
Participation Membership Policy 
 
This Takaful Insurance Agreement (hereinafter 
referred to as the “Policy”) has been conclude by 
and between: 
 
-Arabian Scandinavian Insurance company P.L.C 
Takaful. P.O.Box 1993-Dubai. United Arab 
Emirates(hereinafter referred to the “Company”) 
And 
-The Participant. 

 
-Whereas the company practices Takaful Insurance 
Activities according to the rules and principles of 
Islamic Shari`a which is based on cooperation 
between the Participants i.e. the policy holders 
upon any damage incurred by one of them which is 
covered under the policy held by him. Such 
compensation shall be in the form of cash 
contributions paid by the Participants (or 
policyholders) as donations in the Takaful Fund 
)account of the Participants or policyholders( in the 
form of contributions as well as the investment 
returns of such contributions. 
 
 
-Whereas the Participant (or policyholder) has 
agreed to deal with the company according to this 
form to Takaful Insurance and participate with the 
other Participants or (Policyholders) in the Takaful 
Fund cooperation basis, donate his contribution 
and its investment return by an amount sufficient 
to cover the compensations paid by the company 
from the Takaful Fund on behalf of the Participant 
(or Policyholders) to any of them who sustains one 
for compensation. 
 
-Whereas the Participant (or policyholder). has 
agreed to appoint the company as his attorney for 
a known consideration called” management 
agency fee to manage the Takaful Insurance 
Operations carried by the Company in favor of the 
Participants (or Policyholders) 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. 

 شتراك وثيقة عضوية اال

 وثيقة"(لالي بــــــ"إليها فيما ي   تم إبرام هذه االتفاقية للتأمين )يشار

 -بين كل من:

 
 ش.م.ع ين الشركة العربية االسكندنافية للتأم  -

ويقع مقر مكتبها الرئيسي في     1993)تكافل(.،ص.ب 

اإلمارات العربية المتحدة )و يشار إليها فيما يلي   -دبي  
 بالشركة(. 

 
 . والمشترك -

 
وفقــا  حيــإ إن الشــركة تمــارة انشــية التــأمين التكــافلي  -

مية والــذي يقــوم  لــ  عة اإلســاي رو احكــام الشــلمبــاد  
ــوي   ــ  تع ــائع(  ل ــة الوث ــتركين اي )حمل ــاون المش تع
الضرر الذي يصيب احـدهم مـن ارضـرار التـي تاييهـا 
الوثيقــة التــي يحملهــا، ويكــون التعــوي  ممــا يتبــرع بــ  

ــة  ــن اشــتراكات نقدي ــل( (المشــتركون م اشــتراكات التكاف

حملـة   /ينالمشـترك  التكافل )حسـابيدفعونها في صندوق  
، وكذلك  ائد استثمار تلك   اشتراكات( في صورة  الوثائع

 االشتراكات.
 
 
 
 

 
وحيإ إن المشترك )حامل الوثيقة( قد وافع  ل  التعامـل  -

مع الشركة وفع هذه الصياة للتأمين التكـافلي و مشـاركة 
غيره مـن المشـتركين فـي صـندوق التكافـل  لـ  اسـاة 

وبعائد اسـتثماره بالقـدر  النقدي  كتبرع باشتراي و التعاون 
ــن   ــركة م ــدفعها الش ــي ت ــة التعويضــات الت ــا م لتايي ال
صندوق التكافل نيابة  ـن المشـتركين لمـن يصـاب مـنهم 
بضــرر مــن ارضــرار التــي تــم او يــتم التعاقــد  لــ  

 تعويضها.
 

 
 
 

 وحيإ إن المشترك قد وافـع  لـ  تعيـين الشـركة وكـيا   -
بـاإلدارة( إلدارة  مليـات   ر الوكالـةجـاأجر معلوم ) ن  ب 

التأمين التكافلي الذي تمارس  الشركة لصـال  المشـتركين 
كمــا وافــع  لــ  ان تقــوم الشــركة باســتثمار ارمــوال 
ــاربا  و  ــفتها مضـ ــندوق التكافـــل بصـ المتـــوافرة فـــي صـ
المشتركين بصفتهم ارباب مال نظير حصة شائعة لها من 

الشـر ية   ة ارحكـاماسـي يتم  لـ  اار الذارباح االستثم
للمضاربة الميلقـة المـأذون فيهـا للمضـارب برلـي راة 

 مال المضاربة بمال .
 

 



 
-Whereas the Participant (or policyholder) has 
agreed that the amount of management agency 
fee deducted from the contribution is equal to 30% 
of gross takaful contribution, and the company 
common share of the investment returns in its 
capacity as Mudarib is equal to 30% of investment 
income, as shown in a public announcement 
available at the company website (which is 
approved before the beginning of each financial 
year and applied to all the policies concluded 
during the year). 
 
-whereas the compensations are paid to the 
Participants (or policyholders) by the company 
from the Takaful Fund, any liability for the Takaful 
insurance (compensation) or payment to the 
Participant (or policyholder), 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 Fund itself and payment from such 
account, even if the matter is attributable to the 
company in any form or manner. 
 
-whereas the Participant (or policyholder) has 
agreed to distribute the surplus created on the 
Takaful Fund – after the deduction of all necessary 
provisions and reserves-among the joint 
Participants (or policyholders) in the Takaful Fund 
at the end of the financial year in which such 
surplus has been created, in accordance with the 
mechanism approved by the fatwa and Shari’a 
Committee in the company – hereby authorized by 
the Participant (or policyholder) in this respect-and 
ratified by the company’s board of directors. The 
Participant (or policyholder) also agreed to cover 
the loss of the Takaful Fund in a certain financial 
year from the surplus created in any following 
financial year. 
--whereas the company shall enter into contract 
with each Participant (or policyholder) by attorney 
ship of other Participants (or policyholders) i.e. the 
Takaful Fund in connection with the insurance 
operations. 
 
 

 
إن المشترك قد وافع  ل  ان مقـدار اجـر الوكالـة  وحيإ -

باإلدارة الذي يتم اقتيا   من االشـتراك النقـدي )القسـي( 
وحصـة   % من إجمالي اشتراكات التكافـل30يبلغ  الذي  و

 سـتثمار بصــفتها مضــاربا  شـركة الشــائعة مـن اربــاح االال
وفع الـوارد فـي   ستثمار% من إيرادات اال30والتي تبلغ  

 لكترونـي للشـركةالموقـع اإلاإل ان العـام الموجـود فـي  
)والذي يتم ا تماده قبيل بداية كل سنة ماليـة لييبـع  لـ  

 .الوثائع التي تبرم رالها(
 

 
 
 
 

للمشتركين إنما تدفعها الشركة مـن   وحيإ إن التعويضات -
مسؤولية  ن التعـوي  او الـدفع صندوق التكافل فإن اية  

للمشترك ترد في الوثيقة او في اي اتفـاق او تفـاهم سـابع 
او الحع ذي صلة بين الشركة و المشترك سـوا  بصـياة 
اإلثبات او النفي إنما يقصد بها مسؤولية صندوق التكافـل 

لصندوق و لو تمت نسبة ارمر إل  نفس   والدفع من هذا ا
 الشركة بأية صياة.

 
 

 
 
 

 
وحيإ إن المشترك قد وافـع  لـ  تو يـع الفـائ  الـذي  -

يتحقــع فــي صــندوق التكافــل )بعــد رصــم مــا يلــ م مــن 
مرصصــات و احتيايــات وقيمــة ميالبــات و اشــتراكات 
إ ــادة التكافــل و المصــاريغ التشــايلية و رســوم الوكالــة 

ن المشتركين في صندوق التكافل في ونسبة المضاربة( بي 
ي تحقـع فيهـا الفـائ  وذلـك وفـع نهاية السنة الماليـة التـ

التـي  -اآللية التي تقرها  لجنة الرقابة الشـر ية بالشـركة 
ويعتمـدها مجلـة   -قد فوضـها  نـ  فـي هـذا الرصـوص

إدارة الشركة، وفي حال وجـود ايـة رسـارة فـي اي سـنة 
وق التكافـل قرضـا  بـدون مالية معينة ستقدم الشركة لصند

ــ ــع  ل ــا واف ــنا (،  كم ــدة )قرضــا  حس ــارة فائ ــر رس   جب
صندوق التكافل في اي سنة مالية معينة من الفائ  الذي 

 يتم تحقيق  في اي سنة مالية تالية.
 
 
 

وحيإ إن الشـركة تتعاقـد مـع كـل واحـد مـن المشـتركين  -
–اي  ن صندوق التكافل   –بالوكالة  ن بقية المشتركين 

 يتعلع بعمليات التأمين.فيما 
 
 
 
 



Now, therefore the company and the Participant 
(or policyholder) have mutually agreed and 
consented to consider this introduction as an 
integral part of the policy (or any previous or 
subsequent agreement and understanding 
between them) and complementary hereto and to 
enter this policy under the terms and exclusion 
therein. 
Furthermore, all the concepts and terms provide 
for therein shall be construed in accordance with 
the contents of this introduction. 
 
 
I hereby acknowledge that I have read and agreed 
on the above Participation Membership Policy  

              

 

( باإليجــاب  حامــل الوثيقــة)  والمشــتركفقــد تاقــت إرادة الشــركة 

ا ال يتج ا من الوثيقة  والقبول المتبادل  ل  ا تبار هذه المقدمة ج   

او اي اتفاق او تفاهم سابع او الحع بينهمـا( و متممـا  لهـا و  لـ  (

دة بها، مع تفسير ما إبرام هذه الوثيقة بالشروي و االستثنا ات الوار

ا وفع مـا جـا  فـي هـذه يرد فيها من مفاهيم و مصيلحات و غيره

 المقدمة.

 

 
 المـذكورة  وثيقـة  ضـوية االشـتراك ل     تووافق  تايلعاقر انني  

 ا اه

 


