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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

زمالئي األعزاء،

إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم العدد األول من النشرة اإلخبارية للمدينة 
تكافل “تواصل”.

إن المدينة تكافل على عتبة الخوض في قطاع التأمين التكافلي والذي يبشر 
بالمساهمة بشكل إيجابي في تنمية االقتصاد اإلجمالي للبالد. فقد رسمنا توقعات 

عالية إلى جانب مجموعة مساهمينا بهذا الخصوص، وأنا على يقين تام بأنه 
يتملككم الشغف مثلي تمامًا للسعي نحو مواصلة دفع عجلة شركٍة تتمتع 

بمكانة مرموقة كشركتنا.

ولكوننا ُنعتبر أول شركة تأمين تكافلي في السلطنة، فإننا بالتأكيد ُنقدر موظفينا 
بإعتبارهم أهم أصولنا، ونسعى على الدوام من أجل أن نبني فريقًا من األفراد 

الموهوبين الذين ُيشاركونا شغفنا في انجاز أعمالنا، وُيثبتون القيم والمبادئ التي 
نؤمن بها لتسمو بنا عاليًا كشركة مرموقة، وأن يكونوا عاقدين العزم لنتمكن معًا 

من اإلستفادة من الفرص الفريدة التي ُمنحت لنا.

فإن هدفنا هو تعزيز ثقافة التعاون والنمو، على المستويين الفردي والجماعي 
والذي سُيساهم بدوره في تحقيق أهدافنا. كما أننا نرى من خالل ذلك إمكانية 
التعلم من بعضنا البعض والمساهمة بشكل إيجابي من أجل تحقيق أهدافنا 

الشخصية.

ويسرني كثيرًا بأنكم اخترتم بناء مسيرتكم المهنية إلى جانبنا، وأنا على يقين تام 
بأننا سُنحقق معًا نجاحات عديدة باهرة.

وأخيرًا وليس آخرًا أدعو اهلل العلي القدير أن يوفقكم جميعًا وأن ُيسدد على طريق 
الخير خطاكم، واتطلع لالحتفال معًا بمسيرتنا من خالل هذه النشرة اإلخبارية 

“تواصل”.

د. محمد البرواني
رئيس مجلس اإلدارة

إن المدينة تكافل على 
عتبة الخوض 

في قطاع التأمين 
التكافلي والذي يبشر 

بالمساهمة بشكل 
إيجابي في تنمية 

االقتصاد اإلجمالي للبالد.



تزامنًا مع النهضة االقتصادية الشاملة التي تشهدها السلطنة على مدى العقود 
األربعة الماضية وتنوع وتعدد الحاجات التي صاحبتها والتي تمثلت في شكل سلع 

وخدمات وباعتبار أن التأمين من المطاَلب الضرورية التي تصاحب أي تنمية اقتصادية 
فقد ظهرت حاجة واضحة إلى توفير الخدمات التأمينية المختلفة التي تناسب 

األنشطة االنسانية واالقتصادية التي يشهدها السوق وتلبي رغبات وتوجهات شرائح 
المجتمع المختلفة.

ولما ظهرت فكرة التأمين التكافلي المتوافق مع الضوابط الشرعية وتبلورت 
أهدافها ونضجت تجربتها في كثير من الدول أصبح الوقت مالئم إليجاد التأمين 

المتوافق مع الضوابط الشرعية )التأمين التكافلي( فاستجاب السوق لذلك وكانت 
هنالك العديد من المبادرات في هذا الشأن.  وبشكل عام فإننا نعول على قطاع 

التأمين، الذي يشهد نموًا مضطردًا وبوتيرة متسارعة في المساهمة بفاعلية 
وبشكل متناٍم في الناتج المحلي اإلجمالي وأن يوفر فرص عمل مناسبة للمواطنين 
ويوفر الخدمات والمنتجات التأمينية المختلفة التي تحتاجها التنمية، والحال كذلك 

بالنسبة للتأمين التكافلي الذي بدأ حديثًا ونعتقد أن أمامه فرص واعدة للنمو والبناء 
على قاعدة صلبة مستفيدًا من تجارب اآلخرين الذين سبقونا في هذا المضمار 

ومن قناعة ورغبة شريحة واسعة من المجتمع في هذا النوع من التأمين. وأننا إذ 
نتطلع إلى مزيد من اإلزدهار لقطاع التأمين بشقيه التقليدي والتكافلي لنؤكد 

على أهمية وضرورة التركيز على الدور التوعوي والتثقيفي لكافة شرائح المجتمع 
بماهية التأمين والتأمين التكافلي وأهميته وكيفية التعامل معه وحقوق وواجبات 

المؤمن والمؤمن له ويجب أن ال نغفل أيضًا عن أن شركات التأمين باإلضافة إلى أنها 
شركات تقدم خدمات التغطية التأمينية لعمالئها فهي أيضًا مؤسسات فاعلة 

ومؤثرة في االقتصاد الوطني، ولكي تقوم بالدور المنوط بها بالشكل الصحيح 
فيجب أن تتمتع بالقوة المالية والحجم الذي يمكنها من المحافظة على األقساط 

التأمينية واستثمارها في االقتصاد الوطني ويمكنها أيضًا من النمو والمنافسة 
محليًا واقليميًا وعالميًا ونحن على ثقة بأن مجالس إدارات هذه الشركات وإداراتها 
التنفيذية مدركون لهذه الحقائق ويعملون على تحقيقها والهيئة العامة لسوق 

المال بإعتبارها الجهة المنظمة للقطاع تعمل بشكل لصيق مع كافة الشركات 
ومع الجمعية العمانية للتأمين للنهوض بهذا القطاع المهم خدمة لالقتصاد 

الوطني والصالح العام.            

نشر مزيد من المعرفة

لدى التأمين التكافلي فرص واعدة للنمو والبناء على 
قاعدة صلبة في السلطنة.



 الخطوة الصائبة
في اإلتجاه الصحيح

 تتمتع ُعمان اآلن وشعبها المعطاء بإيجابيات التأمين اإلسالمي والذي ُيطلق عليه
“التكافل”. وقد احتلت المدينة للتأمين الريادة في قطاع التكافل، ومن الرائع أن نرى 

أن طريقتهم في العمل تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع ككل.

تتوافق عمليات شركة المدينة تكافل مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، فإلى 
جانب المنتجات والعروض المتنوعة، فقد اتخذت الشركة الخطوة الصائبة في 

اإلتجاه الصحيح وذلك بكونها شركة قّيمة وعضوًا مهمًا ضمن مجتمعنا العماني.

نبارك للمدينة تكافل اإلصدار األول لنشرتها التوعوية )تواصل( ضمن خطتها لنشر 
ثقافة التأمين التكافلي.

الشيخ خلفان بن محمد العيسري
عضو هيئة الرقابة الشرعية

كما أننا نقدر حرص شركة المدينة للتأمين على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين من خالل 
إصدار نشرة توعوية بإسم   )تواصل(  والتي تتوافق مع رؤية الهيئة العامة لسوق المال الرامية إلى 

أهمية تعزيز الوعي والمعرفة بالمبدأ الذي يقوم عليه التأمين التكافلي، مثمنين كافة الجهود 
التثقيفية والتوعوية لترسيخ الوعي حول مفهوم هذا النوع من التأمين وخصائصه. نسأل اهلل 

لكم التوفيق.

الشيخ عبد اهلل بن سالم السالمي 
الرئيس التنفيذي

الهيئة العامة لسوق المال



كلمة الرئيس التنفيذي

زمالئي األعزاء،

من أقوال عالم النفس األمريكي رولو ماي أن “ التواصل يساعد على 
تكوين مجتمع يحتويه التفاهم، واأللفة والتقدير المتبادل”. تؤيد المقولة 

السابقة اعتقادي بأن التواصل هو مفتاح النجاح في كل ما نقوم به في 
حياتنا الشخصية والمهنية.

يسرني أن اشهد إطالق النشرة التوعوية األولى للمدينة “تواصل” والتي 
تزامنت مع حلول العام الجديد. حيث ستكون “تواصل” بمثابة منصة 

ليست فقط لمشاركة أحدث األخبار وإنما أيضًا للتواصل مع جميع 
مساهمينا، وإتاحة الوسيلة المناسبة لإلستماع إلى آراء بعضنا البعض. 

وفي مسيرة إنطالق التكافل في سلطنة عمان، ستكون “تواصل” منصة 
تجمعنا كمجتمع واحد تملؤه قيمنا من الشفافية والتضامن. وكطريقتنا 

المعتادة في القيام بجميع أعمالنا فإن “تواصل” ُتعد منتجًا جماعي 
وستواصل نجاحها فقط من خالل الجهود المتضافرة من قبل موظفينا 

وشركائنا. وأنا على يقين تام بمساهمة الجميع في نجاح النشرة التوعوية 
“تواصل”.

تمنياتي لكم بعام جديد زاهر بالنجاحات.

جاوتم داتا
الرئيس التنفيذي

ستكون “تواصل” بمثابة منصة 
ليست فقط لمشاركة أحدث 

األخبار وإنما أيضًا للتواصل مع 
جميع مساهمينا، وإتاحة الوسيلة 
المناسبة لإلستماع إلى آراء بعضنا 

البعض. 



كلمة نائب الرئيس التنفيذي

زمالئي األعزاء،

أولت شركة المدينة للتأمين منذ تأسيسها إهتمامًا بالغًا 
بموظفيها، حيث أن كفاءة موظفينا والنجاح الباهر الذي تحقق 

اليوم يقف شاهدًا على إيماننا الراسخ بأهميتهم لدينا. كما أن 
حرصنا على توفير منتجات وخدمات مميزة ومبنية على مبدأ أصيل 

ساهم في جذب اهتمام قاعدة كبيرة من العمالء واالحتفاظ بهم.

ونحن في مرحلة مسيرة نمونا الجديدة كأول شركة تأمين تكافلي 
في السلطنة والرائدة، سنعمل على أساس مبدأ ))العمل بذكاء ال 

بكثرة جهٍد فقط((.

إن نجاحنا مستوحى منكم موظفينا األعزاء، لما تحملوه من روح 
ٍ إيجابية للعمل، ولما تبذلوه من جهوٍد جبارٍة، وأداٍء عاٍل، وإننا على 

يقيٍن تام بأنكم ستمضون بنا نحو نجاحاٍت مبهرة.

سوف تساهم “تواصل” في مسيرتنا نحو تحقيق شعارنا “في تناغٍم 
تاٍم” لتأكيد ثقافة العمل الواحدة نحو األهداف الواضحة لتعزيز 

اإلنتاجية بكفاءٍة وفاعلية.

وأود أن انتهز هذه الفرصة ألرحب بكم جميعًا في أسرة المدينة 
تكافل عبر “تواصل”، فخلونا متواصلين.

أسامة البرواني
نائب الرئيس التنفيذي - أمين سر مجلس اإلدارة 

بموظفيها، حيث أن كفاءة موظفينا والنجاح الباهر الذي تحقق 
اليوم يقف شاهدًا على إيماننا الراسخ بأهميتهم لدينا. كما أن 

حرصنا على توفير منتجات وخدمات مميزة ومبنية على مبدأ أصيل 
ساهم في جذب اهتمام قاعدة كبيرة من العمالء واالحتفاظ بهم.

ونحن في مرحلة مسيرة نمونا الجديدة كأول شركة تأمين تكافلي 
في السلطنة والرائدة، سنعمل على أساس مبدأ ))العمل بذكاء ال 

إن نجاحنا مستوحى منكم موظفينا األعزاء، لما تحملوه من روح 
ٍ إيجابية للعمل، ولما تبذلوه من جهوٍد جبارٍة، وأداٍء عاٍل، وإننا على 

يقيٍن تام بأنكم ستمضون بنا نحو نجاحاٍت مبهرة.

سوف تساهم “تواصل” في مسيرتنا نحو تحقيق شعارنا “في تناغٍم 
تاٍم” لتأكيد ثقافة العمل الواحدة نحو األهداف الواضحة لتعزيز 

وأود أن انتهز هذه الفرصة ألرحب بكم جميعًا في أسرة المدينة 
تكافل عبر “تواصل”، فخلونا متواصلين.

نائب الرئيس التنفيذي - أمين سر مجلس اإلدارة 

ونحن في مرحلة مسيرة نمونا 
الجديدة كأول شركة تأمين 

تكافلي في السلطنة والرائدة، 
سنعمل على أساس مبدأ ))العمل 

بذكاء ال بكثرة جهٍد فقط((.



آخر األخبار
العرض الترويجي“اربح سيارة”

إقبال كبير على العرض الترويجي لسيارة

“ميني كوبر”

ُتعتبر آلية اإلشتراك في العرض الترويجي سهلة للغاية. حيث يمكن للعمالء ببساطة 
إصدار وثيقة جديدة للتأمين الشامل للمركبات أو تجديد الوثيقة السابقة، بحيث 

سيحصلون على فرصة للفوز بسيارة ميني كوبر ضمن الفرص األربعة المتاحة. 
وسيتم منح السيارات للفائزين من خالل تنظيم فعالية إلجراء السحوبات كل ثالثة 

أشهر. وقد أجري أول سحب للجوائز بتاريخ 15 أكتوبر في مسقط جراند مول وذلك 
بحضور عدد من ممثلي الشركة، والمنظمين واإلعالميين والعمالء. وشمل سحب 
الجوائز األول جميع وثائق التأمين الشامل للمركبات التي تم تجديدها أو إصدارها 

قبل تاريخ 30 سبتمبر 2014. وتم اختيار الفائز ضمن مئات األسماء من حاملي وثائق 
التأمين الشامل للمركبات.

وتم الترويج للعرض الترويجي بشكل فّعال في جميع أنحاء السلطنة عبر وسائط 
اإلعالم المطبوعة، واللوحات الخارجية وشبكة اإلنترنت. كما تم تنظيم حملة 

إعالنية شاملة عبر اإلنترنت للترويج لعملية سحب الجوائز، وحقق نجاحًا هائاًل بما 
يتعلق بجذب مستخدمي اإلنترنت وإعالمهم عن العرض الترويجي المميز. وفي 
غضون 15 يومًا فقط، حققت الحملة اإلعالنية نتائج هائلة عبر اإلنترنت ونالت عدد 

مشاهدات كبيرة بلغت 4.7 مليون، وذلك بقيام أكثر من ٤٢,٠٠٠ مستخدم بالنقر على 
الموقع اإللكتروني للشركة. وقد ُصممت الحملة اإلعالنية لتستهدف المستخدمين 

المهتمين بتأمين المركبات، والمركبات الجديدة، أو المركبات المستعملة. كما 
حققت الحملة اإلعالنية مكانة كبيرة وانتشارًا واسعًا من ناحية الكلمات األساسية 

في محرك البحث جوجل، والمنتديات والمدونات اإللكترونية، إلى جانب تواجد 
إعالناتها في اإلنترنت على مواقع شبكة جوجل ويوتيوب.

وبشكل عام فقد ساهم هذا العرض الترويجي في تحقيق نجاح باهر لشركة 
المدينة تكافل، والقى إقبااُل كبيرًا من الجميع. وكعالمة تجارية مرموقة فإن 

المدينة تكافل دائمًا السباقة في تقديم منتجات وخدمات فريدة لعمالئها. ويقف 
هذا العرض الترويجي شاهدًا على مكانتنا الريادية في قطاع التأمين في السوق 

المحلي.

قبل أشهر قليلة، أطلقت 
المدينة تكافل العرض 
الترويجي “أّمن سيارتك 

واربح سيارة ميني كوبر”  
للترويج لمنتج التأمين 

الشامل للمركبات 
بين أصحاب المركبات 

في السلطنة. وقد 
القى العرض الترويجي 

حتى اآلن إقبااًل كبيرًا 
فاق توقعاتنا، واعتبر 

نجاحًا هائاًل فيما يتعلق 
بالترويج لعالمتنا التجارية 

ومنتجاتنا الفريدة من 
نوعها.

ميني كوبر



وفي غضون 15 يومًا فقط، حققت الحملة اإلعالنية نتائج 

هائلة عبر اإلنترنت ونالت عدد مشاهدات كبيرة 

بلغت 4.7 مليون، وذلك بقيام أكثر من 42,000 
مستخدم بالنقر على الموقع اإللكتروني للشركة.



سيارتي برستيج

المنتج الفريد 
واألول من نوعه

سيارتي برستيج، تأمين المركبات الحصري 
للسيارات الفاخرة. وُتعتبر المدينة تكافل أول 

شركة ُتدشن منتج فريد من نوعه كهذا ُيقدم 
خدمات عالية المستوى في سلطنة عمان.

يمكن للعمالء الكرام مع منتج “المدينة سيارتي برستيج” التمتع بعالٍم من المزايا 
الهائلة المصممة خصيصًا لتتناسب مع متطلباتهم. وتماشيًا مع مكانتنا المرموقة 

كأول شركة تأمين تكافلي في سلطنة عمان، فإن هذا المنتج ُيعتبر من المنتجات 
األولى من نوعها. فقد ُصمم المنتج تلبيًة لمتطلبات العمالء من فئة السيارات 

الفاخرة وحاجتهم لمنتج حصري يناسبهم. وتختلف فئة السيارات الفاخرة كثيرًا 
من حيث ملف مالك السيارة، وتقييم المخاطر واالستخدام، وكذلك من ناحية 

اإلجراءات الناتجة عن الحوادث والخسائر والمطالبات. حيث ُيعتبر الوقت والراحة 
من العوامل المهمة عندما يتعلق األمر بأصحاب السيارات الفاخرة. لذا أرتأينا أهمية 

تصميم منتج يخلو من المتاعب ويوفر لعمالئنا وقتهم الثمين، فهو منتج يحمل 
في طياته مزايا وفوائد ومكافآت ُتناسب احتياجات فئة السيارات الفاخرة.

واألول من نوعه



يمكن للعمالء الكرام مع منتج “المدينة سيارتي برستيج” التمتع بعالٍم من المزايا 
الهائلة، بدءًا من تخصيص مدير عالقات شخصي، إلى تقديم خدمات أسيست 
أمريكا المتوفرة دوليًا والحصول على مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت 

المصممة خصيصًا لتتناسب مع متطلباتهم. وتشمل تلك المزايا: قسيمة تأمين 
السفر مجانًا ألفراد العائلة، وتعويض مالي في حال وقوع حادث، إضافًة إلى 

الخصم على أٍي من منتجات التجزئة األخرى، والصيانة واإلصالح في الوكالة لمدة
3 سنوات، وقسائم مجانية من خدمات “سيارتي”، وخدمة المساعدة على الطريق 

في الحاالت الطارئة المقدمة من International Motoring Club وغيرها العديد 
من المزايا.

والجدير بالذكر، أن كل وثيقة يتم إصدارها لهذا المنتج ُتقدم من قبل مدير 
عالقات شخصي. حيث أن مدير العالقات الشخصي مدرب تدريبًا مناسبًا يمكنه 

من اإلستجابة ألية استفسارات متعلقة بالتغطية التأمينية لمنتج “سيارتي برستيج”. 
وتتواجد هذه الخدمة على مدار الساعة لتقديم اإلهتمام المناسب الذي تستحقه 

هذه الفئة. لذا فإن هناك طاقم من الموظفين المتخصصين في قسم المطالبات 
للرد على أية استفسارات ذات صلة على الفور وبكفاءة عالية.

يتوفر المنتج حاليًا في جميع فروعنا، 
وكذلك عبر وكالئنا ووسطائنا. كما 

يتم حاليًا العمل على تقديم المنتج 
من خالل تجار السيارات الفاخرة في 

سلطنة عمان. والقى العرض الترويجي 
“سيارتي برستيج” إقبااًل كبيرًا، حيث أن 

عدد اإلستفسارات وقنوات التوزيع 
ُتظهر الفائدة الهائلة التي نشأت من 

هذا العرض. وقد منحنا النجاح الذي 
تحقق الدافع من أجل تقديم المزيد 

من المنتجات المتخصصة لتلبية 
متطلبات العمالء من مختلف الفئات. 

ويتم التخطيط كذلك لتحسين المنتج 
كإضافة خدمات أخرى وذلك إستنادًا 

إلى المقترحات واآلراء التي تلقيناها من 
السوق.

للرد على أية استفسارات ذات صلة على الفور وبكفاءة عالية.
السوق.



المدينة تكافل، أول شركة تأمين 
تكافلي في سلطنة عمان، ُتنظم 
سلسلة من الندوات التثقيفية في 

كل من مسقط، وصحار وصاللة، حول 
التعريف بمفهوم التكافل وتنوع 

تطبيقاته في األعمال.
ُتعتبر “الندوات التثقيفية” منصة لتبادل المعارف، والتي 
ُتنظمها الشركة دوريًا لمناقشة قضايا قطاع التأمين، 

والتحديات والفرص المتاحة. حيث تم في الجلسة 
الثالثة من هذا العام تقديم سلسلة من الندوات 

التثقيفية، التي نظمتها الشركة في كل من مسقط، 
وصحار وصاللة في شهر أكتوبر.

مبادرة فريدة تركز 
على نشر التوعية

بمفهوم التكافل



حضر هذه الجلسات إلى جانب فريق إدارة الشركة وعدد من موظفيها، عدد من 
العمالء، ووسطاء التأمين، والوكالء وممثلي المنظمات. وقد تم تنظيم الجلسات 
التثقيفية في قاعة األعمال التجارية بالهيئة العامة لسوق المال في مسقط على 
مدى يومين متتاليين، بينما في صحار وصاللة تم عقدها في غرفة تجارة وصناعة 

كال المنطقتين.

كان الفاضل الدكتور سمير الشاعر المحاضر المتحدث في هذا الحدث. ويعمل 
الفاضل الدكتور سمير الشاعر كمستشار لالقتصاد والتمويل المصرفي اإلسالمي. 

 .)IMF( كما أنه ُيعتبر خبيرًا معتمدًا في المالية اإلسالمية لدى صندوق النقد الدولي
وقد شغل الفاضل الدكتور سمير الشاعر عدة مناصب عليا، منها كعضو سابق في 

مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان، ومدير التدقيق الشرعي في بيت التمويل 
العربي )مصرف إسالمي(، وعضو اللجان الشرعية في هيئة المحاسبة والمراجعة 

.)AAOIFI( للمؤسسات المالية اإلسالمية

إن نشر التوعية بمفهوم التكافل 
وتطبيقاته المختلفة في األعمال ُتعد 

من األمور األساسية التي تركز عليها 
الشركة. وقد نالت الندوة التثقيفية 
تقديرًا كبيرًا لمبادرتها في الوصول 

للشركات إلى جانب األفراد وتزويدهم 
بمعلومات ذات صلة بالتكافل. كما أن 
تنظيم مثل هذه الندوات في كل من 
صحار وصاللة أضاف لسمعة الشركة 

الكثير بكونها من الشركات الرائدة في 
قطاع التأمين اإلسالمي.



عالم التكافل
 نبذة

مختصرة
إن نظام التكافل، وهي كلمة عربية 

تعني “كفالة أشخاص لبعضهم 
البعض” أو “الكفالة المشتركة”. وقد 

نشأ مفهوم التكافل بين القبائل 
العربية القديمة بمثابة مسؤولية 
جماعية ُتفرض على األفراد الذين 

يرتكبون مخالفات ضد أعضاء من 
قبيلة أخرى، للقيام بدفع تعويض 

للضحايا أو لورثتهم.



لقد تم تطبيق وممارسة مفهوم التكافل 

في أشكال مختلفة ألكثر من 1400 عام، 

وكان يتماشى مع مبادئ التعويض 

وتقاسم المسؤوليات بين المجتمع.

وفي وقت الحق، تم توسيع هذا المبدأ 

ليشمل مختلف مناحي الحياة، بما في 

ذلك التجارة البحرية، حيث ُيساهم فيها 

المشتركين في إنشاء صندوق لتغطية أية 

خسائر ناتجة عن حوادث يتعرض لها أي 

فرد في المجموعة أثناء رحلتهم البحرية. 

في العصر الحديث التأمين التقليدي، حيث 

تقوم شركة التأمين ببيع وثائق التأمين 

واستثمار العائدات لمنفعة المساهمين 

الذين ليسوا بالضرورة من حاملي وثائق 

التأمين. وبالتالي فهناك فصل واضح بين 

حملة الوثائق والمساهمين. وقد تختلف 

األرباح المدفوعة لحملة الوثائق على حسب 

األداء المالي، إال أن العائد اإليجابي األدنى 

مضمون تعاقديًا.

ُيشير التكافل عادًة إلى التأمين اإلسالمي. ويعود ذلك إلى التشابه الواضح بين عقد الكفالة 

)الضمان( والتأمين. إال أن التأمين التكافلي يقوم على مبدأ التعاون وعلى مبدأ الفصل بين 

أموال وعمليات المساهمين، وبالتالي تمرير ملكية صندوق )تأمين( التكافل والعمليات إلى 

حاملي وثائق التأمين. يقول العلماء أن التأمين التكافلي يجب أن يستند إلى مبادىء التعاون 

المتبادل والمسؤولية المشتركة والضمان المشترك، والتي تشتمل على عناصر المسؤولية 

المشتركة، التعويض المشترك، التضامن والمصلحة المشتركة.

في التأمين التكافلي، ُيعتبر حملة الوثائق مستثمرين مشتركين مع بائع التأمين )عامل 

التكافل( الذي يعمل بمثابة المضارب – مدير أو وكيل تجاري لحملة الوثائق. و أن حصة حاملي 

الوثائق في الصندوق االستثماري المشترك من األرباح هي كذلك في الخسائر. كما أن العوائد 

اإليجابية لوثائق التأمين ليست مضمونة قانونيا، ألن أي ربح مضمون وثابت سيكون بمثابة 

فائدة وُيسئ للتحريم المفروض ضد الربا. أما التكافل فهو يتوافق مع مبادئ وأحكام 

الشريعة اإلسالمية، وتم الموافقة عليه من قبل علماء المسلمين. وتتوفر بذلك خطط 

للتكافل العام، والصحي والعائلي )على الحياة( لألفراد في المجتمعات اإلسالمية في جميع 

أنحاء العالم.

وفيما يلي بعض الفروقات بين شركات التكافل وشركات التأمين التقليدي:

يستند التكافل على مبدأ التعاون المتبادل.  •

التكافل ال يتخذ المعامالت التالية: الفائدة )الربا(، والمقامرة )الميسر( وعدم اليقين )الغرر(.  •

إن كل أو جزء من المساهمة المدفوعة من قبل المشترك هي بمثابة تبرع في الصندوق التكافلي، والتي ُتساهم بدورها في   •
حماية المشتركين اآلخرين ضد أي من المخاطر المحتملة.

تخضع شركات التكافل لقانون واجب التطبيق إلى جانب موافقة هيئة الرقابة الشرعية.  •

يتم في التكافل الفصل التام بين حساب صندوق تكافل المشتركين وحسابات المساهمين.  •

يتم تقاسم أي فائض في صندوق التكافل بين المشتركين فقط، وتوزع األرباح اإلستثمارية بين المشتركين والمساهمين على   •
أساس المضاربة أو نماذج الوكالة.

في حالة أي عجز في صندوق تكافل المشتركين، يقوم عامل التكافل )الوكيل( بتوفير تمويل بدون فوائد )القرض الحسن(   •
للمشتركين.

يتم استثمار رأسمال المالكين والمساهمين في صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.  •

تمتلك شركات التكافل إعادة تأمين مع شركات إعادة التكافل أو مع شركات إعادة التأمين التقليدية التي تلتزم بشروط معينة   •
تتوافق مع الشريعة.

نشكركم على تخصيص بعض من وقتكم الثمين لقراءة محتوى هذه المقالة المختصرة حول التكافل، ونأمل إستفادتكم. سنحرص في 
األعداد القادمة من النشرة اإلخبارية “تواصل” على تضمينها المزيد من التفاصيل حول التكافل كنظام تأمين فريد من نوعه.



اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة 
و هيئة الرقابة الشرعية 


