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Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында қабылданған коммер
циялық сақтандырудың дәстүрлi формасы тұтынушылардың бар
лық талаптары мен мұқтаждықтарына жауап бермейдi. Сондықтан
сақтандыру қаржы қарым-қатынастардың ажырамас бөлігі болып
табылатын исламдық қаржыландыру өзекті болып отыр. Исламдық
сақтандыру негізгі екі модель бойынша жүзеге асырылады: муда
раба және вакала. Алғашында, исламдық қаржыландыру (исламдық
банкинг) түсінігі пайда болған кезде, сақтандыру мәселесі бірден
көтерілген жоқ, бірақ бұндай қаржыландыру қарым-қатынас түрі
исламдық құқықтанушылар тарапынан сынға ұшырады. Осындай
сақтандыру түрінің біздің елімізге берер мүмкіндіктері мен дәстүрлі
сақтандыру формасынан артықшылықтары қандай. Осы және тағы
басқа мәселелер мақалада жан-жақты талданады.
Түйін сөздер: сақтандыру, такафул, исламдық сақтандыру, жаңа
қаржылық инструмент.

Unfortunately, the traditional form of commercial insurance does
not meet all the requirements and needs of consumers in the Republic of
Kazakhstan.Insurance, which is an integral part of the financial relations
of Islamic finance is updated.Islamic insurance is available in two basic
models: Mudaraba and Wakala.Initially, the Islamic finance (Islamic banking) raised the issue of insurance, but in the end was criticized by Islamic
jurists.Will this type of insurance in our country.What are the features and
benefits of the traditional Islamic insurance...
Key words: Insurance, Takaful, Islamic insurance, a new financial instrument occupies.
К сожалению, в настоящее время форма традиционного ком
мерческого страхования в Республике Казахстан не отвечает всем
требованиям и потребностям потребителей. Страхование, которое
является неотъемлемой частью финансовых отношений исламско
го финансирования, обновляется. Исламское страхование осущест
вляется в двух основных моделях: Мудараба и Вакала. Первоначаль
но исламский банкинг поднял вопрос о страховании, но в конце был
подвергнут критикесо стороны исламских юристов. Будет ли этот
вид страхования в нашей стране. Каковы особенности и преимущест
ва исламского страхования от традиционного...
Ключевые слова: страхование, Такафул, исламское страхование,
новый финансовый интсрумент.
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Бүгінгі таңда сақтандыру қаржы қарым-қатынастардың
ажырамас бөлігі болып табылатын исламдық қаржыландыру
өзекті болып отыр. Исламдық сақтандыру негізгі екі модель
бойынша жүзеге асырылады: мудараба және вакала. Алғашын
да исламдық қаржыландыру (исламдық банкинг) түсінігі пай
да болған кезде, сақтандыру мәселесі бірден көтерілген жоқ
әрі бұндай қаржыландыру қарым-қатынас түрі исламдық құ
қықтанушылар тарапынан сыналды. Ғалымдардың бір бөлігі
сақтандыруға мүлдем тыйым салу туралы айтты, бірақ көпші
лігі жалпы қаржы институтының өзара көмек көрсету ретінде,
сақтандырудың мәні мұсылман қауымының мұқтаждықтарына
жауап береді және исламдық құқық нормаларының шарттарына
сәйкес болса, рұқсат етілетіндігін айтты [1]. Исламдық сақтан
дыру нарығының (такафул) өсуі ғаламдық деңгейде $20 млрд
болады деп күтілуде. Жалпы тек қана такафулдың үлесі Ынты
мақтастық кеңесте (GCC) (Парсы шығанағы) шамамен $8,9 мл
рд-қа бағаланып отыр. Биыл ол $7,9 млрд құрайды [11].
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында қабылданған
коммерциялық сақтандырудың дәстүрлi формасы тұтынушы
лардың барлық талаптары мен мұқтаждықтарына өкінішке
орай жауап бермейдi. Дәстүрлi сақтандырудың жеке элемент
терi шариғаттың (мұсылмандық құқық) қағидаларына қайшы
келедi, ол өз кезегінде елдегі мұсылман тұрғындарының ара
сында сақтандырудың кең танылуы мен таратылуына өте қиын
жағдай туғызуда. Сонымен қатар Қазақстан халқының едәуір
бөлігі дәстүр бойынша ислам ұстанушылары екенін есепке ал
сақ, Ислам сақтандыруының өнiмдері Қазақстанның мұсылман
тұрғындарының сұранысына пайдаланылады деп шешуге бо
лады. Сонымен бiрге ислам сақтандыруының тұтынушылары
мұсылман емес халықтар да бола алатынын атап өтуге бола
ды. Өзара концепцияның негiзi, инвестициялық табысты алу
дың мүмкiндiгі ислам сақтандыруының iске асыруы барысында
тұрғындардың өзге бөлiгiнiң арасында қызығушылық туғызуы
мүмкін. Дүниежүзілiк тәжiрибеде Ислам сақтандыру оператор
лары клиенттерiнiң едәуiр бөлiгi мұсылман емес халықтар.
Қазақстан Республикасында 2009 жылдың ақпанында ислам
банктерiнiң ұйымдастырылуы мен қызметi және ислам қаржы
ландыруы ұйымының мәселелері бойынша Қазақстан Респуб
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ликасының кейбiр заң актiлеріне өзгерiстер мен
қосымшаларды енгiзілді, осыдан Қазақстанның
қаржы жүйесi шеңберiнде толық бағалы ислам
қаржы жүйесiн құру басталды. Ислам сақтан
дырусыз ислам банкингiнiң дамуы, ислам қар
жыландыруының басқа элементтерiнің дамуы
мүмкiн емес [2].
Дәстүрлі сақтандырудың ислам құқығы нор
маларына сәйкестік мәселелері. Көпшілік құ
қықтанушы мұсылман ғалымдардың пікірінше
дәстүрлі сақтандыру Шариғат нормаларына сәй
кес келмейді, себебі онда тыйым салынған риба
– өсім алушылық, гарар – белгісіздік және мей
сир – құмарлық сияқты элементтердің болуына
байланысты.
Дәстүрлі сақтандыруда риба көбіне инвести
циялық қызметте орын алады: сақтандыру меке
месінің активтерін облигацияларға және басқа
да бекітілген төлем мөлшерімен ұзақ мерзімді
құнды қағаздарға инвестициялау.
Жалпы сақтандыруда екі түрлі риба ажыра
тылады:
Тура риба – сақтанушы мен сақтандырушы ара
сында ақшаның аз мөлшерін (сақтандыру сыйы)
көп мөлшерге (сақтандыру төлемі) ауыстыру.
Жанама риба – рибаға негізделген құнды қа
ғаздарға инвестициялау.
Дәстүрлі сақтандырудың исламдық құқық
нормаларына сәйкес болмауының негізгі себебі
– сақтандыру келісім шартында гарар элементі
нің болуында. Мұсылман құқығының эксперт
тердің ортақ қабылданған шешімімен сәйкес,
Шариғатпен рұқсат етілген деңгейінен асатын
бірнеше белгісіздіктер бар:
Келісімшарттың бірде-бір жағы сақтандыру
төлемі болатын-боламайтындығын білмейді.
Сақтандырудың кейбір түрлерінде сақтанды
ру өтеуінің мөлшері туралы түсініксіздіктер бар.
Сақтанушы сақтандыру оқиғасы кезінде сақ
тандырушының сақтандыру соммасын төлеу
үшін керекті қаражаты болатындығы жайлы ақ
параттың жоқтығы.
Келісімшартта сақтандыру оқиғасының
уақыты туралы екіұштылық бар.
Сақтанушы төлеген ақша-қаражаты Шари

ғатпен рұқсат етілген істерге жұмсалатындығы
на сенімсіз (бұл гарар элементінен басқа сақтан
дыру келісім шартында харам элементіне алып
келеді) [3].
Кейбір ислам ғалымдарының пікірінше, га
рар элементінің көп мөлшері мейсир элементінің
пайда болуына алып келеді. Сақтандыру мен құ
мар ойындарының айтарлықтай айырмашылық
тар болғанымен, мұсылман құқықтанушылары
дәстүрлі сақтандыруды мейсир категориясына
апарады.
Жоғарыда аталып кеткендерге қоса, дәстүрлі
сақтандырудың негізгі элементі, яғни тәуекелді
лікті сақтанушыдан сақтандырушыға айыстыру
құбылысының өзі, Шариғат нормаларына қай
шы келеді және ислам жағынан мүлдем рұқсат
етілмейді.
Такафул немесе исламдық сақтандыру деге
німізді қалай түсінесіз? Бұл қатысушылар (сақ
тандырушылар) арасында еркін, бауырластық,
ынтымақтастық және тәуекелдіктерді бөлу прин
циптеріне негізделген исламдық альтернативті
сақтандыру жүйесі. Такафул Ислам құқықтарын
қанағаттандыратын сақтандыру формасы болып
табылады. Араб тілінен аударғанда «бір-бірлері
не өзара кепілдік беру» дегенді білдіреді [1].
Ислам сақтандыруында дәстүрлі сақтан
дырудағы сияқты сақтандырудың екі саласы
бар: жанұялық такафул (family takaful) – өмірді
сақтандырудың аналогы және жалпы такафул
(general takaful) – жалпы сақтандыру. Такафул
операциялары дәстүрлі сақтандырудың барлық
түрлері бойынша жүргізіле алады. Такафул –
барлық қатысушылардың жарнамаларын сада
қа ретінде бір немесе бірнеше қатысушылардың
шеккен зиянын толықтай немесе бір бөлігінің
орнын толтыру үшін арнайы сақтандыру қоры
құрылатын жүйе. Егер қандай да бір қатысушы
жағымсыз жағдайға ұшыраған болса, қор қара
жатынан сақтандыру төлемдері төленеді. Осы
лайша, сақтандыру қорының қатысушылары
өзара барлық тәуекелділіктер мен шығындарды
бөліседі [4]. Төменгі кестеден бұл сақтандыру
түрінің дәстүрлі сақтандырудан айырмашылы
ғын көруге болады.

1-кесте
Сипаттама

Такафул

Дәстүрлі сақтандыру

Қызметтің негізгі қағи
дасы

Өзара көмек көрсету қағидасы келісім шарты –
таавун

 ыйақы үшін қызметтері алмасу қағи
С
дасының келісімшарты

Негізгі мақсаты

Әлеуметтік: қоғамдық байлық және өзара көмек

Коммерциялық: пайда табу
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Сипаттама

Такафул

Дәстүрлі сақтандыру

Сақтандыру қорының ар Меншік құқығы такафул қорының қатысушылары
тылымын иелену құқығы ның иесінде

Меншік құқығы сақтандыру мекемесі
нің иесінде

 әуекелділіктер мен мін
Т
деттемелерді бөлісу

Барлық қаржы тәуекелділіктер мен мін
деттемелерді сақтандыру компаниясы
өзіне алады

Барлық қаржы тәуекелділіктер мен міндеттемелер
қор қатысушыларында

Пайданың қайнар көздері Такафул операторының пайдасы, не атқарған жұ
мысы үшін такафул қорының қатысушылар атынан
агенттік сыйақы немесе инвестиция пайдасынан
оған тиесілі бөлігі болып табылады.

Сақтандыру компаниясының пайдасы
сақтандыру қорының артылымы мен
оның инвестициясынын түскен пайда
болып табылады.

Инвестициялық қызмет

Сақтандыру компаниясы жалпы қоғам
дық заңдарға қарсы келмейтін әдістерді
пайдаланып, бос ақша қаражаттарын
инвестициялайды.

Такафул операторы ислам негіздеріне қарсы кел
мейтін әдістерді пайдаланып, бос ақша қаражатта
рын инвестициялайды.

Сақтандыру мекемесі
Такафул операторының қызметі такафул қорының
қызметінің айқындылығы қатысушылары үшін мөлдір және ашық түрінде
болады.

Сақтандыру компаниясының қызметі
клиенттер үшін ашық түрде болмайды
(заң жарлығымен бекітілген жария
есептерді санамағанда)

Такафул және дәстүрлі сақтандыру [4]
*Ескерту: Рыскулов А.С. Исламское страхование: сущность, содержание, принципы // Молодежная научно-практичес
кая конференция «Развитие экономики в посткризисный период: ориентиры и перспективы роста». Международная Бизнес
Школа Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова. – Алматы, 2010.

Такафул концепциясының күрделі қағидаты
на садақа жатады. Исламдық сақтандыру қоры
ның барлық қатысушылары ерікті садақа ретінде
сыйақы төлейді. Такафул қоры қатысушылардың
садақасынан құралғандықтан, бұл қор сақтанды
ру компаниясының иелігіне жатпайды.
Такафулдың келесі қағидаты болып өзара
көмек көрсету табылады. Исламдық сақтанды
ру концепциясы, адамдар арасында бір-біріне
жағымсыз жағдайлар кезінде өзара ортақ қара
жат есебінен көмек көрсету, яғни ынтымақтасу,
жауапкершілік және бауырластық негізінде бо
лады. Сақтандыру төлемдері сақтандырушы
лардың садақасынан құралған қордан өтелетін
діктен, барлық жауапкершіліктер мен шығындар
қор қатысушылары арасында бөлінеді. Негізі
нен, сақтандырушы бір мезетте сақтандырылған
тұлға да болады. Сақтандыру мекемесі (такафул
оператор) басқару компаниясы (агент) ретінде
болады [3].
Исламдық сақтандыру, негізінен, дәстүрлі
сақтандыруға ұқсас болады, айырмашылығы тек
исламдық құқыққа сай болуында. Жалпы ислам
дық сақтандыру концепциясы дәстүрлі сақтан
дыруға жақын болады. Исламдық сақтандыру
да, дәстүрді сақтандыру да қиын жағдайға тап
болған азаматтарға қаржылық көмек көрсету
ге болатын, қаржы құралдарын ұсынады. Бұл
құралдар тәуекелділікті төмендетудің заманауи
ISSN 1563-0358

әдіс болып табылады. Исламдық сақтандыру
өнім ретінде емес, сақтандыру жүйесінің толық
тай баламасы болатындықтан, ол коммерциялық
немесе кооператив формасында да жұмыс істей
алады [1].
Такафул көбінесе кооперативтік негізде тәуе
келді бөлісетін қатысушылардан тұратындық
тан, дәстүрлі өзара сақтандыруға ұқсас. Көп
теген исламдық ғалымдар Тауун (өзара қөмек)
түсінігіне негізделетін Такафул операциялары
ның толықтай шариғат талаптарына сәйкес ке
летініне келіседі. Такафул сақтандыруы мен
дәстүрлі сақтандыру арасындағы ең басты айыр
машылық, Такафул сақтандыру компаниясы ин
вестициялық шешімдерін Шариғат талаптарына
сай қабылдап, Шариғат тиым салған қаржы құ
ралдарына инвестиция салмауында жатыр.
Такафул нарығы дамуының болашағы, ислам
капиталы нарығы мен инвестиция нарығының да
муына тікелей қатысты. Бұл өз кезегінде Такафул
компаниясының инвестициялық операцияларын
көбейтіп, Шариғат талаптары бойынша компания
табысының артуына септігін тигізеді.
Осы жағдайлардың қай-қайсысында бол
масын Такафул (әдетте заңды тұлға) операторы
тәуекелден сақтандыруға кепілдік береді және
тәуекелдің қай бөлігін қабылдаумен келісетінін,
ал тәуекелдің қай бөлігін Такафул сияқты қағида
ларға негізделетін қайта-Такафул (яғни кайта сақ
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тандыру) жолымен кейінге қалдыратынын анық
ғауға арнайы сақтандыру қорын құрады. Қаты
сушылардың біреуінде қолайсыз оқиғалардың
тайды. Оператор, сондай-ақ, өнімдерді әзірлеуге,
бірі орын алғанда, қор қаражатынан сақтандыру
бағасын белгілеуге және бөлуге, жарна жинауға,
өтемақысы жүзеге асырылады. Сонымен сақтан
оларды инвестициялауға, шағымдарды қарауға
дыру қорының қатысушылары барлық тәуекел
және әкімшілік етуге, сондай-ақ кез келген артыл
дерді және залалдарды өз араларында бөледі.
ған ақшаны бөлу үшін жауапты болады.
Қорда тапшылық пайда болған жағдайда, оны
Дәстүрлі коммерциялық сақтандыру Шари
толтыру бойынша жеке жауапкершілікті қатысу
ғат нормаларына сәйкес келмеуіне байланысты
шылары өздерінің меншікті (қосымша) қаражат
ислам әлемінде тыйым салатын бірқатар қаулы
есебінен көтереді [7].
лар (фетвалар) қабылданды:
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1-сурет. «Мудараба» жəне «Түрлендірілген Мудараба» басқару моделі [7]
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Такафул үшін Мудараба үлгісі. Мудараба үлгісінде оператор кез келген инвестициялық
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қорын құруда бірегей ерекшелікке ие, ол өз ке
зегінде клиент тартуда едәуір бәсекелестік ар
тықшылықтар бере алады. Такафул қоры қаты
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қаржыларының аймақтық орталығын құруды
жоспарлауда. Сарапшылармен қарастыру бары
сындағы мақсаттардың бірі такафул жүйесін ен
гізу мүмкіндігі. Қарастыру барысында туында
ған мәселелер: [10]
Исламдық сақтандыру қызметінің заңнама
лық шеңбері.
Такафул қорын басқару моделін таңдау.
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Бимендиева Л.А., Тұрымбетова А.А.

Ислам инвестициялық құралдарының бол
мауы.
Корпоративтік басқару.
Ислам сақтандыруын енгізудегі үлкен мәсе
лелердің бірі – такафул қорын басқару моделін
таңдау. Исламдық сақтандыру ұйымының пайда
сы такафул қорын басқару атты таңдаулы модель
түрінің нәтижесінде қалыптасады. Бұл мәселе
бойынша мемелекет, халық және қаржылық сек
тор сарапшылары тарапынан жоғарыда көрсе
тілген модельдердің ең тиімділігін таңдау болып
табылады.
Республика территориясындағы ислам қар
жы институттарына қиындық туғызған маңызды
мәселелерінің бірі Қазақстан қор нарығындағы
ислам құқығының қағидаларын қанағаттандыра
тын бағалы қағаздардың елеулі түрде жетіспеуі
болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстан қор
биржасының (KASE) сату алаңында ислам қар
жы институттарына тек экономиканың нақты
секторы компанияларының акциялары ғана қол
жетімді болып тұр.
Ислам сақтандыруының Қазақстанда даму
артықшылықтары қандай? Әрине бұл сұрақ кез
келген азаматты қызықтырады. Ең негізгі артық
шылықтары ретінде келесілерді атауға болады :
Такафул жүйесі дәстүрлі сақтандыруға қара

ғанда Шариғат қағидаларына және ережелеріне
қарама-қайшылық туғызбайды, яғни мұсылман
халқы елдеріне сақтандыру қызметтерін кедер
гісіз қолдануға мүмкіндік береді.
Тәжірибеде көргендей, ислам сақтандыру
ұйымдарына компанияның дефолт тәуекелі тө
мен болу тән, өйткені такафул операторы (сақ
тандырушы) өзінің қызметін агент ретінде жүр
гізеді және қор қаражатын басқару бойынша
барлық тәуекелдер қатысушыларына бөлінеді.
Такафул компанияның негізгі мақсаты ком
мерциялық емес, әлеуметтік болып табылады,
яғни қоғамдық әл-ауқаттылық және өзаралық
көмек.
Әлемдік тәжірибесімен исламдық сақтанды
рудың дамуы Қазақстан нарығында мүлдем жа
ңа сақтандыру өнімдерін енгізу мүмкіндігін ту
ғызады.
Дәстүрлі сақтандыруға қарағанда такафул
жүйесінде қор қатысушыларының тарапынан
менеджмент әсерін бақылау мүмкіндігі бар.
Жалпы ислам сақтандыруын Қазақстанға
енгізу жеткілікті күш салуды және көп еңбек сі
ңіруді қажет етеді. Ислам сақтандыруының дәс
түрлі сақтандырудан инвестициялық қағидала
ры, кепілдік беру, басқару жағынан, т.б. елеулі
айырмашылықтары бар.
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