
التكافل مبادئ
الهدف
:وفهم معرفة إتقان من الطالب تمكين

.ذلك وسبب للتأمين إسالمي كبديل التكافل عمل كيفية•
.للتكافل والتشغيلية الفنية الجوانب•
.العالمية السوق في التكافل دور•

التعليمية المخرجات ملخص

الرئيسية التأمين ومفاهيم أهداف فهم.1

المالية بالممارسة الصلة ذات الرئيسية الشرعية المفاهيم فهم.2

ذلك وراء والسبب التقليدي التأمين توفير عن التكافل اختالف كيفية فهم.3

التكافل نماذج عمل كيفية فهم.4

التكافل إعادة دور فهم.5

التكافل عمليات على المناسبة المالية الممارسات تطبيق.6

التكافل يواجهها التي والسوقية التشغيلية والفرص التحديات مناقشة.7

مهمة مالحظات
).ساعات ثالث مدته( تحريري امتحان: التقييم طريقة•
.العام نفس من فبراير 28 من اعتباًرا النافذ القانوني الوضع أكتوبر شهر امتحان يعتمد سوف•
.السابق العام من أغسطس 31 من اعتباًرا النافذ القانوني الوضع أبريل شهر امتحان يعتمد سوف•
عن المعلومات أحدث على لالطالع القانوني التأمين لمعهد اإللكتروني الموقع إلى الرجوع الطالب على يجب•

:االمتحان وموعد والممارسة القانون على تطرأ التي التغّيرات
www.cii.co.uk/qualifications اإللكتروني الموقع زيارة ُيرجى.1
المناسب المؤهل اختر.2
د.3 الصفحة من األيمن الجانب على وحدتك حدِّ
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الرئيسية التأمين ومفاهيم أهداف فهم.1
.التأمين أهداف شرح1.1
.التقليدي التأمين في الرئيسية المفاهيم شرح1.2

الصلة ذات الرئيسية الشرعية المفاهيم فهم.2
المالية بالممارسة

.المالية الممارسة في الشريعة دور شرح2.1
.المالية العقود في الرئيسية الشرعية المحظورات شرح2.2

التقليدي التأمين توفير عن التكافل اختالف كيفية فهم.3
ذلك وراء والسبب

النظر وجهات مع التقليدي التأمين توافق عدم أسباب شرح3.1
.الشرعية

العقود قانون سياق في الخطر لتقاسم الرئيسية العناصر شرح3.2
.اإلسالمي

التكافل نماذج عمل كيفية فهم.4
.التكافل لنماذج األساسية التشغيلية الميزات شرح4.1
.التكافل عمليات ضمن للحوكمة الرئيسية الميزات شرح4.2
لي إدارة كيفية شرح4.3 .للمطالبات التكافل ُمشغِّ
وممارسات تشريعات في الرئيسية اإلقليمية االختالفات شرح4.4

.التكافل

التكافل إعادة دور فهم.5
.التكافل لعمليات بالنسبة التكافل إعادة أهمية شرح5.1

عمليات على المناسبة المالية الممارسات تطبيق.6
التكافل

الخاصة والنهج التقليدية المحاسبة نهج بين االختالفات شرح6.1
اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة بهيئة

).أيوفي(
المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة معايير تطبيق6.2

على) أيوفي( اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة
.التكافل حسابات

العجز حاالت معاملة على الشريعة مبادئ تطبيق كيفية شرح6.3
.والفوائض

في اإلسالمي االستثمار استراتيجيات تطبيق كيفية شرح6.4
.التكافل عمليات

التي والسوقية التشغيلية والفرص التحديات مناقشة.7
التكافل يواجهها

يواجهها التي الرئيسية السوقية والفرص التحديات مناقشة7.1
.التكافل

يواجهها التي الرئيسية التشغيلية والفرص التحديات مناقشة7.2
.التكافل

القراءة قائمة

القراءة من المزيد بشأن تفاصيل التالية القائمة تقدم
.دراستك في تساعدك قد التي

.فقط المنهج عن االمتحان سيكون: مالحظة
في تكون ولن فقط، للتوجيه هذه القراءة قائمة نقدم
.لالمتحان موضوًعا ذاتها حد

مواكبة على هنا المدرجة الموارد تساعدك سوف
.المنهج لمواضيع أوسع تغطية وتوفير التطورات

الملكي التأمين لمعهد الدراسية النصوص

النص الملكي التأمين معهد: لندن. التكافل مبادئ
.595 الدراسي

اإللكترونية الكتب

البحث أداة خالل من متاحة التالية اإللكترونية الكتب
 اإللكتروني الموقع عبر ديسكفري

www.cii.co.uk/elibrary )معهد ألعضاء متاحة
):فقط القانوني التأمين

نو شيال. التكافل لعمليات والحوكمة والتدقيق المحاسبة
.2013 وايلي، النشر دار: سنغافورة. هتاي نو

:ماليزيا في والتكافل التأمين عقود في النية ُحسن
دار: سنغافورة. ثاناسيجاران هيماال. مقارن منظور
.2016 سبرينجر، النشر

الفصل'. التكافل وإعادة التكافل سياسات تسعير'
التمويل في والصفقات العقود في والعشرون السادس
والميزانيات النقدية للتدفقات المستخدم دليل: اإلسالمي
محسن قريشي، حسين. المال رأس وهياكل العمومية

.2015 وايلي، النشر دار: سنغافورة. حياة
القانونية والوثائق بالشريعة االلتزام عدم مخاطر إدارة
:سنغافورة. الهاساسيناه إحسان. اإلسالمي التمويل في
.2014 وايلي، النشر دار

العقود في والعشرون الخامس الفصل'. التكافل'
المستخدم دليل: اإلسالمي التمويل في والصفقات
رأس وهياكل العمومية والميزانيات النقدية للتدفقات
دار: سنغافورة. حياة محسن قريشي، حسين. المال
.2015 وايلي، النشر
التحديات: واإلسالمي التكافلي التعاوني التمويل
:شلتنهام. نيصار شريك علي، نظيم سيد. والفرص

.2016 إلجار، إدوارد النشر دار
إلدارة البديلة النهج: والتكافلي التبادلي التأمين

واشنطن. جونوالل أوجوز سيراب. المخاطر
.2012 بانك، وورلد النشر دار: العاصمة
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.الرقابية والمسائل المفاهيم: التكافلي اإلسالمي التأمين
.2009 وايلي،: سنغافورة. وآخرون نيهاوس فولكر

والمجالت العلمية الدوريات

ست. القانوني التأمين معهد: لندن. العلمية الدورية
.سنوًيا إصدارات

المرجعية المواد

المحاسبة هيئة. والحوكمة والتدقيق المحاسبة معايير
).أيوفي( اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة
المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة: البحرين
.2015 ،)أيوفي( اإلسالمية
إس لورانس. التأمين لمصطلحات مقتضبة موسوعة
.2010 روتليدج،: نيويورك. وآخرون سيلفر،

لالمتحان اإلرشادية األدلة
جلسات من جلسة لكل اإلرشادية األدلة إعداد يتم

األدلة هذه تشمل. الخطية اإلجابة ذات االمتحانات
أداء على الممتحنين وتعليقات االمتحانات، أسئلة

في إدراجها يجب التي الرئيسية والنقاط الطالب
. اإلجابات
للجلستين اإلرشادية األدلة بدراسة بشدة ننصح

 اإللكتروني الموقع زيارة ُيرجى. األخيرتين
www.cii.co.uk اتصل أو اإلنترنت، عبر للشراء

لمعرفة القانوني التأمين بمعهد الخاصة العمالء بخدمة
20(0) 44+ الهاتف رقم على المعلومات من مزيد

8989 8464 .

الدراسية المهارات/االمتحان أسلوب
متواضعة بأسعار االمتحان أدلة من العديد هناك
يناسب الذي االمتحان دليل اختر. المكتبات في متاحة

.احتياجاتك
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