهعٌوٚالات     . 1
                                                                        اهتأًِٚٚٞ ًالع املطالآٌني ٗاملطالتأًِني ٗي ٓالٍ  ٗد تعالدٙى ٗتطال٘ٙس ٓالرٖ        
                                                                             اهٌِاذز ىِد ا٨قتطا١ ٗذهم هوتأكالد ًالّ لوال٘ ٓالرٖ اهعقال٘خ ٗا٨تفاقالات ًالّ        

                                             ػب٘ش إلخازٝ اهػسكٞ ا٨ُفالساخ د ٗضالع فٜ  ال٘ذز                        اظع٘زات اهػسىٚٞ. ٨ٗ 
                                                                         هعقد فٗ اتفاقٚٞ فٗ ىٌوٚٞ ًّ ىٌوٚاتٔا خْٗ اهسد٘ع إىل ٣ٚٓٞ اهسقابٞ اهػسىٚٞ.

                                                                             ًسادعٞ ىٌوٚات اهػالسكٞ هوتأكالد ًالّ ًطابقتٔالا ٪سلالاَ اهػالسٙعٞ اإلضال٩ًٚٞ           . 2
                                         ٗذهم ًّ ل٩ي ا٨ي٩ع ىوٟ اه٘ثا٢ا ٗاملطتِدات.

                       ٙطو  ًِٔا اهفت٠٘ فٚٔا.                           إصداز اهفتا٠ٗ اهػسىٚٞ فٌٚا   . 3

                                                   تط٘ٙس فخا١ اهػسكٞ مبا ؼبقا امل١٩ًٞ هوٌتطو ات اهػسىٚٞ.  . 4

 الحادي عشر: إشراك المستأمنين في إدارة الشركة
                                                                   ذٓ  بعض اهفقٔا١ إىل ٗد٘ب إغالسان املطالتأًِني د إخازٝ اهػالسكٞ ٗذهالم     
                                                                      ًّ ل٩ي متجٚؤٍ د صبوظ إخازٝ اهػسكٞ  ٗاه اٙٞ ًّ ذهم اظافعالٞ ىوالٟ قصالد    
ْ  ًمِْالع املطالتأًِني ًالّ                                                                مْ                               اهتلافى ٗاهتعاْٗ اهالرٜ غالسع ٪دوالٕ اهتالأًني اهتعالاُٗٛ. ٗإ
                                                                             اهتٌجٚى د إخازٝ اهػسكٞ ٧ٙخٜ إىل اعبسان املقصد ا٪ضالاع ًالّ إُػالا١ اهػالسكٞ  إذ     
                                                                        قد ذبصس اهػسكٞ ًقصالدٓا د ذبصالٚى اهالسب  بالأكرب صال٘زٝ مملِالٞ فتطالعٟ إىل        

                                     طالازبٞ بالأً٘اي املطالتأًِني إىل فكالرب                                                 شٙاخٝ فدس اه٘كاهٞ  ٗزفع ُط تٔا ًّ فزبالاا امل 
                                                                                  قدز مملّ  فتطت ى اهػالسكٞ غاللى اهتالأًني اهتعالاُٗٛ هتشقالا اهالسب  بالأىوٟ خزدالٞ         

  . (30 )                                                           مملِٞ  ٗبٔرا تفقد اهػسكٞ ًصداقٚتٔا ك دٙى غسىٛ هوتأًني اهتذازٜ

                                                                             ٗقد اقالرتا اهال عض يسقالا  هتٌجٚالى املطالتأًِني د إخازٝ اهػالسكٞ  ًٗالّ ٓالرٖ         
  : (31 )     اهطسق

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
                                              . ًوشالٍ  خ. فمحالد ضالامل  اهتالأًني اهتعالاُٗٛ         534                           املعا٩ًت املاهٚالٞ املعاصالسٝ              اُعس: غ      -30

  .  4:                 اإلض٩ًٛ ٗتط ٚقاتٕ 
  .   494 / 3                                          اُعس: اهقسٖ خايٛ  اهتأًني اهتلافوٛ اإلض٩ًٛ    -31
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                                                              ٌطالتأًِني ٙلالْ٘ مبجابالٞ ازبٌعٚالٞ اهعًٌ٘ٚالٞ هلالٍ  فٚختالازْٗ                    تػلٚى صبوظ هو  . 1
٘ا فىطا١ د ازبٌعٚالٞ اهعًٌ٘ٚالٞ هوػالسكٞ  ثالٍ ربتالاز                                                                                   ىدخا  ضبدٗخا  ًٍِٔ هٚلُ٘

                               هٚلالالْ٘ ىطالال٘ا  د صبوالالظ إخازٝ    -                        اُتخابالالا  فٗ تعِٚٚالالا -                          ازبٌعٚالالٞ ٗاسالالدا  ًالالٍِٔ  
        اهػسكٞ.

       قطالاط                                                                          ٙتٍ التٚالاز ىالدخ ضبالدٗخ ًالّ املطالتأًِني ىوالٟ فضالاع ا٪كجالس خفعالا  ٪           . 2
                                                                             اهتأًني؛ هٚلُ٘٘ا فىطالا١ د ازبٌعٚالٞ اهعًٌ٘ٚالٞ هوػالسكٞ  ثالٍ ربتالاز ازبٌعٚالٞ        

                                هٚلْ٘ ىط٘ا  د صبوظ إخازٝ اهػسكٞ.  -                    اُتخابا  فٗ تعِٚٚا -      فسدٍٓ 

                                                                           التٚاز فكجس املطتأًِني خفعا  ٪قطالاط اهتالأًني؛ هٚلالْ٘ ىطال٘ا  د صبوالظ إخازٝ        . 3
        اهػسكٞ.

                     خْٗ إهالصاَ  إذ إْ د                                                           ٗاهرٜ ٙعٔالس هالٛ ىالدَ ٗدال٘ب ذهالم  بالى ِٙالدب إهٚالٕ         
                                                                             اهتػسٙعات ٗاهق٘اُني املِعٌٞ هوتأًني باإلضافٞ هل٣ٚٞ اهسقابٞ اهػسىٚٞ اه ِٟ ىّ ٓالرٖ  
                                                                                      اهسقابالالٞ. ٗٓالالرا ًالالا ُصالالك ىوٚالالٕ ٣ٚٓالالٞ املسادعالالٞ ٗاظاضالال ٞ هو٧ٌضطالالات املاهٚالالٞ    

  . (32 )       اإلض٩ًٚٞ

 الثاني عشر: آلية وضع شروط استحقاق التعويض
ّ                   ٗاإلباسٞ إ٨ ًا خّي اهدهٚى ىوٟ ًِعالٕ                             ا٪صى د اهعق٘خ ٗاهػسٗط اهصشٞ                 ( 33)     

                                                                                    ٗىوٕٚ ف٩ ٙ٘دد ًالا ميِالع غالسىا  ًالّ تقٚٚالد اضالتشقاق اهتعال٘ٙض ًٗ الاهغ اهتالأًني          
                                                                                 بػسٗط تِعٌٚٚٞ ٧ًخآا املِاضال ٞ بالني اهتعال٘ٙض ٗاهطالسز اهفعوالٛ  إ٨ فْ اهقالا٢ٌني       

   ّ                 هالرا ضالعك    (34 )                                                      ىوٟ غسكات اهتأًني ٙطٚقْ٘ ىوٟ املطتشقني بالأكرب قالدز مملال
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

   (. 8 / 6        ( فقسٝ )  37                  اُعس: املعٚاز زقٍ )  -32
                   اهػالسىٚٞ هوتالأًني                                 . اهصب   ى د اهلل  ًّ اهطال٘ابط     543 /  :3                              اُعس: ابّ تٌٚٚٞ  صبٌ٘ع اهفت٠٘    -33

  . 7           اهتلافوٛ  ص
                                               ُ                                  ٙعٔس ٓرا ا٪ًس دوٚا  د غسكات اهتأًني اهتذازٜ سٚح ُٙعد اهفا٢ض اهتأًٚين زحبا  لاهصالا      -34

                                                                                فًا غسكات اهتأًني اهتلافوٛ فا٪ًس طبتوف ُط ٚا   سٚح ٨ ٙعد اهفا٢ض زحبا  بى ٓ٘ مموال٘ن  
                                       اهتٌٔٞ ُعسٙالا   إ٨ فْ اهعقوٚالٞ اهاليت                                                      هعٌَ٘ املطتأًِني  هرا كاُك غسكات اهتأًني فبعد ىّ ٓرٖ 

ْ   -                                               ذبلٍ غسكات اهتأًني اهتلافوٛ تتعاًى باهٌِط ُفطالٕ                    ظِالا  ًِٔالا فْ     -                     د كالج  ًالّ ا٪سٚالا
                                                               ظباا اإلخازٝ ًست ط بازتفاع اهفا٢ض اهتأًٚين  ٗاغبفاث ً اهغ اهتع٘ٙض.
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                                                                        ت ٗاهقالال٘اُني إىل تقٚٚالالد ٗضالالع غالالسكات اهتالالأًني هػالالسٗط ٗاضالالتجِا١ات               اهتػالالسٙعا
                                                                           اضتشقاق اهتع٘ٙض  ٗاسبد ًّ اهت٘ضع فٚٔالا هتعطالف توالم اهػالسكات د اضالتعٌاي      

                                           . ٗٓ٘ فًالس ٙتفالا ًالع اهفقالٕ ٗاهتػالسٙع       (35 )                               ٓرا اسبا ٗاضت ٩هلٍ إلذىاْ املطتأًِني
        اإلض٩ًٛ.

 الثالث عشر: معيار تحديد قيمة التعويض
                                                        ٣ٚات اهػسىٚٞ ًعاٙ  ضبدخٝ هتشدٙد قٌٚالٞ اهتعال٘ٙض ُعالسا                ٗضعك بعض اهل
                               بني اهػسكٞ ٗاملطالتأًّ د تقالدٙس     -               د كج  ًّ ا٪سٚاْ-                  ملا ٙقع ًّ ل٩ن ك   

                                                                       قٌٚٞ اهطسز ٗاهتع٘ٙض املطتشا  فذا١ت ٓرٖ املعالاٙ  هتشطالٍ فكجالس اشبال٩ن د     
                  اهتقٍٚٚ ٗاهتقدٙس.

  : (36 )              ًّٗ ٓرٖ املعاٙ 

 ٌٞٚ٨ بد ًّ اهتشدٙد باهق                                  ٍ                                           م                 اهطال٘قٚٞ هوٌال٧ًّ ىوٚالٕ ٨ بتقالدٙس اهعٌٚالى  ًٗالّ ثمال
                                                                  ؼبدخ اهقطط ًٗ وغ اهتأًني حبط  اهقٌٚٞ اهط٘قٚٞ  ٗىِد ٗق٘ع اسباخخ ٙسدالع  

                                          إىل اهقٌٚٞ اهط٘قٚٞ فٗ اهتقدٙسٙٞ فٌٙٔا فقى.

 .تقدز قٌٚٞ ا٪ضساز اهفعوٚٞ اهيت ٗقعك د َٙ٘ ٗق٘ىٔا                                                

       ًني سطال ٌا تالِص ىوٚالٕ    ُ                                                      ُٙعطٟ املطتأًّ ا٪قالى ًالّ قٌٚالٞ اهطالسز ًٗ والغ اهتالأ                        
         اهو٘ا٢ .

     ىدَ ازبٌع بني اهتع٘ٙض ًٗا اضتشا هوٌطتأًّ د ذًٞ اه ال  بطال   اهطالسز؛                                                                    
           ُ                                                                 ٪ْ اهتع٘ٙض ُٙطتشا دربا  هوفا٢الك  ٗٓالرا ٙتشقالا بأسالدٌٓا  فًالا اآللالس فال٩        

                                 ػب٘ش فْ ٙلْ٘ ض  ا  هولط  ٗاإلثسا١.

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
   (    37             س: املعٚالاز )         . ٗاُعال   31                                                          اُعس: اهصب   ى د اهلل  ًّ اهط٘ابط اهػسىٚٞ هوتأًني اهتلافوٛ  ص  -35

                                          ( ًّ املعاٙ  اهػسىٚٞ هل٣ٚٞ اظاض ٞ ٗاملسادعٞ. :          فقسٝ زقٍ )
                           ّ                                                                    اُعس: فتا٠ٗ اهتأًني  صبٌ٘ىٞ خّهالٞ اهربكالٞ  مجالع: خ. ى الد اهطالتاز فبال٘ يالدٝ  ٗخ. ىالص اهالدّٙ            -36

                          ( ًالّ املعالاٙ  اهػالسىٚٞ      55                 (  فقالسٝ زقالٍ )    37                          ًٗا بعدٓا. ٗاُعس: املعٚاز )     568        ل٘دٞ  ص 
        ملسادعٞ.              هل٣ٚٞ اظاض ٞ ٗا
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        ٕ؛                                                                       ىدَ ازبٌع بني تع٘ٙطني فٗ فكجالس ًالّ غالسكات اهتالأًني ىوالٟ اهطالسز ُفطال   
                   هوط   اهطابا ُفطٕ.

 الرابع عشر: عدم المماطمة والتطفيف في دفع التعويضات
                                                                     تطعٟ غسكات اهتأًني ىًٌ٘ا  إىل املٌايوالٞ د خفالع املطالتشقات اهتأًِٚٚالٞ     
                                                                         إىل فقصٟ خزدٞ مملِٞ ب ٚٞ إياهٞ فرتٝ تدٗٙس ً وغ اهتأًني د اضتجٌازات اهػالسكٞ   

                              ي اهتعطالف د تط ٚالا اهػالسٗط                                               ًّٗ دٔٞ فلس٠ تطعٟ فٙطا  إىل تطفٚفٕ ًالّ لال٩  
  . (37 )                                               ٗلوا اهج سات اهقاُُ٘ٚٞ اهيت متلٍِٔ ًّ تقوٚى امل وغ

                                                                          ٗٓرا ا٪ًس ي  دا٢ص غسىا  ملا فٚالٕ ًالّ املٌايوالٞ يال  ازبالا٢صٝ  ٓالرا ًالّ        
                                                                          دٔٞ  ًّٗ دٔٞ فلس٠ فإْ املطتأًّ قد ٙلْ٘ ًتطسزا  بٔالرا املطالى؛ ه٩ستٚالاز إىل    

                                 هتطفٚف فٔ٘ فكى ملاي اه   باه ايى.                                     ً وغ اهتأًني ُتٚذٞ اهطسز اهطاز٥. فًا ا

                                                                         ٗػبالال  ىوالالٟ غالالسكات اهتالالأًني اهتلالالافوٛ دبِالال  اه٘قالال٘ع د ًجالالى ٓالالرٖ     
                                                                              اهتصسفات  فإْ ذهم ٨ ٙتِاض  ًع ً الدف اهتلافالى  إضالافٞ إىل فْ ذهالم ٨ ٙتصال٘ز      
                                                                 ُ              ًِٔا ُعسٙا ؛ هلْ٘ فقطاط اهتأًني ي  ممو٘كٞ هلا بالى هعٌالَ٘ املطالتأًِني  فال٩ ُٙعالد      

                                                            ا  هلا  ٗٓرٖ اهتصالسفات ٨ تقالع إ٨ ممالّ ٙالس٠ فْ ظبالاا إخازٝ                       اهفا٢ض اهتأًٚين زحب
                                                                                      اهعٌوٚات اهتأًِٚٚالٞ ًالست ط بازتفالاع اهفالا٢ض اهتالأًٚين  ٗاغبفالاث ً الاهغ اهتعال٘ٙض         

                هلُ٘ٔا فزباسا .

الخامس عشر: عدم فرض غرامات مالية عمى المتأخرين عن دفع 
 األقساط التأمينية

                      لس ىالالّ خفالالع اهقطالالط                                                      ٨ ػبال٘ش فالالسث يساًالالات تالالأل  ًاهٚالالٞ ىوالالٟ ًالالّ تالالأ 
                               ُ                                                    اهتالالأًٚين  ٪ْ اهقطالالط ًتالالألس اهطالالداخ ُٙعالالد خِٙالالا  ىوالالٟ املػالالرتن  ٨ٗ ػبالال٘ش فالالسث 
                                                                                     اه ساًات املاهٚٞ ىوٟ اهالدْٙ٘ ًتالألسٝ اهطالداخ؛ ملالا د ذهالم ًالّ غال ٔٞ اهسبالا  ٨ٗ         
      ُّ                                                                    ميلّ ىدُّ ذهم ًّ ق ٚى اهػسط ازبصا٢ٛ ازبا٢ص  فإُٕ ٙص  د اهعقال٘خ املاهٚالٞ اهاليت    

                                                      املقا٨ٗت ٗاهت٘زٙدات  فًا اهدْٙ٘ فال٩ ػبال٘ش فالسث ٓالرٖ                         ربو٘ ًّ اهدْٙ٘ كعق٘خ 
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

  .  31                                                          اُعس: اهصب   ى د اهلل  ًّ اهط٘ابط اهػسىٚٞ هوتأًني اهتلافوٛ  ص  -37
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                                                                                    اه ساًات ىوٚٔا  ًّٗ ذهم اهتألس ىالّ خفالع ا٪قطالاط اهتأًِٚٚالٞ ٪ُٔالا خٙالّ د ذًالٞ        
  . (38 )       املطتأًّ

                                                                        ٗياٙٞ ًا ميلّ فعوٕ ًِعٕ ًّ اضالتشقاق اهتعال٘ٙض إذا مل ٙالدفع ق الى ٗقال٘ع      
                                          اهطسز  فٗ ضق٘ط سقٕ د ا٨غرتان ٗاُفطاخ ىقدٖ.

 المصروفات اإلدارية السادس عشر:
                                                                            تتشٌى اهػالسكٞ كافالٞ املصالسٗفات اإلخازٙالٞ املتعوقالٞ با٪ىٌالاي ا٨ضالتجٌازٙٞ        
                                                                                         ضالال٘ا١ كاُالالك توالالم ا٪ىٌالالاي اضالالتجٌازا  هالالسفع ًالالاي اهػالالسكٞ اشبالالاص فٗ اضالالتجٌازا      
                                                                               مل٘د٘خات فًال٘اي اهصالِدٗق  ٪ُٔالا د ا٪ٗىل فًال٘اي لاصالٞ باهػالسكٞ ٗد اهجاُٚالٞ        

  . (39 )                      ٙوصَ املطازب ًّ ًصسٗفات                               تلْ٘ اهػسكٞ ًطازبا   فتتشٌى ًا 

                                                                 ٗتتشٌى اهػسكٞ فٙطا  كافٞ املصسٗفات اشباصٞ بٔا كٌصالسٗفات اهتأضالٚظ   
                                                                      ٗعب٘ٓا  كٌا تتشٌى املصسٗفات املػرتكٞ بني ًا ؽبصٔا ًٗالا ٙتعوالا باهعٌوٚالات    

                                 اهتأًِٚٚٞ  كا٪د٘ز ٗاإلُازٝ ٗعب٘ٓا.

                                                                          ٗد املقابالالى ٙتشٌالالى اهصالالِدٗق كافالالٞ املصالالسٗفات املتعوقالالٞ باهعٌوٚالالات   
  . (40 )                               اهتأًِٚٚٞ ًا مل ذبط  ًّ ضٌّ ا٪دسٝ

 السابع عشر: تأهيل الموظفين
                                                                 ػب  ىوٟ غسكات اهتأًني اهتلافوٛ ا٨ٓتٌاَ بِ٘ىٚٞ امل٘ظفني هالدٙٔا  فال٩   
                                                                                  بد ًّ التٚاز اهل٘اخز اهفِٚٞ امل٧ٓوٞ هوقٚالاَ ب٘اد ٔالا بػاللى ًتٌٚالص  ٗػبال  ىوالٟ       

                     دٙد د قطاع اهتالأًني                                                  اهػسكٞ فٙطا  تط٘ٙس لربات ً٘ظفٚٔا ٗا٨ي٩ع ىوٟ كى د
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                                                                                                اُعالس: قالسازات صبٌالالع اهفقالٕ اإلضالال٩ًٛ اهالدٗهٛ املتعوقالالٞ ب ساًالات اهالالدْٙ٘ فٗ اهعقال٘خ اهالاليت         -38
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                  . خ. زغالاخ سطالّ     :9                                     ت د اهفقالٕ اإلضال٩ًٛ حبال٘خ ًقازُالٞ ص                            اُعس: اشبفٚف  ىوٛ  اهػسكا  -39
  .   588                                            لوٚى  اهػسكات د اهفقٕ اإلض٩ًٛ خزاضٞ ًقازُٞ  ص

                      ًٗا بعدٓا  املعٚاز زقٍ      577                                                   اُعس تفصٚى ا٪سلاَ املتعوقٞ باملصسٗفات: فتا٠ٗ اهتأًني ص  -40
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                                                                            كٌا ػب  ىوٚٔا تجقٚفٍٔ با٪ضظ ٗاهطال٘ابط اهػالسىٚٞ اهاليت ػبال  ًساىاتٔالا ىِالد       
                                                                                  إدسا١ اهعٌوٚات اهتأًِٚٚٞ. ٗاهطال   د ٓالرا كوالٕ فْ ٓالرٖ اهلال٘اخز تعلالظ صال٘زٝ        
                                                                           تط ٚقٚٞ هو دٙى اهػسىٛ ىّ اهتأًني اهتذازٜ  فلاْ اه٘اد  فْ تلْ٘ ٓرٖ اهلال٘اخز  

         سىٚا .                          ًتٌٚصٝ إخازٙا  ٗفِٚا  ٗغ

 الثامن عشر: تحديد أنواع التأمين التي تمارسها الشركة
                                                                           ػبالال٘ش هػالالسكات اهتالالأًني اهتلالالافوٛ ممازضالالٞ اهتالالأًني ىوالالٟ كافالالٞ املخالالايس  
                                                                                 اظتٌوٞ اهيت تتعاًى بٔا غالسكات اهتالأًني اهتذالازٜ ىوالٟ الالت٩ن فُال٘اع اهتالأًني         

   ٗ       ٗيال     ٞ   هٚ                                                              كاهتأًني ىوٟ املٌتولات ٗاهتأًني ىوٟ ا٪غخاص ٗاهتالأًني ًالّ املطال٧
                                                                                       ذهم ًالّ اهتقطالٌٚات ٪ُال٘اع اهتالأًني  ٗٙطالتجِٟ ًالّ ذهالم ًالا ٙتِالافٟ ًالع فسلالاَ            
                                                                   اهػسٙعٞ اإلض٩ًٚٞ  ف٩ ػب٘ش تأًني اظسًات فٗ فيساث ضبسًٞ غسىا   كاهتالأًني  
                                                                                  ىوٟ اه ِ٘ن اهسب٘ٙٞ  فٗ ىوٟ اهِ٘اخٜ اهوٚوٚٞ امل ترهالٞ ٗي ٓالا  فال٩ ػبال٘ش هػالسكات      

                             تأًني ىوٟ املخايس املتعوقٞ بٔا.                             اهتأًني اهتلافوٛ إدسا١ ىق٘خ اه

 التاسع عشر: االستعانة بالوسائل التي تعتمدها شركات التأمين التجاري
                                                                               ػبالال٘ش هػالالسكات اهتالالأًني اهتلالالافوٛ ا٨ضالالتعاُٞ با٪ضالالاهٚ  ٗاه٘ضالالا٢ى اهفِٚالالٞ   
                                                                                  ٗاإلخازٙالالٞ اهالاليت متازضالالٔا غالالسكات اهتالالأًني اهتذالالازٜ ممالالا ٨ ٙتعالالازث ًالالع فسلالالاَ 

                                                        ا ٗذبطني فخا٢ٔا هتلْ٘ ًِافطالا  ق٘ٙالا  هػالسكات اهتالأًني                              اهػسٙعٞ  ب ٚٞ تط٘ٙس فىٌاهل
         اهتذازٜ.

 العشرون: حافز عدم المطالبة
                                                                       تعازفك غسكات اهتأًني اهتذازٜ ىوالٟ ٗضالع بِالد د ٗثٚقالٞ اهتالأًني ٙالِص       
                                                                              ىوٟ ربفٚض ُط ٞ ٣ً٘ٙٞ ًّ قطط اهتأًني هوطالِٞ اهاليت توالٛ اهطالِٞ اهاليت مل ٙطاهال        

                 . ٗفٗافقٍٔ ىوالٟ   (41 )                    اهفقٔا١ ىوٟ د٘اش ذهم                                املطتأًّ بتع٘ٙض فٚٔا  ٗقد ُص بعض 
                                                                       ذهم؛ ٪ُين فز٠ فْ ًقتطٟ ٓرا غسط الت٩ن ُط ٞ ًقداز ًا ٙدفعٕ املطتأًّ اهالرٜ  
                                                                        اضتفاخ ًّ ٓرا اهػسط ىّ ي ٖ ًّ املطالتأًِني زيالٍ تطالاٍٗٙٔ د سالا اسبصال٘ي      
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                                                                   ىوٟ اهتع٘ٙض د ساهٞ سص٘ي اشبطس  ٗٓرا ٧ٙخٜ إىل ٗد٘خ يالسز إضالاد ىوالٟ    
                                                             د ىقد اهتأًني اهتلافوٛ فص٩   ٗملا كاْ اه سز اهفاسؼ يال  ًال٧ثس                 اه سز امل٘د٘خ

                                                                               فٕٚ؛ هلُٕ٘ ىقد تربع بني املطتأًِني  فصٙاخٝ يالسز إضالاد ٨ ٙال٧ثس فٙطالا   كٌالا فْ      
                           إذ ٙٔالدن إىل اهتقوٚالى                                                  ٗضعٕ مل ٙلّ ى جٚا  بى ٓ٘ د صا  صبٌال٘ع املطالتأًِني  

     ٘                       ْ فغالد سسصالا  ىوالٟ                                                            ًّ ًطاه  اهتع٘ٙض اهصال  ٝ  ٗتػالذٚع ًٗلافالأٝ ًالّ ٙلال
                  اهػ١ٛ امل٧ًّ ىوٕٚ.

 الحادي العشرون: حق الحمول
                                                                       ٗضع اهقاُْ٘ سا اسبوال٘ي سبفالغ سالا غالسكات اهتالأًني  ٗٓال٘ ى الازٝ ىالّ         
                                                         ُّ             سو٘ي اهػسكٞ ضبى املطتأًّ د ًقاضاٝ املعتدٜ ىوٟ املال٧ًّ ىوٚالٕ ٗمتوُّالم ًالا     
                                                                     ؼبلٍ هلا بٕ ًّ تع٘ٙض  ٗاهط   د ذهم فُٕ ٨ ػب٘ش هوٌطالتأًّ فْ ػبٌالع بالني   
                                                     ُ                       اهتع٘ٙض اظلَ٘ بٕ ىوٟ املعتالدٜ ًٗ والغ اهتالأًني؛ ٪ْ اهتعال٘ٙض ُٙطالتشا دالربا        
                                                                                    هوفا٢ك  ٗٓالرا ٙتشقالا بأسالدٌٓا  فًالا اآللالس فال٩ ػبال٘ش فْ ٙلالْ٘ ضال  ا  هولطال            
                                                                         ٗاإلثسا١  فإذا ق ض املطتأًّ ً وغ اهتأًني سوك اهػسكٞ ضبوٕ د ًطاه الٞ املعتالدٜ   

                                    مبقالداز ًالا خفعتالٕ ًالّ تعال٘ٙض                                                  باهتع٘ٙض  هلِٔا ٨ متوالم ًقاضالاٝ املعتالدٜ إ٨   
                                                                         هوٌطتأًّ  ٗه٘ كاْ ً وغ اهتأًني فقى ًّ اهتع٘ٙض اه٘اد  د ذًٞ املعتدٜ  ٗإ الا  

  . (42 )                               ٙسدع املطتأًّ ىوٟ املعتدٜ باه اقٛ

                                                                           ٗفز٠ دال٘اش سالالا اسبوالال٘ي ٗاهعٌالالى بالٕ د غالالسكات اهتالالأًني اهتلالالافوٛ ىوالالٟ   
                     ٨ فز٠ دال٘اش تط ٚالا                                                        اهص٘زٝ املرك٘زٝ د اهق٘اُني املدُٚٞ  ٗفضتجين ًّ ذهم ص٘زٝ

                                                                                سا اسبو٘ي ىوٚٔا  ٗٓٛ فٌٚالا إذا فًلالّ زخ ىالني املالاي املال٧ًّ ىوٚالٕ حباهالٕ يال          
                                                                          ًتعٚ  كٌا إذا زخ اهطازق ىني املاي املطسٗق  فأز٠ ىدَ د٘اش فْ تتٌوالم اهػالسكٞ   

  . (43 )                                                           املاي املطسٗق  بى ػب  فْ تسخٖ إىل املطتأًّ ٗتطرتخ ً وغ اهتأًني ًِٕ
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                                               أًني اهتلالالافوٛ هالالٚظ سقالالا  لاهصالالا  هلالالا بالالى                              ٗسالالا اسبوالال٘ي د غالالسكات اهتالال
                                                                         باىت ازٓا ٗك٩ٚ  ىّ صِدٗق اهتلافى  فٌطاه ٞ اهػسكٞ املعتدٜ مبا تط   ًّ ضالسز  
                                                                              هوٌطتأًّ ًطاه ٞ باه٘كاهٞ ٨ فصاهٞ ىّ ُفطالٔا  ًٗالا ؼبلالٍ هلالا مموال٘ن هصالِدٗق       
                                                                         اهتأًني ٨ٗ تطتشا ًِٕ غ٣ٚا إ٨ مبقداز املصسٗفات اهقطالا٢ٚٞ  ٗميلالّ فْ تطالتشا    

                                                                       سٝ ىوٟ ذبصٚى اهتع٘ٙض ًّ املتطالسز إذا اغالرتط ذهالم د ٗثالا٢ا اهتالأًني فٗ        فد
  . (44 )              اهو٘ا٢  املِعٌٞ

 الثاني والعشرون: عمولة الوسطاء
                     ىالّ يسٙالا ٗضالطا١:      -          د اه اهال  -                                    تتعاقد غسكات اهتأًني ًالع املطالتأًِني   

                                                . ٗاه اٙالالٞ ًالالّ ذهالالم ا٨تصالالاي باهِالالاع ٗغالالسا  (45 )                             ٗكالال١٩ فٗ ًِالالدٗبني فٗ  اضالالسٝ
                                                                         أًِٚٚٞ ٗاكتطاب ًطالتأًِني. ٗٙتقاضالٟ اه٘ضالطا١ ُطال ٞ ٣ً٘ٙالٞ ًالّ قٌٚالٞ                  اشبدًات اهت

  . (46 )                               فقطاط اهتأًني اهيت ػبو ُ٘ٔا هوػسكٞ

                                                           ٗذٓ  بعض اهفقٔا١ إىل د٘اش ذهم هلّ ىوٟ فْ تلْ٘ فدستٍٔ ضبدخٝ ٨ 
                                                                              ُط ٞ ٣ً٘ٙٞ ًّ ا٪قطاط؛ ٪ْ اهعقد اهرٜ بني اهػالسكٞ ٗاه٘ضالٚط ىقالد إدالازٝ ىوالٟ      

                                            غسا اشبدًات اهتأًِٚٚٞ ٗضباٗهٞ اكتطاب ًطتأًِني                         ىٌى ٗٓ٘ ا٨تصاي باهِاع ٗ
                                                                             ٗقد بري اه٘ضٚط اهتصإً ب ض اهِعس ىّ ُتا٢ذٕ  ف٩ بالد فْ ٙقابوالٕ ىال٘ث صالشٚ      
ُ                         ٗٓ٘ ا٪دس املعوَ٘ ٨ٗ ٙص  فْ ٙلْ٘ صب٨٘ٔ . فإْ ُلػٛ تلاضى اه٘ضالطا١ فال٩                                              
                                                                         ًاُع ًّ ًِ  س٘افص تػذٚعٚٞ ملّ اكتطال  ًطالتأًِني  ٗٓالرا ىِالدٍٓ فقالسب إىل      

  . (47 )                                دي ٗٙتٌاغٟ ًع ق٘اىد اهفقٕ اإلض٩ًٛ   اهع

                                                                ٗفز٠ فْ ق٘هلٍ صشٚ  إْ كاْ اه٘ضٚط ٙعٌى بصال٘زٝ ا٪دال ٝ اشبالاص  ٪ْ    
     ُ                                                                     فدسٖ ُٙطتشا ىوٟ املدٝ بتطوٍٚ ُفطٕ د ًدٝ ىٌوالٕ سٚالح صالازت ًِافعالٕ لاصالٞ      
                                                                      بامل٧دس  فًا إْ كاْ اه٘ضٚط ٙعٌى بص٘زٝ ا٪د  املػرتن  فأز٠ صالشٞ فْ تلالْ٘   
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                            ُ                                        ضبدخٝ ًّ قطالط اهتالأًني؛ ٪ْ فدالسٖ ُٙطالتشا ىوالٟ اهعٌالى ٗٓال٘ ِٓالا                    ا٪دسٝ ُط ٞ 
                                                                       اكتطاب ًطتأًّ ض٘ا١ اكتط ٕ د ضاىٞ فٗ د ضِٞ فٚطتشا ا٪دس س٣ِٚر ٗٓ٘ ُطال ٞ  
                                                                                ضبدخٝ ًّ قطط تأًٚين ًعوَ٘ اهقٌٚالٞ  ٗإْ مل ٙلتطال  ًطالتأًِا  فال٩ ٙطالتشا غال٣ٚا        

          د امل شالح                                                                         هعدَ ٗد٘خ اهعٌالى ًِالٕ. ٗقالد ضال ا اإلغالازٝ إىل فصالى ٓالرٖ املطالأهٞ        
                                                                           اهطابا ىِد اسبدٙح ىّ ًعٚاز ذبدٙد فدسٝ اه٘كاهٞ  سٚالح ذكالست فْ اهالساد  ٓال٘     

                                        اهق٘ي ء٘اش فْ ٙلْ٘ ا٪دس ُط ٞ ًّ اهِاتر.

                                                                         ٗمما ِٙ  ٛ اإلغازٝ إهٕٚ ِٓا فْ غالسكات اهتالأًني اهتلالافوٛ ٨ ػبال٘ش هلالا فْ      
                                                                              تلْ٘ ٗضٚطا  هػسكٞ تالأًني دبالازٜ  سٚالح ٙقالَ٘ بعطالٔا بالرهم لدًالٞ هع٢٩ٌٔالا         
                                                                              ٗتألر ىٌ٘هتٔا ًّ غسكٞ اهتالأًني اهتذالازٜ  ٗؼبالدخ ٓالرا د ساهالٞ إذا مل ٙتال٘فس       
                                                                              ىِدٓا فٗ ىِد ي ٓا ًّ غسكات اهتأًني اهتلافوٛ ٓالرٖ اشبدًالٞ اهتأًِٚٚالٞ فٗ يوال      

  . (48 )                                                     اهعٌٚى ٓرٖ اشبدًٞ د ب٩خ هٚظ هلا فسٗع هػسكات تأًني تلافوٛ

 الثالث والعشرون: بند التحمل
                                              هتذازٜ ىوٟ ٗضع بِد د ٗثٚقٞ اهتأًني ًفالاخٖ: فْ                       تعازفك غسكات اهتأًني ا

                                                                        ٙتشٌى املطتأًّ ً و ا  ضبدخا  ًّ املاي د كى ساخخ  ثٍ ٙطاه  اهػسكٞ مبالا شاخ   
                                                                                ًٗعِٟ ذهم فْ امل والغ املطالتشا تع٘ٙطالا  إذا كالاْ فقالى ًالّ املِصال٘ص ىوٚالٕ فٗ         

                ػالسكٞ ًالا شاخ                                                                    ًطاٗٙا  هٕ ف٩ ؼبا هوٌطتأًّ املطاه ٞ بٕ. ٗإْ كاْ فكجس ًِٕ تدفع هٕ اه
          ىوٕٚ فقط.

                                                                         ٗقد ذٓ  بعالض اهفقٔالا١ إىل ىالدَ دال٘اش ات الاع ذهالم د غالسكات اهتالأًني         
                                                                            اهتلافوٛ؛ ملِاقطتٕ ً دف اهتعاْٗ بني املطالتأًِني. ٗذٓال  بعطالٍٔ إىل دال٘اشٖ؛ ٪ْ     
                                                                                ٗضعٕ كاْ ملربز ًق ٘ي ًٗصوشٞ ًعتالربٝ  إذ إْ ٓالرا امل والغ قوٚالى ُطال ٚا   فلاُالك       

                                                     ف اهػسكٞ دٔدا  ًٗصسٗفات إخازٙٞ قد تصٙد ىوٚالٕ  هلالّ                            ِّ املطاه ٞ بٕ اغت ا٨  مبا ٙلوِّ
                                                                      ٨ ػب٘ش فْ ٙتشٌوٕ املطتأًّ ٗؽبصٍ ىوٕٚ إْ كاْ اهتع٘ٙض املطوال٘ب ٙصٙالد ىالّ    
                                                                        ٓرا امل وغ اظدخ؛ ملِاقطتٕ فعوٚا  ً دف اهتعاْٗ ٗىدَ ٗد٘خ ًربز صشٚ  ًٗق ال٘ي  

                  ٌٚوالٕ هوٌطالتأًّ                                                               هوعٌى بٕ  ًٗا فعوتٕ غسكات اهتأًني اهتذازٜ خبصٌٔا هٕ فبالدا  ٗذب 
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  . (49 )                                                  د كى ً وغ تأًٚين ًطتشا إ ا كاْ ذهم يٌعا  د زب  شا٢د

 الرابع والعشرون: إعادة التأمين
                    ُ                                                 زيٍ فْ إىاخٝ اهتأًني ُٙعد ص٘زٝ ًّ ص٘ز اهتأًني اهتذالازٜ اظالسَ غالسىا      
                                                                  سٚح ذٓ  إىل ذبسميٕ ازبٌٔ٘ز ا٪ىعٍ ًّ اهفقٔا١ املعاصسّٙ  ٗصالدز بتشسميالٕ   

ٛ                قساز ًّ صبٌع اه           إ٨ فْ  (50 )                                               فقٕ اإلض٩ًٛ اهدٗهٛ اهتابع ملِعٌٞ املال٧متس اإلضال٩ً
                                                                                 إغلا٨  ظٔس د إىاخٝ اهتأًني بعد ُػ١٘ غالسكات اهتالأًني اهتلالافوٛ  إذ اخ ىالك ٓالرٖ      
                        ُ                                                   اهػسكات فْ إىاخٝ اهتأًني ُٙعد ضسٗزٝ ٗسادٞ ًوشٞ د ىٌوالٔا  ٗاخىالك فٙطالا  فْ    

                                    هالم فالإْ اهقال٘اُني توالصَ غالسكات                      إضالافٞ إىل ذ  (51 )                               ٨ قٚاَ هلا بدْٗ إىالاخٝ اهتالأًني  
    .   (52 )                                                      اهتأًني بأْ تعٚد اهتأًني ىوٟ دص١ ًّ ىٌوٚات اهتأًني امل اغس

                                                                     ٗكاُك بداٙٞ يسا ٓرٖ املطأهٞ د غسكٞ اهتأًني اإلضال٩ًٚٞ اهطال٘خاُٚٞ سٚالح    
                                                                             ىسضتٔا ىوٟ ٣ٚٓٞ اهسقابٞ اهػسىٚٞ هدٙٔا  ففشصك ٣ٚٓٞ اهسقابٞ اه٘اقعٞ ٗٗدالدت فْ  

                                                      ٠ اسبادٞ املوشٞ إلىالاخٝ اهتالأًني  ٗفْ ٨ قٚالاَ هػالسكات                           ًا ذكستٕ اهػسكٞ ًّ خى٘
                                                                              اهتأًني بدُٕٗ خى٠٘ صشٚشٞ  ٗٓالرا ًالا فكالدٖ فٓالى ا٨لتصالاص ٗلالربا١ اهتالأًني         
                                                                                   فأفتك اهل٣ٚٞ د قساز هلا باضالتجِا١ ذبالسٍٙ إىالاخٝ اهتالأًني د ٓالرٖ اهصال٘زٝ؛ هتشقالا        

                 ا كالاْ ً اسالا                                                                        اسبادٞ ٗفُٔا تِصي ًِصهٞ اهطسٗزٝ مما ٙ الٚ  إىالاخٝ اهتالأًني  هلالّ ملال     
                                                                                       هوشادٞ اهعاًٞ فإُٔالا تقالدز بقالدزٓا  فوالرهم ٗضالعك اهل٣ٚالٞ ضال٘ابط اهعٌالى بإىالاخٝ          

ٌ                                                          ٗقالالد ٗافالالا اهل٣ٚالالَٞ كالالجٌ  ًالالّ اهفقٔالالا١ املعاصالالسّٙ  ٣ٚٓٗالالٞ اظاضالال ٞ    (53 )        اهتالالأًني     َ               
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   (.  41                                                      ٗاملسادعٞ هو٧ٌضطات املاهٚٞ اإلض٩ًٚٞ د املعٚاز اهػسىٛ زقٍ )

                                      ٗتفصٚى ًا ؼبتاز ًِٔالا إىل ذهالم  ٗٓالٛ                                    فًا ٓرٖ اهط٘ابط فأٗزخٓا ًع بٚاْ 
          فٌٚا ٙوٛ:

  :                  ُ                                                تقوٚى اهِط ٞ اهيت ُتدفع ًّ ا٪قطاط هػسكٞ إىاخٝ اهتأًني إىل فخُٟ سد مملّ  . 1
                                                                          ػب  ىوٟ غسكٞ اهتأًني اهتلافوٛ فْ تقوى ٓالرٖ اهِطال ٞ؛ ٪ْ إىالاخٝ اهتالأًني مل     
                                                                                دبص إ٨ هوشادٞ اهيت ُصهالك ًِصهالٞ اهطالسٗزٝ  ًٗالّ اهق٘اىالد اهفقٔٚالٞ املقالسزٝ:       

                                                             فلالاْ ٗاد الا  فْ تقوالى اهِطال ٞ إىل فخُالٟ سالد مملالّ          +                 اسبادٞ تقدز بقدزٓا =
                                       ٗٙع٘خ تقدٙس ذهم إىل اشبربا١ ٗفٓى ا٨لتصاص.

                         : دس٠ اهعسن بالني غالسكات                                           ىدَ تقاضٛ فٙٞ ىٌ٘هٞ ًّ غسكٞ إىاخٝ اهتأًني  . 2
                                                                              اهتالالأًني اهتذالالازٜ ٗبالالني غالالسكات إىالالاخٝ اهتالالأًني فْ تتقاضالالٟ غالالسكٞ اهتالالأًني 

                                                            اهعٌ٘هالٞ ًالّ غالسكٞ إىالاخٝ اهتالأًني ٌٗٓالا ىوالٟ اهِشال٘                             امل اغسٝ ُال٘ىني ًالّ   
  : (54 )    اآلتٛ

                  ُطال ٞ اه٘ضالٚط د     -            إىل سالد ًالا  -                               : ىٌ٘هٞ إىاخٝ اهتأًني  ٗٓٛ تػ ٕ           اهِ٘ع ا٪ٗي
                                                                              قطط اهتأًني اهيت ض ا بٚأُا  سٚح تلْ٘ ٓالرٖ اهعٌ٘هالٞ ُطال ٞ ًالّ قطالط إىالاخٝ       
                                                                          اهتأًني  ٗربتوف ٓرٖ اهِط ٞ بالت٩ن ُ٘ع ىقالد إىالاخٝ اهتالأًني  فقالد تصالى د      

            باظاصالٞ.                                          % ًّ قطط إىاخٝ اهتأًني كٌا د إىاخٝ اهتأًني  41              بعض ا٪ُ٘اع إىل 
                                                                         ٗتلْ٘ ٓرٖ اهعٌ٘هٞ د ًقابى اهعٌى اهرٜ تقَ٘ بٕ غالسكٞ اهتالأًني امل اغالسٝ د    
                                                                       اسبص٘ي ىوٟ ٗثا٢ا اهتأًني املعاخ اهتأًني فٚٔا ًٗا ٙوصَ ذهالم ًالّ ًصالسٗفات    

        إخازٙٞ.

                                                                         : ىٌ٘هٞ فزباا إىالاخٝ اهتالأًني  ٗٓالٛ ُطال ٞ ًالّ ا٪زبالاا اهاليت ػبِٚٔالا                     اهِ٘ع اهجاُٛ
                                                   ىاخٝ اهتأًني اهيت ٙعقدٓا ًع امل٧ًّ امل اغس  فٚدفع هالٕ                       امل٧ًّ املعٚد ًّ ىق٘خ إ

                                                                                    دص١ا  ًّ فزباسٔا ًلافأٝ هٕ ىوالٟ دٔال٘خٖ د إبالساَ ىقالد اهتالأًني ٗإىالاخٝ اهتالأًني        
            ىوٚٔا ىِدٖ.

                                                                      ٗقد ُصك ٣ٚٓٞ اهسقابٞ اهػسىٚٞ د غسكٞ اهتأًني اهط٘خاُٚٞ ٣ٚٓٗالٞ اظاضال ٞ   
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                              ىالاخٝ اهتالأًني  فوالٍ تفالسق                                                    ٗاملسادعٞ ىوٟ ىدَ د٘اش تقاضٛ فٙٞ ىٌ٘هٞ ًّ غسكٞ إ
                                                                                       اهل٣ٚتاْ بني ُ٘ىٛ اهعٌ٘هٞ فشسًتالا اهِال٘ىني. فًالا ىٌ٘هالٞ إىالاخٝ اهتالأًني فقالد ٗافالا         
ُ                                                         اهل٣ٚتني د ًِعٔا بعُض اهفقٔا١ املعاصسّٙ؛ ٪ُٕ د ساهالٞ تقاضالٛ غالسكٞ اهتالأًني                       
                                                                               اهتلافوٛ ىٌ٘هٞ إىاخٝ اهتأًني  فإْ ذهم ػبعؤا ًّ ق ٚى اه٘ضٚط اهالرٜ ٙألالر ُطال ٞ    

                                                                 أًني دبازٜ ضبسَ  فٚلْ٘ اهعقالد س٣ِٚالر بالني املطالتأًّ ٗبالني املال٧ًّ                ىوٟ ىقد ت
                                       املعٚد  فًا امل٧ًّ امل اغس فٔ٘ ٗضٚط ضبض.  

                                                                             ٗذٓ  بعض اهفقٔالا١ إىل فْ ىٌ٘هالٞ إىالاخٝ اهتالأًني دالا٢صٝ باىت الاز فْ ٓالرٖ        
ّ٘ي                       اهعٌ٘هٞ هٚطك ًولا   ّ         هػسكٞ إىاخٝ اهتأًني  ٗإ ا ٓٛ دص١ ًالّ ا٪قطالاط مل ؼبال                                              

                                   . ٗفز٠ فْ ٓالرا اهقال٘ي ضالعٚف؛ ٪ْ     (55 )                     هتأًني ٗباهتاهٛ مل متولٕ               إىل غسكٞ إىاخٝ ا
                                                                                     ىقد إىاخٝ اهتالأًني ٙقتطالٛ فْ تلالْ٘ غالسكٞ إىالاخٝ اهتالأًني ًاهلالٞ هقطالط اإلىالاخٝ          

                                  باهلاًى ٗه٘ مل تق طٕ فٗ ق طك بعطٕ.

                                                                         ٗاهق٘ي ا٪ٗي فٗىل با٪لر ىِالدٜ  هلالّ تعوٚالى املِالع املالرك٘ز بلالْ٘ ٓالرٖ        
                                                   افوٛ د ًقالاَ اه٘ضالٚط يال  ٗدٚالٕ ىِالدٜ؛ هلُ٘الٕ                                   اهعٌ٘هٞ دبعى غسكٞ اهتأًني اهتل

                                                                             طباهفا  ملا ىوٕٚ ٗاقع اسباي  فامل٧ًّ امل اغس ٙتعاقد ًالع املطالتأًّ بعقالد ًطالتقى     
                                                                               ٧ٙخٜ مبقتطاٖ اشبدًات اهتأًِٚٚٞ ًقابى فدس ًعوالَ٘  ٗٙتعاقالد ًالع املال٧ًّ املعٚالد      

                                                 بعقد ًطتقى فٙطا   ٨ٗ ى٩قٞ هوٌطتأًّ بامل٧ًّ املعٚد.

                                                            اهتعوٚى ا٪ُط  ملِع فلر اهعٌ٘هالٞ فْ ٙقالاي: إْ اهعقالد ضبالسَ                 هلِين فز٠ فْ 
                                                                      ًّ سٚح ا٪صى ٗمل ػبص إ٨ هوشادٞ  فلاْ اه٘اد  فْ تقدز اسبادٞ بقالدزٓا  فال٩   
 ُ                                                                                 ُٙج ك د اهعقد إ٨ صالاد قطالط اإلىالاخٝ  كٌالا فْ د إث الات ىٌ٘هالٞ إىالاخٝ اهتالأًني         

                        اسبساَ اهجابك بعقالد                                                       هػسكٞ اهتأًني اهتلافوٛ ًػازكٞ غسكٞ إىاخٝ اهتأًني د اهلط
                                                                                  إىاخٝ اهتأًني  ف٘د  ًِع اهعٌ٘هالٞ ًالّ فصالؤا ٗإث الات صالاد قطالط اهتالأًني كٌالا         

  . (56 )                          تفعى غسكٞ اهتأًني اهط٘خاُٚٞ

                                                                           ٗفًا ىٌ٘هٞ فزباا إىالاخٝ اهتالأًني فٔالٛ ضبسًالٞ ىِالد ازبٌٔال٘ز ا٪ىعالٍ ًالّ         

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .  65                                   اُعس: ًوشٍ  اهتأًني اهتعاُٗٛ اإلض٩ًٛ   -55
  .   541                                  اُعس: غ    املعا٩ًت املاهٚٞ املعاصسٝ   -56



 عرض وحتليل: شركات التأمني التكافلي

                  جملة اجلامعة األمسرية
658 

                                                                    املعاصسّٙ؛ ٪ُٔا كط  سساَ ٨ٗ ػب٘ش املػازكٞ د اهلط  اسبالساَ. هلالّ ذٓال     
                                                                              عض إىل د٘اش فلرٓا باىت از فُٔا دص١ ًّ ا٪قطاط اهتأًِٚٚٞ  فألر ٓالرٖ اهعٌ٘هالٞ     اه

  . (57 )                              اضرتداع ه عض ٓرٖ ا٪قطاط ىٌوٚا 

                                                                   ٗاهرٜ ٙعٔس هٛ زدشاْ ق٘ي مجٔ٘ز املعاصالسّٙ؛ ٪ْ ىقالد إىالاخٝ اهتالأًني     
                                                                       قد قوِا ء٘اشٖ ًّ باب اهطسٗزٝ  ف٩ ٙص  اهرٓاب بٕ إىل فبعد سد ٗذبصٚى ُطال ٞ  

                                                               اهتأًٚين فٜ ا٪زباا؛ ٪ُٕ اغرتان د اه سز ٗٓ٘ ض   اهتشالسٍٙ  ف٘دال               ًّ اهفا٢ض
                                                                                 ىوٟ اهػسكٞ فْ ت تعد ىّ اه سز  برتن فلر ىٌ٘هالٞ فزبالاا إىالاخٝ اهتالأًني ٗا٨تفالاق      

                                                     ىوٟ صاد اهقطط  ٗد ٓرا تقوٚى هو سز ًّ دٔتٔا ىوٟ ا٪قى.

                                                                    ٗقد ذٓ ك بعض غالسكات اهتالأًني اهتلالافوٛ كػالسكٞ اهتالأًني اإلضال٩ًٚٞ       
                                                                إىل فلر ٓالرٖ اهعٌ٘هالٞ بػاللى يال  ً اغالس سٚالح ربصالٍ اهػالسكٞ            (58 )      ٪زخُٚٞ ا

                                                                            ىٌ٘هٞ فزباا إىاخٝ اهتأًني ًّ فقطاط إىاخٝ اهتأًني  ٗٙلْ٘ اهعقد املالربَ لاهٚالا    
                                                                           ًّ ٓرٖ اهعٌ٘هٞ  ٗإ الا تقالدز ٗربصالٍ ًالّ املطالتشقات فٜ ًالّ قطالط إىالاخٝ         

        اهتأًني.

                 اآلهٚالٞ ازبالالا٢صٝ                                                                   ٗاهالرٜ ٙعٔالس هالالٛ دال٘اش ذهالالم  هلالّ ػبالال  اهتِ ٚالٕ ِٓالالا إىل     
                                                                            هوخصٍ  ف٩ ػب٘ش فْ ربصٍ ٓرٖ اهعٌ٘هٞ بعالد ث ال٘ت اهالسب  ًٗعسفالٞ ًقالدازٖ؛ ٪ْ      
    ُ                                                                        ذهم ُٙعد ًّ ق ٚى املػازكٞ بِط ٞ د اهسب  ًّ ا٨بتدا١ ٗٓرا ٨ ػبال٘ش؛ ٗٙعالد ٓالرا    
                                                                               ًّ ق ٚى ا٨غرتان د اهلط  اسبساَ. فًا لصالٍ ىٌ٘هالٞ فزبالاا إىالاخٝ اهتالأًني ق الى       

                                                    ٙسٖ ض٘ا١ سصى اهالسب  فٗ ٨ فالرهم دالا٢ص؛ ٪ْ ذهالم ٨                         ذبقا اهسب  ًّ ل٩ي تقد
                                                                           ٙعد ًػازكٞ سقٚقٞ د توم ا٪زباا بى اتفاقا  ىوٟ ًقداز ًعالني ٗٓال٘ صالاد قطالط     

                                                 اهتأًني ٗٓرا دا٢ص؛ ٗهٚظ فٕٚ ًػازكٞ د اهلط  اسبساَ.  ٝ     إىاخ

                                                                 فْ ٨ تدفع غسكٞ اهتأًني اهتلافوٛ ف٘ا٢د زب٘ٙٞ ىّ ا٨ستٚايات اهيت ذبتفغ   . 3
                         ُ                           : ػبال  ىوالٟ املال٧ًّ املعٚالد فْ ُٙ قالٛ دالص١ا  ًالّ                    إىاخٝ اهتأًني          بٔا هػسكٞ 

                                                          ُ          فقطاط إىاخٝ اهتأًني هد٠ امل٧ًّ امل اغس هطٌاْ اهتصاًاتٕ عبٖ٘  ُٗٙعد ٓالرا  
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    ْ             ُ              . ٗد املقابالى ُتعالد ٓالرٖ     (59 )                                             ًّ ق ٚى ا٨ستٚايالات اه٘اد الٞ حبلالٍ اهقالاُ٘
        املعٚالد                        ْ                                    ا٨ستٚايات ًّ ق ٚى اهد ّْٙ ىوٟ امل٧ًّ امل اغس  فٚطتشا املال٧ًّ  

                                                                          ف٘ا٢د ىوٚٔا كٌا ٓ٘ ًتعالازن بالني غالسكات اهتالأًني اهتذالازٜ. ٗملالا كاُالك        
                                                                   اهف٘ا٢د اهسب٘ٙٞ ضبسًٞ غسىا  ٗد  ىوٟ غسكٞ اهتأًني اهتلافوٛ فسد ث٩ثالٞ  
                                                                         فً٘ز: إًا فْ ٨ ت قٛ ٓرٖ ا٨ستٚايات ىِدٓا  ٗإًالا فْ ت قٚٔالا ًالّ يال  فْ     

                    ق املػالسٗىٞ ٗتالدفع                                                        تدفع ىوٚٔا فا٢دٝ  ٗإًا فْ تطتجٌس ٓرٖ ا٪ًال٘اي بالاهطس  
  . (60 )                  ىِٔا ُط ٞ ًّ اهسب 

                                                                          ىدَ تدلى غسكٞ اهتأًني اهتلافوٛ د يسٙقالٞ اضالتجٌاز غالسكٞ إىالاخٝ اهتالأًني        . 4
                                                                         ٪قطاط اهتأًني املدف٘ىٞ هلا  ٗىالدَ املطاه الٞ بِصالٚ  د ىا٢الد اضالتجٌازاتٔا      

                                 : ٗٓالرا ملالا ذكالست فُالٕ كطال                                           ٗىدَ املط٧ٗهٚٞ ىّ اشبطازٝ اهيت تتعسث هلا
          غرتان فٕٚ.              سساَ ف٩ ػب٘ش ا٨

                    : ٗٓالرا ٪ْ اهعقالد                                                    فْ ٙلْ٘ ا٨تفاق ًع غسكٞ إىاخٝ اهتأًني ٪قصس ًدٝ مملِٞ  . 5
                                                      مل ػبص إ٨ ًّ باب اسبادٞ ف٩ ٙ اا إ٨ د ًدٝ تفٛ بتوم اسبادٞ.

           : ػب  ىوالٟ                                                   اهعٌى ىوٟ إػباخ غسكات إىاخٝ تأًني تلافوٛ تفٛ باه سث  . 6
                    ٠٘ دال٘اش اهتعاًالى                                                    املطوٌني إػباخ اه دٙى اهػسىٛ  ٨ٗ ػب٘ش ا٨كتفالا١ بفتال  

                                                                 ًع غسكات إىاخٝ اهتأًني اهتذازٜ ٗاهسكْ٘ إهٚٔا  بى ؼبسَ ىوٟ املطالوٌني  
                                                                ذهم. ٗػب  ىوٟ كى ًّ قدز ىوٟ إػباخ اه دٙى اهػسىٛ اهعٌى ىوٚالٕ. ٗإْ  
                                                                        املتت ع هتازٙخ ظٔ٘ز غسكات اهتالأًني اهتلالافوٛ ػبالد فْ ًالّ فٓالٍ فضال اب       

                         اهتالأًني اهتذالازٜ  ممالا                                                   ظٔ٘زٓا ٗاُتػازٓا اتفاق كوٌٞ اهفقٔا١ ىوٟ ذبالسٍٙ  
                                                                         خفع املطوٌني إىل إػباخ اه دٙى. ٗه٘ تصال٘زُا اُتػالاز فتال٠٘ إباسالٞ اهتالأًني      
                                                                      اهتذازٜ حبلٍ املصوشٞ ٗاسبادٞ اهيت قالاي بٔالا اهال عض ملالا ظٔالس اه الدٙى       
                                                                  اهػسىٛ املتٌجى بػسكات اهتأًني اهتلافوٛ  ٗكرا اسباي د غالسكات إىالاخٝ   

                                 َ كفاٙالٞ امل٘دال٘خ ًِٔالا ٗىالدَ                                              اهتأًني اهتلافوٛ  فوعى تألس ظٔ٘زٓالا ٗىالد  
  -                       ًالع تال٘فس اإلًلاُٚالات   -                                              قدزتٔا ىوٟ ت طٚٞ ىق٘خ إىاخٝ اهتالأًني اهطالخٌٞ   
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                                                                              ٙعالال٘خ إىل اهسكالالْ٘ إىل فتالال٠٘ إباسالالٞ اهتعاًالالى ًالالع غالالسكات إىالالاخٝ اهتالالأًني  
                      اهتذازٜ  ٗاهلل املطتعاْ.

                                                                             ًٗا ض ا بٚإُ ًّ اهط٘ابط ٙتعوالا بإىالاخٝ تالأًني غالسكات اهتالأًني اهتلالافوٛ       
                                                                     اخٝ اهتأًني اهتذازٜ  فًا اهط٘ابط املتعوقٞ بإىالاخٝ اهتالأًني ًالّ ق الى                 هد٠ غسكات إى

                                                                             غسكات اهتأًني اهتلافوٛ  فٔٛ د صبٌؤا ٨ ربتوالف ىالّ اهطال٘ابط اهطالابا بٚأُالا      
                                                                              هػسكات اهتأًني اهتلافوٛ  إ٨ فْ إىاخٝ اهتأًني بأضالو٘ب اهتالأًني اهتلالافوٛ ؽبالتص     

        بطابطني:

                      ُ                    أًني اهتلالافوٛ ًالّ فقطالاط ُتعالد ًولالا                                                : ًا تتشصالى ىوٚالٕ غالسكات إىالاخٝ اهتال         ا٪ٗي
                                                                           هػسكات اهتأًني امل اغس باىت ازٓا ًطتأًِا   ٗٓرٖ ا٪ل ٝ ٨ متوالم ا٪قطالاط ىوالٟ    
                                                                          ٗدٕ اشبص٘ص بى ميولٔا صِدٗق اهتلافى هدٙٔا  ٗٓالٛ ٗكٚوالٞ د إخازتالٕ ٗإىالاخٝ     

                                          اهتأًني ىوٕٚ  ٗكرهم اسباي د اهفا٢ض اهتأًٚين.

                                                        قٚاَ غالسكٞ إىالاخٝ اهتالاًني اهتلالافوٛ بق ال٘ي إىالاخٝ                                : ٨ فز٠ ًا ميِع غسىا  ًّ      اهجاُٛ
                                                       ٗزيٍ فْ بعالض اهفقٔالا١ ًِالع ذهالم بالدى٠٘ فُٔالا        (61 )                         اهتأًني هػسكٞ تأًني تقوٚدٙٞ

  ٜ      . إ٨  (62 )                                                             تأًني ىوٟ فىٌاي ضبسًٞ هلْ٘ امل٧ًّ ىوٕٚ ُاتر ىّ ىقد تالأًني دبالاز
          ٗٓ٘ ىقالد                                                                 فُين فز٠ ىدَ صشٞ ٓرا اهتعوٚى  ٪ْ اهعربٝ باهعقد املربَ بني اهػسكتني 

                                                                            ل٩ ًّ اسبساَ سٚح كاْ اهتأًني ىوٟ لطالس ػبال٘ش اهتالأًني ىوٚالٕ بصال٘زٝ اهتالأًني       
                                                                                       اهتلافوٛ ابتدا١  فًالا كالْ٘ اهع٩قالٞ بالني غالسكٞ اهتالأًني امل اغالس ٗاملطالتأًّ بصالٚ ٞ          
                                                                                    اهتأًني اهتذازٜ  فالإْ ذهالم ٨ ٙال٧ثس د صالشٞ ىقالد إىالاخٝ اهتالأًني اهتلالافوٛ بالني          

                                                املقدَ ًّ غسكٞ اهتأًني اهتذازٜ فٚالٕ غال ٔٞ ىالدَ                                  اهػسكتني  ًٗع اإلقساز بأْ اهقطط 
                                                                                 ًولٚتٔا هٕ هعدَ غسىٚٞ اكتطالابٕ  إ٨ فْ ذهالم ٨ ميِالع ًالّ صالشٞ اهعقالد ٨ُفصالاي        
                                                                                       ًطالالأهٞ اهػالال ٔٞ د ًولٚالالٞ اهقطالالط ىالالّ اهعقالالد  فٔالال٘ د ُفطالالٕ ضالالوٍٚ ًالالّ اهالالِقض    
                                                                         ٗا٨ىرتاث  إضافٞ إىل ذهم فإْ د اهق٘ي ء٘اش ذهالم ًال٧خاٖ فْ تتعاًالى غالسكات     

                                                                 اهتذازٜ بأضو٘ب اهتأًني اهتلافوٛ  ٗد ذهم ًصالوشٞ زادشالٞ  ٨ٗ ؼبطالّ            اهتأًني
                                        اهق٘ي بإي٩ق اه اب خُٗٔا  ٗاهلل تعاىل فىوٍ.
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 ٍ                                                                  ضالا٩٢  اهلل تعالاىل فْ ِٙفالع بٔالرا اه شالح  ٗفْ ػبعوالٕ د ًٚالصاْ                      ٗبٔرا فلالت
                                 ٗآلس خى٘اُا فْ اسبٌد هلل زب اهعاملني.        سطِاتٛ  
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 املصادر واملرادع

 واملرادع             أوال : املصادر 

                                                                            ا٪غالالقس  خ. ضبٌالالد ضالالوٌٚاْ ٗآلالالسْٗ  حبالال٘خ فقٔٚالالٞ د قطالالاٙا اقتصالالاخٙٞ       . 1
  َ .    1998                                         ًعاصسٝ  خاز اهِفا٢ظ  ا٪زخْ  اهط عٞ ا٪ٗىل  

                                                                           اه خازٜ  ضبٌد إ اىٚالى  صالشٚ  اه خالازٜ  خاز ابالّ كالج   بال ٗت  اهط عالٞ          . 2
  َ .    1987         اهجاهجٞ  

                                                                   ابّ تٌٚٚٞ  صبٌ٘ع اهفت٠٘  مجع ٗتستٚ  ى د اهسمحّ اهِذدٜ  ٗشازٝ اهػال٧ْٗ    . 3
  َ .    2114                                          اإلض٩ًٚٞ ٗا٪ٗقان  املٌولٞ اهعسبٚٞ اهطع٘خٙٞ  

                                                     اهتأًني اهتذازٜ ٗاه دٙى اإلض٩ًٛ  خاز ا٨ىتصاَ  اهقآسٝ.                  ازبٌاي  خ. يسٙ   . 4

                                                                            ازبٌالالاي  خ. ضبٌالالد ى الالد املالالِعٍ  ً٘ضالال٘ىٞ ا٨قتصالالاخ اإلضالال٩ًٛ  خاز اهلتالالاب    . 5
  َ .    1986                       املصسٜ  اهط عٞ اهجاُٚٞ  

                                                                           ابّ ازب٘شٜ  فب٘ اهفسز ى الد اهالسمحّ بالّ ىوالٛ  يسٙال  اسبالدٙح  خاز اهلتال           . 6
  َ .    1985                            اهعوٌٚٞ  ب ٗت  اهط عٞ ا٪ٗىل  

     َ.      1962  ٞ                                                      اشبفٚف  ىوٛ  اهػسكات د اهفقٕ اإلض٩ًٛ حب٘خ ًقازُٞ  ي ع ضِ  . 7

                                                                        لوٚى  خ. زغاخ سطّ  اهػسكات د اهفقٕ اإلض٩ًٛ خزاضٞ ًقازُالٞ  خاز اهسغالٚد      . 8
  َ .    1981                اهط عٞ اهجاهجٞ  

                                                                             اشبٚاط  خ. ى د اهعصٙالص  اهػالسكات د اهػالسٙعٞ اإلضال٩ًٚٞ ٗاهقالاُْ٘ اه٘ضالعٛ          . 9
  َ .    1971                             ٗشازٝ ا٪ٗقان ا٪زخُٚٞ ط ا٪ٗىل  

            خاز اه السب                 اْ ٗاهتشصالٚى             اه ٚال                                فبال٘ اه٘هٚالد ضبٌالد بالّ فمحالد                    ابّ زغد ازبالد     .  11
  َ .    1988                    اهط عٞ اهجاُٚٞ              اإلض٩ًٛ  ب ٗت

                                                                              اهطالالاه٘ع  خ. ىوالالٛ فمحالالد  ً٘ضالال٘ىٞ اهقطالالاٙا اهفقٔٚالالٞ املعاصالالسٝ ٗا٨قتصالالاخ    .  11
  َ .    2116      11                                اإلض٩ًٛ  ًلت ٞ خاز اهقسآْ  ًصس  ط

                                                                           اهطِٔ٘زٜ  خ. ى د اهسشاق فمحالد  اه٘ضالٚط د غالسا اهقالاُْ٘ املالدُٛ ازبدٙالد          .  12
  َ .    1998                             ق٘قٚٞ  ب ٗت  اهط عٞ اهجاهجٞ                 ًِػ٘زات اسبون اسب

                                                                      غ    خ. ضبٌد ىجٌاْ  املعا٩ًت املاهٚالٞ املعاصالسٝ د اهفقالٕ اإلضال٩ًٛ  خاز       .  13
  َ .    1996                             اهِفا٢ظ  ا٪زخْ  اهط عٞ ا٪ٗىل  
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                                                            اهصاٜٗ  فمحد  ساغٚٞ اهصاٜٗ ىوٟ اهػسا اهص    ي عٞ خاز املعازن.  .  14

                      اهجقافٞ  ىٌاْ  ا٪زخْ.                                             اهعلٚوٛ  خ. ىصت  اهػسكات اهتذازٙٞ  ًلت ٞ خاز   .  15

                        امل الين  ي عالٞ اهلتالاب                           ى الد اهلل بالّ فمحالد                فبال٘ ضبٌالد                      ابّ قداًٞ املقدضالٛ     .  16
       اهعسبٛ

                                                                                   اهقالالسٖ خايالالٛ  خ. ىوالالٛ ضبالالٛ اهالالدّٙ  اهتالالأًني اهتلالالافوٛ اإلضالال٩ًٛ  خاز اه ػالالا٢س   .  17
  َ .    2111                               اإلض٩ًٚٞ  ب ٗت  اهط عٞ اهطاخضٞ  

                ٝ ىوالٟ غالسا                              ساغالٚتا قوٚال٘بٛ ٗىٌال                            غٔاب اهدّٙ فمحد بالّ فمحالد            قوٚ٘بٛ  .  18
                      اظوٟ  ي عٞ ىٚطٟ اسبون.

  َ      1995- الٓ     1415                                                   اهق ٗاُٛ  ابّ فبٛ شٙد  اهف٘اكٕ اهدٗاُٛ  خاز اهفلس    .  19

                                                                             اهلفالالساٜٗ  خ. ىالال٘ن ضبٌالال٘خ  اه ِالال٘ن اإلضالال٩ًٚٞ  ًسكالالص اإلضالاللِدزٙٞ هولتالال     .  21
  َ .    2111                اإلضلِدزٙٞ  ي عٞ 

                     اهتأًني  مجع: خ. ى الد         ّ                                              صبٌ٘ىٞ خّهٞ اهربكٞ  ا٪ًاُٞ اهعاًٞ هو٣ٚٔٞ اهػسىٚٞ  فتا٠ٗ   .  21
                                   اهطتاز فب٘ يدٝ  ٗخ. ىص اهدّٙ ل٘دٞ.

الٞ  ي عالٞ امللت الٞ       .  22                                                                             املسيِٚاُٛ  فب٘ اسبطّ ىوٛ بّ فبٛ بلس  اهلداٙٞ غالسا اه دٙا
         اإلض٩ًٚٞ.

                                                                ضالامل  اهتالأًني اهتعالاُٗٛ اإلضال٩ًٛ ٗتط ٚقاتالٕ  سقال٘ق اهط الع           د           ًوشٍ  خ. فمح  .  23
  َ .    2111     1        هو٧ٌهف ط

          ب ٗت.          خاز املعسفٞ    ٢ا                                ابّ ظبٍٚ  شّٙ اهدّٙ  اه شس اهسا  .  24

                                                                          ٣ٚٓٞ اظاض ٞ ٗاملسادعالٞ هو٧ٌضطالات املاهٚالٞ اإلضال٩ًٚٞ  املعالاٙ  اهػالسىٚٞ          .  25
2111    . َ  

                      ثانيا : األحباخ العلنية

                                                                    سٚدز  ٓٚجٍ  اهفا٢ض اهتأًٚين ًٗعاٙ  استطابٕ ٗفسلإً  حبح ًقالدَ ملال٧متس     .  26
                                                                            اهتأًني اهتعاُٗٛ  )فبعاخٖ ٗآفاقٕ ًٗ٘قف اهػالسٙعٞ اإلضال٩ًٚٞ ًِالٕ( املِعقالد د     

                                   َ  ُٗعٌالالٕ صبٌالالع اهفقالالٕ اإلضالال٩ًٛ      2111 / 4 /  13-  11                        ىٌالالاْ  ا٪زخْ  بتالالازٙخ 
        اهدٗهٛ.

                           ٗتأصالٚؤا اهػالسىٛ. صبوالٞ                                                   لصُٞ  خ. ٓٚجٍ  اهػسكٞ ذات املطال٧ٗهٚٞ اظالدٗخٝ    .  27
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  َ .    2117                                                            ازباًعٞ ا٪ سٙٞ )صبوٞ ىوٌٚٞ ضبلٌٞ( اهطِٞ اهسابعٞ  اهعدخ اهطابع  

                                                                             اشبوٚفٛ  زٙاث ُاصس  ٣ٚٓات اهسقابالٞ اهػالسىٚٞ بالني اهِعسٙالٞ ٗاهتط ٚالا  حبالح         .  28
                                                                           ًقدَ هو٧ٌمتس اهعوٌٛ اهطِٜ٘ اهسابع ىػالس هلوٚالٞ اهػالسٙعٞ ءاًعالٞ اإلًالازات      

 َ     2119-  11- 1 3                       اهعسبٚٞ املتشدٝ  بعِ٘اْ 

                                                                          اهصب   ى د اهلل  ًّ اهط٘ابط اهػسىٚٞ هوتأًني اهتلالافوٛ  حبالح ًقالدَ هوٌال٧متس       .  29
                  َ  يسابوظ  هٚ ٚا.    2113- الٓ     1434                          اهدٗهٛ ا٪ٗي هوتأًني اإلض٩ًٛ 

                                                                 ص اغ  فمحد ضبٌد  اه٘ضع املٔين ٗا٨قتصاخٜ هصِاىٞ اهتالأًني اهتعالاُٗٛ د     .  31
                                                                           اهعامل اهعسبٛ  حبح ًقدَ مل٧متس اهتالأًني اهتعالاُٗٛ  )فبعالاخٖ ٗآفاقالٕ ًٗ٘قالف      

-  11                                                                            اهػالالالالسٙعٞ اإلضالالالال٩ًٚٞ ًِالالالالٕ( املِعقالالالالد د ىٌالالالالاْ  ا٪زخْ  بتالالالالازٙخ   
                                  َ  ُٗعٌٕ صبٌع اهفقٕ اإلض٩ًٛ اهدٗهٛ.    2111 / 4 /  13

                                                           تقٛ  تأصٚى اهتأًني اهتلالافوٛ ىوالٟ فضالاع اه٘قالف ٗاسبادالٞ                     اهعجٌاُٛ  ضبٌد  .  31
                                                             اهداىٚٞ إهٕٚ  حبح ًقدَ مل٧متس صبٌع اهفقٕ اإلض٩ًٛ  اهدٗزٝ اهعػسْٗ.

                                                                              بّ ىٚد  خ. ضبٌد ىوالٛ اهقالس٠  اهفالا٢ض اهتالأًٚين ًعالاٙ  استطالابٕ ٗفسلاًالٕ           .  32
                                                                                حبالالح ًقالالدَ ملالال٧متس اهتالالأًني اهتعالالاُٗٛ  )فبعالالاخٖ ٗآفاقالالٕ ًٗ٘قالالف اهػالالسٙعٞ    

           َ  ُٗعٌالٕ      2111 / 4 /  13-  11                                       ٚٞ ًِٕ( املِعقد د ىٌاْ  ا٪زخْ  بتالازٙخ       اإلض٩ً
                         صبٌع اهفقٕ اإلض٩ًٛ اهدٗهٛ.
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