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الغلبة للتأمين التعاوني والتكافل غير مجد اقتصاديا
أقرررر

 PARTICIPATIONوهررررو اإلسرررر الرررر

ت كيرررر ق نونرررر ي عرررر الترررر ي التشرررر ك INSURANCE

اخت ته للت ي المتوافق والش يعة اإلسال ية .وب لك تكون ت كي قد أوجد صيغة جديدة للت ي .
والصررريغة الت كيرررة هررر واحررردة فررر سلسرررلة ررر الصررري التررر توصررر اليهررر علمررر الفقررره اإلسرررال
ن هج تعتمده ش ك

فررر العررر ل  ،لتكرررون

الت ي ال اغبة ف تسويق عقود ت ي تتوافق وأحك م الش يعة.

وال برررد ان نررر ك هنررر ان السرررودان ك نررر األولررر فررر عرررداد الررردو التررر أعرررد صررريغة للتررر ي
أطلقررر عليهررر اسررر التررر ي التعررر ون
التنفي وجعلته إل ا ية لش ك
وتوصرررل

قبولرررة شررر ع وقرررد

COOPERATIVE INSURANCE.وقرررد وضرررع تلرررك الصررريغة حيررر
الع م .1987

الت ي السودانية اعتب ا

لي يررر الررر صررريغة أطلرررق عليهررر علمررر الفقررره اسررر التك فررر  TAKAFULوهرررو اإلسررر الررر

األسررروا األجنبيرررة اسرررتعم له ،فثبتتررره كبررر
تبنتررره شررر ك

شررر ك

إعررر دة التررر ي الع لميرررة وأنشررر

التررر ي الع لميرررة و ررر بينهررر سرررو لويرررد

شررر ك

استسرررهل

LLOYD'S.كمررر

إعررر دة تررر ي خصصرررته لقبرررو إسرررن دا شررر ك

التكررررر فل واسرررررتبدل كلمرررررة »إعررررر دة التررررر ي « بإعررررر دة التك فررررر وهكررررر ا أصرررررب لررررردين شررررر ك

التررر ي

إلعررررر دة التك فررررر

RETAKAFUL.
وفرررررر العرررررر م  2003أطلقرررررر المملكررررررة الع بيررررررة السررررررعودية صرررررريغة الترررررر ي التعرررررر ون
 ،INSURANCEوالترررر ك نرررر السررررودان قررررد سرررربقته اليهرررر  .والفرررر
التكرررر فل
تجعرر
ولررري

رررر جهررررة أخرررر
ررر المررن
فررر

هررررو ان االو يقرررروم علرررر

لررره (المشرررت

أسرررم له علررر ان يحظررر بحصرررة ررر األ بررر

لخس ة فإنه يعتب بح

أ ررر الصررريغة التك فليرررة فتقررروم علررر
المشت

المن

برررري الترررر ي التعرررر ون

رررر جهررررة والترررر ي

برررردأ المضرررر بة  MUDARABAالمقبولررررة شرررر ع والترررر

) شرر يك ضررر ب  ،أ الشررر يك الرر

نه بكونه ال يش

COOPERATIVE

يسررر ه فرر النشررر ط الررر

تب لرره شررر كة التررر ي

التررر تحققهررر فررر نه يرررة السرررنة .أ ررر فررر حررر تع ضررره

ف إدا ة الش كة.

بررردأ المشررر كة  AL MUSHARAKAالمقبولرررة أيضررر شررر عي وتجعررر

له ش يك ف الغن والغ م أ ف األ ب

ررر

كم ف الخس ئ .

وفررر ح لرررة الخسررر ة تتكفررر إدا ة الشررر كة التك فليرررة برررإق ا

المرررن

لررره (المشرررت

حصرررته ررر الخسررر ة ،وذلرررك بموجررر سرررلفة خ ليرررة ررر الفوائرررد وتعررر

بررر لق

) ررر يكفررر

ررر المررر لتغطيرررة

الحسررر  ،علررر ان تسرررتعيد القررر

عند استع دته ل بحيته .
وال غ ابررررة فرررر ان تتعرررردد الصرررري المقبولررررة شرررر ع  .ذلررررك ان القرررر ن الكرررر ي لرررر يحرررر م الترررر ي برررر حرررر م بعرررر
المم سررر

التررر يمكررر لشررر ك

التررر ي التقليديرررة ان تنخررر ط فيهررر فررر

سبي المث الم اب ة ،واالستثم ف الك ينوه
zakhour@zakhourco.com
http://www.arabinsurerdiary.com

جررر اسرررتثم أ والهررر و ررر بينهررر علررر

الت تتع ط الميس أو غي ه

المح

.
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وبغيررررة التحقررررق رررر عرررردم انخرررر اط الشرررر كة التك فليررررة فرررر أ

رررر تلررررك المح رررر

قضرررر أنظمررررة شرررر ك

الترررر ي

التكررر فل بررر ن تعررري كررر شررر كة لجنرررة شررر عية خ صرررة بهررر  ،لمت بعرررة أعم لهررر والتحقرررق ررر عررردم حصرررو أ انحررر ا
إدا ة الش كة التك فلية.

ع أحك م الش يعة .وتتكون اللجنة الش عية

أئمة يتع قد عه جل

أ ررر المملكرررة الع بيرررة السرررعودية فقرررد أولررر

همرررة ال ق برررة علررر شررر ك

التررر ي التعررر ون فيهررر الررر

الع بررر السرررعود  SAMAوهررر الهيئرررة التررر يعينهررر أوليررر األ ررر فررر المملكرررة .ولررر ا ،لررري
تلعبه ف ش ك
ويتبررري

ررر ت كيررر أنهررر قررر

اعتمررر د هيئرررة ق برررة واحررردة تعنررر بمم سرررة ال ق برررة علررر

الت ي التش ك  .ول ا ،ل يكون لك ش كة ت ي تش ك لجنة ش عية خ صة به .

هن يتبي ان الصيغة التع ونية ك ن له الغلبة ف
أضررر

نطقة MENA.

الررر ذلرررك ،ان »التك فررر « لررر يلرررق إقبررر ال لرررد الجمهرررو  .ذلرررك انررره يلقررر علررر المشرررت

تحم ر جرر

للجررر ن الشررر عية دو

الت ي التع ون .

ررر األخبررر التررر و د

جميع ش ك

نسسرررة النقرررد

(المرررن

لررره) عررر

رر خسرر ئ الشرر كة التك فليررة هررو فرر غنرر عنرره .والرر ذلررك فهررو يشررك إ ع جرر للشرر كة التك فليررة نفسرره

ررر حيررر أنررره يل هررر بتغطيرررة حصرررة المشرررت كي المرررن

لهررر ررر خسررر ئ ه السرررنوية عبررر إق اضررره المررر

ررر دون

ف ئدة.
ولقرررد سررربق إلحرررد شررر ك
أن أقفلررر أبوابهررر لضرررع

إعررر دة التك فررر اإلقليميرررة (وهـــــــرررـ تك فـــــــــرررـ
اإلقبررر علررر إسرررن د األخطررر اليهررر  ،وبعررر

يت كون ن سبة تم إال ويشتكون

)TAKAFUL REفررر دبررر

مثلررر شررر ك

إعررر دة التك فررر الع لميرررة ،ال

عدم الجدو اإلقتص دية لش ك ته .

وب ختيررر ت كيررر للمضررر بة أس سررر لعمررر شررر ك

التررر ي التشررر ك فيهررر  ،يكرررون التررر ي التعررر ون قرررد سرررج نقطرررة

جديررردة لصررر لحه ،ويررر ج ان تتسرررع قعرررة انتشررر ه فررر العررر ل  .وهرررو عمليررر يررر ي الشررر كة ررر
عند حصوله  ،كم ي ي المن

له المشت

zakhour@zakhourco.com
http://www.arabinsurerdiary.com

غبرررة تمويررر الخسررر ئ

احتم تع ضه لخس ة بكونه س هم فت ض .
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