
 تكافل  شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
 

Abu Dhabi National Takaful Co. p.s.c. 

 Participation Membership Policy                                      االشتراكثيقة عضوية و         

                                                                  (Sharia Introduction) )المقدمة الشرعية(

"(  المقدمة الشرعيةيما يلي بـ "ف  ا إليه  )يشار   هذ  عضوية االشتراكوثيقة  تم إبرام  
   -:   بين كل من

 The Participation Membership Agreement (hereinafter referred 
to as the " Sharia Introduction) has been concluded by and 
between: 

ش.م.ع.  - للتكافل  الوطنية  أبوظبي  ص.ب:  تكافل  شركة   ،35335  ،
مق فيويقع  الرئيسي  مكتبها  ا   ر  العربية  اإلمارات    لمتحدةأبوظبي، 

 (.  "الشركةـ"ويشار إليها فيما يلي ب) 

 - Abu Dhabi National Takaful Company PSC. Takaful, 
P.O. Box 35335, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
(hereinafter referred to as the "Company")  

 و 

الحامل  /المشترك  - التكافليتـوثيقة  يلي    شار)وي  .أمين  فيما  إليه 

   (." المشترك بـ" 

  And 

- The Participant / Policy holder. 

- (hereinafter referred to as the " Participant") 

وفقًا لمبادئ وأحكام    التكافلي  أنشطة التأمين   تدير   ة الشرك  حيث إن  -
على تعويض    المشتركين  تعاون الذي يقوم على    ،الشريعة اإلسالمية

وثيقة    ا غطيهت  يتال  خطار ل بب وقوع ابس   هم الضرر الذي يصيب أحد
التكافلالتأ التعويض  يحم   التي  يمين  مبلغ حدو في    -لها، ويكون    د 

عليه  المتفق  المشتر   التأمين  والشرك بين  به.-ةك  يتبرع    مما 
  التكافلي  التأمين  يدفعونها في حساب  ، اشتراك   مبالغ  من   ون مشتركال

و  وكذلك  أو  ،  احدةدفعة  أقساط،  صورة  استثمن  في  تلك  معائد  ار 
   ت.اتراك االش 

 - Whereas the Company practices Takaful Insurance 
Activities,(according to the rules and principles of Islamic 
Sharia that are based on mutual cooperation between the 
Participants / policy holders to cover any damage incurred by 
one of them, due to the occurrence of dangers, which is 
covered under the Takaful policy held by him, such 
compensation shall be in the form of cash contributions 
paid by the Participants as donations in the Takaful 
Insurance Account, within the agreed sum insured amount 
between the participant and the company in the form of 
Takaful contribution) which is paid as lump sum, or in 
installments, as well as the investment returns of such 
contributions. 

إن وح - هذه    المشترك   يث  وفق  الشركة  مع  التعامل  على  وافق  قد 
للتأمين ا  في حساب    المشتركينلتكافلي ومشاركة غيره من  الصيغة 

أ  ي التكافل  التأمين  و   ساس على  اشتراكه    مبلغ من  التبرع  تعاوني 
بو  استثماره  أو    لسداد   الالزمدر  الق عائد  التي    المزاياالتعويضات 

حس من  الشركة  التأمينتدفعها  عن  التكافلي   اب    المشتركين  نيابة 
التي تم    وقوع الخطار، بسبب  لمن يصاب منهم بضرر من الضرار  

 .  تغطيتها  عاقد على و يتم التأ

 - Whereas the Participant has agreed to deal with the 
Company according to this form of Takaful Insurance and 
participate with the other Participants in the Takaful 
Insurance Account on cooperation basis by paying his 
Takaful contribution and its investment return by an 
amount sufficient to cover the compensations or benefits, 
paid by the Company from the Takaful Insurance Account 
on behalf of the Participants to any of them who sustains 
one of the damages which is or to be contracted on for 
compensations or benefits. 

إنو  - بأجر    المشترك  حيث  عنه  وكياًل  الشركة  تعيين  على  وافق  قد 
الذي التكافلي  التأمين  عمليات  إلدارة  باإلدارة(  الوكالة  )أجر    معلوم 

لصالح   تديره الشركة    ، المشتركين  الشركة  تقوم  أن  على  وافق  كما 
المتو  الموال  حساب  ر فاباستثمار  في  ها  فت بص  فليتكا ال  التأمينة 

هم أرباب مال نظير حصة شائعة لها من  بصفت  ينشتركوالم   ، مضارباً 
يتم   الذي  االستثمار  الشرعية أرباح  الحكام  أساس  للمضاربة    على 

رأس   بخلط  للمضارب  فيها  المأذون  المضار  ل ا المطلقة    به   ب مال 
  ومبادئ   بأحكام واستثماراتها    أنشطتها كل  وتلتزم الشركة في  ،  بماله

 .ة الرقابة الشرعية نات لجوجيه تو وقرارات  اإلسالميةالشريعة 

 - Whereas the Participant has agreed to appoint the 
Company as his agent for a known consideration called 
(management agency fee) to manage the Takaful 
Insurance Operations carried by the Company in favor of 
the Participants as fund owners (Arbab Mal), in 
consideration of a common share from the investment 
returns according to Islamic Shari'a rules of absolute 
(Unrestricted) Mudaraba in which Mudarib is allowed to 
mix his funds with the Mudaraba capital.  

- The company shall, in all its activities and investments, 
abide by Sharia rules & principles, and the directives of 
the Sharia Supervisory Committee 

 

إنو  - باإلدارة    المشترك  حيث  الوكالة  أجر  مقدار  أن  على  وافق  قد 
اقتطاعه من يتم  يدفعه    االشتراكمبلغ    الذي  وحصة    المشتركالذي 

الشركة الشائعة من أرباح االستثمار بصفتها مضاربًا قد تحددا وفق  
في الموجود  العام  اإلعالن  في  ال  الوارد  للشركة    يرئيس المركز 

 ( ايوالذي  وفروعها  مالية  ما تعتم  سنة  كل  بداية  قبيل  لجنة  ده  من 
الشرعية، التكافلي  على  ليطبق  الرقابة  التأمين  تبرم   وثائق  التي 

 خاللها(.

 

 - Whereas the Participant has agreed that the amount of 
management agency fee deducted from the Takaful 
contribution paid by the Participant and the Company's 
common share in the investment returns in its capacity as 
Mudarib, have been determined in a public announcement 
available at the company head office and branches (to be 
approved by Sharia Supervisory Committee, before the 
beginning of each financial year and applied to all the 
Takaful polices concluded during such year).  



إن و  - أو    حيث  أو    المزايا التعويضات  الذي ل للمشترك    ـ)المستفيد( 
أو المتضرر من الغير بحسب شروط وثيقة التأمين    يحدده المشترك

  فإن أي   ،التكافلي  إنما تدفعها الشركة من حساب التأمين  ،التكافلي
  أو المستفيد  للمشترك  أو الدفع  المزاياالتعويضات أو    مسؤولية عن
المتضرر  التأ  ي ف  د ر ت  ، أو  التكافلوثيقة  أو    يمين  اتفاق  أي  في  أو 

غة  بصي  سواء   والمشترك  تفاهم سابق أو الحق ذي صلة بين الشركة 
التكافلي  اإلثبات أو النفي إنما يقصد بها مسؤولية حساب التأمين  

والدفع  تم  نفسه  ولو  الحساب  هذا  الشر من  إلي  المر  نسبة  كة  ت 
 صيغة.   ةبأي

 - Whereas the compensations or benefits are paid to the 
Participant, Or beneficiary identified by the Participant, or 
to the affected third party, as per the Takaful insurance 
policy, by the Company from the Takaful Insurance 
Account, any liability for the Takaful insurance 
(compensations or benefits) or payment to the Participant 
provided for in the policy or any previous or subsequent 
understanding and agreement between the Company and 
Participant whether by way of evidencing or denial, means 
the liability of the Takaful Insurance Account itself and 
payment from such account, even if the matter is 
attributable to the company in any form or manner.  

إنو  - ال  المشترك  حيث  توزيع  على  وافق  في  قد  يتحقق  الذي  فائض 
التأمين  ح خ)بع التكافلي  ساب  مخصصات  د  من  يلزم  ما  صم 

  التكافلي   ب التأمين ن في حسا المشتركيبين  (  يفومصار   واحتياطيات
في نهاية السنة المالية التي تحقَّق فيها الفائض وذلك وفق اآللية  

ـ التي قد فوضها عنه في  ركةالرقابة الشرعية بالش لجنة    اهالتي تقر 
  مجلس إدارة الشركة، كما وافق على جبر   هذا الخصوص ـ ويعتمدها 

في  التأمين  العجز  مالية  فلي التكا   حساب  سنة  أي  من    في  معينة 
   . الحقة   تحقيقه في أي سنة مالية ض الذي يتمالفائ

 - Whereas the Participant has agreed to distribute the 
surplus created on the Takaful Insurance Account – after 
the deduction of all necessary provisions, expenses, and 
reserves – among the joint Participants in the Takaful 
Insurance Account at the end of the financial year, in 
which such surplus has been created, in accordance with 
the mechanism approved by the Shari'a Supervisory 
Committee in the Company – hereby authorized by the 
Participant in this respect – and ratified by the Company's 
Board of Directors. The Participant also agreed to cover 
the deficit of the Takaful Insurance Account in a certain 
financial year from the surplus created in any following 
financial year.  

  الشركة تتعاقد مع كل واحد من ن  ألى  وافق ع رك قد  المشت  حيث إن و  -
أمين  ب التاسحأي عن    -  كينالمشتر   بالوكالة عن بقية  نمشتركيال

أنها  على  كما وافق. التكافلي  مين التأ ما يتعلق بعمليات يف  -التكافلي

مع مع  بموج التكافل/  يدتتعاقد  والتأمين  الوكالة  هذه  حق  ب  تمنحه 
 . في سبيل ذلك  هرغي مع دالتعاق 

 - Whereas the Participant has agreed that the Company 
shall enter into contract with each one of the Participants 
by attorney ship of other Participants i.e. the Takaful 
Insurance Account in connection with the insurance 
operation. He also agreed that the Company would 
contract with the Retakaful / Reinsurance under this 
agency and grant him the right to contract with others for 
this purpose.  

  بالتأمين  ةقصرف جميع المخصصات المتعلكما وافق المشترك على   -
فيالتكافلي المتراكمة  والفوائض  ال   ،  عيخوجوه  الشركة ند  ر    تصفية 

 .لتزامات على حساب التأمين التكافلي واال   سداد جميع الحقوق   دبعو 

 - The Participant also agreed to disburse all of the 
allocations related to the Takaful Insurance Account, and 
the accumulated surpluses to the charitable, upon 
liquidation of the company and after the payment of all 
rights and obligations on the Takaful Insurance Account. 

الشركةتالقفقد   إرادة  على    المشتركو   ت  المتبادل  والقبول    هذه  عد  باإليجاب 
تي يتم  لا  التأمين التكافلي   وثائق  /يقةث و   يتجزأ من    ال جزءاً ة  قدمة الشرعيالم

بشأنه ق االتع ا)أو  اد  لها  أي  ومتمما  بينهما(  الحق  أو  سابق  تفاهم  أو  تفاق 
،  بالشروط واالستثناءات الواردة بها  التأمين التكافلي  قوثائ/ ثيقةو ى إبرام  وعل 

 هذ هرها وفق ما جاء في  وغيومصطلحات    اهيم ن مفمع تفسير ما يرد فيها م
   .قدمة الشرعيةالم

 Now, therefore the Company and the Participant have mutually 
agreed and consented to consider this Sharia introduction as an 
integral part of the Takaful insurance policy/ policies that are 
contracted for (or any previous or subsequent agreement and 
understanding between them) and complementary threto and to 
enter this Takaful insurance policy/ policies under the terms and 
exclusions therein. Furthermore, all the concepts and terms 
provide for therein shall be construed in accordance with the 
contents of this Sharia introduction.  

 General Definitions and Interpretations  تعريفات وتفسيرات عامة 

  لي فكا الت  التأمين   تي تدير عمليات لا  تكافلي لاكة التأمين  شر   هي   :  الشركة  
، مقابل  نالمشتركي  ة عن جماع   "وكيالً "( بصفتها  التكافلي  تأمين )حساب ال
محدد و أجر  التكافل مبالغ  تستثمر  قد  ،  التأمين   اشتراكات  حساب    )رصيد 

 الستثمار.  مقابل نسبة معلومة من عوائد هذا ا   ، ( بصفتها مضارباً التكافلي

 The Company:  Means the Takaful Insurance company which 
manages Takaful Insurance operations (Takaful Insurance 
Account) as an agent for the Participants group against the 
agreed/determined fees and might invest the Takaful 
contributions amount (Balance of the Takaful Insurance 
Account) as Mudarib against the agreed percentage of the 
return of the investment. 

  دفعه في حساب التأمين الذي ي  مبلغ االشتراك  منالمتبرع  هو    :   المشترك 
اقتالتكافلي   الوكالة  بعد  أجر  اس عوائ ومن  طاع  يكفي د  بما  لدفع    تثماره 

ممن يتعرضون  و بغيره  عن الضرار التي تلحق به أ  ، المزايا التعويضات أو  
م و   ركشتلخطر  منها. اقوع  نتيجة  المؤمن  ع  وإذا  لخطار    بارة ظهرت 

له،  المستأمن   المؤمن  الوثيقةأو حام أو  طرف  ال أو    مشتركال فستعني    ، ل 
 لعكس.والعكس باالمتعاقد مع الشركة 

 The Participant: Shall mean the person who contributes from 
the contribution amount in the Takaful Insurance Account after 
deducting the agency fees and from his share of the 
investment’s profit, to be quantitatively enough to pay 
Compensations or benefits in return looses and damages 
sustained by him or by other Participants who are collectively 
exposed to the common insured perils, whereas the 
expression Insured appears or Policy holder in this policy, it 
shall mean the Participant or the party contracted with the 
company. 



  ين لتأمفي حساب ا   شتركالم   الذي يدفعههو المبلغ النقدي    : مبلغ االشتراك 
استثماره  عل  لتكافليا عوائد  ومن  منه  التبرع  سبيل  أو  التعويدفع  ل ى  ضات 

المشتركين أو أحدهم،عند      مزاياال من    متفق عليه   مشترك لخطر    تعرض 
أو اشتراك  لتأمين  اقسط  كر  ، وإذا ذالتكافلي   نيب التأمالمشتركين في حسا

 العكس بالعكس.و  تراك،االش بلغ مفالمقصود  أو االشتراك النقدي التكافل 

 Takaful Contribution: Shall mean the cash amount paid by the 
Participant to the Takaful insurance Account as a contribution 
from his part and from his share of the investment’s profit of 
his contribution in order to reimburse or to pay 
Compensations or benefits to those who, when the 
participants or one of them are exposed, to a common perils 
from the Takaful Insurance Account. Whereas the expression 
(the premium or Cash Contribution) appears in this policy, it 
shall mean the Takaful contribution. 

 

الت الحسا   يكافلالت  أمينحساب  هو  أنشأ:  الذي  لتودب  الشركة  فيه ته    ع 
د استثمارها وما يتصل  وائوع  –  وكالةأجر ال  بعد اقتطاع  –  االشتراكمبالغ  

وذمة    ، ستقلة مال معنوية  الشخصية  ال  حكم   له   ويكون   ،  ا من احتياطات مبه
ن  لحساب مسئواًل عاكون هذا  وي  ة،ة المالية للشرك الذم مالية مستقلة عن  

الالمتضررين  و والمستفيدين    المشتركين  تعويض لشروط  وفق،  غيرمن  ا 
التأمينوثائ مبالغ  دفتحيث  ،  فلي التكا  ق  منه  أو  ع    المزايا التعويضات 

التأمينالت  والعمو والمصروفات    ، للمشتركين بعمليات    ،التكافلي  الخاصة 
   يتعلق به.  كل ما في وتمثله    كينالمشتر   ره الشركة بالوكالة عنوتدي

 

Takaful Insurance Account: Shall mean an account that has 
been established by the company for the purpose of 
depositing Takaful Contributions, after deduction of the 
Agency fees, the investment proceeds and associated 
reserves. It shall have the rule of an independent legal identity  
and shall not be part of the company's accounts and 
company's liabilities. The purpose of this account will be to 
indemnify the Participants and Beneficiaries and damaged 
from third party, as per the terms and conditions of the takaful 
contract, from which all benefits, compensation, charges and 
commissions related to the takaful insurance operations will 
be paid. . The Company shall manage the Takaful Insurance 
Account on behalf of the Participants as per the agency 
agreement and represent the insured in all aspects and 
related matters. 

وا  :نالتأمي  لغ مب الشياء  على  التأمين  في  المسئوللتأمهو  من  ية  ين 
) الطرف الثالث(،     التي   لمزايا التعويضات أو  ل   يمثل الحد القصى المدنية 

عن الضرار   ،التكافلي اب التأمين من حس   المشترك أو تسدد عنه   ايستحقه 
تلحقه  بها  ، التي  يتسبب  و   أو  حالة  الم  قوعفي  منه،الخطر  وفي    ؤمن 

ع لتأما الشخا ين  ال لى  هو  الذي ص  حساب    المشترك  يستحقه  مبلغ  من 
المؤمن منه،    التكافلي   التأمين  الخطر  حالة وقوع  مفترض   وهوفي    ضرر 

  فلي التكاأمين  وثيقة الت  يه ما تنص عللك كله في حدود  وذ  ، وعه ومقداره وق
 من شروط وأحكام.

  Sum Insured: In property insurance and civil liability (third 
party), it means the maximum amount of Compensations or 
benefits, that the Participant is entitled to or paid on his 
behalf, from the Takaful Insurance Account, for the losses 
incurred in the event of the risks stipulated under this Takaful 
policy occurred. In casualty insurance, it means the amount 
entitled for the Participant from the Takaful Insurance 
Account in the event of any risks stipulated under this Takaful 
policy occurred., which is established by virtue of occurrence 
and subject to the terms and conditions of this Takaful policy. 

م   الفائض:  التأمهو  حساب  في  يتبقى  االشتراك م  من  تكافليال  ينا    بالغ 
جمي  تياطات،واالح حسم  بعد  استثمارها،  المصر وعوائد  والعموالت  وفات  ع 

،  ة لمستحق ا   المزاياالتعويضات أو  وسداد    التكافلي،   لخاصة بعمليات التأمينا
على  يوزع  الجهات  شتركينالم   وهو  وتعليمات  الشرعية،  المعايير  وفق   ،

االكتواري، الخبير  وتوصيات  تقرهابا  الرقابية،  التي    بة الرقالجنة    لطريقة 
 س إدارتها.ويعتمدها مجلشركة.الشرعية لل 

 The Surplus: It is the net of the balance amount of the Takaful 
Contributions and reserves, investment proceeds after 
deduction of all expenses and commissions of management 
of Takaful insurance operations and payable Compensations 
and benefits, and to be distributed among Participants, in 
accordance with Sharia standards, the instructions of the 
supervisory authorities, and the recommendations of the 
actuary, , in the manner approved by the Shariah Supervisory 
Committee of the company and approved by its Board of 
Directors. 

التعويضات    أو النازلة التي جعلت شرطًا الستحقاق هو الحادث    لخطر:ا
ح   المزايا أو   على    ن ع،  ليالتكاف   أمينالتساب  من  يترتب  الذي  الضرر 

  ستحقاق لتأمين على الشياء، أو الفي ا   ، بلغ التأمينود مفي حدقوعها،  و 
 .اصفي التأمين على الشخ مبلغ التأمين

 Perils: Means the incident or event which is a condition for 
Compensations or benefits entitlement from the Takaful 
Insurance Account against sustained damage, within the limit 
of sum of property insurance, or entitlement of insurance sum 
in the causality insurance. 

ما )رب المال( رأس مال معين  قد بين طرفين يقدم أحده هي ع  المضاربة:
)الم  اآلخر  اويقدم  والعملضارب(  الم  نألى  ع  لخبرة  رأضايستثمر  س  رب 
خسارة التي ال  ال   أما  االتفاق،  ام الربح بينهما حسب م اقتس المال المعين ويت

تعديه  يد   بسبب  تكن  لم  التي  )أي  فيها  مخالفته  للمضارب  أو  تقصيره  أو 
المالالتع  لشروط رب  فيتحملها  خبرته    اقد(  إال  المضارب  يخسر  وال  وحده 

وعل  اوعمله.  هذا  اى  تقوم  و   بين  ة القلع لساس  بشأن    ة الشركالمشترك 
  لمال()رب ا   المشترك  حيث يكون فلي،  لتكااب التأمين  استثمار رصيد حسا

 )المضارب(. الشركة  وتكون 

 Mudaraba: It is a contract between two parties whereby one of 
them puts a certain amount of capital (the owner of capital) 
and the other (Mudraib) puts experience and work to invest 
the amount of capital and as such profit will be shared 
between them according to the agreement. Any loss lies 
beyond control of the Mudarib (not because of his misconduct, 
neglecting or exceeding any agreement terms) is exclusively 
beard by the owner of capital. While Mudarib loses his work 
and experience only. Accordingly, the relation will be between 
the Participant and the Company with respect to investing the 
balance of the Takaful Insurance Account whereby the 
Participant will be (Owner of the capital) and the Company 
(Mudarib).  



عقدالوكالة  هي  طرف  :  يوكل  بين  )الوكين  اآلخر  )الموكل(  في  أحدهما  يل( 
ال   لقياما لصالح  معينة  مجاناً بخدمات  أو  موكل،  وعلى    محدد.  أجر  مقابل 

ال تقهذا  بينساس  العالقة  عمليات    نبشأ  والشركة   ركشتالم   وم  إدارة 
حيثالتكافلي  نالتأمي وذلك    والشركة  )الموكل(   المشترك  ن يكو  ،  )الوكيل( 

 .مقابل أجر

 The Agency: It is a contract made between two parties 
whereby one of them (principal) authorizes the other (agent) 
in handling certain services in favor of the other, against 
certain fees or free of charge. Accordingly, the relation will be 
between the Participant and the Company with respect to 
management of Takaful insurance operations whereby the 
Participant authorizes the Company (agent) against certain 
fees. 

 

The Law 

The laws and regulations in force in the United Arab 
Emirates shall apply to this contract in a manner that does 
not conflict with the provisions and principles of Islamic 
Sharia, as interpreted by the Shariah Supervisory 
Committee of the company. 

 

N.B.  

In the event of any difference in interpretation between 
English and Arabic in this policy, the Arabic text shall 
prevail. 

 

 
 : القانون 

لوثيقة القوانين والنظمة النافذة في دولة اإلمارات العربية ه ا هذ ى  تنطبق عل
 قا لما تفسره وف، ريعة اإلسالمية لش أحكام ومبادئ ارض مع يتعا ما البالمتحدة 

 .للشركةعية  الشر لجنة الرقابة 

 

 :مالحظة

فسير ت  عريى واالنجليزي حولالنصين الأو تعارض بين    فأي خالث  إذا حد  
 ي.عربيعتد بالنص ال  فإنه  نصوص هذه الوثيقةأي فقرة من 

 

 

 

 

 

 


