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Abstract: 

 
The integration between banks and insurance services leads the 
success of the Islamic financial system. 

Islamic banks or Islamic banks branches provide Takaful insurance 

services on behalf of the Takaful companies, whether they are 

affiliated with them or completely separate. 

The banks can offer these services at a lower cost to their customers 

or at the same cost as the takaful company. 
We concluded that the model of the relationship between the Takaful 

Company and the Islamic Bank does not play a significant role at all 

in influencing the quality, cost of the Takaful services provided by 

the Islamic Bank.                                                                                                 
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: مدخل للتسويق البنكي  ن التكافلي البنكي ن التكافلي التأمي   للتأمي 

 دراسة حالة مجموعة من البنوك اإلسالمية

 
 2فلة عاشور 

 

 الملخص
 إلتكافلي عالقة تكامل، حيث يعمل كل 

ن كات إلتأمي  ن إلبنوك إؤلسالمية وشر تعتبر إلعالقة بي 
ي نهاية إألمر ؤىل ترسيخ ونجاح إلنظام إلماىلي 

ن
منهما عل تزويد إآلخر بخدمات تؤدي ف

 .إؤلسالمي 
كات تقدم   إلتكافلي نيابة عن شر

ن إلبنوك إؤلسالمية أو إلفروع إؤلسالمية خدمات إلتأمي 
، ونظرإ ألهمية Bancatakaful إلتكافل سوإء كانت تابعة لها أو منفصلة تماما، فيما يعرف بـ

ي فروع 
ن
إلخدمات إلتكافلية فحتى إلبنوك إلتجارية تقوم بتقديم هذه إلخدمات، سوإء ف

دماتها إلتمويلية إلتقليدية، وقد تقدم إلبنوك هذه إلخدمات بتكلفة ؤسالمية أو مرفقة بخ
كة إلتكافل  .أقل لعمالئها أو بنفس إلتكلفة إلمقدمة لدى شر

كة إلتكافل وإلبنك إؤلسالمي إل تلعب دورإ ملحوظا عل 
ن شر توصلنا ؤىل أن طبيعة إلعالقة بي 

ي إلتأثب  عل نوعية إلخدمات إلتكافلية إلمقدم
ن
 .ة من طرف إلبنك إؤلسالمي إألطالق ف

كة إلتكافل، ؤدإرة : الكلمات المفتاحية ، إلبنوك إؤلسالمية، شر ، إلتكافل إلبنكي  إلبنكي
ن إلتأمي 

وة  .إلبر
 
مقدمة: ال  

 إلتكافلي ركنا هاما للمالية إؤلسالمية، 
ن هذه نشأت فهو مكمل ألنشطة إلبنوك إؤلسالمية، حيث ظهرت و يمثل إلتأمي 

ة  كات  قبل إألخب   إلتكافلي وتعتبر إلسبب وإلحافز لنششر
ن ي وذلك ، أتهإلتأمي 

ن
عية ف عندما رفضت هيئة إلرقابة إلشر
ن تقليدية مما إستدىع إإلمر أن يقوم هذإ  كات تأمي  ي شر

ن
ي ف

 منتجات بنك فيصل إؤلسالمي إلسودإنن
ن إلسودإن أن يتم تأمي 

ي إلعالم، وبذلك يعتبر إلبن
ن
 تكافلي ف

ن كة تأمي  كة تكافل، ولكن إل يمكن لكل إألخب  بإنشاء أول شر ك إؤلسالمي قد أنشأ أول شر
ن مستقلة ومنفصلة بينما يحتاج عمال  كات تأمي  ن  -أي إلبنوك-ها وتحتاج هي ؤ إلبنوك إؤلسالمية أن تقوم بإنشاء شر لتأمي 

يعة إؤلسالمية كإحدى طرق ؤدإرة إلمخاطر، لذلك قمنا بطرح إلتساؤل إلهام إلتاىلي 
لماذإ وكيف : عملياتها وفق مبادئ إلشر

؟   إلتكافلي
ن  يمكن للبنوك إؤلسالمية توفب  و تقديم خدمات إلتأمي 

 األسئلة الفرعية: 

  ؟  إلتكافلي
ن  ما هو إلتأمي 

 ؟  إلتكافلي
ن  ما هي عالقة إلبنوك إؤلسالمية بالتأمي 

 ؟  إلتكافلي
ن  لماذإ يحتاج إلبنك إؤلسالمي إلتأمي 

  إلتكافلي 
ن  لزبائنه؟كيف يقدم إلبنك إؤلسالمي خدمة إلتأمي 

 كة إلتكافل؟  هل تختلف خدمات إلتكافل إلمقدمة بحسب عالقة إلبنك إؤلسالمي بشر

 :اتالفرضي

 ن للبنك وعمالءه  تكافلي تابعة للبنك تضمن خدمة إلتأمي 
ن كات تأمي   ؤنشاء شر

 إلتكافلي أكبر مما تقوم به إلنوإفذ إؤلسالمية 
ن للبنوك  إلبنوك إؤلسالمية تقدم مجموعة متنوعة من خدمات إلتأمي 

 إلتقليدية. 

 

 أهداف الدراسة: 
كات  ن شر ، وتوضيح تأثب  طبيعة إلعالقة بي  تستهدف إلدرإسة توضيح وإقع ممارسة إلبنوك إؤلسالمية للتكافل إلبنكي

 إلتكافل وإلبنوك عل طبيعة إلخدمات وطرق تقديمها للزبائن. 
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 : ن التكافلي  أوال. عالقة البنوك اإلسالمية بالتأمي 
ن   يقوم كل منهم بدفع مبلغ ماىلي عل سبيل يعرف إلتأمي 

ن كي 
ن مجموعة من إلمشبى إلتكافلي عل أنه تنظيم تعاقدي بي 

ع يدىع  إكإلتبر ن مما يؤدي ؤىل تكوين صندوق يسىم  إإلشبى كي 
أو صندوق إلتكافل، إلهدف منه إلحصول  صندوق إلمشبى

كة إلتكافل  كة تسىم شر ي حالة تعرض أحدهم أو مجموعة منهم لخطر أو أخطار معينة، تقوم شر
ن
عل تغطية تبادلية ف

كات إلتكافل لديها  كة، فشر ي إلشر
ن
ن ف ، وبشكل منفصل تماما عن حساب إلمساهمي  ن كي 

بإدإرة هذإ إلصندوق لصالح إلمشبى
ل عل توسيعه وزيادة مكوناته وتنويعها مما يؤدي ؤىل تقوية مركز إلصندوق وتخفيض مخاطر صندوق تكافل تعم

ي تتوإفق مع 
ي مختلف إإلستخدإمات إلتى

ن
ي للصندوق ف

كة إلتكافل ؤىل ؤستثمار إلفائض إلتأميتن إلسيولة، كما تسىع شر
يعة إؤلسالمية.   إلشر

 : ن كة إلتكافل تحتاج إلبنوك إؤلسالمية من ناحيتي   فشر

  .تسويق منتجاتها 

  . ي
 إستثمار إلفائض إلتأميتن

وكوننا قمنا بحرص ؤشكالية درإستنا حول قيام إلبنك إؤلسالمي بتوزيــــع وتقديم إلمنتجات إلتكافلية، فنحن أمام ما يسىم 
يه أو إلفرنسية عل حد س ن فة إلتكافل، أو ما يصطلح عليه باللغة إإلنجلب  ، أو صب  وإء: ببنك إلتكافل، أو إلتكافل إلبنكي

Bancatakaful 

1.  :  مفهوم إلتكافل إلبنكي

 إلبنكي  ؤىل Bancatakafulيعود أصل عملية إلتكافل إلبنكي أو بنك إلتكافل 
ن ي  ،Bancassuranceعملية إلتأمي 

فماذإ يعتن
ن وما إلفرق بينهما؟   إلمصطلحي 

 إلبنكي  -
ن ر إلبنوك، فالمصطلح يتكون من  عبــــــ نـــــــــات إلتأميــيعرف عل أنه بيع خدم:   Bancassuranceتعريف إلتأمي 

ن  ن مختلفتي  ن يتم تقديمها من خالل مؤسستي  ن ماليتي  ي أن إلعملية هي مزيــــج من خدمتي 
، وهذإ يعتن ن : بنك وتأمي  ن كلمتي 

ك أو  وع مشبى إكة، وقد يكون ذلك بصيغة: رخصة لتوزيــــع إلمنتجات، مشر ي ؤطار شر
ن
ن أو يتم تقديمها ف ولكن مندمجتي 

كة جدي ي أمريكا منذ ؤنشاء شر
ن
ي أوروبا عموما، ليسمح به ف

ن
ي فرنسا وتطور ف

ن
بعد أن كانت إلبنوك إإلمريكية  1111دة، نشأ ف

ي بريطانيا حوإىلي 
ن
ي مجال خدمات مالية أخرى غب  تلك إإلصلية إلخاصة للبنوك، ف

ن
بالمائة من  03ممنوعة من إلدخول ف

ي أمريكا فقط 
ن
، ف  إلبنكي

ن ي إسبانيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا تجاوزت نسبة  بالمائة، 03إلبنوك تقوم بالتامي 
ن
بالمائة  03بينما ف

 إلبنكي للبنوك فرصة لتنويــــع منتجاتها وبالتاىلي إلحصول عل عموإلت ومدإخيل  03حيث فرنسا 
ن بالمائة،  يوفر إلتأمي 

إكات إلتأمينية.  ن بتوزيــــع منتجاتها وتنمية حجم إإلشبى كات إلتأمي  ا بالنسبة للعمالء فهي فرصة بينم ؤضافية، كما يسمح لشر
  (Rajesh & Sivagnanasithi, 2009) .للحصول عل خدمات تأمينية بأسعار أقل وأقرب

، ؤإل أننا وجدنا أن هناك من  ن كات إلتأمي   إلبنكي هو قيام إلبنك بتسويق خدمات شر
ن وبينما يظهر من إلتعريف بأن إلتأمي 

ن   (Longin, 2011) عل إلقنوإت إلتأمينية لتوزيــــع إلخدمات إلبنكية.  هإعتماديوسع إلمفهوم ليشمل  ن بي  ي أن نمب 
كما ينبىعن

ن   إلبنكي تقديم إلخدمات  إلتأمي 
ن ي توإجهه أما إلتأمي 

ي تأمينه ضد إألخطار إلتى
ن إلبنك يعتن ن إلبنك، فتأمي  إلبنكي وتأمي 

 إلتأمينية عن طريق إلبنك، وهما أمرإن قد يكونان متكامالن ولكنهما إل يعنيان إألمر نفسه. 
 إلتكافلي عبر شبكة فروع : هي عملية توزيــــع خدماBancatakaful, Bank-takaful تعريف إلتكافل إلبنكي  -

ن ت إلتأمي 
  (Malik & Ullah, 2019) .إلبنوك

ن للبنوك:  و  ن إألساسيتي   إلتكافلي سنجده مرتبطا بالخدمتي 
ن   (Malik & Ullah, 2019) ؤذإ إعتمدنا إلتعريف إلضيق للتأمي 

 ن إل ي وضعية مدين: إؤلجارة، تمويل إلبنكي لإلتكافلي ل تأمي 
ن
لسلم، إ: يمكن للبنك أن يقدم تغطية تأمينية للعميل ف

ي حالة وفاة أو عجز إلعميل، كذلك يمكن تزويد بخدمة ..…إلمرإبحة
ن
..إلخ من أجل تغطية خطر عدم إلسدإد ف

 . ي
ن
ن صحي ؤضاف  تأمي 

 ن إل ن للمودع ضد إلوفاة، إل يحإلتكافلي لتأمي  حد أدنن ؤىل يحتاج  هحساب إدخاري ولكنلتاج لودإئع: هو تأمي 
ن وهذإ هو إلعادي وإلسائد   وقد يتحملها إلمودع نفسه.  ،للودإئع للعميل، قد يقوم إلبنك بدفع أقساط إلتأمي 

ن خدمات إلبنوك ولكنه يمتد لقيام إلبنك   إلتكافلي إلبنكي إل يضم فقط تأمي 
ن وهو ما نرإه تعريفا ضيقا بالفعل، فالتأمي 

حه بالتفصيل تباعا. ذإته لخ ، وهو ما سوف يتم شر ن  دمات إلتأمي 

 طرق تقديم إلبنك إؤلسالمي لخدمات إلتكافل:   .0
 إلبنكي توجد 

ن ، ونقصد بها طبيعة وشكل إلعالقة عموما أربــع نماذج للتكافل إلبنكي مستنبطة حقيقة من نماذج إلتأمي 
كة إلتكافل وإلبنك ن شر  .(TRIPATHY, 2007): بي 

 نافذة أو وكالة لتوزيــــع إلخدمات إلتأمينية. 

 ك وع مشبى  .مشر

 إإلندماج. 
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  إلخاصة به إلتكافلية خدماته إلتأمينية ببيع إلبنكيقوم. 

  كة تكافل، ويتم إتباع أسلوب ن عل أسلوب  Open Architecure modelإلتعامل مع أكبر من شر كب 
حيث يتم إلبى

ه عل إلمنتجات.  ن  3إلبيع إلمتقاطع إلذي يركز عل إلزبون بدإل من تركب 

ن وإلبنوك يتجهان  كات إلتأمي  ي تجعل شر
ن إألساليب إلسابقة حسب مجموعة من إلعوإمل وإلظروف إلتى يتم إإلختيار بي 

 (CIBAFI, 2016) حتما ألسلوب دون إألساليب إألخرى، أهم هذه إلعوإمل: 

 ي إلدولة
ن
ن ف  .إلقوإني 

 ظروف إلسوق. 

  .كاء أنفسهم  مستوى تطور إلشر

  .طبيعة إلمنتجات إلتأمينية وإلمنتجات إلمرصفية 

  .إلزبائن: رغباتهم ووعيهم وتوجهاتهم 

  .كاء  رغبات وأهدإف إلشر

3.  : ي
ن
 فوائد التكافل المرصف

ي طرح إلسؤإل لجميع أطرإف إلعملية 
؟ ينبىعن ن بدإل من أن نطرح إلسؤإل: ماذإ يستفيد إلبنك من تقديمه لخدمات إلتأمي 
، إلبنك وإلزبائن، ألنهم جميعا أطرإف تستفيد من هذه إلخدمة:  ن كة إلتأمي    (CIBAFI, 2016) وهم: شر

 إلبنك: 

  وإستمرإرية إلعالقة معهم بسبب تنوع إلخدمات إلمقدمة لهم. ضمان لوإلء إلعمالء 

  .ي تعاقد معها
كة إلتكافل إلتى  إإلستفادة من سمعة شر

  .ي أنشطة إلبنك وزيادة مدإخيله
ن
 إلتنوع ف

  .ي يقدمها لهم إلبنك
 توفب  إلحماية للعمالء فيما يتعلق بالخدمات إلتى

  .ي إلمنتجات إلتأمينية
ن
 إكتساب مهارإت جديدة ف

  (0331)إإلقتصادية،  من إلمالءة إلمالية للعمالءإلتأكد 

  ن تسمح لهم بتقديم منتجات بأسعار كة إلتأمي  ن إلبنك وشر إإلستفادة من مزإيا إقتصاديات إلحجم، فالمشاركة بي 
 تنافسية وجودة أعل. 

 

كة التكافل:   شر

  ك عميل للبنك ي موإعيدها كون إلمشبى
ن
ن ف كة عل أقساط إلتأمي    (0331)إإلقتصادية،  سهولة حصول إلشر

 إإلستفادة من سمعة إلبنك 

  .كة  تنويــــع قنوإت توزيــــع خدمات إلشر

 إلوصول ؤىل زبائن إلبنك وإكتساب وإلءهم 

 زيادة إلتنافسية وتخفيض إلمخاطر بالتنويــــع 

  .إلحصول عل قناة توزيــــع أقل تكلفة(Chidiac ،0310)  

  ن من خالل كات إلتأمي  ي تتحملها شر
نتشار إلكبب  لفروع إلبنوك مقارنة ستغالل إإل إتخفيض إلمصاريف إلتسويقية إلتى

ن   .بوكاإلت ووسطاء إلتأمي 

 

 لزبائن: ا

  إألقساط وإلحصول عل إلتعويضات من خالل حساب بنكي موجود سهولة تسوية إلمعامالت، فيما يتعلق بدفع
 أصال. 

  .  سهولة إلوصول إىل خدمات إلتكافل إلبنكي

  قل بسبب إنخفاض تكاليف إلتوزيــــع. أإلحصول عل خدمات بتكاليف(Chidiac ،0310)  فقد تصل تخفيضات
ن بالمائة   (0331)إإلقتصادية،  .إلتكلفة ؤىل خمسي 

 إإلستفادة من خدمات إلبنك إلشامل. 

  إء سيارة بالمرإبحة يحتاج تأمينا للسيارة فالبنك يوفر هذه منتجات مناسبة إلحتياجات إلعمالء، فإذإ كان تمويل شر
ي نفس إلمعاملة. 

ن
 إلخدمة ف
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كة إلتكافل(: تصنيف إلبنوك إؤلسالمية محل إلدرإسة حسب 31إلجدول)  نوعها وطبيعة عالقتها بشر

كات مستقلة .1  بنوك ؤسالمية تتعامل مع شر

ي يتعامل معها إسم إلبنك إلدولة 
كة إلتكافل إلتى  إسم شر

ي إؤلسالمي إإلمارإت إإلمارإت  .1 ي إلوطنية للتكافل أبوظتر كة أبو ظتر
 شر

ن  بنك إإلمارإت إؤلسالمي  إإلمارإت  .0 كة إلعربية إؤلسالمية للتأمي  إلشر
 سالمة

ي  إلكويت  .0
كة  بيت إلتمويل إلكويتى + شر  إلتكافلي

ن كة إلمثتن للتأمي  شر
 إلتكافلي 

ن  إألوىل للتأمي 

ي إؤلسالمي  مرص  .4 -مرصف أبو ظتر
 مرص

 إلتكافلي 
ن كة إلمرصية للتأمي  -إلشر

 حياة

ي إؤلسالمي  إإلمارإت  .0 إكة مع بنك دنر ي  AMAN إلشر كة دنر
)شر

 + ) ن ن وإعادة إلتأمي  إؤلسالمية للتأمي 
ك  ة سالمةشر

كة تكافل عمان بنك نزوة عمان  .6  شر

كة تكافل عمان بنك إلعز عمان  .0  شر

 إؤلسالمي بيمة مرصف قطر إؤلسالمي  قطر  .8
ن كة إلضمان للتأمي     شر

كات إلتكافل نور بنك إإلمارإت  .1  موزع للعديد من شر

 ميدغلـــف إليـــانــــــز تكـــافـــل بنك بروة قطر  .13

MEDGULF ALLIANZ TAKAFUL 
كة إلتكافل إلدولية  إلبحرين-مرصف إلسالم إلبحرين  .11  شر

ي إؤلسالمي  إألردن  .10 إلبنك إلعرنر
 إلدوىلي 

ن إؤلسالمية  كة إلتأمي  كة +شر شر
ن   إألوىل للتأمي 

ي  بنك ؤثمار إلبحرين  .10
 مجموعة سوليدرنى

كات تكافل تابعة لها0  . بنوك ؤسالمية لها شر

 بوبيان تكافل بوبيان بنك إلكويت  .14

كة تكافل إلرإجحي  بنك إلرإجحي  إلسعودية  .10  شر

 إلزيتونة تكافل بنك إلزيتونة تونس  .16

كة  بنك إلجزيرة إلسعودية  .10 ي تتوسط لشر
كة أمان إلتى شر
 إلجزيرة تكافل 

كة تكافل تابعة له0  ا. بنوك ؤسالمية إل تسوق لخدمات إلتكافل رغم وجود شر

ي  إألردن   .18
ن  إلبنك إؤلسالمي إألردنن كة إلتأمي  إؤلسالمية، لديه شر

ي إلبنك. 
 صندوق تكافلي لمديتن

 إلمرصية تكافل بنك فيصل إؤلسالمي مرص مرص  .11

بنك فيصل إؤلسالمي  إلسودإن  .03
ي 
 إلسودإنن

ن إؤلسالمية كة إلتأمي   شر

كات تكافل أصال4 ي تقديم إلتكافل ولكن إل يوجد شر
ن
 . بنوك ؤسالمية ترغب ف

 / أمنية بنك إلمغرب  .01

 /  إلعرإق  .00

كات تكافل مستقلة. فروع 0  ؤسالمية لبنوك تجارية تقدم تكافل لصالح شر

إألهلي للخدمات إلمرصفية  سلطنة عمان  .00
 إؤلسالمية

 نافذة ؤسالمية لبنك إألهلي 

كة تكافل عمان  شر
خدمات تكافلية ترإفق خدماته -

 -إلتقليدية

قسم للخدمات  ة: بنك عود فرع مرص -لبنان  .04
ي بنك 

ن
 تقليديإؤلسالمية ف

كة   إلتكافلي إلشر
ن -إلمرصية للتأمي 

 حياة
خدمات تكافلية ترإفق خدماته -
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ونية للبنوك إلمذكورة أعاله.   إلمصدر: من ؤعدإد إلباحثة إعتمادإ عل إلموإقع إإللكبى

 
 ثانيا. دراسة حالة مجموعة من البنوك اإلسالمية: 

يتالءم مع هدف إلدرإسة، حيث تنقسم  ا بنك 01بنك من مختلف إلدول إلعربية، وجدنا حوإىلي  03بعد درإستنا ألزيد من 
 إلتكافلي وحسب طبيعة إلبنك نفسه وإلنظام إلمتبع،  09هذه إلبنوك ؤىل 

ن كة إلتأمي  مجموعات حسب عالقتها بشر
 :  ويمكننا توضيح ذلك كما يلي

كة التكافل والبنك االسالمي  ن شر  حسب طبيعة العالقة بي 
كات تكافلبنوك ؤسالمية تقوم بتسويق خدمات إلتكافل لصالح  .1  .شر

كة تابعة لها.   .2  بنوك ؤسالمية تقوم بتسويق خدمات إلتكافل لصالح شر

كة تكافل تابعة وإل تسوق لها.  .3  بنوك ؤسالمية لها شر

 .بنوك ؤسالمية تقدم خدماتها إلتكافلية إلخاصة .4

كات تكافل أصال) إلعرإق، إلم .5 ي إلتعامل بالتكافل إلبنكي ولكن إل يوجد شر
ن
 غرب(. بنوك ؤسالمية ترغب ف

كات تكافل .6  .بنوك تجارية لها فرع ؤسالمي يقوم بتسويق خدمات تكافل لصالح شر

كة تابعة للبنك إلتجاري .7  .بنوك تجارية لها فرع ؤسالمي يقوم بتسويق خدمات تكافل لصالح شر

 ؤسالمي يرإفق خدماتها إلتمويلية إلتقليدية .8
ن   بنوك تجارية تقدم تأمي 

ن تابع .9 كات تأمي  كات تكافل أخرى. بنوك تجارية لها شر ي إلنافذة إؤلسالمية تقوم بتسويق خدمات شر
ن
 ة لها ولكنها ف

ي يتم تسويقها: 
 حسب المنتجات الت 

 ن وتقدم نفس إلخدمات إلتكافلية كة إلتأمي  ي إؤلسالمي وبنك عودة  هناك بنوك تتعامل مع نفس شر )مثل بنك أبو ظتر
كة ولكنها إل تقد ي مرص(، وهناك بنوك تتعامل مع نفس إلشر

ن
، ف م نفس إلخدمات إلتأمينية )بنك إؤلمارإت إؤلسالمي

، بنك رإك أمل(.  ي إؤلسالمي  بنك دنر

  ن كة إلتأمي  ي أن يقوم إلبنك ببيع كافة منتجات شر
ن إل يعتن كة إلتأمي  إكة مع شر  .إلشر

ي يتم تسويقها: 
 حسب سعر المنتجات الت 

  لعمالئها قد تقدم إلبنوك إلخدمات بأسعار أقل  . ن كات إلتأمي  ة لشر هم ممن يتوجهون مباشر  مقارنة بغب 

 قد تكون إلخدمة نفسها وبنفس إلسعر. 

 -إلتقليدية

نافذة ؤسالمية لبنك  إلسعودية  .00
 :  سامباتقليدي

+ إلتعاونية  إلرإجحي

فة إؤلسالمية عمان  .06 كة تكافل عمان ميثاق للصب   شر

ي  مجموعة دول  .00
بنك إلكويت إلوطتن

ي مرص 
ن
 خدمات ؤسالمية ف

 وإلسعودية

كة بوبيان تكافل   شر
خدمات تكافلية ترإفق خدماته -

 -إلتقليدية

رإك إؤلسالمي فرع ؤسالمي  إإلمارإت  .08
ي ألبنك ر 

 س إلخيمة إلوطتن
ن  كة تأمي  )إلبنك لديه شر
تابعة له ولكنه يسوق 
ي إلفرع 

ن
كات تكافل ف لشر

)  إؤلسالمي

AMAN  ن ي إؤلسالمية للتأمي  كة دنر
)شر

كة إلعربية (+  إلشر ن  وإعادة إلتأمي 
ن سالمة+   إؤلسالمية للتأمي 

كة  تكافل إؤلمارإت شر

كة تكافل تابعة لها6  . بنوك تجارية لها فرع ؤسالمي ولها شر

كة إألهلي للتكافل  NCBبنك إألهلي  إلسعودية  .01
 شر

ن  بنك لبنان و إلمهجر لبنان  .03 كة "آروب" للتأمي   شر

ي   .01
 ساب تكافل SABB ساب سعودي بريطانن

خدماته خدمات تكافلية ترإفق -
 -إلتقليدية
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 كة إلتكافل ليقدمها لزبائن آخرين ، فال يمكن قد يقدم إلبنك خدمات تكافلية خاصة به فقط وإل توجد لدى شر
 مقارنة إلسعر أصال. 

ي يتم التعامل معها: 
كات التكافل الت   حسب عدد شر

 كة تكافل وإحدة وهو إإلتجاه إلغالب.  تعامل إلبنك  مع شر

 كة تكافل ي تعامل إلبنك مع أكبر من شر ، إلبنك إلعرنر ي
، رإك أمل، بيت إلتمويل إلكويتى ي إؤلسالمي )بنك سامبا، بنك دنر

)  إؤلسالمي إلدوىلي

ي دول مختلفة: 
ن
ي لها فروع ف

 حسب البنوك الت 

  كات تكافل مختلفة فتقدم خدمات ي مرص يختلف بنك ) تكافلية مختلفةفروع إلبنك تتعامل مع شر
ن
ي إؤلسالمي ف أبوظتر

ي عن 
ن
ي إؤلسالمي ف  إإلمارإت(بنك أبو ظتر

ي يقدمها البنك: 
 حسب أنواع الخدمات التكافلية الت 

ي إلمحور إلمقبل، ولكن يمكن عموما إلقول بأننا وجدنا أن إلبنوك 
ن
نظرإ ألهمية هذإ إلعنرص سوف نتطرق له بالتفصيل ف

 مجموعات: تنقسم ؤىل 

 إستثماري، مثل بنك إلزيتونة، بنك عودة، بنك -بنوك تركز فقط عل تقديم خدمات تكافلية ذإت طابع إدخاري
ي إؤلسالمي  NCBإلجزيرة، بنك إألهلي  ، بنك أبو ظتر ، بنك إإلمارإت إؤلسالمي ي

 مرص. -بيت إلتمويل إلكويتى

  بنوك تركز فقط عل خدمات تكافلية لتغطية إألخطار إلمتعارف ، عليها )إلسفر، إلسيارإت...إلخ( مثل بنك إلرإجحي
 ميثاق للخدمات إلمرصفية إؤلسالمية، بنك إألهلي عمان، وبنك لبنان وإلمهجر. 

  .ن معا، مثل بنك ساب، بنك بوبيان، رإك بنك  بنوك تعمل عل توفب  إلنوعي 

 بنوك توفر خدمات تكافلية فيما يتعلق بخدماتها إلمرصفية فقط، مثل: بنك ؤثما . ي إؤلسالمي إلدوىلي  ر، إلبنك إلعرنر
 أنواع الخدمات التأمينية المرصفية: 

 خدمات تكافلية مرتبطة بخدمات البنك:  .1

ي تتمتع هي تلك أهم هذه إلخدمات  -
إلمرتبطة بالبطاقات إإلئتمانية، وهي أنوإع، حيث أن أنوإع معينة فقط هي إلتى

يات أو  ن ضد أخطار معينة مثل شقة إلمشبى ة زمنية معينة، كذلك تمنح بعض بخدمة إلتأمي  تلفها قبل تجاوز فبى
ن عل إلسفر لصاحبه  ا، مثل: إلبطاقات إلتأمي 

  ي للسفمن بنك ؤثمار، بطاقة ورلد  إلطتر
ن ن تكافل عل إلحياة وإلتأمي  ن ضد متاعب إلسفرر)تتضمن تأمي   (.تأمي 

  ي من بنك ؤثمار، بطاقة بالتنيوم و بطاقة تيتانيوم
 تكافلي مجانن

ن  .عل إلحياة  تتضمن تأمي 

 يات ن إلمشبى ن إلسفر وتأمي  إ أنفينيت إلحرصية من بنك إلسالم إلبحرين تتضمن تأمي  ن  .بطاقة فب 

 تكافلي للسفر 
ن ن ضد إلشقة وإلتلف وكذلك تأمي   .بطاقات إلبالتنيوم وإلذهبية من بنك بروة توفر إلتأمي 

  ن بالحصول  تكافلي للسفر: إلوفاة ونقل إلجثمان بطاقات إإلئتمان إلذهبية وإلبالتينية من بنك نزوة تتمب 
ن عل تأمي 

 إلغاء إلرحالت...إلخ

 ن عل إلسفر)إل ي إؤلسالمي تتضمن إلتأمي   بطاقة برإيم إلذهبية من بنك دنر

 إلحوإدث...إلخ( ،وفاة. 

ي  -
ي إلصندوق إلتبادىلي للبنك إؤلسالمي إألردنن

ن مديتن إلبنك، : وهو صندوق تكافلي قام إلبنك بإنشائه بنفسه، بغرض تأمي 
ن إلبنوك محل إلدرإسة من أنشأ مثل  ي يوإجهها إلبنك، ولم نجد من بي 

فهو يعتبر أدإة ؤلدإرة إلمخاطر إإلئتمانية إلتى
 هذإ إلصندوق. 

-  : ي
ن
 تكافلي خاص بالتمويل إلمرصف

ن : تقدم كذلك بعض إلبنوك محل إلدرإسة تأمي   إلتمويل إلبنكي
ن  تأمي 

 ي للعمالء إلذين يحصلون عل تمويل بنك سامبا إلسعودي)نافذة ؤسالمية لبنك س
 تكافلي مجانن

ن امبا( يقدم تأمي 
....إلخ حيث ؤذإ لم يستطع إلعميل سدإد ما عليه   إلتعلم إلعاىلي

ن إء سيارة، مصاريف إلزوإج، تأمي  عقاري، تمويل شر
ي يسقط إلبنك حقه بموجب إلتكافل.  ي حالة إلوفاة أو إلعجز إلطتر

ن
 ف

 تكافلي مج 
ن ، تمويل يقدم بنك بوبيان تأمي  ي

ي عل إلتمويل إلذي يمنحه لتمويل إلخدمات إلصحية، تمويل ؤسكانن
انن
 إلسيارإت، تمويل خدمات إلتعليم. 

 ن عل إلتمويل إلعقاري  يقدم بنك إلجزيرة إلتأمي 

  ولكن عند تجاوز ، ن  من مبلغ معي 
 تكافلي للتمويل إلشخصي أدنن

ن ي إؤلسالمي إإلمارإت خدمة تأمي  يقدم بنك أبو ظتر
ي لتحديد مقدإر  هذإ إلحد  إكات منخفضة بعد أن يقوم بتقديم كشف طتر ي أن يقوم إلعميل بدفع إشبى

ينبىعن
إك بالضبط.   إإلشبى
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  ي
ن تكافلية ترإفق خدماته إلتمويلية إلتقليدية، وليس إؤلسالمية،  NBKيقدم بنك إلكويت إلوطتن خدمات تأمي 

ي  NBKنتحدث عن فرع إلكويت تحديدإ، حيث يقوم بنك 
ن
كة بوبيان تكافل، ف ن إلقروض إلشخصية لدى شر بتأمي 

 . ي
ى
،  حالة وفاة إلعميل فقط، حيث يتكفل نظام إلتكافل بسدإد إلباف ي

  (0303)إلوطتن

ي هذه إلحالة سؤإل إلمطروح هل يعلم مشاركو إلصندوقإل
ن
 إلتكافلي إؤلسالمية ف

ن كة إلتأمي  ي شر
ن
ن أبأن هناك أقساط ت ف مي 

ن يؤمنون قروض ربوية؟؟؟ كي 
ي من مشبى

 !!!! تختلط مع أموإلهم تأنى

ي  -
 تكافلي مجانن

ن ي إؤلسالمي إلدوىلي خدمات تأمي  : يمنح إلبنك إلعرنر ي
ن
ي مرإفق لخدمات تمويل مرصف

 تكافلي مجانن
ن تأمي 

ي حالة إلتمويل باؤلجارة إلمنتهي بالتمليك، أو إلمرإبحة، فضمن أو /عل إلحياة و
ن
)بيتك كامل  برنامجعل إلعقار ف

ي عل إلحياة وعل إلبيت موضوع إلتمويل.  مثال  ومكمل(
 تكافلي مجانن

ن نامج تأمي   يمنح إلعمالء إلمستفيدين من إلبر

ي حالة  -
ن
ي ف

ن مجانن ي يمنحان للعمالء خدمة تأمي 
إمج إإلدخارية: بنك إلجزيرة وبيت إلتمويل إلكويتى  تكافلي للبر

ن تأمي 
، برنامج  توقفهم عن إستكمال تسديد أقساط برإمج إدخارية مثل: برنامج سخاء للتقاعد، برنامج حصاد للتعليم إلجامىعي

 ؤنجاز..........إلخ

2.  : ي
ن
 خدمات تكافل مستقلة عن التمويل المرصف

تقدم إلبنوك إؤلسالمية وإلفروع إؤلسالمية كذلك مجموعة من إلخدمات إلتأمينية إلتكافلية إلمستقلة عن خدمات إلبنك 

 إلتكافلي لصالح إلعمالء ضد أخطار متنوعة: إلشقة، إألساسية: إلود
ن إئع وإلتمويل بكل صوره، حيث تقوم بالتأمي 

ح   وة، وسنقوم بشر ي شكل برإمج إدخارية وإدإرة إلبر
ن
إلحريق، إلحوإدث......إلخ، كما يقدم خدمات تأمينية منفصلة كذلك ف

 دمات: خكل صورة عل حدى وعرض وإقع تقديم إلبنوك محل إلدرإسة لهذه إل

  استثمار: -ادخار-برامج تكافل. 2.1

إمج تتنوع أغرإضها  ي مجموعة من إلبر
ن
ي تتعامل بالتكافل إلبنكي تقدم هذه إلخدمة، حيث تتمثل ف

غالبية إلبنوك إلتى

، حيث تقدمها إلبنوك بمشاركة  ي كونها تعمل وفق إلنظام إلتكافلي
ن
ك ف إلنهائية: صحة، تعليم، حج، زوإج...إلخ تشبى

كات إل ي شكل مساهمات شر
ن
ي تعمل معها، وتحمل شعارإت لجذب إلزبائن، تعمل عل جمع مدخرإت إلعمالء ف

تكافل إلتى

، وتتمتع عادة هذ ي
نامج إلمعتن ن مرتبط بطبيعة إلبر إمج بتغطية تأمينية  هدورية أو إستثنائية بهدف تغطية غرض معي  إلبر

ي حالة وفاة إلعميل أو عجزه إلدإئم عن إستكمال إل
ن
لمختلف   دفعات....إلخ، ويوضح إلجدول إلتاىلي ملخصاتكافلية ف

إمج إلم  طبقة من طرف إلبنوك محل إلدرإسة: إلبر

 
 إستثمار إلمقدمة من طرف مجموعة من إلبنوك وإلفروع إإلسالمية-(: برإمج إلتكافل: إدخار30إلجدول)

نامج إلبنك  إلبر

 برنامج تكافل مساند برنامج تكافل درإسة إلزيتونة

 برنامج إألهلي للزوإج، إلتقاعد، إلتعليم إألهلي بنك 

بنك عودة، بنك أبو 
ي إؤلسالمي   مرص-ظتر

I–Relax , I–Start, I–Study, I–Shine, I–Protect, I–Guard, Prestige 

بنك إؤلمارإت 
 إؤلسالمي 

ن   خطة إدخار إؤلضافية ،برنامج حياة إألشمل، برنامج ممب 

 ولدي، برنامج آفاق للتوفب   برنامج إلتعليم بنك قطر إؤلسالمي 

 بنك بروة

 
 برنامج تعليىمي لألطفال، برنامج إلتقاعد

ي 
، رفاء، ثمار، شفاء بنك إلتمويل إلكويتى ي

 ؤنجاز، جامعتى

وك لزوإج إألبناء بنك إلجزيرة ، برنامج مبر  برنامج سخاء للتقاعد، برنامج حصاد للتعليم إلجامىعي

 للتعليم وللتقاعدتكافل إستثمار، تكافل إدخار:  بنك ساب

ونية للبنوك إلمذكورة أعاله.   إلمصدر:  من ؤعدإد إلباحثة إعتمادإ عل إلموإقع إإللكبى
 

إمج ذإت طابع إدخاري ن عل إلمساهمات فيها، -تعتبر هذه إلبر ، حيث تقوم غالبية إلبنوك بالتأمي  إستثماري تكافلي
ي إتفا

ن
كات إلتكافل. باؤلضافة ؤىل كونها ضمن برإمج إلتكافل إلوإردة ف  قيات إلبنوك مع شر

إمج إلمتشابهة:  ح إلبر ن عدم تكرإر شر إمج إلوإردة ضمن إلجدول محاولي  ح مخترص ألهم إلبر  وسنحاول تقديم شر
 برنامج سخاء للتقاعد:  -
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إكات شهرية تبدأ من  هو برنامج إدخاري يسمح بتوفب  تدفق نقدي لمرحلة إلتقاعد، من خالل دفع إلعميل إلشبى
ي حالة لاير  133

ن
نامج بالسحب من إلحساب ف ن لاير، يسمح إلبر شهريا، بتغطية تأمينية تصل ؤىل سبعة ماليي 

ن إلحصول عل رإتب  إلحاجة لألموإل قبل إستحقاق إلعقد، كما يعطيه إلحق عند إستحقاق إلعقد أن يختار بي 
ي حالة إلوفاة يسمح شهري أو إلحصول عل إلمبلغ  دفعة وإحدة، كما يسمح بمنح إلعقد لمستفيد أخر، و
ن
ف

نامج باستفادة عائلة إلعميل من إلعائد إإلستثماري باؤلضافة ؤىل فرق مبلغ إلحماية.   إلبر

 تكافل درإسة:  -

ن تغطيات إإلدخار وإلحيطة بهدف تمويل إلدرإسات إلعليا ألبناء إلمستفيدين، فهو يسمح  ن يجمع بي  هو برنامج تأمي 
ي شكل منحة درإسية شهرية أو دفعة وإحدة. بتكوين إدخار يتم رصفه لألبناء عند نها

ن
 ية إستحقاق إلعقد ف

إكات دورية أو مدفوعات إستثنائية، ويعمل عل ؤضافة إألرباح إلناتجة من  نامج للعميل بالدفع بوإسطة إشبى يسمح إلبر
 عمليات إإلستثمار ؤىل إلمبلغ إلمدخر. 

 تكافل مساند:  -

إكات دورية أو مدفوعات وهو برنامج إدخاري يعمل عل تكوين رأس مال يت م رصفه عند إستحقاق إلعقد، من خالل إشبى
نامج برصف قيمته قبل  ي تضاف ؤىل ؤجماىلي قيمة إإلدخار، كما يسمح إلبر

إستثنائية، تدعمها إألرباح إإلستثمارية إلتى
ي حالة وفاة إلعميل. 

ن
 إإلستحقاق ف

 ؤنجاز: برنامج  -

ن  إوح بي 
ي تبى

ة إلعقد، وإلتى نامج مساند، حيث يسمح بتكوين مدخرإت خالل فبى سنة، ويتم  10-0وهو شبيه جدإ لبر
ي نهاية إلعقد، ويستفيد إلعميل 

ن
إستثمار هذه إلمدخرإت وإضافة عوإئدها ؤىل حساب إدخار إلعميل إلذي يحصل عليه ف

ي حالة إلوفاة، حيث يمكن ل
ن
ي ف

 تكافلي مجانن
ن نامج، هنا من تأمي   عائلته إإلستفادة من ؤتمام إلبر

 :برنامج ثمار -

ن  إوح بي 
ة تبى إكات دورية يتم تغطيتها  01-0خالل فبى نامج عل تجميع مدخرإت إلعمالء من خالل إشبى سنة يعمل إلبر

ي حالة وفاة 
ن
نامج ويتم إستكمال دفع إلمبالغ إلمستحقة ف إلعميل أو وتأمينها تكافليا مجانا لصالحهم، حيث يستمر إلبر

 عجزه إلتام عن إلدفع، عل أن يتم إستحقاق إلعقد طبيعيا ؤىل ما بعد إلتقاعد. 

 برنامج إألهلي للزوإج:  -

ي حالة وفاة 
ن
إكات دورية للعميل، بغرض زوإج أبناءه، مع توفب  حماية وتغطية ف وهو برنامج إدخاري يعمل عل جمع إشبى

إ  نامج، يتم إكمال إإلشبى ة إلبر
 كات نيابة عنه  وتستفيد عائلته بإجماىلي إلتغطية عند إستحقاق إلعقد. إلعميل خالل فبى

وك لزوإج إألبناء:  -  برنامج مبر

هو برنامج حماية وإدخار وإستثمار، حيث يسمح بجمع مدخرإت إلعميل بغرض توفب  تكاليف زوإج إألبناء، ويوفر حماية 
ي  حالة إلوفاة أو إلعجز، ويستحق إألبن

ن
إكات ف  .اء كذلك مبلغ إلعائد إإلستثماري عند إستحقاق إلعقدإلستكمال إإلشبى

 : I shineبرنامج  -

كة عند   إلتكافلي للمشبى
ن ي حالة إصابة إلمؤمن عليها بأحد إألمرإض إلحرجة )يتم توفب  مبلغ إلتأمي 

ن
 إلتكافلي ف

ن لتأمي 
 .إلتشخيص باؤلصابة بأحد إألمرإض إلشطانية إلخاصة بالسيدإت

 :I–Start برنامج  -

ي إؤلسالمي وثيقة  كة حياة تكافل إلمرصية، يقدمها كل من بنك عودة وبنك أبو ظتر )أساسا -مرص-إلبدإية إلمقدمة من شر
ي حال حدوث 

ن
ن مستقبل إألوإلد ف ن ؤضافة لبنك مرص(، حيث تعمل عل تأمي  كة متعاقدة فقط مع هذين إلبنكي  هذه إلشر

ن مزدوجة تؤمن عل وف اة إألم أو إألب لصالح إألوإلد، وتنتهي إلوثيقة ببلوغ إألوإلد مكروه ألحد إلوإلدين، فهي وثيقة تأمي 
  سنة  04

 :Prestige برنامج  -

نامج يعد إضافة إىل برإمج إإلدخار وهو مصمم كي يتناسب مع إغرإض حماية إإلئتمان إو كي يتناسب مع من إل  هذإ إلبر
 .يستطيع إإلدخار لمستقبل عائلته
 :ويعمل عل توفب  إلتغطية فيما يلي 

 إلتكافلي عند إلوفاة 
ن  .لتأمي 

 إلتكافلي عند إإلصابة باألمرإض إلحرجة 
ن  .إلتأمي 

 إلتكافلي عند إإلصابة بالعجز إلكلي إلدإئم 
ن  .إلتأمي 

 إلتكافلي عند إلوفاة 
ن  .إلتأمي 

  .إلتكافلي عند إلوفاة بحادث 
ن  إلتأمي 

 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 2  294 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 258 - 269 

 : ي كون هذإ إألخب  يغطي ما يلي
ن
 وهي تختلف عن برنامج إلتقاعد إلعادي ف

 تغطية مصاريف إلعالج بالخارج. 

 ة إلعالج من أحد إألمرإض إلحرجة إكات إلمستقبلية إثناء فبى  .إإلعفاء من سدإد إإلشبى

  ي
ن
 .إختيار مدة شيان إلوثيقة إلمرونة ف

 ي نهاية إلوثيقة يرصف دفعة وإحدة أو إلدفعات إلسنوية
ن
 .إلمبلغ إلمستحق ف

-  : ن  برنامج ممب 

كة سالمة، حيث يعتبر وسيلة ؤلدإرة ثروة إلعميل ويساعده عل يقدمه بنك إؤلمارإت إإلسالمي ل إكة مع شر عمالئه بالشر
ي يتم 

ي للصناديق إإلستثمارية إلتى
نامج للعمالء باختيار وتبديل مجانن ن إلستثمارإته، يسمح إلبر تحقيق إألمان وإلنمو إلالزمي 

 ائة من إلمساهمة إألوىل. بالم 131توظيف مدخرإتهم فيها، ويعمل عل توفب  تكافل عائلي بقيمة 
كة تابعة لها أو  يمكننا مالحظة بأن إلبنوك سوإء كانت بنوك ؤسالمية أو نافذة ؤسالمية لبنك ربوي، سوإء كانت لها شر

كة مستقلة تماما عنها، فهي تقدم هذه إلخدمات إلتكافلية بمختلف إألشكال وإلمزإيا.   تعمل مع شر

ن تكافلي لألخطار: 2.2  . تأمي 
ي بالخدمات إلتكافلية سابقة إلذكر، وهناك لم تقدم  

كل إلبنوك إؤلسالمية محل إلدرإسة هذه إلخدمات، فهناك من يكتفن
ي تقوم 

ي بهذه إلخدمات أو يضيف عليها خدمات تكافلية أخرى، يوضح إلجدول إلتاىلي مختلف إألخطار إلتى
من يكتفن

ن عليها، ويسمح لنا إلجدول    إلبنك إؤلسالمي إلبنوك إؤلسالمية إلمدروسة بالتأمي 
ن كذلك بالتعرف عل تأثب  إلعالقة بي 

ن طبيعة إألخطار إلمؤمن عليها:  ن وبي  كة إلتأمي   وشر
ي تؤمن عليها إلبنوك إؤلسالمية30إلجدول)

 (: إألخطار إلتى

 إلبنك إلخطر 

ن إلسيارإت ،  تأمي  ، بنك إألهلي عمان، ميثاق، رإك بنك، إلرإجحي ، بنك إلعز إؤلسالمي ي بنك دنر
 نزوةبنك 

لية ن ن إلعمالة إلمبن ، بنك إألهلي عمان تأمي   بنك إلعز إؤلسالمي

ن عل إلحياة وإلحوإدث إلشخصية ، ساب تأمي   لبنان وإلمهجر، إلرإجحي

ن عل إلسفر ، بنك  تأمي  بنك إلسالم، بنك إألهلي عمان، بنك لبنان وإلمهجر، بنك إلرإجحي
 ساب

ن إلمنازل ، إلسالم  تأمي   إلبحرين، بنك إألهلي عمان، بنك لبنان وإلمهجرساب، إلرإجحي

ن صحي   بنك إألهلي عمان، بنك لبنان وإلمهجر، بنك إلرإجحي  تأمي 

 تكافلي ضد 
ن ن أخرى: تأمي  خدمات تأمي 

 تكافلي للمسؤولية  طوإرئ
ن إلعمل، تأمي 

 تكافلي عل إلبضائع 
ن إلمدنية، تأمي 

 تكافلي عل إلنقود 
ن إلمشحونة، تأمي 
ن   تكافلي لرحالت إلحج وإألموإل، تأمي 

 تكافلي للمسؤولية 
ن وإلعمرة، تأمي 

 إلمدرسية

 لبنان وإلمهجر

 بنك إألهلي عمان تكافل إلعائلة إلذكي بأجل
ونية للبنوك إلمذكورة أعاله.   إلمصدر:  من ؤعدإد إلباحثة إعتمادإ عل إلموإقع إإللكبى

 

، بنك لبنان وإلمهجر، وبنك إألهلي عمان  أكبر إلبنوك تنوعا من حيث إلخدمات إلتأمينية إلمقدمة يعتبر بنك إلرإجحي

للعمالء حسب نوعية إلخطر، خاصة بنك لبنان وإلمهجر إلذي يقدم إلئحة أكبر تنوعا، فباؤلضافة لكافة إألخطار 

ا إلمتعارف عليها نجد كل من إلمسؤولية إلمدنية، إلمسؤولية إلمدرسية، إلحج وإلعمرة، مثال من إألخطار إلمؤمن عليه

 لدى إلبنك ولم نجدها لدى إلبنوك إألخرى. 

، بنوك ربوية لها فروع  ي تغطية مختلف إألخطار مختلفة ففيها بنك ؤسالمي
ن
ي تحقق تنوعا ف

يمكننا مالحظة أن إلبنوك إلتى

ي يتم تغطيتها بنظام تكافلي غب  
ي أن طبيعة إألخطار إلتى

كة تابعة له، وهذإ يعتن مرتبطة مرصفية ؤسالمية، بنك ربوي وله شر

 . ن كة إلتأمي   بطبيعة نظام إلبنك نفسه أو بطبيعة عالقته بشر
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 :خاتمةال
 من خالل بحثنا إلذي تمحور حول قيام إلبنك إؤلسالمي ببيع خدمات إلتكافل توصلنا للنتائج إلتالية: 

  .  إلتكافلي
ن  كل إلبنوك تقريبا تقدم خدمات إلتأمي 

  إلتكافليةإلشكل إألغلب لتقديم هذه إلخدمة هي إلنوإفذ. 

  .إلتكافلي لزبائنها 
ن  هناك بنوك تقليدية تقدم خدمات إلتأمي 

  . ن كة تأمي  إكة مع أكبر من شر ن وإحدة وقلة فقط تعمل بالشر كة تأمي   غالبية إلبنوك تقدم خدمات إلتكافل مع شر

  .كات تكافل تابعة لها كات تكافل مستقلة عنها، وقلة قليلة لها شر  غالبية إلبنوك تعمل مع شر

  كة إلتكافل نفسها تقدم إلخدمات إلتكافلية نفسها رغم إختالفها: ربوية وإسالمية، وهناك هناك بنوك تعمل مع شر
كات وتقدم خدمات تكافلية مختلفة كليا.   بنوك تتعامل مع نفس إلشر

  ن كة إلتأمي  ي أن يقوم إلبنك ببيع كافة منتجات شر
ن إل يعتن كة إلتأمي  إكة مع شر  .إلشر

 ط أ ط أن تقدم نفس إلخدمات إلتكافلية. فروع إلبنوك إل يشبى كة إلتكافل وإل يشبى  ن تتعامل مع نفس شر

 ي خدمة بطاقة إإلئتمان إلمغطاة
ن
ك ف  .غالبية إلبنوك تشبى

  ،ن إلتمويل ن تقدم مختلف إلبنوك مختلف إلخدمات إلتكافلية: تأمي  كة إلتأمي  بغض إلنظر عن طبيعة عالقتها بشر
ن إلسيارإت، إلسفر، إلصحة، إلحياة، برإمج إدخارية ألغرإض مختلفة ومتنوعة إمج إإلدخارية، تأمي  ن إلبر ، تأمي 

 إلخدم...إلخ

  .  بالبنك عل نوعية خدمات إلتكافل إلبنكي
ن كة إلتأمي   إل يوجد تأثب  وإضح وقوي لطبيعة عالقة شر

 

 وبناءا عل كل ما سبق من النتائج نقدم التوصيات التالية: 

  تكافلي 
ن كات تأمي  ورة ؤنشاء شر ة مضطرة رصن لمساعدة ودعم أنشطة إلبنوك إؤلسالمية، حتى إل تتعامل هذه إألخب 

ن إلتقليدي.  كات إلتأمي   مع شر

  كة تكافل تابعة للبنك، إو تقديم إلبنك تفضيل نظام نافذة تسويق تكافلي عل مستوى إلبنك مقارنة بإنشاء شر
 للخدمة لصالحه. 

 يعة إؤلسالمية قبل كل إم بمبادئ إلشر ن ورة إإللبى ء، ألن إلبحث عن إألرباح وإلعوإئد جعل إلمؤسسات إلمالية  رصن ي
شر

م بهـا، خاصة عند تسويق إلخدمات إلتكافلية لدى فروع إلبنوك  ن ض أن تلبى ء عما يفبى ي
إؤلسالمية تحيد بعض إلشر

 إلتقليدية. 

  ن ي من أقساط لتأمي 
كة إلتكافل بأموإل تأنى ي شر

ن
ن ف ي صندوق إلمساهمي 

ن
ن ف كي 

 قروض تجنب إختالط أموإل إلمشبى
 ربوية. 

  إك، فعندما يلجأ إألفرإد ي صندوق إإلشبى
ن
ن حقيقة وتفاصيل إألموإل ف كي 

كات إلتكافل أن توضح للمشبى يجب عل شر
ي إختالط 

ن
يعة وقد يرون ف إم بقوإعد إلشر ن إم وإإللبى ي ظل إحبى

ن
كة إلتكافل فهم يبحثون عن تحقيق إإلحتياط ف عل شر

 فمن حقهم توضيح هذه إلحقائق وعليهم إإلختيار. أموإلهم باألموإل إلربوية شبهة إلحرإم، 
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