
 

 

 ما هي الوحدات العاملة في هذا التكافل؟

الدراسات و األبحاث في اإلقتصاد و  مركز  - 

منسقة استشارية و  كمؤسسة :االسالمية الماليات

 .التكوينية في هذا مجال مسؤولة عن الدورات

 كوبحالل، :المالية االسالميةالخدمات  تعاونية - 

جزء  باستثمار  عن تدبير صندوق التكافل، كمسؤولة

 وكالة .أراد ذلك لمنالفائض عند وجوده   منه و كذا

الجمع العام  التكافل التابعة للتعاونية تقوم باستدعاء

تقديم الحسابات و  السنوي لكل المنخرطين من أجل

 .عند وجودها توزيع الفائض و األرباح

المسؤولة عن جميع االجراءات  المؤسسة :موساب -

الالزمة منذ وفاة الشخص و إلى حين  و التدابير

 .ذلك إلى بلده األصل أو دفنه باسبانا إن اختار إيصاله

 

هي المسؤولة بهيأتها الشرعية،  :يالمعالمؤسسة  -

التكافل و هي لجميع عقود هذا  عن المراقبة الشرعية

على المسوى الدولي و مركزها  مؤسسة معروفة

 .اإلمارات العربية المتحدة األصلي بدولة

 

 

 

 

 

 ؟ -نقل الجثث-تكافليالما هو التأمين 

 أول تأمين باسبانيا الذي يتوافق مع مبادئ  -

 .الشريعة االسالمية

 أول تأمين تكافلي ينبني على قيم التعاون و -

 .المأمنين المنخرطينالتضامن بين كل 

أول تأمين باسبانيا الذي يعطيك الحق في  -

الحصول على المعلومة و طرق صرف 

 .بكل شفافية التكاليف

أول تأمين يعقد فيه جمع عام في أخر السنة،  -

 ،من أراد الحضور من المشاركين جميع يضم

 صندوق لتقديم الحسابات و كيفية تسيير 

  . اك فائضو التعرف عما إذا كان هن التكافل

فهو من  في آخر السنة حالة وجود فائض في -

حق المشتركين و يوزع عليم كل حسب مقدار 

 مساهمته و بالتالي إمكانية استرجاع جزء من

 .السنوية المساهمة 

إمكانية استثمار هذا الفائض و الحصول على  -

 عائد إيضافي ضمن تعاونية  كوبحالل

هو مفتوح في وجه المسلمين و غير  -

الذين يفضلون الدفن باسبانا أو   ، المسلمين

 .اخارجه

 

      

 ؟-نقل الجثث–كيف يعمل التأمين التكافلي 

 

 ؟-نقل الجثث -ماذا يغطي هذا التكافل

 .كل االجراءات لتهيأة الجثة بالطريقة االسالمية -

 .اإلدارية الالزمةو التدابير  اإلجراءاتكل  -

 .الجثة في ظروف جيدة و في أقل وقت ممكن نقل -

 .تكاليف سفر لشخص  مرافق  لجثة الميت -

 .تأمين كل أفراد العائلة من األصغر إلى األكبر -

 .تأمين لطب األسنان مجاني ضمن عقد التأمين -

 

 

 

 الزميلة  

     

        

 

 

 معلومات    

                 Najia + 34/695829210 · Iman  +34/672258024 
 Sede principal: c/Casp, 43. Bajos. · C.P. 08010 · Barcelona 
                       E-Mail: seguro.takaful@ceiefi.org                   
 Oficina Mataró: c/ Sant Cugat, 129 Local 1 · 08302· Mataró                                 
                  telf..: 930 116 378 / 672 258 024 (Lyca) 
Oficina Sta Coloma: c/Lluis companys, 9 · 08922 : Sta Coloma 

Telf.: 679 554 539 / 695 829 210 
 

         

  

 تعاقدي ال إعالن معلومات

 



 

 

            

                

 أول تأمين تكافلي

شرعي باسبانيا   

 

في و باألمان إحساس  
الشرعية الدينية قيمك ظل   

 

فلتكا   

TakaFul 

 التأمين التكافلي نقل الجثث

Seguro Islámico de Repatriación 

 
   

  الحرام في مبررلالستمرار هناك ليس شرعي بديل وجود أمام
 

التي الخدمات كل يضم التأمين هذا  

 من عزيز فقدان عند منا كل يحتاجها

العائلة أفراد  

 تكافل وكالة الصعبة الظروف هذه في

 بكل بالقيام  تتكلف  و  تساعدك

 الالزمة التدابير و اإلدارية اإلجراءات

 وصوله حتى المأمن الشخص وفات منذ

األصل البلد في سكناه محل إلى  

 

 التكافل

  الوقت نفس في وادخار تأمين بل  شرعيي  فقط ليس 
 


