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Abstract 

المؤسسات اإلسالمية. يسعى يعد التأمين التكافلي )التكافل( أحد المنتجات المصرفية اإلسالمية الرائدة في اآلونة األخيرة، حيث لقي هذا المنتج قبوال واسعا في  
ه من عقود التبرعات، هذا البحث إلى مناقشة اإلشكاليات الموجهة ضد التأمين التكافلي اإلسالمي؛ ذهب العلماء المعاصرون إلى تكييف التأمين التكافلي على أن

يض من قبل الصندوق: الشرط المنصوص عليه في العقد، بدفع وبناء على هذا التكييف الفقهي فقد وجهت ضده إشكاليات شرعية، منها:  أوال: االلتزام بالتعو
جري في عقود العوض حالة الضرر، األمر الذي يجعل العقد يأخذ صفة "التزام بالتبرع مقابل التزام بالعوض"، وبذلك يصبح العقد معاوضة، يجري فيه ما ي

المؤمنين "حملة الوثائق" دون غيرهم، بموجب عقد الوكالة باالستثمار، فإذا كان المعاوضات من الغرر وغيره.  وثانيا: الفائض التأميني  الذي يصرف على 
رب إلى التأمين التقليدي العقد من عقود التبرع، لماذا يصرف الفائض التأميني لمصلحة حملة الوثائق . وهاتان اإلشكاليتان تجعالن التأمين التكافلي اإلسالمي أق

ول البحث تقديم مقترح جديد يختص بالتأمين التكافلي المصغر، لمواجهة التحديات السالفة، يتم إنشاء هذا الصندوق من اإلسالمي، وبناء على ما سبق، حا
ض مصارف التكافلي من أموال الزكاة ،  ويمكن األخذ من مصرف الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل هللا، خروجا من قضية اشتراط التمليك في بع

غطية المخاطر واألضرار الواقعة على حملة الوثائق. وتتبني هذه الدراسة على مبدئين شرعيين: األول : مبدأ التكافل وجواز منح الفقراء الزكاة، بحيث يتم ت
حليلي النقدي هج التوالمساكين من الزكاة، الثاني: إمكانية األخذ من صندوق الزكاة إلنشاء صندوق التكافل.  وانتهجت هذه الدراسة المنهج االستقرائي والمن
شرعا من استخدام  وذلك في تتبع هياكل التأمين التكافلي، ومدى إمكانية االستفادة من صندوق الزكاة لبناء هيكل التكافل. وخلصت الدراسة إلى أنه ال مانع

؛ وذلك بقطع الملكية من المزكي. ويوصي صندوق الزكاة للتأمين التكافلي، وخروجا من مشكلة التمليك،  يمكن الصيرورة إلى التمليك الجماعي دون الفردي
  .البحث الهئيات والمؤسسات المختصة بوضع إطار يمكن من خالله تطبيق هذا الهيكل في الوقع المعاصر

هياكل التكافل -الزكاة -الكلمات المفتاحية: التأمين التكافلي . 
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Abstract 

طور أضحت االدارة والتخطيط االستراتيجي من أهم السمات االساسية في نجاح أي مؤسسة أو مشروع أو أعمال، فالتخطيط االستراتيجي يساعد على ت
االستراتيجي مع عدد من المبادئ العامة في الفكر اإلسالمي والسنة المشرفة؛ حيث يزخر القرآن الكريم التخطيط السلوك والمهارات طرق التفكير، ويلتقي 

في الجانب بالكثير من اآليات لتي تشير إلى التخطيط االستراتيجي، للوصول إلى الهدف المنشود، ومن نماذج التخطيط االستراتيجي في القرآن الكريم 
الم مع إخوته، وفي الجانب اإلداري تخطيط يوسف عليه السالم إلدارة أموال البالد، وفي الجانب التربوي قصة الخضر االجتماعي قصة يوسف عليه الس

علٍم وبصيرٍة، واستفاد منه البشر  مع سيدنا موسى عليه السالم، وفي الجانب العسكري قصة يوم حنين، فقد أحكم الخالق سبحانه وتعالى ذلك التخطيط، على
، لعملية والعلمية، فكان لزاماً على المخطط اإلداري أن يكون علي علٍم وبصيرةٍ باألمر الذي يخطط له، وأن تكون الرؤية من تخطيطه واضحةفي الحياة ا

 .والهدف منه محدداً، وتلك أبرز خطوات التخطيط االستراتيجي الجيد
ألعمال والمشاريع في شتى المجاالت، ويحتاج أي عمل إلى تخطيط مقنن قبل البدء فيه؛ ويُعدُّ التخطيط االستراتيجي في وقتنا الراهن مطلباً أساسياً إلنجاز ا

ه وطريقتهإلظهار الجوانب الجوهرية التي توضح طريقة العمل والتنبؤ بالنتائج المتوقعة، فالكل يخطط بأسلوب . 
تحديد ما ينبغي أن يكون، من خالل التنبؤ بالنتائج، ووضع البدائل المناسبة، واحتماالت ويختلف التخطيط االستراتيجي عن التخطيط التقليدي؛ لقدرته على 

لى نتائج ذات جودة عالية، فهو يُعدُّ من أكثر الخطوات أهمية ة، لذا كان للتخطيط االستراتيجي اإلداري دور كبير في الوصول إنسبة نجاح العمل المتوقع
أو مؤسسية، فردية أو جماعية؛ كونه يبرز نقاط القوة والضعف منذ البدء في العمل، ويضع البدائل المناسبة، ويساعد إلنجاز األاعمال، سواء كانت إدارية 

ُمخطط له؛ على اتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق األهداف المنشودة، فهو بذلك يستخدم األسلوب الوقائي عند وضع االحتماالت التي قد تواجه العمل ال
تخطيط االستراتيجي البد أن تكون له أصول راسخة، حددت خطواته، ورسمت إجراءاته، فاستفاد منها البشر في تخططيط شؤون حياتهم من وبالتالي فإن ال

جميع جوانبها ومنها الجانب اإلدار
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