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 ق ال اهلل تعالى:

 

  َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اْْلِْثِم   ۖ   َوالتَّْقَوى    َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبِر
 ِإنَّ اللَّ َو َشِديُد اْلِعقَ اِب   ۖ   َواتَّقُوا اللَّ وَ  ۖ   وَاْلُعْدوَانِ 

(15المائدة، اآلية  )سورة  

 

 

 :وسلم ق الي موسى األشعري رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو   أخرج البخاري ومسلم عن أب
" إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو ق ل طعام عياليم بالمدينة جمعوا ما  
كان عندىم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينيم في إناء واحد بالسوية، فيم  

" مني وأنا منيم  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

داءـاإله  

 

  ارة فكري وثمرة جيدي المتواضع إلى:       عص  أىدييسعدني أن   

حفظيما اهلل عز وجل وبارك ليما في عمرىما.،  والدي الكريمين  

، ىب       ة اهلل إيالف ال أمة الرحمان      ريت ة اهلل آرام؛         كبدي أم  اتإلى زوجي العزيز وف لذ  

؛وأبنائيم  إلى إخوتي وأخواتي األعزاء  

وعلوم التسيير بجامعة فرحات عباس؛  إلى كل أساتذة وطلبة وعاملي كلية العلوم اْلقتصادية  

من علمني حرف ا.. أو أىداني نصحا.. أو دعا لي بظير الغيب...كل  إلى    

.ألقييا إليكم من كل ق لبي...جزاكم اهلل عني خيرا  

اهلل عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعتو أن يجمعنا في اآلخرة في مستقر رحمتو مع النبيين    أسأل
 والصديقين والشيداء وحسن أولئك رفيق ا.

إلى كل من عرف النبي محمدا صلى اهلل عليو وسلم ف أحبو..وسمعو ف أطاعو.. إلى من يييم ق لبو شوق ا  
.لمرافقتو.. ووليت نفسو لشف اعتو  

  .صفوة آدم وحلم إبراىيم وجمال يوسف وصبر أيوب وىيبة سليمان وزىد عيسى يب الق لوب ..وياإليك يا حب

 إلى وطني الحبيب الجزائ ر. 

.إلى األمة اْلسالمية جمعاء  

 راجية من المولى العلي القدير أن يجعل ىذا الجيد المتواضع عمال صالحا ولوجيو خالصا.

.إلى سواء السبيل  واهلل من وراء القصد وىو اليادي  

 

 

 



 
 
 
 

دير ر وتق شك  

 َْحَمِتَك    َضاُه وَأَْدِخْلِني بِرَ   نِْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت عََليَّ َوعََلى  وَاِلَديَّ وَأَْن أَْعَملَ َصالًِحا تَرْ   ب  أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكرَ   ر
 (.91)سورة النمل، اآلية   ن  ِفي ِعبَ اِدَك الصَّالِِحي

، حمدا يليق بجالل وجيو وعظيم سلطانو،على آَلءه العظيمة ونعمو الجسيمةالحمد هلل حمدا كثيرا    

وعدد الحصى   ،عدد الرمال والذراتونصلي ونسلم على الرحمة الميداة نبينا محمد وعلى آلو وصحبو  
وعدد قطرات األمطار،    ،وعدد أوراق األشجار ،وعدد األحياء واألموات ،وعدد النجوم والمجرات ،والتراب

(.9191الق ائل: " من َل يشكر الناس، َل يشكر اهلل " )سنن الترمذي: ح/  

يسعدني أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير واْلمتنان إلى كل من أسيم من قريب أو بعيد في إثراء  
 ىذا العمل المتواضع، وأخص بالذكر:

حفظو اهلل وبارك لو في علمو ووقتو وجيده وعائلتو، ف لم يبخل    األستاذ المشرف األستاذ الدكتور محمد بوجالل
رصين.عميق و بما قدمو من توجييات سديدة ومساىمات فكرية بناءة وتحليل   ،أو يدخر جيدا في مساعدتي  

كما أتوجو بالشكر الوافر إلى أساتذتي األف اضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبوليم قراءة ىذا البحث  
لمناقشة موضوعو وإبداء مالحظاتيم وبصماتيم الفكرية وتوجيياتيم القيمة.وحضورىم    

الدكتور عبد الق ادر    :وىماألف اضل الذين لم يتوانوا في مساعدتي  األساتذة  والشكر العميق موصول للسادة  
 شاشي والدكتور العياشي فداد وجميع الباحثين في المعيد اْلسالمي للبحوث والتدريب.
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 تمهػيد:  -
ة أحد العقود ادلستحدثة اليت مت تطويرىا يف أوربا وبالتحديد يف ييعد التأمني يف صورتو التقليدية احلال 

ألن ممارستو كنشاط اقتصادي القانونية وادلؤسسية واإلدارية، و بريطانيا يف القرن السابع عشر بأطرىا 
وتطورات تطبيقاتو ادلؤسسية ادلعاصرة وإدارة أنشطتو يف اجملتمعات اإلسالمية أُخذت عن النظام التأميين 

الغريب، حيث يؤكد ادلؤرخون بأن أوىل صور التأمني ظهورا وتطبيقا كانت ترتبط بفكرة التعاون أو التضامن  
(Mutualisation)  جعل من  بنظام التأمني التعاوين أو التباديل الغريب، ىذا ما ىو رلسد حالياأو ما

 ىذه ادلعاملة التعاقدية ادلستحدثة ختلو من الضوابط الفقهية واألسس الشرعية للعقود ادلالية.
وبالنظر إىل جتربة النشاط التأميين التقليدي، يالحظ أن ىذا األخري ينقسم إىل ثالثة أنواع من 

 التأمينات:
 تجاري اإلسًتباحي؛التأمني ال 
 التأمني التعاوين أو التباديل؛ -ب
 (.التأمني اإلجتماعي )النظام العام أو التأمني احلكومي -ـ ج

امة اذلنتائج الاألنواع الثالثة من النظم التأمينية، خلصوا إىل  ذهنا إىل دراسة ىؤ ودلا تصدى علما
 :التالية
يتناىف مع األساس ادلنهجي الذي يقوم عليو أي عدم إجازة التأمني التجاري اإلسًتباحي ألنو  -

 نشاط تأميين وىو مبدأ التضامن دلواجهة األخطار.
مستبعدة  فيو أما نظام التأمني اإلجتماعي  أو احلكومي فقد أجازوه على اعتبار أن فكرة اإلسًتباح  -

 كلية، وكذلك بالنسبة للتأمني التباديل الذي يتوفر على ضوابط العقود ادلباحة.
د أذترت اجلهود الفقهية يف ادلؤدترات اإلسالمية والندوات واجملامع الفقهية عن حترًن عقد التأمني وق

التقليدي التجاري وتكييف ىذه ادلعاملة ادلالية الغربية وتطهريىا من رتيع شبهات التحرًن ادلوجودة يف 
  ،على أساس اإلسًتباح لتربع الالقائم على أساس ا التأمين التشاركي التأمني اإلسًتباحي لتكون وجهتها

قتصادية مني التقليدي يف ظل ضرورتو اإلالتحفظات الفقهية جتاه نظام التأ كنظام مستحدث خيلو من
وسيلة اقتصادية تعمل على دفع الضرر  إجيادبضرورة  االقتناعوازداد  ،ادلعاصرة اليت تنامت احلاجة إليها

 وادلشقة ادلالية النارتة عن حدوث األخطار لألفراد وادلنظمات اإلقتصادية.

                                                 

 .أو ما اصطلح على تسميتو بالتأمني التكافلي مني التعاوين اإلسالميللتعبري عن التأالتأمني التشاركي لقد أطلقنا تسمية 
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وعلى ضوء الفروقات واإلختالفات اجلوىرية يف ادلفهوم واذلدف وادلمارسات اإلدارية اليت استنبطها  
اليت استند إليها العلماء ادلسلمني يف تبيان و  -فقهائنا بني نظام التأمني التقليدي ونظام التأمني التشاركي

واليت تكمن أساسا يف أن التأمني التشاركي يعد ضربا من  -موقف الشريعة اإلسالمية من ىذه ادلعاملة
يقوم على مبدأ الربح إال عرضا، بل على أساس  والتكافل بني ادلشًتكني، فهو ال التعاونادلشاركة و  ضروب

سًتاتيجي لقيام شركة التأمني التعاوين ىو مواجهة األخطار ادلتشاةهة اليت قد التربع ولكن يبقى اذلدف اإل
يتعرض ذلا عدد من األفراد وتوزيع وحتمل اآلثار ادلادية للكوارث احملتمل حدوثها بني ىؤالء ادلشًتكني على 

ينتج عنو  الىم ادلستأمنون أنفسهم مما  التشاركيمني  يف التأنيالتجاري، كما أن ادلؤمنعكس التأمني 
تعارضا مصلحيا بينهم، ففي حالة حتقيق أرباح من استثمار الفوائض فإن نفعها سيعود على رتيع 

رتيع احلقوق اإلدارية  –الذين ىم أصحاب العملية التأمينية  –، ودلا كان حلملة وثائق التأمني ادلشًتكني
ل حسب ومن السياسات اإلستثمارية، كُ والرقابية فإن ذلم احلق أن يستعيدوا الفائض من عمليات التأمني 

قيمة اشًتاكو بعد اقتطاع رتيع ادلخصصات وادلصاريف اإلدارية الالزمة، ونظرا لصعوبة العمليات اإلدارية 
يف ىذه ادلمارسات  ةوالتنظيمية يف شركة التأمني التشاركي أو اإلسالمي وحاجتها إىل كفاءات متخصص

ةها أشخاص مؤىلون نيابة عن ادلشًتكني مقابل أجور يتم اإلتفاق عليها التسيريية، فإن أعمال اإلدارة يقوم 
كمستثمػر ، كما يكون للقائمني بإدارة أعمال التأمني التشاركي الدور الكبري وكالء بأجػربصفتهم 

أو أي صيغة دتويلية  الفائضة على أساس ادلضاربة أو ادلشاركة  األموالحيث يقومون باستثمار مؤسػسي، 
 ى نسبة من أرباح تلك اإلستثمارات.لى أن يكون ذلؤالء ادلضاربني احلق يف احلصول علعمباحة 

يف العامل العريب  التشاركيت العديد من شركات التأمني نشئ  تطبيقا وأخذا ةهذا ادلفهوم، أُ  
هنا يف اجملال التأميين واكتفت بتسمية شركاهتا بأ واإلسالمي، رافعة لشعار التعاون والتكافل اإلسالمي

إسالمية، كما يرى بعض الباحثني بأن ىذه الشركات دتثل ادلفهوم التعاوين غري اإلسالمي الذي يقوم على 
قيمة األقساط إىل أدىن حد ممكن، عالوة على أساس ادلصلحة ادلادية ادلتبادلة البحتة وادلتمثلة يف ختفيض 

ذلك فإن ىذه الشركات ال دتثل ادلفهوم اإلسالمي للتعاون الذي ينبغي أن يقوم على أساس التربع احملض 
ادلدفوعة على  االشًتاكاتوالذي يهدف إىل حتقيق الرب للمشًتكني، لذلك جيب أن تقوم األقساط أو 

 شاةهة، ذلك أن عقد التربع ىو العقد ادلقبول شرعا مع اجلهالة والغرر.أساس التربع دلواجهة ادلخاطر ادلت
زالت حتتاج إىل ادلزيد من التدقيق والتعديل  فإهنا ما التشاركيأما عن واقع تطبيق شركات التأمني  

جو صعوبات ابعض الباحثني والعلماء ادلسلمني، من حيث أن تطبيقاهتا تو أكده  والتطوير حسب ما
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 النماذج العملية للمرحلة عترب  شرعية، وأهنا تُ الخالفات بعض ادلوقوعها يف  عالوة على ،اريةتنظيمية وإد
 اإلسالمي.التشاركي األوىل من تطبيق النموذج التأميين 

يف الوقت احلايل الذي  شاركية للتأمنيوما يؤكد ذلك ىو الشكل القانوين لبعض ىذه الشركات الت 
والتعارض بني ادلسامهني وادلشًتكني من  االستقالليةذي خيلق نوعا من ديثل على شكل شركات مسامهة وال

خالل الفصل التام بني حسابات ادلسامهني وحسابات زتلة وثائق التأمني حيث تنشئ الشركة حسابا 
( وأعمال التكـافل التأمينات العامة)لنشاط الشركة يف أعمال التأمني مستقال ألس ادلال واستثماراتو وآخرا 

جيعل من ىذه ادلمارسات التأمينية يف ىذه الصورة من صور التأمني تظهر  (. وىذا مامني على احلياةالتأ)
عقود مشاركة وتعاون بني ادلشًتكني وادلسامهني بادلفهوم اإلسالمي، والذي من  على شكل عقود معاوضة ال

التشكيك يف انتساةها للنظام مثل ىذه الشركات ومن مث يف  كافليةشأنو أن يؤثر بشكل كبري على درجة ت
ويف عدم اختالفو عن ادلفهوم الغريب للتأمني التعاوين الذي تطورت أساليبو وتقنياتو  شاركياإلسالمي الت

التكافلية اإلكتوارية ليصل إىل تعميق قواعد التأمني التجاري ادلنتشر حاليا وخروجو عن صيغو التعاونية 
ادلنافسة التجارية اليت هتدف ضعتو القوانني وادلمارسات الغربية ألسس اإلنسانية اليت نشأ من أجلها، بل أخو 

 إىل الربح واإلستغالل يف ادلقام األول.
 

ضوء يف ودلا كان للجانب الشرعي أمهية بالغة لدى فئة كبرية يف رلتمعاتنا ادلسلمة من جهة، و  
وبداية ادلمارسات الفعلية  اإلسالميةيف بعض الدول العربية و  التشاركيالتطبيقات ادلعاصرة لنظام التأمني 

ألنشطة التأمني اليت شهدهتا بعض ىذه الشركات التعاونية من جهة أخرى، يبقى من الضروري يف ادلرحلة 
تشهده من زيادة الوعي مببادئ ومفاىيم الشريعة اإلسالمية وقدرهتا  القادمة على ىذه اجملتمعات ومع ما

على أمل  -تسعى جاىدة لتطبيق نظام تأميين تشاركي إسالمي على بناء نظام اقتصادي فعال أن 
ونظام الوقف  استكمال البناء ادلؤسسي لإلقتصاد اإلسالمي بتطبيق نظام الزكاة وإنفاقها يف مصارفها

على تعزيز سبل تطوير ممارساتو والبحث يف تقنيات ومناذج إدارية معاصرة إلدارة وأن تعمل  –اإلسالمي
 والضوابط الشرعية.أنشطتو وفق األسس 

 ومن ىذا ادلنطلق تنبثق اإلشكالية الرئيسية للبحث كما يلي: 
 ؟مدى فعالية إدارة أعمال التأمين في كل من النظامين التشاركي والتقليديما 

 وتندرج ضمن اإلشكالية الرئيسية للبحث األسئلة الفرعية التالية: 
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؟ للتأمني التشاركيىل ىناك حقيقة فروق جوىرية بني نظام التأمني التقليدي التجاري والنموذج  -
 ؟ابط الشرعية وحتقق أىداف التأمنيوكيف ديكن الوصول إىل حتقيق صيغة تأمينية تتفق مع الضو 

 ؟تشاركيوجودة يف شركات التأمني الىي العالقات ادلؤسسية ادل ما -
؟ وإىل أي مدى ديكن تطبيق منيدلناسبة يف النموذج التشاركي للتأاإلدارية اىي الرؤية التنظيمية و  ما -

 ؟إلدارة العمل التأميين التشاركي الفكر اإلداري احلديث والنماذج التسيريية احلديثة
ىي العوائق اإلدارية والتنظيمية والقانونية والثقافية اليت ديكن أن يواجهها التطبيق الفعال إلدارة  ما -

ل أخرى بدأت تطبيق أو يف دو اخلدمات التأمينية يف نظام التأمني التشاركي يف العامل اإلسالمي 
 ؟النظام اجلديد

اركي أو ادلوافق للنموذج التعاوين مني التشجارب العملية يف إدارة أعمال التأكيف ديكن تقييم الت -
 ؟يف بعض الدول العربية واإلسالميةاإلسالمي 

 
 فرضػيات البحث: -

  وضع الفرضيات التالية: ، فقد مت لإلجابة على ىذه التساؤالت وكمنطلق للدراسة
 ختتلف فعالية إدارة أعمال التأمني يف كل من النظامني التشاركي والتقليدي. -
ىي  -كمستثمر مؤسسي - الصيغة األكثر مالئمة إلدارة أعمال التأمني التشاركي ديكن أن تكون -

 المضاربةيف إدارة عمليات التأمني مقابل أجر معلوم، ومنوذج  الوكالةالصيغة ادلختلطة بني منوذجي 
الستثمار الفوائض ادلالية  للصندوق التشاركي مقابل حصة مشاعة من الربح احملقق ال حصة من 

 الفائض التأميين.
ادلشاركة اإلستثمارية ادلنتهية بالتأمني أو  ستثمار ادلؤسسي عن طريق ادلضاربةاإل يكون ديكن أن -

 اإلسالمي.بديال  للتطبيقات احلالية للتأمني التعاوين التكافلي أو التشاركي 
أعلى من نظريهتا يف الصناعة  منونسب  التشاركي تشهدصناعة التأمني  أن على الرغم من -

 وزلدودة وال ترق إىل ادلستويات العادلية للتأمني التقليدي. ، إال أهنا ال تزال صناعة ضعيفةالتقليدية
 

 أهميػة البحث:  -
 من عدة جوانب منها:التأمني من منظور إسالمي أعمال إدارة تأيت أمهية دراسة 
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اليت أفرزهتا احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية والتجارب احلديثة يعترب التأمني من ادلوضوعات اذلامة  -
زالت إىل  ادلعاصرة، باعتباره أحد العقود ادلستحدثة ادلستوردة من الغرب يف أسسها وتطبيقاهتا، وال

ادين الواسعة للنقاش واجلدل حول أي صور يومنا ىذا من اجملاالت اخلصبة للبحوث والفتاوى وادلي
 التأمني مشروعية واتفاقا مع ضوابط ادلعامالت ادلالية يف اإلسالم.

الناجعة القائمة على التكافل والتعاون يف مواجهة األخطار يف ظل عدم تطور األساليب اإلسالمية  -
وعلى اعتبار أن ىذه ادلعاملة ادلستحدثة أصبحت يف الوقت الراىن ضرورة اإلقتصادية واإلجتماعية، 

دورىا كوسيلة معاصرة يف درء ليها وازداد االقتناع بضرورهتا و تنامت احلاجة إاقتصادية معاصرة 
ائر دالت اخلسارتفاع معكثرة األخطار و احلياة ادلعاصرة ادلتسمة بتعدد و تعقيدات  األخطار مع تزايد

للمنظمات، يبقى من الضروري على الدول اإلسالمية السعي وادلخاطرة اإلقتصادية لألفراد و ادلالية 
 .ولرفع احلرج اجملتمعي عملي احلثيث إلقامة نظام تأميين اسالمي

التقليدي إىل نظام التأمني  ية واخلطوات اجلادة إلدتام التحول من النظام التأميينأمام التجارب العمل -
-عربية المي يف بعض اجملتمعات اإلسالمية و افق مفهوما مع ادلنهج ادلايل اإلسالالذي يتو ، شاركيالت

القانونية اليت لرغم من بعض العوائق التنظيمية و على ا -اجملامع الفقهيةاستجابة لدعوة ادلؤدترات و 
بعد  مل ترق  ادلمارسات اإلقتصادية  ىذه إال أن ،شاركيمن التطبيق الكامل لنظام التأمني الت تحدث

لك، ى أهنا صناعة ناشئة، عالوة على ذعل فُ وص  زالت تُ  إىل إقامة صناعة تأمينية إسالمية، إذ ما
زال حيتاج إىل مزيد من التمحيص واإلثراء على ادلستويني النظري ي ال تشاركيفإن نظام التأمني ال

مل تصل  اليتو ا بعض الدول العربية واإلسالمية، اليت تعيشهالتطبيقي على ضوء التجارب احملدودة و 
 تطوير أساليبونطاقو و على توسيع التأمني اإلسالمي على وجو كامل و إىل تعميق نظام  فيها بعد

تزال مسامهتو اإلقتصادية والتمويلية واإلستثمارية ىامشية وضيقة وقدرتو اإلستيعابية  وتقنياتو وال
يف معظم الدول العربية واإلسالمية وعلى وجو اخلصوص  ايلزلدودة. وبشكل عام يبقى النظام ادل

على غرار العديد من ىذه اجملتمعات يتعامل وفقا للنموذج ادلايل  -ومنها اجلزائر –   قطاع التأمني 
  .الغريب ادلوروث عن العهد اإلستعماري

التجربة  هى اعتبار وعل -على الرغم من ادلساعي العملية النسبية لتبين النظام ادلصريف اإلسالمي  -
وصف على ميين يُ ، يظل القطاع التأ-سالمية ادلعاصرةاألوسع من رلمل التطبيقات اإلقتصادية اإل

من  قائم على التعامل الربوي احملضمن ناحية التكييف القانوين للعقد، وأنو أنو ذو طبيعة جتارية 
خطوات تطبيقية جادة لإلنتقال ومل يالحظ أية مساع اسًتاتيجية و ناحية توظيف الفوائض ادلالية، 
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إىل ممارسة العمليات التأمينية من منظور إسالمي على مستوى مؤسسات القطاع، بل وحىت أن 
تبقى مسامهتو ىامشية وضعيفة يف الناتج الداخلي  يف الدول العربية النظام التأميين السائد حاليا

والت اجلذرية والتعديالت اذليكلية على الرغم من التححسب ما أكدتو الدراسات السابقة،  اخلام 
 اليت مست القطاع، واحملطات اإلسًتاتيجية التنظيمية والقانونية اليت عرفتها ادلنظومة التأمينية

تصون واخلرباء أسباةها بالدرجة األوىل خيف الكثري من اإلقتصاديات العربية، واليت أرجع ادل التقليدية
ر اليت ديكن أن اط وادلسلم ونقص وعيو وإحساسو باألخالعريب إىل غياب الثقافة التأمينية لدى الفرد

 يتعرض ذلا.     
    

 أهداؼ البحث: -
بني التأمني يف  ختالفتتجلى األىداف اليت تصبو إليها دراسة وحتليل أوجو التشابو والتباين واإل  

 التقليدي واإلسالمي فيما يلي: النظامني
ني جاري الغريب وبالصيغ احلالية لنظام التأمني التإبراز أوجو اإلختالفات وجوىر الفروقات ادلوجودة بني  -

 من منظور إسالمي.                                                   شاركيمني التالتطبيقات ادلعاصرة لنظام التأ
 ستغالل واجلهالة والغرر. ى اإلالتعاون ال عللى التكافل و اإلسالمي ادلبنية ع توضيح آليات العمل التأميين -
إبراز الدور الكبري دلنظمات األعمال التأمينية يف احلياة االقتصادية واإلجتماعية يف اجملتمعات اإلسالمية   -

ويف الوقت الذي مل تعد فيو معظـم يف ظل غياب مسات التكافل والتعاون عل الرب اليت جاء ةها اإلسالم، 
 .                                                                                                  كجزء من نظام التضامن اإلجتماعي يف اإلسالم  الزكـاة وتطبق نظام دول تقيمال
مني التجاري والتطبيقات احلالية توظيف واإلستثمار بني منظمات التأتبيان أوجو اإلختالف يف أساليب ال -

 .                                                                          التشاركيدلؤسسات التأمني 
إلقاء الضوء على بعض ادلمارسات اإلدارة احلالية لشركات التأمني التشاركي وعلى مضامني وبنود بعض  -

لشركات وإبراز اختالفها مع شروط وبنود وثائق التأمني يف شركات التأمني وثائق التأمني اليت تطرحها ىذه ا
 التجارية.                                                                                                          

ائم على أسلوب ادلضاربة زلاولة عرض رؤية جديدة إلدارة التأمني وفق نظام ادلشاركة اإلستثمارية الق -
 وادلشاركة.    
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على اللغة الفقهية والشرعية ادلطروحة بشأن التأمني  يف الرسائل العلمية تغليب اللغة اإلقتصادية -
وطرق وأساليب   ،لألسلوب اإلقتصادي يف عرض أسسو اإلسالمي، حيث يفتقد موضوع التأمني التشاركي

       وأنظمتو ادلالية واحملاسبية والتسويقية ووظائفو اإلقتصادية. وإبراز تقنياتو ،إدارتو
                                                                                           

 :منهج البحث -
 وفقا لطبيعة ادلوضوع فقد تطلب استخدام األسلوبني التاليني:                                                    

الذي يقوم على جتميع البيانات وادلعلومات ادلتعلقة بنظام التأمني من منظور الوصفي التحليلي: المنهج -
أو  النظام التجاري الغريب ويف النموذج التعاوين اإلسالميإسالمي وسرد احلقائق ادلرتبطة بإدارة التأمني يف 

      وحتليل البيانات وادلؤشرات احلديثة ذات الصلة بواقع وتطور الصناعة التشاركية. التشاركي
بشكل رئيسي  تشاركيمت اعتماد أسلوب ادلقارنة بني إدارة التأمني التجاري والتأمني ال المقارن: المنهج -
 بني ىذين النظامني وإبراز أىم الفروقات بينهما.   و التشابو واإلختالفقوف على أوجللو 
                إخػتػيار الموضػوع: أسباب -

 أسباب ودوافع، من أمهها ما يلي:ختيار ىذا ادلوضوع لقد كان ال
يعترب ىذا ادلوضوع من ادلواضيع ادلستحدثة، ليس متعلقا باجلانب الشرعي : حداثة الموضوع

اإلدارية  بعد، بل تتمثل حداثة ادلوضوع ادلطروح يف ادلسائل األمر فحسب الذي ما زال مل حيسم فيو 
، والبحث عن إثراء هذا الموضوعا إلى ما يدفعنوهذا والتنظيمية واحملاسبية واإلقتصادية بشكل عام 

وطرق حديثة إلدارتو بكفاءة اقتصادية عالية؛ ةهدف الرفع من مسامهة العمل ادلؤسسايت للتأمني  أساليب
 التشاركي يف تطوير اإلقتصاد اإلسالمي.

وامتدادا يعترب البحث تكملة وتتّمة للمراحل السابقة للدراسة؛ حيث  حلقات البحث: استكمال -
التأمني بني نظاميو التقليدي والتشاركي ةهدف اخلروج أعمال للجهود البحثية السابقة يف رلال إدارة 

 بنظام متكامل واقتصادي كفء إلدارة النشاط التأميين وفق منظور إسالمي.
ة العملي حقيقة الفروقادللحة إىل دراسات متخصصة وتطبيقية تستكشف : و العلميةالحاجة  -

ن وجود بعض اإللتباسات على الرغم م، لشركات التأمني التشاركي وشركات التأمني التقليدي
 .واإلحنرافات يف التطبيق عما أقره العلماء واشًتطو ألسلمة التأمني

  حث:ػخطة الب -
 فصول وخادتة على النحو التايل: أربعةيتكون البحث من مقدمة و 
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 .لفكر اإلسالميوا التقليديلتأمني بني نظامو يف الفكر ل اإلطار النظريسنتناول فيو  األولالفصل 
 .لعالقات ادلالية والتعاقدية يف شركات التأمني التشاركيىم افنتعرض فيو أل الفصل الثانيأما 
فقد ُخًصص إلبراز األبعاد اإلقتصادية لصناعة التأمني التشاركي، وسنتناول يف  الفصل الثالثأما 

تطبيقية مفصلة على  دراسةالتجربة التأمينية التشاركية بني جهود التأصيل وواقعية التطبيق مع  الفصل الرابع
 يف العامل. التشاركي مني التكافليسوق التأ

اإلقًتاحات ادلقدمة واآلفاق  ادلستنبطة وادلستفادة وكذاىم النتائج تتضمن أ بخاتمةوينتهي البحث 
 ادلفتوحة للبحث العلمي.

 ة:ػالدراسات السابق -
وادلؤلفات اليت تناولت جزئية  ريب فيو أن ىذا البحث سبقو عدد من البحوث والرسائل العلمية مما ال

وبصفة خاصة اجلوانب  ،من جزئياتو، أو مباحث خاصة تناولت اجلانب ادلفاىيمي للتأمني التشاركي
 أكثر من اجلوانب اإلقتصادية وادلالية واإلدارية. يف رلال التأمني الشرعية اليت طغت على البحوث العلمية

ألهنا حاولت طرح منوذج تأميين إدارة التأمني التشاركي يف رلال وقد أضافت ىذه الدراسة قيمة علمية 
الشرعية اليت وجدت يف التطبيقات احلالية للتأمني التكافلي، كما مت اقًتاح  خالفاتتشاركي تنتفي فيو ادل

 جديدة من شأهنا تطوير العمل ادلؤسسايت اإلستثماري يف رلال التأمني اإلسالمي أو التشاركي.صيغة  
 بعض جوانب ادلوضوع نذكر:ت ث  الدراسات السابقة اليت ب  ومن أىم تلك 

  التأمني التعاوين نظام  ، (8002) وائل إبراهيم الراشدو الحميد محمود البعلي عبد دراسة
، تناولت اجلوانب النظرية -قواعده وفنياتو مع ادلقارنة بالتأمني التجاري –التكافلي اإلسالمي 

والتـأمني التكافلي التشاركي وأسس ادلناظرة بني النظامني لكل من التأمني التجاري التقليدي 
 .من الناحية الشرعية والفقهية والقانونية واحملاسبية

  أسسو وزلاسبتو-التأمني اإلسالمي التكافلي، (8002سامر مظهر قنطقجي)دراسة- ،
 .تناولت اجلانب احملاسيب وأسس النظام احملاسيب وادلايل يف شركات التأمني التشاركي

 ( 8002دراسة أحمد محمد صباغ:)  النماذج أسس وصيغ التأمني اإلسالمي، تناولت
احلديثة إلدارة التأمني التشاركي )الوكالة، ادلضاربة، التعاون، الوقف، النموذج ادلختلط(، 

 وتعرضت إىل دراسة نقدية وتقييمية دلختلف الصيغ السابقة إلدارة أعمال التأمني التشاركي. 
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  ادلختلط للعالقة بني إدارة الشركة وصناديق ، النموذج (8000) عبد الحميددراسة ناصر
واليت تناولت خصوصية وكفاءة النموذج اذلجني )الوكالة  ،-ادلشاكل واحللول  –التكافل 

وادلضاربة( يف إدارة العمليات التأمينية وإدارة العمليات اإلستثمارية يف شركات التأمني التشاركي 
 يف التطبيقات ادلعاصرة.

 ( التأمين التكافلي اإلسالمي8000دراسة علي محيي الدين القره داغي ،)-  دراسة فقهية
واليت تناولت اإلطار النظري ، -تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية

والعملي لشركات التأمني التكافلي اإلسالمي، وبينت أىم الفروق واإلختالفات ادلوجودة بني 
 التأمني التكافلي والتأمني التجاري.

 صعوبات البحث: -
مسألة قلة ادلراجع ادلتخصصة واليت ذلا البحث عدة صعوبات نلخصها يف  ىذا لقد واجو مسار 

عالقة مباشرة بادلوضوع وخاصة الكتب، فجل ما كتب يف ىذا ادلوضوع عبارة عن أوراق علمية 
ومقاالت يف اجملالت ال تفي بإعطاء تصور كامل وإحاطة كاملة مبختلف جوانب وحيثيات موضوع 

ا وحتليلها يف ظل اختالف الرؤى وشتاهتا الدراسة، كما وجدت الباحثة مشقة كبرية يف رتعها ومعاجلته
بني رتهور الفقهاء وعدم توحيد ادلرجعية الشرعية للتأمني التكافلي أو التشاركي اليت ينطلق منها 

 الباحثون خلوض دراسات اقتصادية وزلاسبية ومالية دلؤسسات التأمني التشاركي.
خالصة ادلوىل عز وجل أن يتقبلها  سائلةتواضعة ادلاولة احمل فقد قامت الباحثة ةهذه، وختاما
ثراء ادلكتبة اإلقتصادية مضافة نافعة إلعلمية قيمة ألن تكون حقا  ترتقيوأن  ،لوجهو الكرًن

 ويستنري ةها الباحثون. يسًتشد ةها طلبة العلم
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 انفصم األول:
 اإلطاراننظري نهتأمين بين نظامه في انفكر انتقهيدي

 نفكر اإلسالميوا
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 ل األولـالفص تمهيد
وسائل  فيو وتطورت كبَتبشكل   ازدادت احلياة فيو تعقيدا، وانتشرت فيو التكنولوجيا يف عصر

ضروب متعددة ألشكال التجارة واألعمال ادلستحدثة، انتشر  إغلاديف  جلأ األفراد إذل التفننو  ،اإلتصال
وتنوعها، األمر الذي جعل  األقطار العربية واإلسالمية بفعل تزايد األخطارالتأمُت انتشارا كبَتا وتوغل يف 

ؽلكن  ال يف الوقت الراىن ةمن التأمُت ضرورة اقتصادية واجتماعية ربتمها طبيعة وظلط احلياة ادلعقد
ضحى أالوحيدة وادلتاحة، اليت عاررة ادلوسيلة بل ال، يف ظل غياب البدائل ادلؤدية لدوره اإلستغناء عنها

األفراد يلتمسون فيها ادلالذ اآلمن من أجل ضمان عوامل اإلستقرار النفسي واإلجتماعي عن طريق 
 التخفيف من حدة اخلسائر واألضرار الناذبة عن حدوث األخطار والنوازل والكوارث ادلتعددة.

سائر إذل كان لزاما على األفراد يف الغرب اللجوء إذل التأمُت لتحويل عبء ىذه اخل ،من أجل ذلك
يف ظل غياب مقومات التكافل وأشكال التعاون شركات متخصصة يف تأمُت شىت األخطار وإعادة تأمينها 

، م  خاراء اإلجتماع واإلقتصاد على أن التأمُت لو بال  األثر يف حياة الفرد الغريوادلناررة وغَتىا، حيث غلُ 
فقط على اإلقتصاديات الغربية بل  حىت أربح يورف على أنو من مسات العصر الذي فرض نفسو ليس

   .حىت على اجملتمعات العربية واإلسالميةو 
فالتأمُت يف رورتو احلالية ادلتطورة وليد القرن التاس  عشر ادليالدي الذي رست فيو أسسو وأركانو 

ماعية اقتصادية واجت اواكتملت فيو ضروبو وروره، فالناظر يف اإلنتشار الكبَت للتأمُت غلد أن ىناك ظروف
 أدت إذل قيامو ودفعت بعجلة تطوره.

اجملتمعات اإلسالمية جبوىره  انتقل إذليف أوربا بالتحديد فقد  نشأا كان التأمُت نااما غربيا ودل
العملي مثلو مثل العمل ادلصريف وبعض ادلعامالت ادلالية الربوية األخرى، حيث بقيت األنامة ادلالية الغربية 

ت البنوك تها أو حرمتها فالً يية دون تغيَت أو تعديل أو سبحيص شرعي يف حلمطبقة يف البالد اإلسالم
إذل أن ظهرت الصحوة  ،الربوية وشركات التأمُت التجاري ناشطة على األسس اليت نشأت هبا عند الغرب

لمة إذل يف العقود األخَتة من القرن ادلاضي يف البالد اإلسالمية اليت دفعت الباحثُت والنخبة اإلقتصادية ادلس
العديد من البنوك  نشأةواليت نتج عنها  اإلسالميتأسيس لبنة دلادة علمية جديدة تدعى باإلقتصاد 

من حيث اليت خطت خطوات جادة  اإلسالمية وبعدىا شركات التأمُت اإلسالميوادلؤسسات ادلالية 
 اإلنتقال من دائرة التناَت إذل عادل التطبيق وادلمارسة الفعلية.
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"شركات التأمين تأمُت، فقد ترسخت يف الدوائر اإلقتصاديات احلديثة ما يعرف بـ ويف رلال ال
ربتاج إذل زالت  ماادلناومة التأمينية اإلسالمية  على الرغم من أن 1اإلسالمي أو التعاوني أو التكافلي "

الباحثُت  من قبل بل وجديرة باإلىتمام البحثي ،التطويرالتناَت وحاجة مزيد من الدراسات والتأريل و 
كأي ذبربة -كونو يعتار   بادلستجدات يف اجملال التأميٍت وتقوية بنيانو وإبراز مرتكزاتوخارة فيما يتعلق 

الناتج عن تعدد اآلراء وعدم استكمال عملية والتطبيقي  العمليزال يشوهبا نوع من القصور  ما -جديدة
  .شاركيعامة للتأمُت التاليت هتدف إذل توحيد مبادئ وأسس  التناَت

إذل أوال  ذبدر اإلشارة ،التشاركيلنشاط التأمُت  العمليةلتجارب أىم ا عرضقبل اخلوض يف و 
ليدي وادلمارسات ومبادئو وأىم الفروق ادلوجودة بُت كل من الناام التأميٍت التق حقيقة التأمُت ونشأتو

طر ادلفاىيمية وااحماسبية التشاركي ىدفا وتطبيقا وتنايما وخارة اإلختالفات يف األاحلديثة للتأمُت 
        وادلالية.....إخل.

تأمُت، مت التطرق إذل العنارر التالية ضمن وربقيقا ألغراض البحث وارتباطا وتفصيال دلوضوع ال
 ادلباحث التالية:

 
 التقليـدي النظرية للتأمين في الفكر المبحث األول: األسس

 التجاري كمعاملة مستحدثة في فقو المعامـالت المـاليةالمبحث الثاني: الحكم الشرعي للتأمين 
كبديل اجتهادي شرعي للتأمين التقليدي   -التشاركي -المبحث الثالث: التأمين التعاوني التكافلي

 التجاري
 المبحث الرابع: أبعاد الفكر اإلقتصـادي في الصناعة التأمينية بين النظام التقليدي والنظام التشاركي 
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 التقليدي لتأمين في الفكرألول: األسس النظرية لالمبحث ا
ت على اجملتمعات رة أحد العقود ادلستحدثة اليت جدً ادلعارالوضعية دلا كان التأمُت برؤيتو  

فأدرلت يف أنامتها ادلالية  ،يف العادلُت العري واإلسالمياإلسالمية واليت لقيت رواجا وانتشارا كبَتين 
بد منها يف ظل غياب استكمال حقيقي وعملي لبناء ناام اقتصادي إسالمي  مية الالربوية، كنتيجة حت

وزلاورات العقود ادلالية، وحبجة قوية واخلالية من الربا وسلتلف مفاسد قائم على ادلعامالت ادلالية ادلشروعة 
صادية مفادىا غياب البديل الذي يهدف إذل درء األخطار ادلالية واالقت -حسب وجهة نار الغرب -

ويف  وأنفسهم وثرواهتم من سلتلف  األخطار، كان لزاماسات، ويعمل على تأمُت شلتلكاهتم لألفراد وادلؤس
نفس وادلمتلكات تأمُت األيف عتماد على النام الوضعية وادلنهج الغري ظل ىذه الوقائ  والاروف، اإل

ات على ضوء الوظيفة األساسية اليت أموال ادلؤسسات االقتصادية بغية ضباية االقتصادي وادلنامات ورؤوس
أن الناام ، ذلك ادلنتجة تؤديها مؤسسات التأمُت وإعادة التأمُت وادلتمثلة يف إعادة تشكيل رؤوس األموال

 -جتماعيةاإلقتصادية منها واإل -ذات األبعاد ادلختلفة تقليديةجزءا من النام ادلالية الالتأميٍت التجاري يعد 
وجانبو التناَتي والتطبيقي متعدد الزوايا واألركان وروره وظلاذجو يف التطبيق  األمر الذي جعل مفهومو

 ومفاىيمو سلتلفة تبعا الختالف ادلقارد واألىداف اليت  نشأ  يف ظلها.
تجارية احلالية الغربية الفكرة التأمُت يف رورتو اض البذرة األوذل لوجدير بالذكر، وقبل أن يتم استعر   

تناول ونشأتو وتأريلو التجاري، سيتم جتماعية اليت استدعت لاهوره واإلقتصادية وتبيان الاروف اإل
 قتصادية والقانونية.مُت بأبعاده التقنية وتوجهاتو اإلالتأتباينة حول تعريف ادلراء اآلختلفة و ادلنماذج ال

 العنارر  التالية: إذلرفية لناام التأمُت الغري سيتم التطرق وسعيا منا إلبراز احلقيقة التأريلية والا 
 

 المطلب األول: ماىية التأمين لغة واصطالحا.                 
 التأمـيننظام المطلب الثاني: نشـأة                  
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 المطلب األول: تعريف التأمـين
 والتقنيون يف رلال الرياضياتصاص يف موضوع التأمُت رجال القانون وأىل اإلختكل من لقد أدذل    

وبغية للتأمُت كٌل حسب رؤيتو التناَتية والتطبيقية ذلذه ادلعاملة، سلتلفة م يف إدراج تعاريف بدلوىواإلحصاء 
شرعي وتبيان احلكم الشرعي لعقد التأمُت، ينبغي سلفا ربديد تعريف أكثر دقة ربقيق وإغلاد ظلوذج تأميٍت 

عاريف شيوعا حىت تتجلى حقيقتو ومشوال لو على ضوء سرد تعاريف ألشهر كتاب الغرب وأكثر الت
 يتبُت حكمو جلًيا.أسسو ومعادلو وعنارره وخصائصو ومن مث كشف رورتو وتتضح وتت

 ويندرج ضمن ىذا ادلطلب العنارر التالية:

 الفرع األول: تعريف التأمين لغة واصطالحا 
 : التأمين برؤية قانونية )التأمين كعقد(ثانيالفرع ال 
 ؤية اقتصادية واجتماعية: التأمين بر لثالفرع الثا 
 : التأمين برؤية تقنية )رياضية، إحصائية واكتوارية(رابعالفرع ال 
 : أنواع التـأمـينخامسالفرع ال 

 

 الفرع األول: تعريف التأمين لغة واصطالحا
 التأمين لغة: -1

انة وأمنا، التأمُت مشتق من األمـن، واألمن مصدر للفعل الثالثي )أَمـَن(، يقال أمن أمنا، وأمانا وأم  
ثُمَّ أَنزََل عَلَيُْكم مِّن بـَْعِد اْلغَمِّ َأمَنًَة نُـّعَاسًا يـَْغَشٰى " ومنو قولو تعاذل:  -أي اطمئن ودل  ؼلف –وأمنا  

 (.154)سورة آل عمران،  جزء  من  اآلية    " ۖ   طَاِئَفةً مِّنُكمْ 
قال ابن مناور" يقال  أمن وقال الراغب األرفهاين: "أرال من طمأنينة النفس وزوال اخلوف، و   

 فالنا على كذا أي وثق بو  واطمأن إليو، وآمنو على الشيء  تأمينا يعٍت جعلو يف ضمانو".

(، و)أمنو، 04)سورة قريش، اآلية  " فوَآمَنـَُهم ِمْن َخوْ " : ضد اخلوف كما قال سبحانو عز وجل واألمن 
 .1تأمُت(:  قول آمُت، أي اللهم استجب: طلب منو األمان و)الواستأمنووائتمنو(  دبعٌت واحد، 
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 :التأمين اصطالحا -2
كثَتة ومتعددة ىي التعاريف اليت أوردىا الكتاب الغربيون يف تفصيل مسألة التأمُت  وشرح ناامو  

ومبادئو وأسسو مبينُت يف ذلك وجهتهم العلمية وميوذلم االجتماعي أو االقتصادي أو التقٍت وزبصصهم 
ون لفقهائنا وعلمائنا ادلسلمُت أية مساعلة أو سبق علمي وحبثي يف التطرق دلوضوع األكادؽلي، دون أن يك

بأسلوبو  -التأمُت، فلم تتطرق حبوثهم ذلذا العقد لسبب رئيسي مفاده أنو ناام مستحدث على ادلسلمُت 
اإلسالمي دل يعرفو أسالفنا أو تاريخ الناام اإلقتصادي  -ووسيلتو التعاقدية الحالية، ال بهدفو ومؤداه

وفقو ادلعامالت ادلالية ادلشروعة، بل أن ادلسلمُت قد عرفوا ناما حكيمة كثَتة وأكثر فعالية تصب يف رلملها 
وأدواره  ركن ونظام الزكاةإذل ربقيق وظائف التأمُت ليست بالصورة احلالية لو بل بصور تعبدية أشهرىا 

ارد والوظائف االجتماعية وأعام ناـام مارل إسالمي اإلقتصادية واإلجتماعية كمنهـج ربـاين يفي جبمي  ادلق
 ونارية متكاملة للتكافل يف الشريعة اإلسالمية.

 : التأمين برؤية قانونية )التأمين كعقد(لثانيالفرع ا 
يستوجب  نو عقدمار البحث يف تعريف التأمُت على أخاضوا غ نيشَت فقهاء ورجال القانون الذي 

 جل تبيان حقيقتو واستيفاء صبي  جوانبو.األركان من أيد من أكثر من طرفُت، وػلتوي العد
وإن انتاهبا القصور وأوجو النقص فإهنا ال زبرج  ،مُت وتباينت مدلوالهتاتعاريف التأ وإن اختلفت  

ىيآت منامة مستعينة م والعملية الفنية اليت سبارسها ادلنا (la mutualité) ضامنيف جوىرىا عن فكرة الت
شريطة  (souscripteurs)األفراد من ق إحصائية وظلاذج رياضية بُت عدد ُت علمية وطر يف ذلك بقوان

ألحدىم أو لبعضهم  تعاون صبي  ادلستأمنُت ة ومتجانسة، حىت إذا ربقق اخلطر تعرضهم ألخطار متشاهب
يف حالة ( prime) لتعويض ادلتضرر عن طريق إلتزام تعاقدي بدف   مقابل ذلك مبلغا نقديا شلثال يف القسط

 .(cotisation)اشًتاك التأمُت على األضرار أو يف شكل 
دلوضوع التأمُت نقال عن  اريب، فإن القوانُت الوضعية للدول اإلسالمية قد تناولت تعاريف وال  

غرار بقية ادلشرعُت يف  علىاحلصر، ما أدذل بـو ادلشرع اجلزائري ادلثال ال ونذكر على سبيل ، القوانُت الغربية
"التأمين عقد يلتزم المؤمن من القانون ادلدين اجلزائري اليت تنص على أن  619دل  اإلسالمي، يف ادلادة العا

                                                 

Securus

Assuratiola securitéla garantie

la certitude(l’assurance)
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المؤمن لو أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحو مبلغا من المال، أو  إلىبمقتضاه بأن يؤدي 
المبين بالعقد وذلك  رق الخطآخر، في حالة وقوع الحادث أو تحق مرتبا، أو أي عوض مالي اإيراد

 .1 في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن لو للمؤمن"
ومدلوالتو وسار على هنجو يف الدول العربية واإلسالمية  ولقد حذا حذوه الكثَت من ادلشرعُت 

صر واألردن و قريب منو عًرفتو القوانُت الوضعية يف ممُت، وبالتعريف السابق أالتناَتية يف تعريف التأ
 والقانون ادلدين العراقي  والقانون ادلدين الكوييت.

أغفلت عنو ىذه التعاريف وإن كانت جدا ويبقى من األمور الضرورية وادللحة أن نلمح عنصرا ىاما   
المؤمن، ) العقد( وأطراف العقد من بينها:ئص عديدة )هبدف ربديد طبيعة ىذا قد بًينت خصا

 .(المستأمن، المستفيد

 تأعلل ا( إال أهنالخطر، القسط، مبلغ التأمينعلى الرغم من أهنا قد أبرزت عنارر التأمُت )و  
ز يكمو وضباية أطرافو، دون الًت ييان التأمُت كعقد، واإلىتمام بتناجوانب تقنية للتأمُت واقتصرت فقط على تب

وطرق ربديد   الية الخطرإحتمعلى جوىر ناام التأمُت الغري وعنارره التقنية، وما ػلملو كعملية من 
وإحصائية عليو ىذه التقنية من أسس رياضية القسط وتقدير مبل   التأمُت أو التعويض، وما تقوم 

 .اكتواريةو
على   يُتالقانون الغربُت، وفضلو معام رجال يي بقبول العديد من القانونولعل التعريف الذي حا  

، يف Joseph Hémardالفرنسي الفقيو القانوين أورده أمُت تفضيال، التعريف الذي ـكثَت من تعاريف الت
ول" دراسة نارية وتطبيقية عن التأمينات الارية"، كونو يعد من أكثر التعاريف مشوال ووضوحا، ـو حـمقال كتب

، حيث عًرف التأمُت على أنو نظاما ونظرية وعقدا وتقنيةيعكس مفهوم التأمُت  باعتباره التعريف الذي
معين وىو القسط على تعهد تضاىا أحد الطرفين وىو المستأمن نظير دفع مبلغ "عملية يحصل بمق
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و لصالح غيره  في حالة تحقيق الخطر، من الطرف اآلخر، وىو المؤمن الذي يأخذ على لصالحو أ
 .1إلحصاء"اعاتقو مجموعة المخاطر ويجري المقاصة بينها وفقا لقوانين 

" التأمين يف أطروحة دكتوراه مقدمة بعنوان بن ثنيانسليمان بن إبراىيم ولقد أبرز الدكتور   
مُت، حيث مت على ربليلو لتعاريف سلتلفة ألشهر كتاب التأ اختاره بناء اوسلتصر  اجامع اتعريف  وأحكامو"
عقد كثَتة يف عقد التأمُت واليت من شأهنا تبيان حقيقة مشروعيتو كيف ناره جوانب   تعريف يستويفاختيار 
يعينو،  عند  ادلؤمن بتعويض نقدي يدفعو لو أو دلننو " إلتزام أ مستحدث، فعرفو علىإحتمارل  معاوضة

 .2من مبل  نقدي يف قسط  أو ضلوه"  يف العقد، مقابل ما يدفعو لو ادلستأمنربقق حادث احتمارل مبُت
 بأنو: التأمُت يف حُت عرف بعض أساتذة الفقو اإلسالمي ادلعاررين   
أساس ادلعاوضة، غايتو التعاون على ربمل أضرار ادلخاطر الطارئة  بواسطة  تعاقدي يقوم على" ناام 

 .3"إحصائيةصورة فنية قائمة على أسس وقواعد ىيئات منامة تزاول عقوده ب

  واجتماعيةاقتصادية  التأمين برؤية: الثالثالفرع 
مؤسسات ا يعد التأمُت نشاطا خدميا اقتصاديا سبارسو ىيآت ومنامات أعمال تورف على أهن  

ومكونا مهما من مكونات ادلناومة التمويلية والناام  ادلارل  ، حيث سبثل جزءاضمنيةتمارس وساطة مالية 
 يف اإلقتصاديات الغربية ادلتقدمة.

وهبدف إبراز  تأمُت _ويف إطار التنويو بالوظائف اإلقتصادية واإلجتماعية لل_ بالذكر  وجدير  
ادلنتجة موال األتشكيل رؤوس مصدرا مهما وإسًتاتيجيا إلعادة  تارىا الغربمؤسسات التأمُت كأداة سبويل يع

لمنامات اإلقتصادية، سنعرج على تعريف شركة التأمُت التجاري، حيث عرفها الدكتور الزامل على أهنا: ل
مفتوحة أو  وأمواذلم وأموال شرػلة زلدودةون دبا يستثمرونو فيها من عملهم "ادلنشأة اليت يقوم بإغلادىا ادلؤسس
والذي يتم بصفة رئيسية بالتخطيط لتحقيق الفوائض من ، تحقيق األرباحتساىم معهم ذلدف أورل ىو 

ورلموع تكاليف تغطية احلوادث عليهم يف إطار قانوين معُت ويف  لفروق بُت رلموع أقساط ادلشًتكُتوراء ا
 .4حقل معُت من حقول اإلقتصاد"

                                                 
1

Christian Sainrapt, Dictionnaire général de  l’assurance, éd ARCATURE, 1996, P  111.
 
 

2
 200340

3
 200424

4 

04200566
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دلاين، "ألفريد مانس" التأمُت على أنو " تبادل  تغطية ف اإلقتصادي األويف ىذا الصدد، عر   
 .1إحتياجات  مالية عارضة مقدرة، هتدد عددا من اإلقتصاديات ادلتماثلة"

يعاب عليو وأطر ذات أبعاد اقتصادية، فإنو  وعلى الرغم من اشتمال ىذا التعريف على جوانب  
وضوع التأمُت دون أن يارز خصائص ىذا اإللتزام  احتواءه على الصبغة العمومية وإعطاءه الفكرة العامة دل

 التعاقدي وربديد أركانو ادلختلفة كعقد وناام وتقنية.

 (: التأمين برؤية تقنية )رياضية، إحصائية واكتواريةالرابعع الفر 
دبقتضى ىذه الرؤية، يتميز التأمُت كتقنية وعملية فنية مستحدثة، وما يرتكز عليو من قوانُت  

باقي  ياضية، وكل ما استجد يف قوانُت اإلكتواريا األمر الذي غلعل من التأمُت نااما متميزا عنإحصائية ور 
 األخرى.األنامة والعقود ادلالية 

تبعا ذلذه الرؤى التقنية البحتة  حالة عدم التأكد يف التأمُت( Keynesف )عليو، فقد عرً وبناء  
على مستقبل األفراد ىي اليت دفعتهم إذل القيام "حالة عدم التأكد واليت تشكل عبئا ثقيال  ى أنعل

 .2بالتوقعات ادلختلفة  من خالل  تقدير اإلحتماالت"
ادلفاىيم ُت االحتماالت وعدم التأكد، وعلى استخدام قوان إذلوحي بالضرورة إن ىذا التعريف يُ  

 اإلحصائية احلديثة.
هومو أوس  من كونو أن مف إذلفذىبوا وقد أبدى سلتصوا التأمُت وجهة نارىم يف تعريف التأمُت،   

عن ذلك من التزامات وحقوق، بل حسبهم يف ذلك أهنم عملوا على ذبسيد جوىر  عقدا، وما ينجر
على اعتباره عملية فنية تقوم على قوانُت  إكتوارية وإحصائية، ومن أبرزىم  -وحبكم اختصارهم -التأمُت 

التأمُت ىو عملية ادلقارة بُت  نتائج  د على أن " حيث أكً  Chaufton Albert هريف الذي أوردـالتع
 .3الصدفة  بواسطة التعاون ادلنام  بُت رلموعة من األفراد وفقا لقوانُت  اإلحصاء"

 

                                                 
1
 38

2
 Boualem Tafiani, le Contrôle  de gestion dans une entreprise Algérienne d’assurance, OPU, 

1986, P: 22. 
3
  Mohammed Boudjellal, Aperçu sur les assurances en Algérie au lendemain des réformes, 

polycopey non publié, faculté de sciences économiques, Sétif, 2000,  P: 8. 
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وعرفو آخرون بأنو: "عملية فنية هبا ػلصل الشخص ادلسمى بادلستأمن على تعهد لصاحلو أو   
عوضا ماليا، يف حالة ربقق اخلطر ادلعُت يف مقابل  آخر ادلسمى بادلؤمنطرف لصاحل غَته، بأن يدف  لو 

ادلقايضة وفقا لقوانُت  تبعة رلموعة من األخطار بإجراء دف  جزء من ادلال،  ويقوم ادلؤمن بتحمل
 .1اإلحصاء"
شلكن من ادلخاطر عدد كار تزاوذلا ىيئة منامة، مهمتها صب  أوعرفو البعض بأنو:"عملية فنية  

بقا لقوانُت اإلحصاء، ومن مقتضى ذلك حصول تها عن طريق ادلقارة بينها، وطادلتشاهبة، وتتحمل تبع
على عوض مارل يدفعو ادلؤمن يف مقابل وفاء  -حالة ربقق اخلطر ادلؤمن ضده –ادلستأمن أو من يعينو 

 .2األول باألقساط ادلتفق عليها يف وثيقة التأمُت"
 أبعادا ثالثة يف ربديد مفهومو وتصوراتو ن للتأمُتطلق ادلفاىيمي، يتضح لنا بأومن ىذا ادلن  

والتعاونية  التجاريةوتقنيتو، لذلك ينبغي أوال أن ػلدد الوجهة اليت سنركز عليها يف التفريق بُت رورتو 
وإنسانية، وبُت ناام فٍت  )التشاركية أو اإلسالمية(، ومن مث ضرورة التفرقة بُت التأمُت كنارية إجتماعية 

تأمُت كعقد قانوين لو خصائصو وشليزاتو، ذلك ما غلعلو يتميز وؼلتلف عن باقي العقود إقتصادية والكعملية 
ادلالية وتلك العقود ادلعروفة يف الفقو اإلسالمي، وإن كان  ػلمل يف طياتو وغلم  يف شلارساتو وأىدافو 

 ووظائفو بادلفهوم احلارل األسس التالية:

 البعد اإلجتماعي: أوال: 
 وادلتمثل يف:

  عوامل األمان واإلستقرار النفسي واإلحتياط للمستقبل.توفَت .1
 تفتيت آثارىا وتبعاهتا وأعبائهابُت صبهور ادلستأمنُت يف درء األخطار، وذلك بتوزي  و  التعاون .2

 فيما بينهم.

 البعد التقنيثانيا: 
ط، مبل  وىي األساليب الرياضية والتقنيات اإلحصائية، واليت سبكن من معرفة عنارر التأمُت )القس

 (....مقدار القسطالتأمُت، احتمال وقوع اخلطر ادلؤمن ضده، معرفة 

 
                                                 

1
 24
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 البعد القانونيثالثا:  
أطراف التعاقد )ادلؤمن، ادلستأمن، ادلستفيد( من خالل تنايم ىذه  ضبايةوادلتمثل أساسا يف  

 اإللتزامات يف شكل تعاقدي إتفاقي.
 كما  - تأمُت كناام فٍت أو كعملية فنيةة اليت يستخدمها الالوسائل التقنية واألدوات اإلحصائي ُْتَ وبَـ   

 واليت عن طريقها ؽلكن معرفة: -سبق اإلشارة إليها يف تعريف التأمُت
 ؛ده وااحمتمل وقوعها ودرجة جسامتوعدد مرات وقوع  اخلطر ادلؤمن ض .1
 ؛الناشئة عن حدوث ىذا اخلطرمقدار األضرار  .2
 .(ستأمنُت حىت يكون كافيا )سداد مبال  التأمُتمقدار القسط الذي ؽلكن ربصيلو من ادل .3
ادلقارة بُت مبال  التعويضات يف إجراء  التأمُت هبذا ادلناور الفٍت البحتوتكمن الفكرة اجلوىرية يف  

 ادلدفوعة واألقساط وفقا لقوانُت اإلحصاء واالحتماالت.

اليت  رة القانونية واإلجتماعيةكنظرية تقنية وبين الفكعلى ىذه التفرقة بُت مفهوم التأمُت وبناء 
ينبغي أن نركز يف التعريف الراجح وادلقًتح على اجلانب القانوين  ،ينطوي عليها، وارتباطا دبوضوع البحث

، ذلك أن ةبصورة أكار بغية تبيان اخلصائص القانونية لعقد التأمُت لتتضح مشروعيتو كعقد معاوضة مالي
نها إظلا ترج  بالدرجة األوذل إذل تعدد ادلفاىيم اليت يقوم عليها التأمُت تعدد تعاريف التأمُت واختالفها وتباي

من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية  والقانونية ىذا من جهة، ومن جهة أخرى تعدد اخلارات العملية 
 ن يلتبسون يف تعريف التأمُت،ثُت األمر الذي جعل ىؤالء الباحثو والتخصصات واإلذبهات العلمية  للباح

ومن مث ضرورة إبراز ىذا اخللط واإللتباس واإلعتماد بصورة أساسية على تعريف التأمُت كفكرة إجتماعية 
 وأسس تقنية رياضية لتاريره من الناحية الشرعية. التعاونواقتصادية قائمة على 

القًتاح  وارتباطا دبوضوع البحث ارتأينا إبراز اجلوانب القانونية للتأمُت، يف زلاولة ،من أجل ذلك  
اخلصائص األساسية لعقد التأمُت حسب إصباع العلماء والفقهاء القانونُت  بذلكتعريف للتأمُت مبينُت 

مبادئ  الشريعة  نطوي عليها التأمُت، واليت تقرىابغض النار عن الفكرة اإلجتماعية والتعاونية اليت ي
 :1اإلسالمية  الغراء بشقيها
 لديون.التعاون على  اإلعانة وادلغارم وا .1

                                                 
1
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 اإلدخار واإلحتياط للمستقبل )أخذ احلذر(.   .2
عن استخدام القوانُت اإلحصائية واألسس العلمية يف التأمُت، ولكن ال ؽلكن اعتبار ىذين أو  

البعدين يف ادلناط الشرعي على ناام التأمُت التجاري، ذلك أن الوسيلة اليت تتحقق هبا ىذه  النارية 
مُت غلب أن تقوم أساسا على نية التارع ال على أساس ادلعاوضة اليت تبتغي اإلجتماعية واإلقتصادية للتأ

الربح، وىذا ما أدى على إحالل وسيلة بديلة شرعية زلل الناام التجاري وإحقاق ىذه الفكرة على أساس 
 التارع واليت  سبكن أساسا يف الناام التشاركي أو التعاوين أو التكافلي للتأمُت.

يتعارض م  ادلقارد الشرعية  اإلقتصادي واالجتماعي واألخالقي للتأمُت، ال ودلا كان ادلسعى  
جاز تقبل فكرة التأمُت من ىذه اجلوانب، ولكن م  شرعية الوسيلة ادلورلة إليها وادلتمثلة أساسا يف عقد 

يتضمنو من شروط والتزامات وخصائص من شأهنا التأكيد على أنو  عقد غرر ومعارضة  التأمُت، وما
 إخل..ذعان...وإ

فحسب فقهائنا ادلعاررين فإن شرعية اذلدف اإلقتصادي واإلجتماعي للتأمُت ال تارر الوسيلة   
ادلستخدمة يف عقد التأمُت التجاري ادلعارر يف الوقت الذي ػلقق التأمُت التعاوين والتكافلي التشاركي 

 شرعية  القصد والوسيلة  معا.
مُت عند فقهاء القانون على التعريف األكثر شيوعا للتأ سسو، ؽلكن إدراج تعريف مؤ عليوبناء   

والقانونية من جهة م  ضرورة إبراز  يف مضامينو التقنية .Hémard Jإستنادا على تعريف  الغرب، وذلك
احلقائق ادلميزة لعقد التأمُت من أجل تبيان حكمو الشرعي واختالف خصائصو م  الشكل ادلشروع 

 للتأمُت.

ة "عقد معاوضة مالية، يلتزم بموجبو المؤمن )ىيئطلق، ؽلكن تعريف التأمُت بأنو: ومن ىذا ادلن   
أو إلى المستفيد نظير مبلغ من المال يسمى بالقسط أو باالشتراك، التأمين( أن يؤدي إلى المستأمن 

دفعا من المال أو تعويضا عند  تحقق الخطر المؤمن ضده وذلك عن طريق قيام ىذه المؤسسة 
لضمنية بتجميع المخاطر المتشابهة والمتجانسة من أكبر عدد من المستأمنين وإجراء عملية المالية ا

 .المقاصة عليها وفقا لقوانين إحصائية واكتوارية"
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 ينـأمـأنواع الت :الخامسالفرع 
رؤيتها دلا كانت التوجهات العلمية للباحثُت حول موضوع التأمُت سلتلفة يف منطلقاهتا ادلفاىيمية و 

التأمُت وتقسيمو تلقى كذلك اختالفا يف ادلعايَت ادلعتمد  تصنيفيلية، األمر الذي جعل معو عملية تحلال
عليها يف التقسيم، فمن الباحثُت من فضل تصنيفو إذل تأمُت خاص وتأمُت اجتماعي استنادا إذل معيار 

وة والتطبيق ودرجة اإللتزام العموم واخلصوص، يف حُت قسم البعض اآلخر ىذا العقد اعتمادا على معيار الق
خطار عمال دبعيار األ -يف التعاقد إذل تأمُت اختياري وتأمُت إجباري، وىناك من الباحثُت من قسم التأمُت 

 تأمُت حبري وتأمُت بري وتأمُت جًوي. فتم تقسيمو إذل -ادلؤمن ضدىا
 تعاوين أو تبادرل أو يف حُت رأى بعضهم تصنيف التأمُت إذل تأمُت اجتماعي وتأمُت ذباري وتأمُت

تكافلي بالنار إذل معيار اجلهة اليت تقوم بدور ادلؤمن، ولكن يبقى الكتاب الغرب الذين تناولوا موضوع 
التأمُت بالدراسة التفصيلية التقنية يفضلون تصنيفو حسب معيار موضوع التأمُت، والذي دبوجبو يصنف 

 التأمُت إذل:

 التأمينات على األضرارأوال: 
علق موضوع ىذا النوع من التأمُت على شخص ادلستأمن بل دبمتلكاتو ومسؤولياتو التقصَتية يت ال

مبدأ التعويض عن الخسارة وإلصالح الضرر الناتج عن ذباه الغَت، ويسري على تأمينات األضرار 
خلسائر و يتضمن ىذا النوع عدة فروع أعلها: تأمينات اخلسائر ادلادية واحدوث الخطر المبين في العقد، 

 .1النقدية وادلالية وادلسؤولية ادلدنية عن األضرار ادلتسبب هبا للغَت
التوزي  ألن ادلؤمن يقوم بتوزي  كتلة األقساط اجملمعة  بتأميناتوتسمى عادة التأمينات على األضرار 

ك موع أعضاء التعاون أو ادلستأمنُت، ويتعلق األمر خارة بتأمينات احلريق، السيارات، وكذلعلى رل
 .2تأمينات األخطار الصناعية واألخطار البسيطة

 التأمينات على األشخاصثانيا: 
خالفا للتأمُت على ادلمتلكات، فإن موضوع تأمينات األشخاص حياة الشخص ذاتو أين يكون  

لشخصية ادلستأمن زلل اإلعتبار عند التعاقد. ويتم ذلك بأن يتعهد ادلؤمن مقابل التزام الشخص ادلتعاقد 

                                                 
1

Kamel Chehrit, Dictionnaire général de l’assurance, éd MLP, 2000, p  04. 

2
François Couillault, et autres, les grandes principes de l’assurance, éd l’ARGUS, 1997, p  

59. 
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قسط دوري أو وحيد، بدف  مبل  من ادلال أو دخل ثابت أو إيراد مرتب زلدد يف العقد أو اتفاقي  بدف 
 (.تصيب الشخص ذاتو أو ادلستأمن )وفاة، مرض، حادث، حياة...عند حدوث أخطار 

على مبدأ انعدام الصفة التعويضية للعقد وإحالل المبدأ التعاقدي  ويقوم ىذا النوع من التأمُت
 .1قيأو اإلتفا

 التأمـيننظام : نشـأة الثاني المطلب
يكاد معام الكتاب يف موضوع التأمُت غُلمعون على أن النشأة األوذل أو اجلذور األوذل  دلثل ىذه  

)الرومانية والبابلية والفرعونية(،  اإلماراطوريات واحلضارات القدؽلةخ ـادلعاملة يف رورهتا احلالية ضاربة يف تاري
ورور التعاون وأشكال التكافل اليت عرفوىا، لكن ال ؽلكن اجلزم بأي شكل من  من خالل اجلمعيات

األشكال بأن ىذه الصور ادلختلفة من التعاون تعد ىي النشأة احلقيقية للتأمُت دبفهومو ادلعارر وادلنتشر يف 
 من ضروب التكافل والتعاون البشري. ااالقتصاديات العادلية، بل ال ؽلكن اعتبارىا إال ضرب

 ويندرج ضمن ىذا ادلطلب العنارر التالية:

 الفرع األول: الحقيقة التاريخية لنشأة التأمين التجاري 
 الفرع الثاني: الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية لظهور التأمين عند الغرب 
 الفرع الثالث: مبررات وضرورة التأمين في البلدان اإلسالمية 
 ن كأداة لتعبئة الموارد اإلدخارية وتشجيع اإلستثمارالفرع الرابع: الوظائف اإلقتصادية للتأمي 

 

 الفرع األول: الحقيقة التاريخية لنشأة التأمين التجاري
من أقدم أنواع التأمينات احلديثة صبيعا، وأسبقها يف  على أن التأمُت البحري يعدويؤكد ادلؤرخون   

ُت يف تعيُت تاريخ  ظهوره ومكان نشأتو اليقلى الرغم من اختالفهم وإبداء عدم الاهور نااما وتطبيقا، ع
 على وجو الدقة.

دل تعرف اإلقتصاديات اإلسالمية والعربية ناام التأمُت يف رورتو احلالية ومفهومو  ادلعارر بشىت  
روره، إال بعد رواجو يف الفكر اإلقتصادي الغري، ذلك أنو ؽلكن القول بأن ىذه ادلعاملة ادلستحدثة وليدة 

                                                 
1
Allain Tosetti, Assurance, Comptabilité, Réglementation, Actuariat, 2éme éd ECONOMICA, 

2002, p  15.  
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( الذي رست قواعده واكتملت فيو أشكالو، إال أن جذوره ضاربة يف تاريخ  بالد الغرب ىـ13) م19القرن 
 .1خارة، دون بالد  الشرق

وؽلكن إظهار نشأة ومراحل تطور وانفتاح التأمُت على العادل يف اجلدول ادلوارل مبينُت فيو ااحمطات   
  الكارى وادلتميزة اليت مر هبا تاريخ التأمُت دبفهومو الغري

ُ
ب  لنشأة التأمُت كنارية ذات تَ تَ ادلعارر.كما أن ادل

كنظام أبعاد اجتماعية وإنسانية، غلد بأن أرلو يف الاهور وادلساعلة يف إرساء قواعده وتكامل وظائفو، كان 
حبت يقوم على اجتماع عدد من األفراد ادلعرضُت خلطر معُت بغرض زبفيف وطأة اخلسارة  تعاوني

اليت تلحق بشخص معُت ولكن عن طريق ادلشاركة يف ربمل اخلسائر وتوزيعها على صبي   اإلقتصادية وادلالية
األىداف االجتماعية واإلنسانية اليت ُوجَد من دية األفراد، غَت أنو ما لبث أن اضلرف عن مساره يف تأ

 أجلها.
 وبشيء من التفصيل، ؽلكن تبيان ىذه النشأة يف اجلدول ادلوارل: 
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 التأمين التجاريوتطور نشأة :   01قم جدول ر 

 صورتو ومكان ظهوره تاريخ نشأة التأمين

التأمين  -1
 البحري

النواة األولى )نهاية 
 ىـ(7م/ 12القرن 

 "عقد القرض على السفينة": 

عبارة عن رىن يقع على السفينة ذاتها ضمانا لما يؤدي لها على سبيل القرض خالل رحلتها، ومفاده أن يمنح 
التجار قرضا لصاحب سفينة ما بما يقابل قيمتها وشحنتها وذلك نظير فوائد مرتفعة حتى إذا ىلكت أحد 

السفينة بما حملت، ُأصيب المضارب بخسارة عظيمة بضياع القرض الممنوح، أما إذا وصلت السفينة 
برًد مبلغ  وشحنتها سالمة إلى الميناء المقصود، استوجب ذلك على صاحب السفينة )المقترض( أن يلتزم

 القرض مضافا لو الفوائد المحددة حسب اإلتفاق.  

العقود المتطورة 
 للتأمين البحري

مدينة بروج في بلجيكا عام  ذىب بعض الباحثين إلى أنو قدتم تأسيس غرفة لممارسة التأمين البحري في -
شائعا ومعروفا في ىذه م( وأن اكتتاب جمهور المستأمنين في صورة وثائق للتأمين البحري قد أصبح 1310)

 م.1400المدينة عام 

م، في 14عرف التأمين البحري تطورا ملحوظا واتجاىا تنظيما ورواجا واتساعا في النصف األول من القرن  -
مدة إيطاليا الشمالية "جنوا و فلورنسا و بيزا"، حيث كانت تشهد ىذه المدة حركة تجارية نشطت على يد 

لومبارديين" الذين انتقلوا فيما بعد إلى فرنسا وانجلترا واتخذوا من انجلترا مستقرا سكانها الذين ُعرفوا بـ "ال
 لهم ومقاما.

حيث صدر أول قانون يعالج  16توطدت األركان التطبيقية والممارسات العملية للتأمين البحري في القرن  -
 .1601التأمين بصورتو الحالية في عهد الملكة اليزابيث عام 

( وعلى رأسهم" Lloyd’sات تطور التأمين البحري شيوعا ما أسهمت بو جماعة )لويدز ومن أبرز محط
واتخذه أكبر مقر وملتقى لألطراف  م1688إدوارد لويدز" حيث افتتح مقهى على نهر التايمز في لندن عام 

 المتفقة إلجراء معامالت تأمين السفن.

للصبغة القانونية والشخصية اإلعتبارية وتحديد طبيعة وازدادت ىذه الهيئة تطورا ومكانة وقوة بعد اكتسابها  
 . 1871أعمالها ومهامها في عام 

 التأمين البري 

التأمين على  -1
 الحريق 

 85الذي أثر على  1666ارتبط ظهور التأمين على الحريق بحادثة الحريق الهائل الذي شب في لندن عام 
نو العام الحاسم في نشأة محطة بارزة في تاريخ منزل(، واتصف بأ 13000)أكثر من من الممتلكات  %

التأمين، األمر الذي ساىم بشكل كبير في ضرورة إيجاد الطريقة التي تمًكن من درء األخطاء وحماية األنفس 
والممتلكات من الكوارث، وبذلك فتحت األبواب فيما بعد على ظهور التأمين البري بشيء أنواعو ليعرف 

 (.ىـ12) م18نتشارا كبيرا في أنحاء أوربا، و الو.م.أ خالل القرن ىذا النوع من التأمين ا
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التأمين على  -2
 والنقل المسؤولية

حوادث العمل 
ووسائل النقل 

األخطار و ثة الحدي
التكنولوجية 

المختبرات و 
 العلمية...

النقل  والتطورات الحاصلة في وسائلالتطور الصناعي وما أنتجتو سلسلة االختراعات لقد كان لمفرزات 
 يومناإلى غاية مستمرا زال ىذا التطور  وال ،وصورهوتعدد أنواعو  هر االتأمين وانتش األثر البالغ لتطورالحديثة 

  .ىذاا

 

 :من إعداد الباحثة باإلعتماد على : المصدر

 .48: ص، 2003أرول التأمُت، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، رمضان أبو السعود،  -

 .(32، 31، 30، 29، 28): ص صمرج  سابق، ضبد راحل الصاحل، زلمد بن أ -

 .(45،44،43) :ص صمرج  سابق،  سليمان بن ثنيان، -

 .22: ص، 1998، إدارة أعمال التأمُت بُت النارية والتطبيق، دار رلدالوي، عمان زلمد جودت نارر، -

 
 د الغربالظروف اإلقتصادية واإلجتماعية لظهور التأمين عن الفرع الثاني: 

دل ينشئ ناام التأمُت يف اجملتمعات الغربية على سبيل التعاون والتكافل بُت األفراد وإن كان            
ادلنارون الغرب يؤكدون على فكرة التعاون بادلناور الرياضي والتقٍت البحت اليت تقوم عليها تقنية التأمُت، 

لتعاون على الار وتطبيق ظلاذج التكافل اإلجتماعي ؽلكن القول بأن ظروف نشأتو ُولدت من منطلقات ا وال
يف الشريعة اإلسالمية مثل ناام الزكاة والصدقات إلسالمية والذي ربققو رور عديدة يف اجملتمعات ا ةادلعروف

 والتعاون.....إخل.

 الظروف اإلجتماعيةأوال: 
تأمُت األثر البال  يف نشأتو كان جلملة من الاروف اإلجتماعية اليت ُولد فيها عقد ال  لقد           

بينو أحد الباحثُت عن أىم الاروف اليت ساعلت بقوة يف ظل ظروف دل ذبد أمامها إال  وانتشاره، ذلك ما
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التأمُت كأداة لدرء األخطار وتبعاهتا اإلقتصادية واإلجتماعية معا، وتتمثل أىم ادليزات اإلجتماعية  اليت 
 :1ذل ظهور التأمُت فيما يليسادت اجملتمعات الغربية واليت أدت إ

الصراع الطبقي بُت أرحاب رؤوس األموال والطبقة العاملة والذي ساىم  .1
كل رئيسي يف ظهور التأمينات العمالية كأداة ناجعة لتحسُت وضعية بش

 العمال.
يف اجملتمعات الغربية من احتمالية وقوع أخطار قد تصيب أنفسهم زبوف األفراد  .2

أن تلحق دبراكزىم ادلالية ووضعياهتم ادلادية ليت من شأهنا وأمواذلم وشلتلكاهتم وا
خسائر اقتصادية، باإلضافة إذل غياب التضامن والتعاون وتفشي ظاىرة التفكك 

 األسري والتحلل الديٍت وظهور ادلذاىب ادلادية.

 قتصاديةالظروف اإلثانيا:   
 يف األنامة اإلقتصادية الغربيةاره ودف  عجلتو ومن اجلوانب اإلقتصادية اليت أدت إذل قبول التأمُت وانتش    

 صبلة من العوامل نذكر أعلها:
وانتشار التطور احلارل على الصعيد الصناعي والتجاري والتكنولوجي  .1

 ادلعدات ووسائل النقل.اآلالت و 
استثمار رؤوس األموال الضخمة يف ادلشاري  التجارية والصناعية   .2

 واألنشطة اإلقتصادية.والتوس  ادلذىل للحركة التجارية 
مت استعراضو، ؽلكن القول إذل أن تبٍت الفكر التأميٍت الوضعي لو منطلقاتو التجارية  على ماوبناء 

  تؤكد النشأة الربوية التجارية لعقد التأمُت يف اجملتمعات الغربية. وادلادية البحتة واليت 

 ةالفرع الثالث: مبررات وضرورة التأمين في البلدان اإلسالمي
مبتكرة يف العصر احلديث تتأسس على مبدأ اجتماعي يقوم جوىر ناام التأمُت على فكرة            

علمي ناف  لألفراد، وادلتمثل يف أنو وسيلة لتوزي  عبء اخلسارة الناصبة عن حدوث الكوارث على عدد كبَت 
ففي على أنو جزء من الكل، أمُت نار إذل ناام التريب فيو أن يُ  منهم عن طريق تكلفة قليلة منهم، وشلا ال

أمشل وأوس  من ناام جزئي مثل  أنظمة كثيرة ومتعددة لتطبيق التكافـل والتعـاونالشريعة اإلسالمية 
من شأنو ربقيق التعاون والتكافل على أساس تطبيق الكامل للشريعة اإلسالمية ذلك أن الغرض التأمُت، 

                                                 
1
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مُت  فررة العمل لكل قادر عليو، وبتأملتزمة أساسا بتأمُت زلكم دل يسبق لو ناَت ألن الدولة اإلسالمية
 لبسو، ومسكنو، حىت مركبو وعالجو.يكفيو يف أكلو، وشربو وم العاجز عن العمل بإعطائو ما

بكل ىذه ما يقوم  ومؤسساهتا يف شكلها ادلعارر رد الزكاةايف مو  بأنكما يرى بعض الفقهاء،          
يسد حاجة الفقراء، وإعانة  بذلك فلها أن تض  من ادلعاجلات ادلشروعة ما ف الزكاة، وإن دل تَ األدوار
مؤسسة . خارة يف ظل غياب أو عدم اكتمال البناء ادلؤسسايت لإلقتصاد اإلسالمي وطلص بالذكر 1العجزة

 م الدا الزكاة، فيبقى من األمر ادللح تطبيق ادلؤسسات الشرعية اليت تؤدي األغراض التكافلية والتضامنية ما
ء حوائجهم وقضاورف  الغنب تساىم يف نف  أفراد األمة اليت من شأهنا أن و  ،بار عليها من الناحية الشرعيةغُ 

   اليت قد تلحق هبم. سائر اإلقتصادية  وادلاليةوالتخفيف من آثار اخلوجلب ادلناف  ذلم 

 رية وتشجيع اإلستثماركأداة لتعبئة الموارد اإلدخا  الوظائف اإلقتصادية للتأمين :رابعالفرع ال
يكمن اذلدف األساسي للنشاط التأميٍت يف توفَت التغطية التأمينية لألفراد وللمؤسسات اإلقتصادية         

من األضرار واخلسائر ادلالية اليت ؽلكن أن ربدث ذلم، فهي هبذا الدور احلمائي للوحدات اإلقتصادية تعد 
وؽلكن تلخيص أىم الوظائف اإلقتصادية فيما  ة اإلقتصادية.أداة فاعلة يف احلفاظ على تشكيلة ادلناوم

 يلي:

العمل على توفَت اإلستقرار للمشاري  اإلقتصادية: وذلك من خالل عمليات ربويل أموال األخطار   أوال:
إذل التأمُت ، فقد يًتتب عن األخطار ادلتعلقة برأس ادلال وادلباين وادلعدات واألخطار التكنولوجية احلديثة 

قد تسبب يف اهنيار كامل للمشاري  سبثل أعباءا مالية كبَتة  ازدياد حوادث العمل أضرارا جسيمةو 
اإلقتصادية، دون أن ننسى دور التأمُت يف ادلعامالت والتجارة الدولية الذي يساىم بدوره يف إعطاء 

 الضمانات على شلارسة ىذه الصفقات اخلارجية.

مشاكل اجملتم  احلديث، حيث يعد من الروافد األخرى للضمانات  يساىم التأمُت من التقليل من ثانيا:
اإلجتماعية اليت تقدمها الدولة يف حال اإلرابات والعجز والوفاة والبطالة، فقد أثبتت الدراسات أن بعض 

 .2اع التأمُت زبفف من عبء ادليزانية احلكوميةأنو 
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للتأمُت وادلتمثلة يف أن الطلب على التأمُت يؤثر باإلضافة إذل صبلة من الوظائف اإلقتصادية الكلية  ثالثا:
على األسعار، ويتجلى ذلك من خالل تأثَت أقساط التأمُت على قرارات األستهالك ومعايَت ادلنفعة اليت 

على خفض الطلب على منتجات التأمُت سينعكس بالضرورة ترتبط ارتباطا وثيقا باإلنفاق الفردي، فزيادة 
 .1ينتج عنو مصلحة اقتصادية من حيث زبفيض مستوى األسعار العامةا اإلنفاق اإلستهالكي، شل

تقوم ذات الوسـاطة الضمنية  من وجهة نار مالية حبتة، تعد شركات التأمُت التجارية مؤسسات مالية : رابعا
يف بدور مزدوج يف تعبئة ادلدخرات ادلالية ادلتأتية من ذبمي  األقساط أو اإلشًتاكات ومن مث تعمل على توظ

الفوائض ادلالية يف رلاالت استثمارية شىت، وبالتارل زيادة حجم ادلشاري  اإلستثمارية عن طريق شلارستها 
شلا والذي غلعل من شركات التأمُت مصدرا مغذيا لإلستثمار لوظيفة اقتصادية مهمة وادلتمثلة يف التمويل 

ناومة ادلالية واإلقتصادية من مؤسسات يساىم يف إحداث حركية اقتصادية من شأهنا ربقيق التكامل يف ادل
 مصرفية واستثمارية وتأمينية بأبعادىا اإلجتماعية.

ضباية رؤوس أموال الوحدات اإلقتصادية وااحمافاة عليها من خالل دورىا العملي والتقٍت يف إعادة  :خامسا
 تشكيلها وتكوينها يف حالة حدوث األضرار.

( والعمل على زيادة اإلئتمان من  مبال  األقساط واإلشًتاكاتثل يفوادلمي  عامل اإلدخار )تشج :سادسا
   وتدعيم الثقة هبم.خالل تشجي  مؤسسات اإلقراض على تقدمي القروض ألرحاب ادلشاري  اإلستثمارية 
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  عاملة مستحدثة في فقو المعامالت الماليةمالمبحث الثاني: الحكم الشرعي للتأمين التجاري ك
عقد التأمُت التجاري زلل اختالف الفقهاء بُت حاره وإباحتو قدؽلا وحديثا بُت زال  كان وال 

أكثرية  زلرمة بكل أنواعو وقلة منقسمة أكثريتها تُفًصل بُت أنواع التأمُت، فتبيح بعضو وربرم الباقي 
كن أدلتهم )كالتأمُت على احلياة(، وأقلية قليلة من الفقهاء من تبيح التأمُت التجاري جبمي  أرنافو، ول

 وحججهم دل تصمد ومت الرد عليها.
 وبغية تبيان احلكم الشرعي بشيء من التفصيل سنورد ضمن ىذا ادلبحث العنارر التالية: 

 
 ىـيـآت التأمينالمطلب األول:               
 ركان عقد التأمين في الفكر الغربي: خصائص وأالثانيالمطلب               

 ب الثالث: اإلتجاىات الفقهية المتباينة في التأمين التجاريالمطل              
 

 المطلب األول: ىـيـآت التأمين
حايت الرسائل والبحوث العلمية مؤخرا باىتمام كبَت من قبل الباحثُت اإلقتصاديُت والفقهاء             

ب اإلقتصادية وإبراز من تناول اجلوانالبحوث والدراسات ىذه بعد أن خلت  ،ادلسلمُت دبوضوع التأمُت
واكتفوا  اليت ينبٍت عليها ناام التأمُت التشاركي أو اإلسالميادلالية وااحماسبية واإلدارية والتنايمية  سساأل

مشروعيتو وتبيان موقعو على خريطة ادلعامالت اإلقتصادية  بدراستو من الناحية الشرعية فقط، من حيث
أضحى من ادلسائل الفقهية اليت  حىتالعقد الغري،  سالمي من ىذاو اإلااحمللة أو ااحمرمة وإبراز موقف الفق

حول تكييفو شرعا وفقها ودل يصلوا إذل غاية يومنا ىذا إذل توحيد كبَتا يف أوساط الفقهاء   نقاشاأثارت 
 .كما سيأيت إيراده يف فصول الحقة  ة الفقهية لعقد التأمُت التشاركي كبديل شرعي للتأمُت التجاريادلرجعي
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التنويو ، غلدر بنا أوال األدلة الشرعية حول عدم مشروعية التأمُت التقليديوقبل أن نبُت             
دلختلف اجلهات واذليآت اليت تلعب دور ادلؤمن وشلارسة نشاط التأمُت ومدى اإلختالف ادلوجود بُت ىذه 

كما ىي موضحة يف   ىيآت رئيسية اجلهات ىدفا وشكال قانونيا وتنايما وتسيَتا، واليت تتمحور يف ثالث
 :العنارر التالية

 الفرع األول: التأمين اإلجتماعي 
 الفرع الثاني: التأمين التعاوني أو التبادلي 
 الفرع الثالث: التأمين التجاري 

 الفرع األول: التأمين اإلجتماعي
ادلواطنُت يف أي دولة،  يعد التأمُت اإلجتماعي إحدى وسائل ربقيق األمان اإلجتماعي لفئة من            

بل وحق كل مواطن يف أن تؤمن لو دولتو يف حاالت ادلرض والعجز عن العمل والشيخوخة والبطالة ما يقيم 
 .بو حياتو كنوع من الرعاية اإلجتماعية اليت تفرضها حقوق ادلواطنة

ليت أفرزهتا التطورات ولقد اقًتن ظهور التأمُت اإلجتماعي أو احلكومي م  بروز أشكال الصحوة العمالية ا
اإلقتصادية ونشأة احلركات العمالية ادلنادية حبقوق الطبقة العاملة يف ربسُت ظروفهم اإلجتماعية واإلقتصادية 

 بداية يف أدلانيا ليمتد انتشاره بعد ذلك إذل سائر بلدان العادل الغري مث إذل العادل العري واإلسالمي.
اعي على أنو: " تأمُت األشخاص الذين يعتمدون يف كسب معاشهم ويعرف التأمُت اإلجتم            

على العمل من بعض األخطار اليت يتعرضون ذلا فتعجزىم عن العمل كادلرض والشيخوخة والبطالة 
   .  1وإرابات العمل"

ا كما يعرف على أنو: " تأمُت إجباري، تقوم بو أو تشرف عليو وتعينو الدولة، ضد أخطار معينة يتعرض ذل
 .2أرحاب احلرف وضلوىم"

 الفرع الثاني: التأمين التعاوني أو التبادلي
يعرف التأمُت التبادرل أو التعاوين على أنو " ارباد أو اشًتاك غَت مقيد يقوم بو ادلؤمن ذلم             

ضهم أنفسهم، فيتعهدون بدف  اشًتاكات دورية وفق جدول متفق عليو، لتغطية اخلسائر اليت يتعرض ذلا بع
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. وسنتطرق 1يف احلاالت ادلعينة ااحمتمل حدوثها يف ادلستقبل، وتوزع ىذه اخلسائر على صبي  األعضاء دوريا"
واذليئة القائمة عليو شاركي بشيء من التفصيل يف مواض  قادمة من ىذا البحث إذل مفهوم التأمُت الت

 .ائصو وإدارة أعمالو وحكمو الشرعيوخص

 جاريالفرع الثالث: التأمين الت
فنا التأمُت التجاري وبًينا عنارره ومبادئو وأنواعو، ويبقى من الضروري للتحليل أن نورد سبق وأن عر        

والتأمُت التجاري من حيث اذلدف واذليئة  التشاركيأىم الفروق ادلوجودة بُت التأمُت اإلجتماعي والتأمُت 
 القائمة عليو وإدارتو كما ىو مبُت يف اجلدول ادلوارل:

 : الفروق الجوىرية بين األنواع الثالثة للتأمين 02جدول رقم 

 التقليدي التأمين التجاري )التشاركي( التأمين التعاوني التأمين اإلجتماعي الموضوع

تأمين ذوي الدخول المحدودة  منو الهدف
 ضد أخطار معينة.

تعاون وتكافل المشتركين في 
تعويض الخسائر التي قد 

 تلحق بأحدىم.

 من ممارسة النشاط التأميني الربح

 جميع أنواع األخطار األخطار المتفق عليها أخطار معينة فقط األخطار المؤمن ضدىا

لمعظم أنواعو وإجباري لبعض إختياري  إختياري إجباري لمن يشملهم النظام إلزامية التأمين
 .األخطار

 المؤمن: الدولة أطراف التعاقد

المستأمن: الذين يشملهم 
 النظام

 المؤمن: شركات مساىمة المؤمن ىو نفسو المستأمن

كل من يكتتب ويدفع  المستأمن:
 األقساط.

 مرتفعة نسبيا متوسطة منخفضة تكلفة التأمين

تتوالىا الدولة بأجهزتها  إدارة أعمال التأمين
 التسييرية

تتوالىا شركات مساىمة أو 
المؤسسون لها، أو أعضاء 

 الجمعية

أمين شركات تتولى إدارة أعمال الت
 التأمين المساىمة

 .86 :، صنفسوادلرج   المصدر:
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 غربي: خصائص وأركان عقد التأمين في الفكر الالمطلب الثاني
على التعاريف اليت مت إيرادىا سالفا وادلتعلقة بالصفة التعاقدية القانونية للتأمُت ؽلكن إدراج  بناء 

ثريتهم اتفقوا على عدد ىذه ادلميزات، حيث أن أكخصائص عقد التأمُت بُت تباين شراح القانون حول 
عقد رضائي، ملزم للجانبين، من عقود اإلذعان والمعوضة ومن العقود وىي:  أهنا خصائص ست
 اإلحتمالية والزمنية.

بينما رأى الدكتور زلمد حسُت منصور أهنا سب  خصائص، فأضاف خارية أن التأمُت يعد  
بنا أن حكمو الشرعي وتبيان اختالفو م  عقود التأمُت التكافلي جدير وبغية إبراز  من عقود حسن النية.

 نركز على اخلصائص التالية:
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 خصائص عقد التأمين التجاري :03جدول رقم 

 عقد التأمين التجاري    الخاصيـة

ين أو بمجرد توافق اإليجاب والقبول بين يعد عقد التأمين من العقود الرضائية، ذلك أنو ينعقد بتوافق إرادتي العاقد عقد رضائي
 التأمين فقد تم العقد دون حاجة ألي إجراء خاص.  المؤمن والمستأمن، فإذا تم التراضي بين طرفي عقد

ويتجلى ذلك في التزام المستأمن بدفع أقساط التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن  عقد ملزم للجانبين
 ه.ضد

عقد معاوضة مالية 
 محظة

إن كال من المتعاقدين يأخذ مقابال لما أعطى، فعقد المعاوضة المالية ىو " الذي يأخذ فيو كل متعاقد مقابال لما 
 يقدمو بحيث يكون كل منهما في ذات الوقت دائنا ومدينا "  

لمتعاقدين أو كالىما أن يحدد وقت إبرامو للعقد تتضمن اإلحتمالية في عقد التأمين أنو اليستطيع فيو أحد من ا عقد احتمالي
سيعطيو أو سيأخذه، فال يتحدد ذلك إال في المستقبل تبعا ألمر غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت  مقدار ما

احتماليا فهو في الوقت ذاتو عقد معاوضة ألن كل العقود اإلحتمالية ىي حتما عقود اإلنعقاد.ولما كان عقد التأمين 
ين من أىم مقوماتو وجوىره التقني، ذلك أن مايترتب عنو معلق على لتأمة، وتعد صفة اإلحتمالية في عقد امعاوض

  حدث في المستقبل.

إن المؤمن ينفرد بوضع كافة شروط العقد دون أن يكون للمستأمن حق مناقشة ىذه الشروط وتعديلها، وليس أمامو  عقد إذعان
 سوى قبول العقد برمتو أو رفضو.

( يقوم بصياغة شروط وثيقة وىـالطرف األقدرجة من القوة، حيث أن المؤمن )طرفي العقد ليسا من نفس ال نأل
 التأمين ويعرضها على طالبي خدمات التأمين دون مناقشة لهذه الشروط.

لتأمين في حالة حدوث ( بدفع مبلغ امن لمدة معينة )مدة التأمين أو التغطيةألنو يعقد لزمن معين ، حيث يلتزم المؤ  عقد زمني
 مقابل التزام المستأمن بدفع األقساط على فترات خالل مدة العقد. الخطر المتعاقد عليو

والتي يقصد بها شرط التصريح واإلقرار الصادق وأمانة المستأمن في اإلدالء بالبيانات الالزمة عند طلبو للتأمين  عقد حسن النية
 واجتنابو تفاقم الخطر أو زيادتو. 

 : من إعداد الباحثة باإلعتماد على لمصدر:ا

 .225 :ص، 2004دراسة مقارنة،  -حقيقتو ومشروعيتو –عبد اذلادي السيد زلمد تقي احلكيم، عقد التأمُت  
 .87- 82 :ص ص مرج  سابق، زلمد بن أضبد بن راحل الصاحل، 
  .93-91: ص صمرج  سابق، سليمان بن ابراىيم بن ثنيان،  
قطاع التأمُت يف السودان: تقومي ذبربة التحول من ناام التأمُت التقليدي إذل التأمُت اإلسالمي،  عثمان بابكر أضبد، 

  .21 :ص ،2004
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 إلتجاىات الفقهية المتباينة في التأمين التجاري ا: الثالثالمطلب 
ة ن يف حكم التأمُت التجاري من الوجهة الفقهيوالباحثون االقتصاديون والقانونيو الفقهاء  اختلف

اختالفا عميقا، فمنهم من حرمو ومنعو مطلقا ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من فصل يف ذلك فحرم 
 بعض روره وأباح منو رورا أخرى.

ىي ما كتبو ابن عابدين يف كتابو تناولت موضوع التأمُت دبفهومو ادلعارر ولعل أقدم دراسة 
 البحري، فقد أطلق على ىذا العقد مصطلح يف موضوع التأمُت 1"حاشية رد المحتار على الدر المختار"

، وانتهى قولو إذل عدم جواز ىذا النوع من العقود وأنو عقد فاسد، وذلك لعدم وجود توازن السوكرة عقد
يف العقد، ويقول ابن عابدين رضبو اهلل :" والذي ياهر رل أنو ال ػلل للتاجر أخذ بدل اذلالك من مالو، 

 .2ألّن ىذا التزام ما ال يلزم"
يف العنارر  وفيما يلي سنعرض أىم اآلراء واالذباىات الفقهية واألدلة اليت استند إليها كل اذباه

 التالية:

 الفرع األول: أدلة المانعين مطلقا -
 الفرع الثاني: أدلة القائلين بجواز التأمين التجاري -
 الفرع الثالث: القائلون بالتفصيل بين أنواع التأمين -
 : موقف المؤتمرات والمجامع الفقهية اإلسالمية والفتاوى من التأمين التجاريالفرع الرابع -

 الفرع األول: أدلة المانعين مطلقا
وحديثا إذل القول بتحرمي التأمُت جلمي   يذىب أرحاب ىذا االذباه أكثرىم عددا قدؽلا 

 أنواعو ربرؽلا قاطعا، ويستندون إذل األدلة التالية: 

 عية الموجودة في عقد التأمين التجاريأوال: المخالفات الشر 
يعد عقد التأمُت التجاري من عقود الغرر ادلمنوعة شرعا، واجلهالة الفاحشة يف العوضُت دبا ؽلن   

 من رحة العقد شرعا.
 ما ينطوي عليو التأمُت التجاري من الربا بنوعية )ربا الفضل وربا النسيئة(. 
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م بال مقابل أو ـرم والغنـرم شرعا دلا فيو من الغـمعناعلا ااحم أن التأمُت من قبيل الرىان والقمار أو يف 
مقابل غَت متكافئ وإذا استحكمت فيو اجلهالة دبا يعطي أو يؤخذ كان قمارا أو يف معناه وَدَخل 

 يف عموم النهي عن ادليسر وػلكم لو حبكمو.

يَا أَيُـَّها الَِّذينَ آمَنُوا  "عاذل: عنو شرعا لقولو ت إذل أكل أموال الناس بالباطل ادلنهيأن التأمُت يؤدي  
واََل تـَْقتـُُلوا  ۖ   اٍض مِّنُكمْ   ًة َعن تـَرَ   اَل تَْأُكُلوا َأْموَاَلُكم بـَيـْنَُكم ِباْلبَاِطِل ِإالَّ َأن تَُكوَن ِتجَارَ 

   .(29 اآلية النساء،سورة )   "ِحيمًا   ِإنَّ اللَّـوَ َكاَن ِبُكمْ رَ  ۖ   أَنُفَسُكمْ 
القائلون بتحرمي التأمُت، ارتأينا الًتكيز عليها كأساس  أن األدلة الثالثة اليت احتج هباام شولع         

، والقمار، وسنتناول يف اجلدول ادلوارل كل دليل منها على حدى واجلهالة موجب للتحرمي وىي: الربا، والغرر
 .التجاري التقليدي وشكل وجوده يف عقد التأمُت

 القمار والميسرالغرر ومضاعفاتو من معنى  .1
 والجهالة: الغرر - أ

إن الغرر ىو جهل العاقبة، فكل عقد ُجهلت عاقبتو فيو  يقول شيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمية:"
 .1"غرر

: يف الوجود، كاآلبق بعد اإلباق، ويف أشياء: "الغرر واجلهالة يقعان يف سبعة القرافيويقول 
جلنس ،كسلعة دل يسمها، ويف النوع كعبد دل يسمو، ويف كالطَت يف اذلواء، ويف ا  -إن علم الوجود-احلصول

ادلقدار، كالبي  إذل مبل  رمي احلصاة، ويف التعيُت، كثوب من ثوبُت سلتلفُت، ويف البقاء كالثمار قبل بدو 
 .2ذه سبـعة موارد للغرر و اجلهالة"رالحها، فه
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ُعلم حصولو وُجهلت رفتو،  فمعٌت الغرر أن ال يُـدرى ىل ػلصل أم ال، أما عن اجملـهول فهو ما
اآلخر فالغـرر و اجملهول كل منهما أعم من اآلخر من وجو، و أخص من وجو، فيوجد كل واحد منهما م  

 .1و بدونو
والغرر يف ارطالح الفقهاء لو تعريفات عديدة وسلتلفة حصرىا الدكتور الصديق زلمد األمُت 

 :2الضرير يف ثالثة اذباىات وىي
ػلصل؟ وؼلرج عنو اجملهول، مثالو: تعريف ابن  ال يدري أػلصل أم ال على ما غلعل الغرر مقصورا 

 عابدين: اغرر ىو الشك يف وجود ادلبي .
شك يف حصولو، وىو رأي الااىرية وحدىم،  غلعل الغرر مقصورا على اجملهول، وؼلرج عنو ما 

 باع. لبائ  ماال يدري يف ادلشًتي ما اشًتى أو ا : الغرر يف البي  ىو ماابن حزمويقول 
غلم  بُت اإلذباىُت السابقُت، فيجعل الغرر شامال دلا ال يدري حصولو وللمجهول، ومثالو تعريف   

 السرخسي: الغرر مايكون مستور العاقبة. وىو رأي أكثر الفقهاء.
يكمن أساسا يف أن الغرر ىو الذي اليدرى أػلصل أو الػلصل، أما  الجهالة والغرروالفرق بُت 

 تكون فيما علم حصولو وجهل رفتو.اجلهالة ف
تصال يف ادلعٌت اللغوي والداللة، يطلق الفقهاء الغرر على اجلهالة الشًتاكهما يف ودلا بينهما من اإل

 ادلفهوم، سواء تعلقت اجلهالة بالوجود أو بالصفات.
رتباطو و يؤكد شراح القانون الوضعي على أن الغرر مسة شليزة لعقد التأمُت، ومتفق عليو وذلك ال

 الشديد بالطبيعة اإلحتمالية للعقد على ضوء احلقائق اجملم  عليها التالية: 
 يض  رجال القانون عقد التأمُت يف باب عقود الغرر واجلهالة. 
ادلستأمن(، فيمكن أن ؼلسر طرف يف حُت يربح اآلخر  تعارض مصلحيت طريف العقد )ادلؤمن، 

 والعكس بالعكس.
من الطرفُت أن يتنبأ بوقوع اخلطر أو عدم وقوعو، وال تاريخ وقوعو وال عند التعاقد ال يستطي  أي  

 مكان حدوثو، وال مدى الضرر ادلًتتب عنو.
حلصول أحد الطرفُت على مبال  ال يقابلها عوض مادي يف  المبرر القانوني الصحيحيعد  فاالحتمال

 بعض األحوال.
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دلفسد أكثرىا متفق عليو وبعضها سلتلف ومن ىذا ادلنطلق وض  األئمة اجملتهدون شروطا للغرر ا
 ، وتتمثل أىم الشروط ادلتفق عليها يف: 1فيو
 أن يكون الغرر كثَتا؛ 
 أن يكون ادلعقود عليو أرالة؛ 
 أال تدعو إذل العقد حاجة؛ 
  أما شرط أن يكون الغرر يف عقد من عقود ادلعاوضات ادلالية، فمأخوذ من مذىب ادلالكية أما

توافق على ىذا الشرط، ألن عندىم الغرر يؤثر يف عقود التارعات أيضا، أما ادلذاىب الثالثة فال 
عقود التارعات فال أثر للغرر فيها كقاعدة عامة عند ادلالكية، ويقرر ابن تيمية أيضا أن الغرر يؤثر 

  .2يف عقود ادلعاوضات وال يؤثر يف عقود التارعات
 د الطرفُت وخسارة األخر، وعقد التأمُت حقيقة الغرر أنو معاوضة احتمالية نتيجتها ربح أح

التجاري يعد من ىذا النوع، فادلستأمن إذا دف  القسط ودل يق  اخلطر فشركة التأمُت ىي وحدىا 
ادلستفيدة من مبل  القسط فهو مكسب ذلا وخسارة للمستأمن، وإن وق  اخلطر وعوضت الشركة 

 . 3حده قد كسب التعويضادلستأمن دببل  تأمُت أكار من القسط فيكون ادلستأمن و 
 وصفوة القول:

على العقد ويورف بو، ويتعلق الغرر أساسا  إن الغرر عنصر مالزم لعقد التأمُت وىو كثَت مؤثر
 حبصول العوضُت ومقدارعلا:

 مبل  التأمُت قد ػلصل وقد ال ػلصل عليو ادلستأمن وىو متوقف على اخلطر ووقوعو من عدمو. 
استيفاءىا من ادلستأمن قد ػلصل وقد ال ػلصل، ألهنا تتوقف  ؤمنرلموع األقساط اليت يقدر ادل 

 .احتمالدبجرد حصول اخلطر وىو 
 كما يتعلق الغرر يف مقدار العوضُت:

 خذ.أادلستأمن غلهل مقدار ما سي 
 ن( ذبهل مقدار رلموع األقساط.الشركة )ادلؤمً  
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يف التأمُت العمري، حيث  أما عن الغرر يف األجل الذي يورف بو عقد التأمُت، فكما ىو احلال
 تلتزم شركة التأمُت بدف  مبل  التأمُت  )عند وفاة ادلستأمن وىو أجل رلهول(.

والغرر يغتفر فيما بابو الار واإلحسان، ويؤثر فيما بابو ادلعاوضات، فالغرر يف ادلعاوضات ادلالية 
 :1ثالثة أقسام

 كبي  الطَت يف اذلواء.  وىذا يؤثر يف عقود ادلعاوضات فيفسدىا إصباعا غرر كثير: - أ
 تأثَت لو إصباعا كالقطن ااحمشوة بو اجلبة وأساس الدار. وىذا ال غرر يسير: - ب
أعطاه  وىذا زلل خالف واجتهاد، فمن أحلقو بالكثَت غرر متردد بين الكثير واليسير: - ت

حكمو، ومن أحلقو باليسَت أعطاه حكمو، والغرر يف التأمُت ليس باليسَت جزما، بل ىو مًتدد 
 ُت الكثَت وادلتوسط، وىو إذل الكثَت أقرب.ب

 منافاة عقد التأمين لهدف تحقيق األمان: - ث
يتضمن عقد التأمُت التجاري جوانب عديدة تنايف مبدأ األمان، فهذا األخَت ال ػلصل إال 

هتدف إذل  بدف  اخلطر أرال ووجود األمن يعٍت زوال اخلوف وزوال اخلطر، بينما شركة التأمُت ال
قصود ىو ادلعاوضة على آثار بل ادل ،درء األخطار عنو من وراء العقدل شيء ادلؤمن عليو والضباية ال

 .2عليو اتفق اخلطر، حبيث إذا حصل الضرر تتوذل الشركة تعويض ادلستأمن حبسب ما
وبشيء من التفصيل، ؽلكن تبيان ادلخالفات الشرعية ادلوجودة يف عقد التأمُت التجاري وأدلة 

 لتوارل يف اجلداول اآلتية:ربرؽلها على ا
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 وشكل وجودىا في العقد )الغرر والجهالة( : أدلة تحريم التأمين التجاري04 ل رقمجدو 
 وجوده في عقد التأمين التجاري الدليل الموجب للتحريم

 

 :الغرر.1

الغرر ىو خطر عدم حصول العوض في 
أحد جانبي المعاوضة، فكل معارضة لم 

ها، أو لم يوثق يعلم توازن عوضي
بحصولهما، أو حصول أحدىما فهي من 

 .الغرر"

 

 دليل تحريمو:

 

السنة النبوية الشريفة: من ذلك حديث أبي 
ىريرة رضي اهلل عنو قال: "نهى رسول اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم عن بيع الحصاة، 

 ". 1وعن بيع الغرر

 

الغرر متفق عليو في عقد التأمين التجاري الرتباطو بالطبيعة االحتمالية 
للعقد لدى شراح القانون الوضعي، حيث أنهم يجمعون على أن الغرر 
سمة مميزة لهذا العقد، وأن االحتمال ىو جوىر تقنية التأمين ومبرر 

 نوني النعقاد وصحة التأمين وقبول الخطر تأمينيا.قا

فالغرر عنصر مالزم لعقد التأمين ومن خصائصو الجوىرية فهو الغرر في 
  العقد.الوجود والحصول وفي المقدار لمحل 

 

 ففي التأمين التجاري يتعلق الغرر بحصول العوضين ومقدارىما: 

الخطر من حصول المستأمن على مبلغ التأمين متوقف على حصول 
 عدمو.

الواجب تجميعها من المستأمن،  ل األقساطتحصل أو ال قد تحص
 احتمال(.ألنها تتوقف بمجرد حصول الخطر )وىو 
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و البخاري عن عبد اهلل بن عمر جما أخر 
رسول اهلل صلى اهلل رضي اهلل عنهما "أن 

  عليو وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغرر في مقدار العوضين: 

 جهل المستأمن مقدار ما سيؤخذ )من تعويضات( -

 ( مقدار ما سيدفع من أقساط.جهل المؤمن )شركةالتأمين -

الحال في التأمين العمري حيث تلتزم شركة  الغرر في األجل: كما ىو
 التأمين بدفع مبلغ التأمين )في حالة وفاة المستأمن وىو أجل مجهول( 

والغرر الكثير يكون في عقود المعاوضات المالية ومنها التأمين، أما 
عقود التبرعات فال أثر للغرر فيها كقاعدة عامة عند المالكية، ويقرر 

ر يؤثر في عقود المعاوضات وال يؤثر في عقود ابن تيمية أيضا أن الغر 
 التبرعات.

حيث يكون كثيرا إذا غلب على العقد حتى أصبح يوصف بو، أو ما 
 يمكن من العقد حتى أصبح يوصف بو. 

وباتفاق الفقهاء، إذا وقع الغرر في عقود المعاوضات المالية أبطلها، 
 .غرر فهو باطلمعاوضات قائم على الوما دام عقد التأمين من عقود ال

 :من إعداد الباحثة باإلعتماد على المصدر:    

 .(108 ،107، 105): ص ص مرج  سابق، ،زلمد بن أضبد بن راحل الصاحل  
 .235 ؛231 :ص صمرج  سابق، ، سليمان بن ابراىيم بن ثنيان  
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 : حقيقة ودليل وجود الربا في عقد التأمين التجاري05جدول رقم 

 وجوده في عقد التأمين التجاري ب للتحريمالدليل الموج

  2الربا: 2.1

 الربا في اصطالح الفقهاء: 

عرفو الحنفية بأنو:" فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط ألحد 
 المتعاقدين في المعاوضة"

عرفو الشافعية بأنو:" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار 
 في البلدين أو أحدىما". الشرع حالة العقد أو مع تأخير

عرفو الحنابلة بأنو:" تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء، مختص بأشياء ورد 
 الشرع بتحريمها:

 نصا في البعض وقياسا في الباقي منها". -أي تحريم الربا فيها-

  –ية كل نوع أنواع الربا على حدى المالك وعرف 

 الدليل من الكتاب والسنة على تحريمو: -

 . 275" البقرة/  ۖ   بَا  َم الرِّ   َوَأَحلَّ اللَّـُو اْلبَـْيَع َوَحرَّ ب: قولو تعالى:" من الكتا

بَا ِإن ُكنُتم   وا َما بَِقَي ِمَن الرِّ   يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللَّـَو َوَذرُ وقولو جل وعال:" 
َوِإن تـُْبُتْم  ۖ   ُسوِلوِ   ٍب مَِّن اللَّـِو َورَ   فَِإن لَّْم تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحرْ  ﴾٨٧٢﴿مُّْؤِمِنيَن 
سورة البقرة )  "﴾٢٨٢﴿ُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن   فـََلُكْم رُ 
 .(279-278/اآليات 

بَا اَل يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُو   الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّ  جًل: "وقولو عًز و 
 .275اآلية  /" سورة البقرة ۖ   الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ 

 

 

يقول المحرمون للتأمين أنو نظام تعاقدي مبنى على 
 الربا بنوعيو، الفضل والنسيئة   

 فحقيقة عقد التأمين التجاري ىي بيع نقد )القسط
أو مجموعها( بنقد )مبلغ التأمين( بعد أجل، فيمكن 
أن يكون المبلغين متساويين بعد أجل، فهو بالتالي 
ربا النسيئة، وقد يكونان متفاضالن بعد أجل فهو ربا 

 فضل ونسيئة.

 ويظهر ذلك جليا فيما يلي: 

إن مبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعو لشركة التأمين 
ا أن يكون أقل أو عند وقوع الخطر المؤمن ضده م

أكثر أو مساويا لما يدفعو المستأمن من أقساط فإذا  
كان أقل أو أكثر فيؤكد العلماء بأنو يكون بذلك قد 
اجتمع فيو ربا الفضل النسيئة وإن كان المبلغ 
مساويا لمجموع األقساط ففيو ربا النسيئة لتأخره 

 عنها.

عالوة على ذلك، فإن عقد التأمين يعد من عقود 
الفاسدة، ألنو مبادلة نقود بنقود متأخرة  الصرف

عنها في األجل وتأجيل أحد العوضين فيما يجري 
فيو الربا ومنو النقود غير جائز شرعا لقول النبي 
عليو الصالة والسالم: "ال تبيعوا منهما غائبا بناجز" 
وقد أجمع الفقهاء على أن بيع الذىب بالذىب، 

 يجوز إال مثال والفضة بالفضة )أي النقد بالنقد( ال
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 من السنة المطهرة:  

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: الذىب 
ة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالذىب والفضة بالفض

بالملح مثال بمثل سواء سواء ، يدا بيد فإذا اختلفت ىذه األصناف فبيعوا  
 كيف شئتم إذا كان يدا بيد" رواه مسلم. 

خذ عن رواية عن أبي سعيد الخدري:" فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآل
 والمعطي فيو سواء" رواه أحمد.

ن بن عفان رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:" عن عثما
 ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرىم بالدرىمين" النووي على مسلم  

وحديث جابر رضي اهلل عنو قال: لعن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم آكل 
( كتاب 22سواء" رواه مسلم )الربا، وموكلو، وكاتبو، وشاىديو، وقال ىم 

 اة، باب لعن آكل الربا وموكلو. المساق

 ومن اإلجماع:

الربا محًرم بالكتاب والسنة واإلجماع، وىو من الكبائر، ومن السبع  
 الموبقات. 

 بمثل، ويدا بيد". 

 

 : من إعداد الباحثة باإلعتماد على  المصدر:

 .(120، 118، 117، 116) :ص زلمد بن أضبد بن راحل الصاحل، مرج  سابق، ص 
 .(214، 213 ،212) :ص سليمان بن إبراىيم بن ثنيان ، مرج  سابق، ص 
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 مراىنة وأكل أموال الناس بالباطل في عقد التأمين التجاري: حقيقة ودليل وجود القمار وال06جدول رقم 

 
 وجوده في عقد التأمين التجاري الدليل الموجب للتحريم

 القمار والمراىنة .3 

في اإلصطالح: يعرف رجال القانون المقامرة بأنها "عقد 
إذا خسر المقامرة  –يتعهد بموجبو كل مقامر أن يدفع 

من النقود، أو أي شيء  للمقامر الذي كسبها مبلغا –
 آخر يتفق عليو.

والرىان: "عقد يتعهد بموجبو كل من المتراىنين أن  
 -إذا لم يصدق قولو في واقعة غير محققة –يدفع 

للمتراىن الذي يصدق قولو فيها، مبلغا من النقود أو أي 
 شيء آخر يتفق عليو" 

 أدلة تحريمو من الكتاب والسنة واإلجماع:

  َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمرِ :" جل في عالهقولو الكتاب: من 
َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما   ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيرٌ  ۖ    َواْلَمْيِسرِ 

 . ( 219 / اآليةسورة البقرة) " ۖ   ِمن نَـّْفِعِهَما  َأْكبَـرُ 

  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمرُ ويقول عز وجل:" 
ْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن   َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِ   َمْيِسرُ َوالْ 

يُد الشَّْيطَاُن َأن   ِإنََّما يُرِ  ﴾٢٩﴿فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي اْلَخْمرِ    َواْلَمْيِسرِ   يُوِقَع بـَيـْ

فـََهْل أَنُتم مُّنتَـُهوَن  ۖ   اللَّـِو َوَعِن الصَّاَلةِ   َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكرِ 
 (.     91- 90) /اآلية(" سورة المائدة﴾٢٩﴿

من السنة: ما أخرجو اإلمام أحمد عن أبي عباس رضي اهلل عنهما: 
صلى اهلل عليو وسلم قال:" إن اهلل حرم الخمر  أن رسول اهلل

 والميسر، والكوية وكل مسكر حرام" 

ذرة أو القمح، وقيل ل ىي نوع من النبيذ يصنع من الالكوية: قي
 .ل ىي العودىي الطبل، وقي

: اتفق المفسرون على أن الميسر المحرم ينص ىذه اإلجماع
جوز ال بالاآليات ىو القمار بجميع أنواعو، حتى لعب األطف

الرىان في الخيل والقرعة في إفراز  والكعاب، ولم يستثنى ذلك إال
 الحقوق. 

 يعد الخطر وعنصر االحتمال جوىر قيام عملية التأمين التجاري.

الركن األول في التأمين وأحد العناصر المهمة في تقنية  ىو فالخطر
ركة لذي تعتمد عليو شأما االحتمال فهو لب التأمين، وا التأمين،

( فمن )حساب القسط ومبلغ التأمينإجراء حساباتها التأمين في 
من أجل  التأمين أن يكون الخطر احتماليا. بين شروط انعقاد عقد

ذلك، أكد الفقهاء على أن كال من الخطر واالحتمال ىما 
العنصران المؤثران المقومان لكل قمار، فالتأمين قمار محرم 

  نص القرآن.باإلجماع، وىو الميسر المحرم ب

 

 
                                                 


ر الرجل: أي غلب من ، ويقال تقمً ره: راىنو فغلبومقامرة وقمارا فقمره، وتقمً  ل: قامرهعٌت اخلداع والرىان، يقاالقمار لغة: دب 

 غلبتو يف اللعب. يقامره، وقمرتو:
   اخلداع والرىان دبعٌت ادلخاطرة. أما الرىان: فإنو ما يتسابق عليو مطلقا، وادلراىنة والرىان: ادلخاطرة، فالقمار دبعٌت 

http://tanzil.net/#5:90
http://tanzil.net/#5:91
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 أكل أموال الناس بالباطل.4 

اصطالحا: فسر الطبري أكل المال بالباطل: بأكلو من غير 
 الوجو الذي أباحو اهلل ألكلو. 

 أدلة تحريمـو 

 من القرآن الكريم: 

َنُكم قال اهلل تعالى:"   يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكم بـَيـْ
َواَل تـَْقتـُُلوا  ۖ   اٍض مِّنُكمْ   ًة َعن تـَرَ   ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجارَ  بِاْلَباِطلِ 
اآلية  ،النساءسورة  )".ِحيًما  ِإنَّ اللَّـَو َكاَن ِبُكْم رَ  ۖ   أَنُفَسُكمْ 

29). 

َنُكم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها  وقال عز وجل:" َواَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكم بـَيـْ
ْثِم َوأَنُتْم تـَْعَلُموَن   ْأُكُلوا َفرِ ِإَلى اْلُحكَّاِم لِتَ  " يًقا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإْلِ

 . (188سورة البقرة/ اآلية )

 من السنة النبوية الشريفة: 

قال النبي صلى اهلل عليو وسلم: ال يحل مال امرئ مسلم إال 
 بطيب نفس منو" )مسند اإلمام أحمد(.

 
باعتباره أكال ألموال  تدل حرمة التأمين من قبل العلماء

 الناس بالباطل وبيان ذلك: 
لم يتحقق الخطر المؤمن ضده خالل مدة التأمين  اإذ

كة التأمين المتفق عليها في العقد، فالمستفيد لوحده شر 
قساط المدفوعة من قبل )المؤمن( حيث تصبح األ
ألموال  وىذا ما يشكل أكال ،المستأمن حقا خالصا للمؤمن

وفي الحالة المعاكسة أيضا أين يدفع الناس بالباطل، 
المستأمن قسطا أو قسطين ثم يتحقق الخطر المؤمن 
ضده، فيأخذ مبلغ التأمين بالكامل ويكون مضاعفا لما دفع 

  .من أقساط

 

  
 : من إعداد الباحثة باإلعتماد على المصدر:

  .(136، 135، 134؛ 128، 127): ص زلمد بن أضبد بن راحل الصاحل، مرج  سابق، ص -
 .225 :صإبراىيم بن ثنيان ، مرج  سابق،  سليمان بن -
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 الفرع الثاني: أدلة القائلين بجواز التأمين التجاري
ذىبت طائفة من الفقهاء ادلعاررين إذل القول حبًل التأمُت التجاري جبمي  روره وأشكالو يف ذاتو 

 يف ذلك حبجج أكثرىا إذل القياس.مطلقا دون ما يقًتن بو من تصرفات فاسدة، حيث يستندون 

 أدلتهم وحججهمأوال: 
على رأي من أجاوزا التأمُت التجاري أن لو أشباه أو ناائر يف الفقو، سنوردىا بشيء من التفصيل 

 يف اجلدول ادلوارل:
 أدلة القائلين بجواز التأمين التجاري والرد عليها :07جدول رقم   

 ها )عقد التأمين التجاري(علي الرد الشرعي الدليل والحجة )القياس(

األصل في الشريعة إباحة العقود والمعامالت إال ما استثناه الدليل  -1
سورة )  "ُىَو الًذي َخَلَقَ لُكْم َما في اأَلْرِض َجميعا"بالتحريم، لقولو تعالى: 

 .(29اآلية  البقرة /

 يا( )ما دامت عقود المعامالت ال تعارض كتابا وال سنة وال مقصدا شرع

يخرج التأمين من األصل المباح في العقود إلى المحرم منها، ألنو 
يصطدم مع ىذه القاعدة في شطرىا الثاني )إال ما دل الدليل 
الشرعي على تحريمو(، ذلك أنو قد قام الدليل على تحريم التأمين 
ألنو قائم على الربا والغرر الفاحش )قيام األدلة على مناقضتها 

 للكتاب والسنة(.

المصلحة: جلب منفعة أو دفع ضرر معتبر في الشرع أو ىي  -2
المحافظة على مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة واالجماع. 
فتحقيق المصالح وجلب المنافع ودرء المفاسد من مقاصد الشريعة 

 والتأمين يحقق ذلك فيكون حكمو الجواز شرعا.

مصلحة لما فيو ىذا مفسدة التأمين ىي الراجحة على ما فيو من ال
العقد من ربا وغرر وكثير من شروطو فاسدة فكانت مما شهدت 

 الشريعة بإلغائو لغلبة جانب المفسدة فيو. 

 ضمان خطر الطريق عند الحنفية:  -3

حقيقتو "أن يقول إنسان آلخر اسلك ىذا الطريق فإنو آمن، فإن كان 
إنو يضمن عند مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن فإذا سلكو وأخذ مالو، ف

 الحنفية" 

 يقيس الطائفة المجيز التأمين بضمان خطر الطريق. 

يوصف ىذا القياس بأنو من غير علة جامعة، فعلة ضمان خطر 
الطريق ىي التغرير المتسبب في اإلتالف وعلة التأمين ىي االلتزام 
بدفع األقساط فال تلتزم شركة التأمين بمبلغ التأمين لخطأ في 

 ريرىا بالمؤمن عليو. جانبها أو لتغ

 :الجعالة -4

يقيس مجيزوا التأمين ىذه المعاملة بالجعالة ذلك أن الشخص في الجعالة 

 ال يصح قياس التأمين على الجعالة لألمور التالية: 

التأمين التزام احتمالي وليس محددا كما ىو في الجعالة، وشركة 
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يلتزم بدفع مبلغ من المال لمن يقوم لو بعمل معين، كالعثور على صنائع 
ونحوه، وفي التأمين يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمستأمن إذا قام 

اط، وبما أن الجعالة جائزة شرعا، فكذلك يكون بعمل معين ىو دفع األقس
 التأمين. 

التأمين ال تقوم بعمل ما لحساب المستأمن فال تكون األقساط 
 جعال.

امو دون أي احتمال، وفي في الجعالة، يدفع عوض العمل بعد تم
التأمين قد يدفع المستأمن األقساط كاملة دون حدوث الخطر 
المؤمن ضده، ومن ثم فال يستحق مبلغ التأمين أو عوض عما دفعو 

 .من أقساط

يشترط في الجعالة أن يكون من األعمال المباحة شرعا، ولكن 
 .باىو بأمور محرمة كثيرةالتأمين تقرر اشت

األقساط في التأمين التجاري محدد بأوقات متفق اإللتزام بدفع  -
عليها سلفا في العقد، بينما دفع الجعل في نظام الجعالة ال يعلم 

 وقتو، فهو مرتبط بإنهاء العمل )غير محدد بوقت(.

  عقد المواالة -5

خالفا للجمهور، أجازه الحنفية وىو عقد تبرع ال معاوضة فيو، مما يترتب 
 زم )الزم( عليو أنو عقد غير مل

يستدل المبيحون للتأمين بقياس بعض صور التأمين وىي التأمين ضد 
المسؤولية على عقد المواالة في مذىب من أجازه من العلماء( ذلك أن 
المؤمن يتحمل عن المستأمن مسؤوليات األحداث المؤمن ضدىا مقابل 

 األقساط. 

 عقد التأمين عقد معاوضة مالية احتمالي وإلزامي.

لتأمين على عقد المواالة قياس مع الفارق في الجوانب قياس ا
 التالية: 

عقد المواالة عقد تبرع ال يؤثر فيو الغرر والجهالة والخطر بينما 
عقد التأمين عقد معاوضة، وعقود المعاوضة يشترط فيها خلوىا من 

 تلك الصفات.

 ُأجيب على ىذا الدليل بالرد التالي:   1نظام العاقلة -6

                                                 


 
" والذين عقدت أيمانكم :وأرحابو إذل رحة التوارث بسبب احللف والتعاقد وأن ذلك ىو معٌت قولو تعاذل

 .(33ورة النساء، اآلية س) فآتىهم نصيبهم "
مثال ذلك ربمل العري ادلسلم جنايات حليفو مقابل إرثو إياه، ويف كل من العقدين جهالة وخطر، فال يعلم أيهما ؽلوت قبل 

 راحبو، وكما أن العري يدف  الدية مقابل حصولو على ادلَتاث يدف  ادلؤمن تعويض ادلسؤولية مقابل حصولو على األقساط.


ىي اللغة: يقال عقل يعقل عقال، إذا عرف ما كان غلهلو من قبل، من عقل أي أدرك األشياء على حقيقتها، والعقل:   العاقلة  

 الدية، يقال عقلت القتيل أعقلو عقال، إذا أديت ديتو، وعقلت عن فالن إذا غرمت جنايتو، وعاقلة الرجل عصبتو. 
 العاقلة شرعا: ىم العصبة من النسب والوالء.
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على نظام العاقلة، ويستدلون يحتج القائلون بإباحة عقد التأمين التجاري 
بذلك على أن الشارع الحكيم قد أقر وألزم العاقلة بتحمل دية الخطأ لما 

 في ذلك من المصلحة والتعاون.

 ال وجو للشبو بين التأمين والعاقلة لوجود الفروق التالية: 

 محظة.نظام العاقلة تبرع محض، والتأمين معاوضة  -

 التأمين التزامالعقل إلزام بعد وقوع الحادث لرابطة القرابة بينما  -
 قبل وقوع الحادث بقصد التجارة واإلسترباح.

 نظام العقل دفع للحاجة بينما التأمين ىو استغالل لها. -

 الضمان )الكفالة(:  -7

لما كان الضمان عقد يضمن بو الضامن سداد دين أو تسليم عين التزم 
مون بها، فإن بعض من أجازوا التأمين يقيسون التأمين على األضرار المض

على الضمان ذلك أن المؤمن يضمن للمستأمن سداد دينو في التأمين 
على الضمان ذلك أن المؤمن يضمن للمستأمن سداد دينو في التأمين 
على المسؤولية، أو سالمة العين المؤمن عليها في التأمين على األشياء أو 

  .لكات "الممت

بعد مناقشة ىذه الحجة، تبين أنو قياس فاسد من جميع الوجوه 
 لمجموعة من األمور من بينها: 

 

عقد الكفالة من عقود التبرعات، بينما عقد التأمين من عقود  -
 المعاوضات، والعوض في الكفالة يفسدىا .

إذا دفع الكفيل إلى المكفول لو فإنو يرجع بما دفع على  -
، أما المؤًمن إذا دفع مبلغ التأمين للمستفيد فال يرجع المكفول عنو

 على أحد. 

  

 الوعد الملزم عند المالكية  -8

يحتج المجيزون للتأمين بقياسو على الوعد الملزم كما يتحمل الواعد في 
مذىب المالكية خسائر الموعود التي التزم بها، يتحمل المؤمن ما التزم بو 

ين بطريق الوعد الملزم، ذلك مايجعلو للمستأمن عند حدوث خطر مع
 جائزا كجواز الوعد.  

م مناقشة ىذه الحجة وتأكد بأنها قياس من غير علة جامعة لألمور ت
 التالية: 

العلة في لزوم الوعد عند المالكية ىي التغرير، بينما العلة في  -
 التأمين ىي دفع األقساط.

ملزم من باب التأمين من عقود المعاوضات في حين الوعد ال -
 التبرعات.

اس قياس التأمين على الوعد قياس على أصل مختلف فيو، والقي -
 على األصول المختلف فيها باطل.

 

 : من إعداد الباحثة باإلعتماد على: المصدر

  .(191؛172 ؛169) :ص ، مرج  سابق، صسليمان بن ابراىيم بن ثنيان 
 .165 :الصاحل، مرج  سابق، ص أضبد بن راحل زلمد بن 
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  1الفرع الثالث: القائلون بالتفصيل بين أنواع التأمين
من العلماء من فًرق بُت التأمُت على احلياة وبقية أنواع التأمُت التجاري فحرم النوع األول يف حُت 

 لو.أجاز الثاين )األنواع التأمينية األخرى( واستدل للتحرمي بأدلة ادلانعُت للتأمُت، ودلا أجازه بأدلة اجمليزين 

أنظر ) التجاري : موقف المؤتمرات والمجامع الفقهية اإلسالمية والفتاوى من التأمينالفرع الرابع
 المالحق الخاصة بالقرارات المجمعية (

  (.م 1961، أفريل ىـ1380شوالأسبوع الفقو اإلسالمي الثاين ) دمشق،  أوال:
 (.م 1965القاىرة، رلم  البحوث اإلسالمية  )ثانيا: 
 (م 1968 يوليو، ىـ1398 ادلكرمة )شعبانرلم  الفقو اإلسالمي دبكة ثالثا: 
 (.م 1972، ىـ1392 اجلامعة الليبية، ربي  األولندوة التشري  اإلسالمي )رابعا: 
 (م1976مكة ادلكرمة، فاراير عادلي األول لإلقتصاد اإلسالمي )ادلؤسبر ال: خامسا

 م(. 1985، ديسمار ىـ1406ربي  الثاين إلسالمي جبدة )دبنامة ادلؤسبر ا رلم  الفقو اإلسالمي:  دساسا

  (.م 1990، ماي ىـ1410ذوالقعدة الفقهية لبيت التمويل الكوييت ) الندواتسابعا: 
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شرعي للتأمين التقليدي اجتهادي كبديل   -التشاركي -المبحث الثالث: التأمين التعاوني التكافلي
 التجاري

لتجاري التقليدي كناام مستحدث غري، دل تكن منطلقاهتم الفكرية إن الذين دافعوا عن التأمُت ا
يف ترويج العمل بو وانتشاره مبنية على العمل التكافلي والتعاوين الذي نادت بو أحكام الشرعية اإلسالمية، 

ستوعب حججهم يف أن التأمُت بل دافعوا عنو كتقنية زبدم توجهاهتم العلمية وتستجيب لفكرىم ادلادي، وت
 التجاري يهدف إذل ربقيق األمان والتعاون واإلحتياط للمستقبل. 

دلا أثبت فيو العلماء والفقهاء من شروط مفسدة ذلذا  -كعقد قانوين-ودلا ُحًرم التأمُت التجاري 
ال البديل الشرعي العقد، ودلا اشتمل على سلالفات شرعية تعمل على بطالنو واليت ال يارأ منها إال بإحال

الذي اتفق صبي  الفقهاء على إباحتو بل وىو أمر مرغوب فيو، وقد  التشاركيذلذا العقد أال وىو التأمُت 
أصب  الفقهاء يف كل اجملام  والندوات على جوازه على الرغم من اختالف بعضهم على جواز التأمُت 

 عاما مضت. 35التجاري منذ أكثر من 
يل الشرعي يف تطبيق الفكر التأميٍت وفقا ألحكام ادلعامالت ادلالية الشرعية وسعيا منا إلبراز البد

( شلارسة وذبسيدا واقعيا، ربقيقا لألبعاد االجتماعية )التعاوين التكافلي التشاركيوذلك بإحالل التأمُت 
 واإلنسانية اليت يفتقدىا التأمُت التجاري، سنتطرق إذل ااحماور التالية: 

 

 وخصائصو(.المختلفة )تسمياتو  ل: مدخل تنظيري مفاىيمي حول التأمين التشاركيالمطلب األو    
 )التدليل الشرعي لو(. -التعاوني التكافلي -المطلب الثاني: الحكم الشرعي للتأمين التشاركي 
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 المطلب األول: مدخل تنظيري مفاىيمي حول التأمين التشاركي )تسمياتو المختلفة وخصائصو(.   
 اول ىذا ادلطلب بالدراسة من خالل ااحماور التالية:تننس

 : ماىية التكافل وصوره في الشريعة اإلسالميةالفرع األول  
 تعريف التأمين التشاركي )التعاوني( الفرع الثاني:  
 : خصائص التأمين التشاركي  )التعاوني التكافلي(الثالفرع الث 
 مين التكافلي التشاركيالضوابط الشرعية لممارسة التأ الفرع الرابع:  
 : الشروط الفاسدة في عقد التأمين التجاريخامسالفرع ال 

 
 : ماىية التكافل وصوره في الشريعة اإلسالميةالفرع األول

إن للفكر اإلقتصادي اإلسالمي منطلقاتو زبتلف اختالفا جوىريا عن تلك ادلنطلقات ادلادية 
اإلقتصادي الوضعي، فالناظر بتعمق يف التاريخ اإلسالمي  واألسس الدنيوية البحتة اليت يقوم عليها الفكر

ومبادئ الشريعة اإلسالمية غلد بأن التأمُت التكافلي التعاوين األعمق جذورا، حيث أن الفكر التأميٍت 
جملموع "عقد التبرع الملزم " الشرعي ينطلق من أرول شرعية ذبد مستندىا يف التعاون ادلنام القائم على 

ُت اليت شهدت لو ناائر كثَتة يف الشريعة، وادلسمى حاليا بالتأمُت التكافلي الذي حفلت بو ىيئة ادلشًتك
اجملام  الفقهية وأصبعت عليو، وآزرتو اإلجتهادات الفقهية ادلعاررة، وقد جعلتو مطلبا شرعيا يعلو فوق 

   .1الشبهات وتسانده اإلجتهادات الفقهية
مية )منها ادلؤسسات ادلصرفية والتأمينية( تعد أعام إجتهاد فادلؤسسات ادلالية واإلستثمارية اإلسال

 فقهي قدمو الفكر اإلقتصادي اإلسالمي خالل القرن العشرين.
" يقصد بالتكافل أن تكون كل القوى  :التكافل بــ زلمد أبو زىرة رضبو اهللالشيخ  ويعرف

ولعل أبل  تعبَت . 2األضرار اإلنسانية في المجتمع متالقية في المحافظة على مصالح اآلحاد ودفع
"المؤمن  :قال رلى اهلل عليو وسلم ما ُروي يف الصحيحُت عن النيبجام  دلعٌت التكافل اإلجتماعي 

: "مثل المؤمنين في توادىم وتراحمهم  وقولو عليو الصالة والسالمللمؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضا "، 
 سد بالسهر والحمى ".كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منو تداعى لو سائر الج
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فالنارية ادلتكاملة للتكافل يف الشريعة اإلسالمية قائمة على جلب ادلناف  ودف  ادلضار دبا معناه يف 
)الزكاة كنموذج رباني عظيم للتكافل  التأمُت التكافلي بكل الوسائل ادلتعددة يف الشريعة ادلفروضة منها 

الصدقات والنذور والكفارات واألضاحي والوقف الذري  وادلندوبة والتطوعية مثل والتضامن اإلجتماعي(
    واخلَتي والورية والضيافة واذلدية واذلبة.

 (التعاونيالتشاركي ): تعريف التأمين ثانيالفرع ال   
بأنو:  التأمُت التعاوين، وكان من أشد أنصاره -رضبو اهلل – محمد أبو زىرةعرف الفقيو الشيخ 
استغالال غَت سلالف ألوامر الشرع  ورأس مال يساعلون فيو، ويستغلون ن"كأن يتفق صباعة على تكوي

اإلسالمي، على أن يعينوا أسرة من ؽلوت منهم دبال يعطونو أو يسددون دين من ذمتو مغارم مالية، أو 
يعاجلون مرضاىم، أو ينشئون مساكن لسكناىم، أو يدفعون شبن البضائ  اليت هتلك لبعضهم نتيجة حوادث 

 .1"ذلكأو ضلو 
التأمُت التعاوين كما  (AAOIFI)  وعرفت ىيئة ااحماسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية

 يلي: 
التأمُت اإلسالمي ناام يقوم على تارع ادلشاركُت فيو بكل أو جزء من االشًتاكات ادلقدمة لدف   "

 2.1ال التأمُت واستثمار أمواذلا"واقتصار دور الشركة على إدارة أعم تعويضات األضرار اليت تق  لبعضهم
يف ادلادة  1987لسنة  1ادلعدل بالقانون رقم  1985لسنة  5وعرفو قانون ادلعامالت ادلدنية اإلمارايت 

 اليت تنص على أن:  1026رقم 
" التأمُت عقد يتعاون فيو ادلؤمن ذلم وادلؤمن على مواجهة األخطار أو احلوادث ادلؤمن منها 

ؤمن لو إذل ادلؤمن مبلغا زلددا أو أقساطا دورية ويف حالة ربقق اخلطر أو وقوع احلدث ودبقتضاه يدف  ادل
ادلبُت يف العقد يدف  إذل ادلؤمن لو أو ادلستفيد الذي اشًتط التأمُت لصاحلو مبلغا من ادلال أو إيرادا أو مرتبا 

 أي حق مارل آخر" 
                                                 


 

 

 Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions. 
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 14من القانون رقم  1065، وعرفتو ادلادة ( من القانون ادلدين األردين920)كما عرفتو ادلادة رقم )
 (.2002، بشأن القانون ادلدين اليمٍت أبريل سنة 2002لسنة 

إن الفكر التأميٍت الشرعي حسب وجهة نار أكثرية العلماء ينطلق من أرول شرعية ذبد حجتها 
 الفقو اإلسالمي جملموع ىيئة ادلشًتكُت والذي شهدت لو ناائر شلاثلة يف "التعاون والتبرع المنظم"يف 

وادلسمى بالتأمُت التعاوين التشاركي الذي حفلت بو اجملام  الفقهية كمطلب شرعي تسانده االجتهادات 
 الفقهية ادلعاررة. 

 :ادلختصُت كما يليلنخبة من التكافلي التشاركي أو للتأمُت التعاريف  صبلة من كما ؽلكن ايراد

" قيام رلموعة من األشخاص باإلشًتاك ى أنو يعرف التأمُت التكافلي عل التعريف األول: -1
يف ناام يتيح ذلم التعاون يف ربمل الضرر الواق  على أحدىم بدف  تعويض مناسب 

 .1"للمتضرر من خالل ما يتارعون بو من أقساط
تناول حيث ، والذي كان تعريفا أكثر تفصيال ومشوال من تعاريف أخرى  التعريف الثاني: -2

عبارة عن  التأمُت التكافلي :" شاركي كما يليلتأمُت التل اإلداري اإلطار الشرعي واإلطار
يتعرضون خلطر أو أخطار  " ىيئة المشتركين "تعاون رلموعة من األشخاص، يسمون 

معينة، على تاليف آثار األخطار اليت يتعرض ذلا أحدىم، بتعويضو عن الضرر الناتج من 
، يسمى على سبيل التبرع  مبل  معُت وقوع ىذه األخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدف

القسط أو اإلشًتاك ربدده وثيقة التأمُت أو عقد اإلشًتاك، وتتوذل شركات التأمُت التكافلي 
إدارة عمليات التأمُت واستثمار أموالو نيابة عن ىيئة ادلشًتكُت، يف مقابل حصة معلومة 

علوما مقدما باعتبارىا وكيال مضاربا أو مبلغا ماألموال باعتبارىا من عائد استثمار ىذه 
 .2" أو ىما معا

والذي ركز على عنصر التعاون والتكافل واإلحسان بُت ادلشًتكُت  التعريف الثالث: -3
والتجاري  التأمُت التكافليباإلضافة إذل إيراد عنصر عملي مهم للتفرقة بُت كل من 

" النوع من  اركي على أنووادلتمثل يف الفائض أو العجز التأميٍت. فكان تعريف التأمُت التش
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التأمُت الذي غلتم  فيو عدة أشخاص معرضُت ألخطار متشاهبة ويدف  كل منهم اشًتاكا 
معينا وزبصص ىذه اإلشًتاكات ألداء التعويض ادلستحق دلن يصيبو الضرر، وإذا زادت 
اإلشًتاكات على ما ررف من تعويض كان لألعضاء حق اسًتدادىا وإذا نقصت طُولب 

عضاء شركة التأمُت التكافلي يسعون إذل زبفيف أباشًتاك إضايف لتغطية العجز، ف ءاألعضا
اخلسائر اليت تلحق ببعض األعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على ربمل مصيبة قد ربل 

 .1ببعضهم وتدار الشركة بواسطة أعضائها، فكل واحد منهم يكون مؤمنا ومؤمنا لو "
حيث ركز يف تعريفو على إبداء أىم الفروق بُت التأمُت : تعريف المجلس األوربي لإلفتاء -4

والتأمُت التجاري مؤكدا بأن الصورة األوذل ىي البديل الشرعي للتأمُت وادلتأسس  شاركيالت
على " تكوين زلفاة تأمينية لصاحل ضبلة وثائق التأمُت، حبيث يكون ذلم الغنم وعليهم 

واستثمار موجودات التأمُت بأجر أو حبصة  الغرم، ويقتصر دور الشركة على اإلدارة بأجر،
على أساس ادلضاربة، وإذا حصل فائض من األقساط وعوائدىا بعد دف  التعويضات فهو 
حق خالص حلملة الوثائق، وما يف التأمُت التكافلي من غرر يعتار مغتفرا ألن أساس ىذا 

 .2لتارعات"التأمُت ىو التعاون والتارع ادلنام، والغرر يتجاوز عنو يف عقود ا
أكد على أن اذلدف  تعريف ىيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية: -5

من التأمُت التكافلي ىو " تقدمي احلماية بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر ادلفسد 
، وذلك بتقدمي ادلستأمن اشًتاكات متارعا هبا كليا خالفات الشرعيةربا وسائر ادللللعقود وا

جزئيا لتكوين زلفاة تأمينية تدف  منها التعويضات عند وقوع الضرر ادلؤمن ضده وما أو 
يتحقق من فائض بعد التعويضات وادلصاريف واقتطاع اإلحتياطيات يوزع على ضبلة 

 .3الوثائق"
 :يتعلى ىذه ادلنطلقات ادلفاىيمية، ؽلكن إيراد التعريف اآل وبناء

فيو رلموعة من األشخاص )يسمون ىيئة ادلشًتكُت( ويلتزم   يتعاون رعـعقد تب"التأمُت التشاركي 
كل منهم على سبيل التارع والتكافل بدف  مبل  معُت يسمى باالشًتاك، من أجل تفتيت األخطار ادلبنية يف 
العقد من خالل تعاوهنم يف تعويض األضرار اليت قد تصيب أحد ادلشًتكُت والناذبة عن وقوع األخطار 
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وبما ال يتعارض للشروط ادلنصوص عليها يف ناام الشركة أو اليت تتضمنها وثائق التأمُت  ادلؤمن ضدىا وفقا
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث تتولى إدارة أعمال التأمين واستثمار أموالهم نيابة عن ىؤالء 

 .باعتبارىا مضاربا أو وكيال بأجر" "كمستثمر مؤسسي"المشتركين إدارة شركة التأمين 

 (التعاوني التكافليالتشاركي  )خصائص التأمين  :لثالثاالفرع 
إن التعريف الذي أوردناه يوحي ببعض ادليزات اليت ينفرد هبا ىذا العقد بالنار للطبيعة ادلتميزة   

غلعل من ىذا الناام يشتمل على بعض اخلصائص ادلميزة ىو ما وخصورية التأمُت التعاوين التكافلي، و 
 نذكر أعلها: 

ام التأمُت التعاوين على التعاون والتارع وليس على ادلعاوضة االتفاقية بُت قسط يقوم نا .1
التأمُت ومبل  التعويض كما ىو احلال يف عقود التأمُت التجاري وىو ما يًتتب عنو أمرا 
جوىريا ىو: انعدام الربا يف التأمُت التعاوين، فليست ىناك مقابلة أو معاوضة بُت القسط 

 .1 أمن ومبل  التأمُت ادلدفوع من شركة التأمُتادلدفوع من ادلست
لصحيح ىو العقد ادلشروع باإلضافة إذل أن القاعدة الفقهية العامة اليت مفادىا أن العقد ا .2

ا، وادلراد دبشروعيتو ذاتو أن يكون ركن وىو اإلغلاب والقبول رادرا من أىلو ذاتا وورف
رفو أن تكون أورافو رحيحة سادلة من مضافا إذل زللو قابال حلكمو، وادلراد دبشروعية و 

 اخللل وأال يكون مقرونا بشرط من الشروط الفاسدة ادلفسدة للعقد .
 نية التارع تكون الزمة وال بد من النص عليها يف العقد. .3
 ذبتم  رفيت ادلؤمن وادلستأمن يف كل عضو يف ىيئة ادلشركُت. .4
 سبتلك األقساط، وإذا ما ىي اليتأو كشخصية معنوية ىيئة ادلشًتكُت كمجموع معنوي  .5

حصل أو نتج عن العمليات التأمينية فائض )وجود فرق موجب بُت اشًتاكاهتم وتكاليف 
فإن ىذا الفائض ادلوزع بينهم ال  ،تغطية احلوادث ااحمققة وادلصاريف اإلدارية واالحتياطات(

وتعاون بينهم  يعتار غررا وال ربا ألنو م  بقية ادلشًتكُت جهة واحدة تكونت بعقود إحسان
ال عقود معاوضات مستمرة بُت جهات مستقلة فال يتوجو إذا إليو الربا والغرر ااحمرم، وألن 

 .2الغرض منها مواساة وجار ادلخفق وادلصاب وادلتضرر وتغطية ادلضرات يف األزمات 
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  التبرعالهبة و عقدي بُت الفروق اجلوىرية  الذي يبُتوىذا ما سنحاول إبرازه يف اجلدول ادلوارل 
 كأساس للتأمُت التعاوين وعقد ادلعاوضة كأساس للتأمُت التجاري.

 التأمين التجاري() ( وعقد المعاوضةشاركيالهبة والتبرع )التأمين التالفروق الجوىرية بين عقدي :  08 جدول رقم

 ةـعقد المعاوض الهبة وعقد التبرع

 برعال وجود لنية  الت لزوم نية التبرع مصاحبة لوجود العقد

اإلعطاء تبرعا: تمليك المال بال عوض حال حياة 
المملك وقد تكون مشروطة بعوض مقارنا للعقد 

 وقد يكون العوض متأخرا عن العقد

اإلعطاء بمقابل أو معاوضة: تمليك المال معاوضة وحصول  
كل طرف على مقابل يعطيو يعادل ثمن المثل على األقل 

 للشيء المبيع. 

ر في عقود التبرع عند بعض ال يؤثر الغرر الكثي
  .الفقهاء وعلى رأسهم المالكية

 يؤثر الغرر في عقود المعاوضات وبحسب درجتو. 

 .نفسو: ادلرج  المصدر
 

أو  ويضـزام بالتعـاإللتىو وجود  اوضةـالمعوبُت  التبرع المتبادلوذبدر اإلشارة إذل أن الفرق بُت 
م من قبل شركة التامُت بالتعويض مقابل إلتزام ادلستأمن بدف  ، ففي عقد التامُت التجاري ىناك التزاالضمان

األقساط، أما يف التأمُت التكافلي فالوجود لإللتزام بالتعويض، حيث أن مقدار التعويض مرتبط بقيمة 
، فمبال  التعويضات متغَتة كما أن اإلشًتاكات كذلك الفائض أو العجز ادلسجل يف رندوق اإلشًتاكات

فيمكن أن تكون اإلشًتاكات كافية جلار الضرر أو غَت كافية فادلخاطرة يف ىذه الصورة من  ،يرـقابلة للتغ
، عكس ذلك يف التأمُت التجاري الذي يًتتب عنو محل اشتراك وليست محل معاوضةرور التأمُت 

ذي دبوجبو ربمل الشركة دلخاطرة األرل ادلؤمن عليو دون سائر ادلستأمنُت، وبذلك يتبُت لنا أثر اإللتزام ال
تنقل ادلخاطرة من طرف إذل آخر فيكون من باب ادلعاوضات، أما التعاون فهو اشًتاك يف ربملها فهو 

 .1بذلك من باب اإلشًتاكات
 الضوابط الشرعية لممارسة التأمين التكافلي التشاركي : رابعالفرع ال

حىت زبرج ادلعاملة التأمينية  -تكمن الضوابط وادلعايَت اليت حددىا العلماء دلمارسة النشاط التأميٍت
من َشَرك ااحماورات إذل دائرة ادلعامالت الشرعية من خالل تفادي اجلوانب ااحمرمة ادلوجودة يف النقاط 
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ادلشًتكة م  التأمُت التقليدي، ولذلك يكاد يكون اإلتفاق واقعا يف جواز التأمُت التكافلي وفق الضوابط 
 :1الشرعية التالية

تأميٍت مبنيا على التكافل والتعاون األريل والتارع وادلناررة وادلواساة حىت أن يكون العقد ال .1
 ؽلكن إخراجو من دائرة ادلعاوضات ااحمضة إذل جنس التارعات.

أن يكون طرفا عقد التأمُت ادلستأمنون أنفسهم بال طرف خارجي آخر، يتمتعون بذمة مالية   .2
يعهم كما يقتسمون الغنم. وىذا القيد واحدة مستقلة ؽللكون الصندوق ويتحملون الغرم صب

مهم لشرعية التأمُت التكافلي حىت ال تنطوي ادلعاملة على أكل أموال الناس بالباطل كما ىو 
 حارل يف التأمُت التقليدي.

 أن تقتصر مهمة شركة التأمُت على إدارة أعمال التأمُت وفق ريغة الوكالة بأجر أو ادلضاربة.  .3
اك متناسبا م  مقدرة ادلشًتكُت بغية إتاحة الفررة إلشراك عدد  أن يكون القسط أو اإلشًت   .4

 كبَت من ادلستفيدين من خدماتو.
أن ال يتناسب مبل  التأمُت ادلستفاد منو دلا يدفعو ادلشًتك من أقساط لشركة التأمُت مثلما   .5

مُت ىو حارل يف التأمُت التجاري، حيث ؼلض  مبل  التأمُت العتبارات كثَتة منها قسط التأ
 ومدة التأمُت ....إخل.

أن تلتزم الشركة بأحكام الشرع يف صبي  أعماذلا، واإلبتعاد عن ااحمرمات وااحماذير الشرعية    .6
كالربا والغرر الفاحش واإلستثمار ااحمرم عن طريق تعيُت ىيئة خارة بالرقابة الشرعية يف كل 

 شركة تأمُت.
دلا يف عقد التأمُت من جهالة وغرر  كل عقد تأميٍت قصد الربح فيو أريل، يكون زلرما، .7

مؤثرين يف احلكم الشرعي ومفسدين لعقد ادلعاوضة. فعلة اجلهالة والغرر من أكثر الشبهات 
ادلثارة حول التأمُت، فلما كان الربح من أبرز ماؽليز ادلعاوضات كان شبة سلرج شرعي للتأمُت 

ح من ورائو ونقلو إذل دائرة وىو إخراج عقد التأمُت من جنس ادلعاوضات ومن  كل اسًتبا 
 التارعات والتفضل واإلحسان اليت يغتفر فيها الغرر.

فالتأمُت بشىت أنواعو يكتنفو الغرر ومعٌت ادلعاوضة تقوى يف بعض من روره وتضعف يف أخرى إال أن 
، فإذا كان ىذا األخَت فيو أريال رار عقد معاوضة ذبري عليو أحكام عقود الربحالفيصل يف ذلك ىو 
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ادلعاوضات، ودبا أن الغرر يعد ركنا ركينا فيو فيكون حتما باطال، أما إذا كان مقصد الربح غَت ظاىر أو 
تاب ، فإنو وحىت إن كان فيو معاوضة فمعٌت التارع فيو أظهر، ومنو فُيقاس على عقد التارع، وبالتارل ذبري 

 عليو سائر أحكام عقود التارعات، فُيغتَـفر فيو الغرر.

 : الشروط الفاسدة في عقد التأمين التجاريخامسالفرع ال
 من مناور قانوين، ُوجدت عدة شروط فاسدة يف عقد التأمُت التجاري وادلتمثلة يف: 

 عتداد بالغلط ولو يف رفة عارضة غَت جوىرية.اإل  .1
 عتداد بالتدليس ولو دل يكن دافعا إذل التعاقد.اإل .2
 عتداد دبجرد الكتمان.اإل .3
 ة سوء النية لصاحل ادلؤمن فقط م  احتفاظو باألقساط.بطالن العقد يف حال .4
من حق ادلؤمن زيادة القسط يف حالة ادلخالفة حبسن نية إذا انكشفت احلقيقة قبل ربقق اخلطر  .5

 وإال كان للمؤمن طلب إبطال العقد.
 غلب زبفيض التعويض إذا ربقق اخلطر قبل اكتشاف احلقيقة أو بعدىا وقبل إبطال العقد. .6

 )التدليل الشرعي لو(. -التعاوني التكافلي -ثاني: الحكم الشرعي للتأمين التشاركي المطلب ال
كما أربح وقعا ملموسا معاشا ورلسدا من   زلل إصباع الفقهاء تقريبا التشاركيلقد أربح التأمُت 

ض  قوانُت ينام خالل شركات التأمُت التكافلية الناشطة يف بلدان إسالمية كثَتة، شلا اقتضى األمر ضرورة و 
 وطرح اجتهادات تنايمية وإدارية وتطوير أعمال التأمُت التشاركي وفق ري  التمويلأحكامو وشلارستو 

ولقد كان أىم ما ردر بشأنو ، كمستثمر مؤسسيء دورىا اإلسًتاتيجي اإلسالمية على ضو  واإلستثمار
 يلي: من فتاوى وقرارات وتوريات ما

 الفرع األول: المجامع الفقهية  
  الفرع الثاني: التدليل على التأمين التعـاوني التكافـلي)التشاركي( وحكمو الشرعـي 

  الفرع األول: المجامع الفقهية
 المية بالقاىرة  مجمع البحوث اإلس أوال:

 حيث قرر بشأن التأمُت ما يلي: 1965ىـ ماي  1385ادلؤسبر الثاين للمجم  بالقاىرة يف زلرم  .1
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و صبعيات تعاونية يشًتك فيها ادلستأمنون لتؤدي ألعضائها ما ػلتاجون إليو من ـ" التأمُت الذي تقوم ب  
 معونات وخدمات أمر مشروع وىو من التعاون على الار".

مايلي: "أما  حيث قرر يف التأمُت م1966 -ىـ  1386ر الثالث للمجم  بالقاىرة أكتوبر ادلؤسب  .2
جتماعي وما يندرج ربتهما من التأمُت الصحي ضد العجز والبطالة التأمُت التعاوين واإل

 ."والشيخوخة وإرابات العمل وما إليها فقد قرر ادلؤسبر الثاين جبوازه
إلسالمي دبكة ادلكرمة يف دوراتو األوذل ادلنعقدة يف شعبان /يوليو اجملم  الفقهي لرابـطة العادل ا  .3

م دبكة ادلكرمة فإن رلم  الفقو اإلسالمي قد نار يف موضوع التأمُت بأنواعو 1978ىـ/  1398
قرر رللس اجملم  باألكثرية ادلوافقة عن قرار رللس ىيئة كبار العلماء من جواز قد  و ادلختلفة.

  من التأمُت التجاري ااحمرم وادلنوه عنو آنفا. التأمُت التعاوين بدال
ادلملكة العربية السعودية يف دورة انعقاد  –رلم  الفقو اإلسالمي دبنامة ادلؤسبر اإلسالمي جبدة    .4

 قرر:  الذي 1985ىـ/1406 ديسمار–مؤسبره الثاين جبدة يف ربي  الثاين 
ية ىو عقد التأمُت التعاوين القائم على أساس التارع أن العقد البديل الذي ػلًتم أرول التعامل اإلسالم " -

 ."والتعاون وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمُت القائم على أساس التأمُت التعاوين
اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمُت التعاوين وكذلك مؤسسات تعاونية إلعادة  دعوة الدول -

 .ناام الذي يرضاه اهلل ذلذه األمةمن االستغالل من سلالفة الالتأمُت حىت يتحرر االقتصاد اإلسالمي 

 الندوات الفقهية والمؤتمرات العلمية ثانيا:
 حيث أورت بـ:  م1972ىـ ماي  1392ندوة التشري  اإلسالمي يف اجلامعة الليبية يف ربي  األول  .1

و شركات التأمُت ادلساعلة أن يعمل على إحالل التأمُت التعاوين زلل التأمُت التجاري الذي تقوم ب"  
 ."اخلارة بينها وبُت شخص طبيعي أو معنوي

دبكة ادلكرمة وقد قرر ما  م1976ادلؤسبر العادلي األول لالقتصاد اإلسالمي والذي انعقد يف فاراير  .2
يلي: " يقًتح ادلؤسبر تأليف جلنة من ذوي االختصاص من علماء الشريعة وعلماء االقتصاد 

غة للتأمُت خالية من الربا والغرر وربقق التعاون ادلنشود بدال من التأمُت ادلسلمُت القًتاح ري
 التجاري"

 الندوات الفقهية لبيت التمويل الكوييت:  .3
 (.1987لندوة الفقهية األوذل يف الكويت )مارس ا 
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 (.1990لندوة الفقهية الثانية يف الكويت )ماي ا  
 (.1993لندوة الفقهية الثالثة يف الكويت )أبريل ا 

نارا حلاجة ادلسلمُت وادلؤسسات ادلالية واإلسالمية لصناعة التأمُت توري الندوة )الثانية( بتشجي  
ىذه الصناعة عن طريق إنشاء مؤسسات للتأمُت وإعادة التأمُت تعمل على أسس ال زبالف الشريعة 

 اإلسالمية. 

 يـوحكمو الشرع ()التشاركي ليـاوني التكافـالتدليل على التأمين التعالفرع الثاني: 
ل من استخدام عية والتكافلية للتأمُت أوس  وأمشإن رؤية الشريعة اإلسالمية يف إقرار الفكرة االجتما 

 ية التأمُت التجاري التقليدي، حيثعلم االكتواريا واإلحصاء واجلوانب التقنية اليت تنطوي عليها عمل
 :  واليت نذكر منهاادلختلفة لتحقيق اذلدف من التأمُتالوسائل ادلالية  تعدد

لِّلسَّاِئِل  ﴾٢٢﴿َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم  : "حق مقرر يف مال ادلسلمُت لقولو تعاذل 
 (. 24اآلية  سورة ادلعارج،) " ومِ   َواْلَمْحرُ 

 تعاون اختياري بُت األفراد. 
التعاوين من خالل ثالث رلموعات رئيسية، التأمُت ك نقدم األدلة الشرعية جلواز وتأسيسا على ذل

 نلخصها يف اجلدول ادلوارل: 
 (التعاوني التكافلي)التشاركي على التأمين  ي: التدليل الشرع 09 جدول رقم

 التدليـل الشـرعي المجموعة األولى

 .(02)المائدة، اآلية"  ۖ   َوالتَـّْقَوىٰ   َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ تعالى:" اهلل يقول  من القرآن الكريم 

ِق   وا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِ َأن تـَُولُّ   لَّْيَس اْلِبرَّ ويوضح القرآن الكريم معنى البر في قولو عز وجل:" 
َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِِّو   َمْن آَمَن بِاللَّـِو َواْليَـْوِم اآْلِخرِ   ِب َولَـِٰكنَّ اْلِبرَّ   َواْلَمْغرِ 

قَاِب َوَأقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة   ِبيِل َوالسَّائِِليَن َوِفي الرِّ َبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّ   َذِوي اْلُقرْ 
ُأولَـِٰئَك الَِّذيَن  ۖ   اِء َوِحيَن اْلَبْأسِ   يَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّ   َوالصَّابِرِ  ۖ   َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا

 . (177اآلية ،البقرةسورة ) "  نَ َوُأولَـِٰئَك ُىُم اْلُمتـَُّقو  ۖ   َصَدُقوا

   "  َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء فَِإنَّ اللَّـَو بِِو َعِليمٌ  ۖ   َحتَّٰى تُنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ   َلن تـََناُلوا اْلِبرَّ ويقول تعالى:" 
 . (92آل عمران، اآلية سورة )

ى اهلل عليو وسلم قال:" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضو عن أبي موسى األشعري أن النبي صلمن السنة النبوية 

http://tanzil.net/#70:24
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  .بعضا" متفق عليو الشريفة 

عن النعمان بن بشير أنو صلى اهلل عليو وسلم قال: "مثل المؤمنين في توادىم وتراحمهم وتعاطفهم  
 كمثل الجسـد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسهر والحمى "متفق عليو.   

ما قالو اإلمام الشاطبي: "كل أصل شرعي لم يشهد لو  نص معين وكان مالئما لتصرفات الشارع  ل الفقهاءمن أقوا
مأخوذا معناه من أدلتو فهو صحيح يبنى عليو ويرجع إليو إذا كان ذلك األصل قد صار بمجموع أدلتو 

 مقطوعا بـو". 

 التدليـل الشـرعي المجموعة الثانية

من أقوال ابن 
 خلدون  

ولألمور أشباه بعضها دليل على بعض فاستدلوا على مؤتنف )ما لم تجربوه( أعمالكم بما سبقت إليو  "
 .1"ة وأصدقها حجة وأحمدىا عاقبة....تجربتكم ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محج

األشباه والنظائر 
 الصالحة للتدليل

 كما يقول اإلمام الكاساني وغيره؛  ر بالتعاونوجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأ امتثاال لألم -

 ؛سهم الغارمين في الزكاة -

في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد الرسول صلى اهلل عليو وسلم  -
 في ثمار ابتاعها فكثر دينو فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :" تصدقوا عليو".

عة ونموذج البرنامج اليوسفي لإلصالح االقتصادي )تحفيز اإلنتاج االحتياط للمستقبل في الشري -
 وتشجيع اإلدخار وترشيد االستهالك(.  

ْلَيتـَُّقوا اللَـَّو َوْليَـُقوُلوا قـَْواًل   ُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ   َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَ  " لقولو تعالى: يًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فـَ
 .(09 النساء/اآلية) سورة "  َسِديًدا

ُروي عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أن النبي صلى اهلل عليو وسلم كان يبيع نخل بني النضير 
 .ويحبس ألىلو قوت سنتهم" رواه البخاري

روي عن عامر بن سعد أنو استأذن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم في أن يتصدق بمالو كلو أو بشطره 
كففون الناس" ث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرىم عالة يتفقال لو: "الثل

 صحيح مسلم والبخاري.

 الكفالة واإلجماع على جوازىا شرعا وىي من التبرعات. -

السوابق اإلسالمية 
 للتأمين التكافلي 

 تكافل األشعريين في السفر والحضر:  

رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال:" إن أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى األشعري 
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األشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندىم في ثوب واحد ثم 
 اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم"

ة البخاري ومسلم عن جابر بن عبد تكافل أبو عبيدة بن الجراح رضي اهلل عنو في السفر )في رواي - 
 اهلل رضي اهلل عنهما(.

النْهد أو المخارجة: وىو إخراج القوم النفقات في السفر وخلطها، ثم يأكل ىذا بعضا وىذا بعضا  -
 مجازفة.

د عند اإلمام مالك وأصحابو تجوز الهبة بشرط الثواب أي العوض سواء كان معلوما وُسًمي وقت العق الهبة بشرط العوض
 ويستدلون لذلك بحديث الرسول عليو الصالة والسالم:  أم مجهوال.

 ."ال يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إال الوالد فيما يعطي لولده"

 عند الحنابلة: الهبة بشرط العوض تصح إذا كان العوض معلوما وال تصح إذا كان العوض مجهوال. 

لتأمُت التكافلي من خالل ناام اعبد الستار أبو غدة،  -، ي وآخرون، ادلرج  السابقعبد احلميد زلمود البعل -راج : المصدر:
عادلية حول التأمُت التعاوين من خالل ناام الوقف، اجلامعة الندوة حبث مقدم لل(، ن التأمُت من خالل التزام التارعبديال عالوقف )

 .3 :، ص2008عادلية دباليزيا، مارس اإلسالمية ال

 
 

 في الصناعة التأمينية بين النظام التقليدي والنظام التشاركي العالقات المؤسسيةبع: راالمبحث ال
قتصادية التأمينية رناعة التأمُت التكافلي التشاركي يف العادل اإلسالمي اإل استحدثت يف األدبيات

امة ادلالية الربوية(، عن الغرب )األن اليت شهدهتا الصناعة ادلالية الوضعية ادلوروثةنتيجة للصحوة اإلسالمية 
بعد التمحيص والتدقيق الشرعي الذي عرفتو رناعة التأمُت بصفة خارة عار اجملام  والندوات وادلناسبات 
الكثَتة ادلتتالية إلغلاد البديل الشرعي ذلذه ادلعاملة. واليت سبخض عنها انتشار رناعة التأمُت التكافلي 

القتصادية التأمينية يف العادل اإلسالمية، ولكي زبرج ىذه الصناعة التشاركي يف العادل، وذبسدت يف الدوائر ا
ادلالية واجملسدة دبؤسساهتا ادلالية الضمنية من األطر الغربية األرلية وااحمرمة اليت نشأ هبا، وعلى ضوء 

وعلة الضرورات االقتصادية واالجتماعية ذلا من قبل اجملتمعات اإلسالمية خارة فيما يتعلق بأدوار وأىداف 
كان لزاما على فقهاءنا ادلعاررين اإلجتهاد بإحالل ناام بديل تأميٍت يارأ من   -وجود التأمُت أرال

 .ىدفا ومبدءا ووسيلة وممارسةااحمضورات وادلفاسد الشرعية للتأمُت التجاري ؼلتلف عن ىذا األخَت 
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اومة تأمينية تقوم على التعاون وكان للفقو التأميٍت اإلسالمي الدور البارز واألثر البال  يف إرساء من 
الناام  هعلى ضوء التميز الذي أبدا -سالميةكدعائم أساسية تأسست عليها احلضارة اإل  –والتكافل 

 صعيد العملي )ادلارل وااحماسيب(.على الصعيد القانوين الفقهي أو على ال االتأميٍت التكافلي سواء
لتأميٍت التكافلي كبديل شرعي للصناعة التأمينية وسعيا منا إلثراء األدبيات االقتصادية بالفكر ا

التقليدية التجارية من جهة، ولتبيان الفروق اجلوىرية بُت التأمُت التجاري التقليدي والتأمُت التعاوين 
 التشاركي من جهة أخرى سنتناول ضمن ادلباحث التالية األطر ادلختلفة ادلتفرقة بُت الناامُت كما يلي:

 

إلطار المفاىيمي التنظيري للتفرقة بين عقد التأمين التجاري وعقد التأمين ا: المطلب األول
 .التشاركي

 بين عقدي التأمين التجاري والتأمين التشاركي. اإلطار التنظيمي واإلداري للتفرقة :المطلب الثاني

   اإلطار المحاسبي والمالي للمناظرة بين عقدي التأمين التجاري والتأمين :المطلب الثالث   
 .التشاركي      التكافلي 
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 التأمين التكافلي التشاركيمفاىيمي التنظيري للتفرقة بين التأمين التجاري و المطلب األول:  اإلطار ال
قبل اخلوض يف إجراء أىم الفروق التناَتية بُت التأمُت التجاري والعقد الشرعي البديل لو يستلزم 

التفرقة بُت التأمُت كنارية اجتماعية لدرء األخطار وبُت التأمُت  منا التحليل أن نعرج على عنارر ادلناظرة و 
، المستثمر المؤسسي والوسيط المالي الضمنيكناام فٍت اقتصادي شلثل دبؤسسات مالية تلعب دور 

وبُت التأمُت كعقد قانوين، ذلك أن الغاية من ىذه التفرقة ىي أن مناط احلكم الشرعي ادلنتهي بالتحرمي 
اإلصباع لعقد التأمُت التجاري ال تقف ادلاررات ادلفاىيمية القائمة على النارية االجتماعية باألكثرية وب

واالقتصادية و الرياضية اليت يعكسها ادلنارون للتأمُت يف تعاريفهم كأسس يعتمدوهنا ويسوقوهنا أنصار 
 لو كلو أو بعضو. التأمُت التجاري و اجمليزون

مستحدثة لدف  ادلضار وتوفَت التغطية التأمينية لألفراد  فالتأمُت كنارية اجتماعية ووسيلة
والتضامن والتعاون على تفتيت األخطار وتوزيعها وادلؤسسات، تتأسس على فكرة االحتياط للمستقبل 

فادلمارسون وادلتخصصون يف التأمُت  فيما بين عدد من األفراد المعرضين لألخطار نفسها أو متشابهة.
تماعية وادلتمثلة أساسا يف تضامن األفراد يف ذبمي  األخطار ادلتجانسة واستبدال يركزون على الصفة االج

 اخلسارة الكبَتة والغَت مؤكدة واالحتمالية )قيمة مبل  التأمُت( باخلسارة الصغَتة ادلؤكدة )قسط التأمُت(.
ية الوحدات أما االقتصاديون فَتكزون على التأمُت كأداة فعالة إلعادة تشكيل رؤوس األموال وحلما

كركيزة اقتصادية متينة لتوفَت االستقرار االقتصادي وربقيق التكامل   وحماية الدخل والثرواتاالقتصادية 
يف تارير ضرورة التأمُت والدفاع عنو على األسس  بُت ادلناومة ادلالية واالقتصادية، بينما يعتمد االكتواريون

ية يف ذبمي  األخطار ادلتجانسة لعدد كبَت من ادلتعرضُت ذلا التقنية واألدوات اإلحصائية والقوانُت اإلحتمال
وإجراء ادلقارة بُت مبال  التعويضات واألقساط وفقا ذلذه القوانُت اإلحصائية، حيث تتوقف دقة ىذه 
النتائج اإلحتمالية )احتمال وقوع اخلطر والتنبؤ دببال  التعويضات ومن مث حساب األقساط( على عملية 

جمي  وعلى قانون األعداد الكبَتة، والذي مفاده أن األحداث سبيل إذل االنتاام كلما كار عدد االنتقاء والت
 الوحدات اليت سبت مالحاتها، وكلما كانت ىذه الوحدات أكثر ذبانسا.

ورفوة القول، صلد بأن الفكرة االجتماعية التضامنية للتأمُت القائمة على تعويض اخلسائر والتعاون 
تقرىا الشريعة اإلسالمية، وال يعٍت بأي حال من األحوال أن تكون ماررا  تقبل واالدخارواإلحتياط للمس

لشرعية التأمُت التجاري كعقد قانوين دلا ثبت من مفاسد وزلاورات يف الطبيعة القانونية بُت ادلؤمن 
ك وجب أن وادلستأمن، وما ترتب عنو من ربرمي ىذا العقد والوسيلة اليت تتحقق هبا ىذه الفكرة، لذل

 ىذه الشروط فيما يلي: صلملتتأسس ىذه األخَتة بشروط حىت ػلكم على شرعية الوسيلة والغاية معا و 
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نية التارع الزمة وضرورية لقيام العقد، وإذا كان اذلدف من التأمُت ؽلكن ربقيقو عن طريق التعاون  
 .معاوضة الماليةعقد ال، فال حاجة إذل ربقيقو عن طريق نية التبرعالقائم وادلنام على 

 وسنبحث يف ىذا ادلطلب العنارر التالية:
 

 الفرع األول: اإلطار القانوني للتفرقة بين عقد التأمين التجاري وعقد التأمين التكافلي 
 الفرع الثاني: اإلطار الشرعي والفقهي للتفرقة بين التأمين التشاركي والتجاري 
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 ين عقد التأمين التجاري وعقد التأمين التكافليالفرع األول: اإلطار القانوني للتفرقة ب
ومن ادلنطلق ادلفاىيمي سالف الذكر، صلمل أىم الفروقات بُت عقد التأمُت التجاري وعقد التأمُت 

 التكافلي التشاركي يف اجلدول ادلوارل:
 شاركيالقانونية بين عقدي التأمين التجاري والتأمين الت أىم الفروق :10 جدول رقم

 شاركيالتأمين الت التأمين التجاري   فرقةعنصر الت
المفهوم 
 القانوني

عقد معاوضة يلتزم بموجبو المؤمن أن يؤدي إلى 
المستأمن أو إلى المستفيد مبلغا معينا يسمى 
التعويض أو ايرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في 
حالة تحقق الخطر المؤمن ضده المبين في وثيقة 

يؤديو المستأمن يسمى التأمين، نظير مبلغ نقدي 
 القسط للمؤمن. 

عقد تبرع ينظم بين مجموعة من األشخاص للتعاون على 
تفتيت األخطار المبينة في العقد واالشتراك في تعويض 
األضرار الواقعة التي قد تصيب أحدىم أو بعضهم، وفقا 
للقواعد واألنظمة الداخلية المبينة في النظام العام 

ع أحكام الشريعة االسالمية للشركة وبما ال يتعارض م
"ىو اتفاق بين أشخاص يكونون معرضين ألخطار 
متشابهة على تالفي األضرار الناشئة عن تلك األخطار، 

 و ذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام بالتبرع." 
ة مالية يربط بين مصالح عقد معاوض طبيعة العقد

 المؤمن والمستأمن(.متعارضة)مصلحتي 
واساة وتعاون على البر يربط بين مصالح عقد تبرع وم

تجمعها طبيعة واحدة متوافقة، وما يشتمل عليو العقد من 
 الهبة بشرط العوض.

خصائص العقد 
 وشروطو

ُيجمع رجال القانون على أن عقد التأمين التجاري 
 يتميز بأنو:
 عقد معاوضة مالية فردي واحتمالي. 
 نية التبرع منعدمة. 
 عقد إذعان. 
 وغرر. عقد جهالة 
 ىناك شروط فاسدة كثيرة.  

في ظل ممارسة ىيآت الرقابة الشرعية لدورىا المنوط بها 
والتدقيق الفقهي لكل العقود  الشرعية في المراجعة

المبرمة وأعمال الشركة طبقا ألحكام الشريعة االسالمية، 
 فال مجال لوجود شروط فاسدة للعقد.

ستأمـن أو المستفيد المؤمن )شركة التأمين( والم أطراف العقد 
 طرفان مستقالن متعاوضان.

أعضاء ىيئة المشتركين )اتحاد صفتي المؤمن  
 والمستأمن(.

 تجتمع صفة المؤمن والمستأمن في كل عضو. 
شركة المساىمة  االمساىمون أو مؤسسو  

 ألعمال التأمين.
عبد اهلل الشبيلي، مقارنة بُت ناامي الوقف  يوسف بن - ،ود البعلي وآخرون، ادلرج  السابقعبد احلميد زلم -راج : المصدر: 

، اجلامعة اإلسالمية 2008عادلية عن التأمُت التعاوين من خالل ناام الوقف، مارس الندوة حبث مقدم للوالتأمُت التكافلي، 
 .03 :ماليزيا، صالعادلية 
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 التشاركيالمعاوضة بين التأمين التجاري والتأمين  أوال:
مُت التجاري اعتمدوا على عنصر ادلعاوضة يف قوذلم بعدم وجود فرق بينو إن بعضا شلن أجازوا التأ

وبُت التأمُت التعاوين فيما ؼلص بأن ىذا األخَت فيو معاوضة مثلو مثل معاوضة التأمُت التجاري، وقد نفى 
يف باب  معام العلماء ذلك من أن التأمُت التعاوين احلارل اليدخل يف باب ادلعاوضات ادلالية ااحمضة، وإظلا

 :1التارعات الدائرة بُت ادلعاوضات ادلالية ااحمضة، وأن مبال  التعويضات يف كليهما يف النقاط التالية
تتم ادلعاوضة ادلالية ادلشروطة يف التأمُت التجاري بُت طرفُت مستقلُت سلتلفُت من حيث  .1

وضة يف التأمُت بينما ادلعا الذمة ادلالية واحلقوق واإللتزامات علا الشركة وادلستأمنون،
فهي تتم بُت ادلشًتكُت ادلستأمنُت  - حتى وإن جازت تسميتها بمعاوضة - شاركيالت

سبلك األقساط عكس  أنفسهم، والشركة ليست إال طرفا مناما أو مديرا أو وكيال وال
التأمُت التجاري الذي سبلك فيو الشركة ادلساعلة األقساط، وبذلك فهي معاوضة حقيقية 

 أمُت التقليدي.ظاىرة يف الت
إذل أن تكون األقساط كبَتة ألن ادلبل  الصايف منها  جاىدةتسعى شركة التأمُت التجاري  .2

ادلارم يكون  ادلعاوضةعقد بعد اقتطاع ادلصاريف والتعويضات تعد رحبا خالصا ذلا، ف
تعتار الشركة وكيلة عن حساب التأمُت،  شاركيلصاحلها فقط، بينما يف التأمُت الت

يتبقى منها كفائض يكون حقا خالصا للمشًتكُت  د من األقساط، ألن كل ماوالتستفي
 ادلستأمنُت أنفسهم.

إن اذلدف األساسي لشركة التأمُت التجاري ىو ربقيق الربح من أنشطة التأمُت أوال، يف  .3
ليس من أىدافها ربقيق الربح من عمليات  التشاركي أو التكافليحُت أن شركة التأمُت 

إن رحت  –تها وإظلا ىي وكيلة فقط عن ادلشًتكُت. فالعالقة التعويضية التأمُت وأنشط
ىي بُت ادلشًتكُت ادلستأمنُت، بينما تكون العالقة واضحة  –تسميتها يف التأمُت التعاونية 

 ومباشرة بُت الشركة وادلستأمنُت يف التأمُت التقليدي.
الشركة ويندرج ضمن يف حقيقة األمر ليس ما يدفعو ادلشًتك من قسط يكون حلساب  .4

شلتلكاهتا وإظلا يدفعو حلساب التأمُت القائم على التارع الذي ىولو أيضا، فأموالو ىي أموال 
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ادلشًتكُت، يف حُت أن القسط ادلدفوع يف شركات التأمُت التجاري فهو ملك للشركة 
  وحدىا.

التشاركي أو د التأمين تأصيل عق -ثانيا: مواصفات العقد بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي
 -التكافلي

 
جاري على أنو عقد معاوضة،  بينما يورف عقد التأمُت التكافلي على أنو ورف عقد التأمُت التيُ 

، فمن أجل أن تكون عقود - بالرغم من أن فيو معٌت ادلعاوضة -من أنو عقد معاوضة  تبرع أظهرعقد 
 : 1ة التاليةالشرعيخالفات ادلعاوضة مباحة البد أن زبلو من ادل

 الربا بنوعيو ربا الفضل وربا النسيئة؛ .1
 الغرر وىو جهالة العاقبة؛  .2
 القمار وىو الًتدد بُت الغنم والغرم؛ .3
 أكل مال ادلسلم بغَت طيب نفس منو كما ىو احلال يف التأمُت اإللزامي؛ .4
 أكل أموال الناس بالباطل.  .5

 
 والتجاري  شاركيأمين التالفقهي للتفرقة بين التالفرع الثاني: اإلطار الشرعي و 

 
سعيا منا إلبراز احلكم الشرعي لعقد التأمُت يف الناام التقليدي، وربقيقا ألىداف البحث يف تبيان 

العقد وما ينطوي عليو من سلالفات شرعية، والورول إذل ري  شرعية لتحقيق اذلدف من  حقيقة ىذا
ئنا وفقهائنا ادلعاررين، ؽلكن إصبال ىذه ادلناظرة التأمُت مث التورل إليها بعد االجتهادات الفقهية لعلما

 الفقهية بُت الناامُت التأمينيُت يف اجلدول ادلوارل:
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 : التفرقة الشرعية بين التأمين التقليدي والتأمين التشاركي11جدول رقم 
 

 التأمين التكافلي أو التشاركي التأمين التقليدي عنصر المناظرة
ر والجهالة وىو كثير مؤثر في الغر   المخالفات الشرعية

سائر المعاوضات المالية ويفسدىا، 
وىي باطلة قياسا علي عقد البيع الذي 
ورد النص بتأثير الغرر فيو ويتعلق الغرر 
)كما سبق اإلشارة إليو( بحصول 
العوضين )مبلغ التأمين والقسط( 
ومقدارىما باإلضافة إلى الغرر في 
األجل كما ىو الحال في التأمين 

لعمري أوالتأمين على الحياة، وبذلك ا
 فال تدعو إليو الحاجة.

 الربا وأكل أموال الناس بالباطل.   

الغررال يؤثر في عقود التبرعات فهو  
 مغتفر.

تتحمل ىيئة الرقابة الشرعية مسؤولية  
احتمال وجود مخالفات شرعية 
سواءا تعلق األمر بأعمال التأمين 

فات )وثائق التأمين( أو بإدارة التوظي
المالية في الشركة  باعتبار أن ىذه 
األخيرة تلعب دور المستثمر 
المؤسسي القائم على أساس النظام 

 التشاركي.

حرام باتفاق أكثر المجامع الفقهية واألغلبية  الحكم الشرعي
الكثيرة من العلماء والفقهاء في أكثرية 

 المنتديات الفقهية.

 يعد البديل الشرعي باجتهاد الفقهاء وىو
 حالل باتفاق المجامع الفقهية وأغلبية العلماء.

نظائره من تصرفات 
 الشرع

ليست لو نظائر أو أشباه في الفقو االسالمي، 
وكل األشباه التي أوردىا مجيزوا التأمين كلها 
مردودة شرعا وذلك النتفاء علة القياس بين 

 المقيس والمقيس عليو.

 من بين نظائره في الفقو مايلي:
 مين في الزكاة.سهم الغار  
وجوب الدية على العائلة في القتل  

 الخطأ.
 إجماع الفقهاء على جواز الكفالة. 
في الشريعة  االحتياط للمستقبل 

 .اإلسالمية
مالئمتو لمقاصد الشريعة وسياساتها  

 الشرعية. 
 

 .95، ص: : من إعداد الباحثة باإلعتماد على: عبد احلميد زلمود البعلي وآخرون، ادلرج  السابقالمصدر
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 أوال: تطبيق نظام التأمين التشاركي وفق صيغة اإللتـزام بالتبرع والهبة بشرط العوض
 على صيغة اإللتزام بالتبرعالتشاركي تأصيل التأمين  .1

يقوم عقد التأمُت التكافلي التشاركي على مبدأ التارع الذي يتأسس على ادلعونة والرفق وادلنحة من 
بل بينما يقوم التأمُت التجاري على ادلعاوضة اإلتفاقية بُت قسط طرف آلخر بدون عوض أو مقا

التأمُت ومبل  التأمُت واليت تعٍت عند الفقهاء: ادلبادلة بُت عوضُت،  فعقود ادلعاوضات ضرب من 
 .1التمليكات اليت تقوم على إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بُت العاقدين

 التبرع تعريف -أ 
يقوم عليها التأمُت التعاوين تقضي أن تصرف اإلنسان يف خالص حقو دون  إن نارية التارع اليت

مساس حبق غَته بال يتوقف على إرادة غَته وعلى ذلك يتم التارع يف ىذا احلالة بإرادة التارع وحده أي 
"إن  بإرادتو ادلنفردة غَت أن ىذا التارع ليس إال عهدا أو عقدا بادلعٌت العام وعلى ىذا األساس قال مالك:

اذلبة تنعقد باالذباه والقبول وذبار على القبض كالبي  سواء فإن تأي ادلوىوب لو عن طلب القبض حىت 
 2أفلس الواىب أو مرض بطلت اذلبة لو وإن باع الواىب تفصيل: ن علم فتوايت دل يكن لو إال الثمن"

 "تمليك مال في الحال بدون عوضكما تعرف التارعات على أهنا " 

 ؟عقود التبرعلماذا  -ب
ن عار اجملام  وادللتقيات العلمية والفقهية يف اغلاد ناام تأميٍت شلثل يف عقد اجتهد الفقهاء ادلعاررو 

: "يغتفر في يتفق م  مقارد الشريعة اإلسالمية وسبخض عن ىذه اإلجتهادات اتفاقهم على قاعدة مفادىا
ية على أساس التبرعات أكثر تحمال ال يغتفر في المعاوضات" ذلك أن العقود المبن التبرعات ما

 للجهالة والغرر.
وإذا كان التارع ىو أساس شلارسة ناام التأمُت  انتفت عنو ااحماذير السابقة الذكر فال يصبح التأمُت 
يف ىذه احلالة معاوضة ألن ادلستأمن متارع، فهو منتف  بتارعو بغض النار عن حصول التعويض أو عدمو. 

تسامح، ومبٌت ادلعاوضات الرحبية ىو ادلشاحة، فإذا انتفت ادلشاحة انتفت ادلفاسد فمبٌت البتعاون ىو ال
 .3ادلرتبطة بو كالغرر واجلهالة وأكل ادلال بالباطل
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 1على صيغة الهبة بشرط العوض التشاركيمين تأصيل التأ .2
 .قيل إن اذلبة بشرط العوض )ىبة الثواب( ىبة ابتداء وبي  انتهاء احلنفية:عند  - أ

عُت سواء أكان بعوض أو بال احلارل أن ادلعتار يف اذلبة سبليك ال" :عابدين قال ابن - ب
أن اذلبة بشرط العوض رحيحة فليس عدم العوض شرطًا يف ربقيقها فمعناه أن  عوض..

.. أي ىي كائنة بال شرط عوض على معٌت أن العوض وال يشًتط فيو العوضاذلبة تتحقق 
 ."فيها غَت مشروط خبالف البي 

ية : اذلبة بشرط الثواب )العوض( تصح عند مالك وأرحابو سواء أكان العوض ادلالك - ت
 معلوماً ومسي وقت العقد أم رلهواًل ، وىذا جائز رحيح على الرأي ادلعتمد يف ادلذىب.

أم ال.. أما إذا كان الثواب غَت  يءمنهما سواء أقبض ادلوىوب لو الش فالعقد الزم لكل - ث
 ال بقبض الشئ ادلوىوب .معُت فال يلزم العقد الواىب إ

 
بين عقدي التأمين التجاري والتأمين واإلداري للتفرقة  والقانوني المطلب الثاني: اإلطار التنظيمي

 التشاركي
إن ناام التأمُت التشاركي إظلا يقوم على رلموعة عقود وعالقات مركبة تتداخل فيها الصي  

، وسنارز ىذه األطر توافق وأحكام الشريعة اإلسالميةالتنايمية والعالقات القانونية وادلقارد على ضلو ي
 : يتور اآللقانونية بشئ من التفصيل يف ااحمالتنايمية وا

 
 القانوني لشركات التأمين التشاركي الفرع األول: الوضع

بصفة إن الشكل القانوين لشركات التأمُت التكافلي يعد زلل إشكال وجدل كبَت بُت الفقهاء، و   
، ذلك أن للوض  القانوين من حيث أو حساب ىيئة ادلشًتكُت ملكية صندوق التكافلإشكالية خارة 

شكل الشركة قانونيا ومن حيث ادللكية ومن حيث وجود رأس ادلال جوانب عدة وأضرب متعددة وآراء 
 متباينة بعضها شلا اتفق عليو العلماء وادلمارسون ألعمال التأمُت التشاركي، بينما ىناك بعض اإلشكاالت

ُت ـكبنوع العالقة الفقهية بُت ادلشًت  تزال زلل جدل واختالف كبَت بينهم واليت زبتص أساسا اليت ال
 الصندوق التكافلي وشكل العقد التأميٍت.و 
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ويكاد يكون اإلتفاق واقعا بُت الفقهاء حول مسألة استقاللية حساب ادلشًتكُت عن حساب 
، من حيث سبتعو بذمة مالية - بة أو وكالة بأجر أو وقفامضار  -الشركة ادلديرة أيا كانت ريغة اإلدارة 

 مستقلة ينتج عنها ربملو التزامات وامتالكو حلقوق على الرغم من أنو يف كثَت من التطبيقات احلالية ال
م بإدارتو حسب و يتمت  بالشخصية اإلعتبارية وال الكيان القانوين ادلستقل عن الشركة، بل أن الشركة تق

، على عكس التطبيق المحاسبي حسابا مستقال لدى إدارة الشركةذكورة سابقا بورفو إحدى الصي  ادل
( عن حساب تفصل على اإلطالق حساب التأمين )األقساط لشركات التأمين التجاري التي ال

 .المساىمين
 أما اجلوانب ادلختلف فيها فهي متعلقة بعالقة ادلشًتكُت هبذا الصندوق، حول تباين آراء العلماء يف
مسألة التخريج الفقهي دللكية الصندوق وما إذا كان ادلشًتكون ذلم احلق يف ملكية الصندوق باعتبار أن 
األموال اجملمعة فيو يكون مصدرىا اإلشًتاكات ادلدفوعة من قبلهم، وىل يًتتب على دف  اإلشًتاكات 

 ؟.ملكية مشًتكة حلملة الوثائق
 :1اءوقد وق  اإلختالف بُت الفقهاء على عدة آر 

 أي أن ما  "التبرع" ىي التشاركيإن القاعدة األساسية واليت انبٌت عليها التأمُت  الرأي األول: 
شبنا يف عقد بي ،  على أساس ادلعاوضة وال يدفعو ادلشًتك إذل الصندوق يكون على أساس التارع ال

و يف وجود الغرر الغَت حيث أن التارع يعد أحد ادلعادل اجلوىرية اليت استند عليها العلماء دلشروعيت
مفسد للعقد، وإال كيف ؽلكن القول بأن الغرر غَت مفسد للتأمُت التكافلي بدون أن تتحول 

وإذا كان التارع ىو  العالقة التعاقدية فيو من ادلعاوضات إذل التارع واإلحسان والتعاون عللى الار.
ن يصدق ذلك على إشًتاكات غلب عليو وعطاء بال مسألة فهل ؽلكن أ تفضل من اإلنسان دبا ال

 التأمُت التكافلي؟.
ويف ىذا الصدد، كثرت االنتقادات واإلعًتاضات حول ىذا التصور وخارة اعًتاضهم 

فهو  -يعطي من غَت مسألة غلب عليو وال حول مسألة مهمة وىي أن ادلشًتك ال يتارع دبا ال
أمينية يلزم عليو مقابال ماليا ، حيث أن طلبو للتغطية الت-يكون عن قضية التارع بذلك أبعد ما

 ، إذ أن حقيقة مايدفعو ادلشًتك ىو مقابلوادلتمثل يف مبل  اإلشًتاك ادلدفوع على سبيل الوجوب
 مبل  التعويض إن حدث الضرر. اللتزام الشركة بدف  
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يقوم على أساس التارع وإظلا ىو شركة بُت  بينما فئة أخرى تصورت أن رندوق التكافل ال
اتفقوا فيو على دف  مبل  غلري استثماره مث غلري من األموال فيو تعويض من يق  عليو  ادلستأمنُت

، وإن كان مًث تارع كمستثمرينالضرر منهم، فالصندوق ملك للمشًتكُت على سبيل الشركة بينهم 
 فهو دببل  التعويض دلن وق  لو ضرر منهم.

إذل الصندوق ولكنو من جنس "ىبة  وىو أن مبل  اإلشًتاك ىو ىبة من ادلشًتك الرأي الثاني: 
فجعلها وقد اختلف الفقهاء يف ىبة الثواب  -الثواب " ال التارع ااحمض، وال ادلعاوضة ااحمضة

بعضهم عقد معاوضة وأجرى عليها أحكام البي ، وجعل بعضهم ىبة الثواب يف مرحلة متوسطة 
 . -ابُت اذلبة لغَت الثواب والبي  ولذلك جعلوا ذلا أحكاما خارة هب

وجدير بالذكر أن ذلذا التخريج الفقهي للعالقة بُت ادلشًتكُت والصندوق أعلية بالغة ومناط 
دام أن حرمة التأمُت التجاري قائم  احلكم الشرعي للتأمُت والورول إذل ربقيق مشروعية التأمُت ما

 أساسا على أنو عقد معاوضة فيو غرر وجهالة مفسدان لو.
لتأمُت جبمي  روره باعتباره ذو طبيعة احتمالية، فاإلجتهاد يف دام أن الغرر مصاحب ل وما

تأسس على ربويل العالقة بُت ادلشًتكُت والصندوق من رلال ربقيق  ناام تأميٍت مشروع ي
  تفق عليو صبهور الفقهاء.ا ادلعاوضات إذل رلال التارعات حسب ما
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 بين التأمين التقليدي والتأمين التشاركيأىم الفروق التنظيمية واإلدارية : 12جدول رقم 
 التأمين التكافلي أو التشاركي التأمين التقليدي عنصر التفرقة

المفهوم التنظيمي 
 واإلداري

اتفاق بين المؤسسين بما يستثمرونو فيها من 
عملهم وأموالهم وأموال شركة محدودة أو 
مفتوحة تساىم معهم ولهدف أولي ىو تحقيق 

يتم بصفة رئيسية بالتخطيط األرباح، والذي 
الفوائض من وراء الفروق بين مجموع لتحقيق 

ومجموع تكاليف تغطية أقساط المستأمنين 
الحوادث عليهم في إطار قانوني معين وفي حقل 

 معين من حقول اإلقتصاد.

اتفاق بين شركة التأمين اإلسالمي باعتبارىا ممثلة 
)حساب التأمين أو صندوق  لهيئة المشتركين

)شخص طبيعي  ين في التأمين ـ( وبين الراغبتأمينال
( على قبولو عضوا في ىيئة المشتركين أو قانوني

( على سبيل وم )القسطـوالتزامو بدفع مبلغ معل
التبرع بو وبعوائده لصالح حساب التأمين على أن 
يدفع لو عند وقوع الخطر طبقا لوثيقة التأمين 

 .واألسس الفنية والنظام األساسي للشركة
لرأس مال الشركة وظائف شركة مساىمة )  الشكل القانوني

 (حاسبية ومالية بين الغنـم والغرمم
شركة مساىمة بالشكل القانوني الحديث  -

ابة للمتطلبات القانونية ـون استجـيؤسسها المساىم
 رعية وجودىا وإلشهارىا. ـلش

الهدف من قيام 
 الشركة

لباعث والغاية األساسية من قيام ىذا النوع من ا ىدفها األصلي واألول ىو اإلسترباح.
التأمين ىو تجنب المحظورات والمفاسد الشرعية 
للتأمين التجاري والتعاون وتوفير عامل األمن 
واإلحتياط للمستقبل على أساس التبرع، وإن ُوجد 
ىدف الربح من العمليات اإلستثمارية القائمة على 

 أساس المشاركة.  
  

علي زلي الدين القره داغي، التأمُت التعاوين ماىيتو  -، 69 :يوسف بن عبد اهلل الزامل، مرج  سابق، ص -راج : المصدر: 
 .16 ، ص:2009التعاوين، الرياض،  لتقى التأمُتحبث مقدم دلوضوابطو ومعوقاتو، 
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 ن التكافليالمطلب الثالث: اإلطار المحاسبي والمالي للمناظرة بين عقدي التأمين التجاري والتأمي
قبل اخلوض يف أىم الفروقات يف األطر ااحماسبية وادلالية بُت ريغيت التأمُت التقليدي والتأمُت 

 ملخصة يف اجلدول ادلوارل: ،لية التأمينية بُت كل من العقدينعنارر العم أن نبُتالتشاركي، حسبنا أوال 
 

 عناصر العملية التأمينية: 13جدول رقم 
 

عناصر 
العملية 

 ينيةالتأم

 التأمين التشاركي التأمين التجاري التقليدي

  الخطر  -1
المؤمن 

 ضده
 
 
 
 
 
 
 
 

إن األخطار القابلة للتأمين وفقا للشروط الواجب توافرىا في 
، تراعي معطيات قانون االحتماالت 1الخطر المؤمن ضده

بـو  وقانون األعداد الكبيرة وىو المبدأ األساسي المعمول
في شركات التأمين التجاري لصحة العملية التأمينية ولتعظيم 

 مكاسبها.
يعرف على أنو: "احتمال وقوع فالخطر في مجال التأمين 

حدث معين مستقل عن إرادة أحد الطرفين والذي يمكن أن 
 .2يسبب خسارة مادية أو ضرر لشيء معين"

 
ين، ىو مبلغ من المال يتفق عليو طرفا عقد التأمالقسط: 

يدفعو المستأمن إلى المؤمن، مقابل تعهد األخير بدفع مبلغ 

إن القضية الجوىرية لهذا النوع من التأمين 
ىي تفتيت األخطار والتعاون في تحًمل 
التبعات المالية الناجمة عن حدوث األخطار 

 واألضرار لكل عضو في ىيئة المشتركين.
 
 
 
 

اإلشتراك: وىو المبلغ المالي الذي يدفعو 
 على سبيل التبرع ركة التأمينالمشترك إلى ش

مقابل حصولو على وثيقة تأمين واشتراكو مع 
                                                 

1

2 Théodore Corfias, Assurance vie: technique et produits, éd L’ARGUS de l’assurance, Paris, 

2003, p 39.  
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 القسط -2

 أو اإلشتراك

 من المال إلى المستأمن عند تحقق خطر أو حادث معين.
ويتكون القسط اإلجمالي من القسط األساسي أو قسط 
الخطر أي التكلفة اإلحتمالية للخطر المؤمن ضده مضافا 

 .إليها التحميالت التجارية والمصاريف اإلدارية والرسوم
القسط اإلجمالي= القسط األساسي+ التحميالت + 

 .المصاريف اإلدارية+ المصاريف الملحقة + الرسوم
ويتحدد القسط على أساس الخطر المؤمن ضده من حيث 
درجة احتمال وقوعو ودرجة جسامتو، ومن ناحية مبلغ 

بأن حساب التأمين المؤمن بو ومدة التأمين، ومنو يتضح 
ن سعر الفائدة عنصر ومنو فإ القسط يدخل فيو الربح،

 مكون لتحديد القسط. 
 

بقية حملة وثائق التأمين في الحماية والتغطية 
  .التأمينية

ال يعتبر الربح عنصرا أصيال ومقصدا أساسيا 
في التأمين التشاركي، وال وجود لسعر 

 الفائدة في حساب اإلشتراك.
 

مبلغ  -3
 التأمين

شركة التأمين( بدفعو إلى ذي يتعهد المؤمن )ىو المبلغ ال
 المستأمن أو إلى المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن ضده. 
فقد يكون أقل أو أكبر من الضرر الحاصل، حيث أنو يقوم 
على الصفة التعويضية في تأمينات األضرار في حين يقوم 

 على الصفة التعاقدية في تأمينات األشخاص 

الحاصل، ويراعى يكون ىدفو جبر الضرر 
في تقدير قيمة األشياء المؤمن عليها القيمة 
السوقية لها قبيل وقوع الخطر، حيث ال 
يؤخذ فيو بقاعدة أقل القيمتين من مبلغ 
التأمين وقيمة الضرر وال بقاعدة النسبية 

مبلغ التعويض يساوي نسبة ماتحقق من )
الضرر إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن 

  (عليو
 

 :من إعداد الباحثة باإلعتماد على در:المص
 .66 :سليمان بن ابراىيم بن ثنيان، مرج  سابق، ص  
 .175 :عبد احلميد زلمود البعلي وآخرون، مرج  سابق، ص 
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بُت التأمُت التقليدي والتأمُت يف التطبيقات العملية كثَتة بُت الناام ااحماسيب وادلارل  وىناك فروق
  ها بإغلاز يف اجلدول ادلوارل:سنعرض التشاركي

 : الفروق المحاسبية بين التأمين التقليدي والتأمين التشاركي14جدول رقم 
 التأمين التشاركي التقليدي التأمين التجاري عنصر التفرقة

عادة ما يكون للشركة حسابا واحدا  اتالحساب
مشتركا ألعمالها وىي الحسابات 

من المتعلقة بأنشطة الشركة المخططة 
قبل مجلس اإلدارة من أجل تحقيق 
أىداف المؤسسين أو المساىمين 
االسترباحية بالدرجة األولى،  وبالتالي 
فهناك طرف واحد فقط من لو مصلحة 

 استرباحية وىو المؤمن.  

خالفا للمقصد اإلسترباحي لنشاط التأمين التجاري فإن ىناك حسابان 
 منفصالن لشركة التأمين التشاركي وىما:

 ب ألموال وإلدارة أعمال التأمين والمتمثل أساسا في حسا
 ىيئة المشتركين والعوائد المتأتية منو.

  أما الحساب اآلخر فهو متعلق بأموال المساىمين أو حملة
 الوثائق المالية.

وىذا االنفصال في الحسابين ينجم عنو أن رأس مال المساىمين 
شتركين أما عن اليتحمل خسارة وال ينال ربحا من حساب ىيئة الم

جد( في نهاية الدورة التأمينية فإنو يعتبر حقا الفائض التأميني )إن وُ 
خالصا لحساب ىيئة المشتركين )حملة وثائق التأمين(، فيتم التصرف 
فيو وفقا لمصلحتهم وخططهم كل حسب نسبة اشتراكو ، أما األرباح 

مثلة في المتأتية من التوظيفات المالية وفق الصيغ اإلسالمية والمت
المضاربة أو المشاركة وغيرىا فإنو يتم التصرف فيها وفق قوانين ىذه 
الصيغ التوظيفية، على أساس أن مجلس اإلدارة أو القائمين على 
 إدارة العمليات اإلستثمارية والتوظيف المالي يمثل طرف "المضارب".

 .176 :عبد احلميد زلمود البعلي وآخرون، مرج  سابق، ص المصدر:

 عليو، ؽلكن التورل إذل النتائج التالية: اءوبن

الهيكلية األسس يف  التقليدي التجاريالتأمُت عن ؼلتلف التأمُت التكافلي التشاركي   -1
     التجاري، فإنو بذلك بديل راحل للتأمُتوالهدف والغاية والشكل والموضوعوالشرعية 

لفات الشرعية التصاذلا من ادلخاتو الذي ال يصلح تنقي  -حسب آراء معام الفقهاء  -
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باألساس الذي يقوم عليو وتغلغلها يف مكوناتو ادلختلفة، وعليو فإن ىناك حقيقة غلب التأكيد 
عليها وىي أن رناعة التأمُت يف الواق  غلب أن تأخذ يف حساباهتا العالقة بُت ادلؤمن رلموع 

م عقود التأمُت م  مستأمن ادلستأمن وىو ما يعار عنو بقانون األعداد الكبَتة، فادلؤمن ال يار 
واحد، وال م  عدد قليل من ادلستأمن، ولكنو يف احلقيقة يارمو م  عدد كبَت جدا منهم عقود 

، ولكنو يف احلقيقة يارمو م  عدد  نُتالتأمُت م  مستأمن واحد، وال م  عدد قليل من ادلستأم
دقيقة عملية توزي   حصائيةوإبعد ذلك عن طريق عمليات حسابية  كبَت جدا منهم مث يتوذل

ق الوعي التأميٍت بالطرق الشرعية والعمل على تطويره شلا يتطلب العمل على خل األخطار،
 باستمرار. وتنميتو

ىو تارع زلض منو ذليئة ضرورة النص يف عقد التأمُت على أن ادلبل  الذي يدفعو ادلشًتك   -2
 ادلشًتكُت؛

 كل عضو من أعضاء ىيئة ادلشًتكُت مؤمن ومستأمن؛ -3
إضافة الشروط اليت تبُت بدقة الفروق اجلوىرية بُت التأمُت التقليدي والتأمُت التشاركي وادلتمثلة  -4

 يف:
شرط ادلشاركة يف الفائض الذي ؼلول ذليئة ادلشًتكُت احلق يف احلصول على نسبة من  - أ

 الفائض الناتج خالل الدورة ادلالية.
 مية.شرط إستثمار فائض األرباح وفق ري  اإلستثمار اإلسال - ب
شرط التخصيص الذي يلزم الشركة ادلضاربة دبطالبة حاملي وثائق التأمُت دبقدار نصيبهم  - ت

يف اخلسارة الزائدة على األقساط ادلدفوعة يف حالة حدوث عجز يف سداد التعويضات ودل 
 تكف مبال  األقساط لإللتزام بدف  ىذه التعويضات.
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 األول الفـصـل ةـخالص
 

التأمُت ناام ُت كل من الفروقات اجلوىرية ب ؽلكن أن طللص إذل أىمربليلو سابقا،  على ضوء ما مت
 :الناام التقليدي فيما يلي التكافلي التشاركي و

إن اذلدف األساسي يف شركات التأمُت التجاري ىو اإلسًتباح من من حيث الهدف:  .1
تثمرين يف نشاط عمليات التأمُت نفسها، ويعتار الربح حقا خالصا للمؤسسُت أو للمس

التأمُت لذلك فهي رباول دوما اإلستفادة القصوى من مبال  األقساط باعتبارىا تدخل يف 
وىذا حسب شلارساهتا العملية حاليا على الرغم من أن يف الفكر الغري نفسو ال  ملكها

يوجد إصباع حول ربول النشاط التأميٍت إذل نشاط اسًتباحي. ففي الواليات ادلتحدة 
وال يزال ساريا حىت يومنا  - 1869كية ردر حكم من ااحمكمة الفدرالية سنة األمري
ؽلن  تصنيف التشاط التأميٍت كنشاط ذباري. ىذا يعٍت أن فقهاءنا أرابوا يف  -ىذا

اجتهادىم إخراج التأمُت من دائرة ادلعاوضات ألن النشاط التأميٍت باألساس )حىت يف 
ذباري. فقضية التكييف الفقهي أو الشرعي قد الفكر الغري( ىو نشاط تضامٍت وليس 

 زبتلف حوذلا اآلراء لكن غلب يف كل احلاالت عدم التخلي عن فكرة التضامن
(Mutualisation des risques)  أما أو إغلاد منفذ للمعاوضة بادلعٍت التجاري ،

أو  اذلدف من التأمُت التشاركي فهو التعاون والتكافل سواء كان ذلك من خالل التارع
تدخل يف  الوقف، وال هتدف إذل ربقيق الربح من التأمُت نفسو، ألن األقساط ال

 .ملكيتها
تعد الشركة ادلنامة للتأمُت التجاري طرف  من حيث الجهاز التنظيمي والتأسيسي: .2

أريل تؤسس بامسها برأس مال معُت، حيث تتحمل ادلسؤولية الكاملة والتزاماهتا ذباه 
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ىيئة  ة يف التأمُت التشاركي فهي عبارة عن وكيلة أو مضاربة حلسابادلستأمنُت، أما الشرك
 .ادلشًتكُت أو للصندوق التشاركي

يورف عقد التأمُت التجاري على أنو عقد معاوضة يغلب  من حيث مواصفات العقد: .3
أًرل الفقهاء التامُت التكافلي يف دائرة عقود التارع ادللزم أو عليو الغرر واجلهالة، بينما 

 ة بشرط العوض.اذلب
ىناك عقود متعددة من شأهنا تنايم وربديد العالقات يف  من حيث العالقات التعاقدية: .4

 شركات التأمُت التكافلي وىي: 
 عقد الوكالة بأجر بُت الشركة وىيئة ادلشًتكُت؛ 
 عقد ادلضاربة الستثمار أموال حساب التأمُت؛ 
 عقد اإلجارة بُت الشركة وأعضاء اإلشًتاك. 

دامت األقساط يف شركة التأمُت التجاري  مالكية األقساط وعوائدىا: من حيث م .5
يتها، فحتما العوائد ادلتأتية منها تعتار كذلك ملكا ذلا، يف حُت أن الشركة ملكتدخل يف 

يف التأمُت التشاركي ال تتملك األقساط وإظلا تصبح ملكا حلساب التأمُت كما أن صبي  
ة ادلشًتكُت، بينما الشركة تأخذ نسبة زلددة من عوائدىا تدخل يف ملكية رندوق ىيئ

 الربح كمضارب فقط.
ىناك حسابُت منفصلُت فصال  :حيث التسجيل المحاسبي ومكونات الذمة الماليةمن  .6

اإلشًتاكات، وعوائد لتأمُت أو وعاء ىيئة ادلشًتكُت )تاما، أحدعلا يتعلق حبساب ا
(، واحلساب الثاين يتمثل يف حساب غنمعويضات وادلصاريف، والغرم والاإلستثمارات، والت

ادلساعلُت أو حساب الشركة الذي ىو وعاء ألمواذلا وعوائدىا ونسبتها من أرباح ادلضاربة 
، أما الشركة يف التأمُت التجاري فتحتوي على حساب واحد فقط إن وجدت والتزاماهتا

  جاري من:. وتتكون الذمة ادلالية لشركة التأمُت التوىو حساب الشركة ادلؤمنة
 رأس المال المدفوع ؛ .1
 عوائد رأس المال؛ .2
 األرباح التأمينية المتحققة؛ .3
 التعويضات المستحقة؛ .4
 المخصصات أو اإلحتياطيات. .5
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 ُت منفصلتُت علا:ـبينما تتكون الذمة ادلالية يف شركات التأمُت التكافلي من ذمت              

 واليت تتكون من:  ذمة الشركة، 
 إلشهار الشركة؛ رأس ادلال ادلدفوع -1
 عوائده ادلشروعة؛ -2
 ادلقتطعة من عوائد استثمار أموال ادلساعلُت؛ اإلحتياطات -3
 األجرة اليت حصلت عليها الشركة مقابل إدارهتا حلساب التأمُت؛ -4
 نسبتها من أرباح ادلضاربة. -5
 : وادلكونة من:ىيئة المشتركينذمة  

 اشًتاكات التأمُت؛ -1
 العوائد ادلتأتية من اإلستثمارات؛ -2
 اإلحتياطيات وادلخصصات التقنية.  -3

دبا ويكون حساب ىيئة ادلشًتكُت ىو ادلسؤول الوحيد عن صبي  ادلصاريف ادلتعلقة بأنشطة التأمُت 
 يف ذلك التعويضات.

يف التأمُت التكافلي، كل من ادلؤمن وادلستأمن علا طرف من حيث أطراف التعاقد:  .7
التجاري  تو، عكس ذلك يف التأمُتواحد، فكل مشًتك ىو مؤمن ومستأمن يف الوقت ذا

 ( طرفا مستقال عن ادلستأمن أو طالب التأمُت.الذي يكون فيو ادلؤمن )الشركة
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 الفصل الثاني تمهيد
 

 أحكامها الفقهية وضوابطها الشرعيةتحديد العالقات المالية والتعرف على دلا كاف موضوع 
من القضايا اجلديرة بالتحليل الفقهي ُب ظل افتقار وخلو شركات التأمُت التشاركية إذل مرجعية فقهية 
لطبيعة العالقات التعاقدية ادلركبة وذات الطبيعة ادلزدوجة بُت ىيئة ادلشًتكُت وادلساعلُت، ودلا يعًتي ىذه 

ذل جًدهتا ُب التطبيقات ُب حدودىا وتكييفها ُب الفقو اإلسالمي بالنظر إ العالقات التعاقدية من تداخل
يت طورىا الفقو اإلسالمي ادلعاصر، كما للعمل التأميٍت اإلسالمي وكوهنا من اإلجتهادات الشرعية الاجلارية 

تزاـ بأحكاـ أف انتشار ظاىرة ربوؿ العديد من ادلؤسسات ادلالية التقليدية من تطبيقاهتا الوضعية إذل اإلل
الشريعة اإلسالمية، غلعل من الضرورة دبكاف تقدمي بياف تفصيلي فقهي آللية الصناعة التأمينية التشاركية 
دوف الوقوع ُب تطبيقات مشاهبة ألعماؿ التأمُت التجاري احملـر واإلسًتشاد هبذه التفصيالت والتعمق 

ة والعمل على تفعيل كل اسًتاتيجيات النمو الفقهي ألشكاؿ ىذه العالقات ادلؤسسية لتطوير ىذه الصناع
 والتوسع ذلذه ادلؤسسات.

ُب سلتلف التجارب اليت خاضها العمل  –يقـو اجلهاز التنظيمي ادلعموؿ بو ُب شركات التأمُت 
ازدواجية على عالقات مالية مركبة تكمن ُب  -التأميٍت التشاركي واخلطى الطموحة ادلتعلقة بتنظيمو وتطويره

من جهة والعالقة التكافلية التشاركية من جهة أخرى، سنحاوؿ إبرازىا بشيء من العالقة الربحية التجارية 
 التفصيل ُب سلتلف زلاور ىذا الفصل.

ُب شركات التأمُت  العالقات التعاقدية والماليةوبغية استيفاء صبيع ادلضامُت ادلتعلقة بتبياف   
 سمة إذل ادلباحث التالية:التشاركي، جاءت الدراسة مق

 
 

 ( )المشتركين لعالقة حملة وثائق التأمين المرجعية الفقهيةالمبحث األول: 
 التشاركي وعالقة ىيئة المساىمين بصندوق المساىمين بالصندوق التكافلي 

 المبحث الثاني: عالقة حملة األسهم بالصندوق التشاركي
 شركات التأمين التشاركيصيغة الوقف وتطبيقاتها في المبحث الثالث: 

 –مدخل مقارن  -المبحث الرابع: الزكاة واألنظمة التأمينية الحديثة
 المبحث الخامس: اإلطار المؤسساتي لتطبيق التأمين التشاركي
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 بالصندوق التكافلي  (حملة وثائق التأمين )المشتركين المبحث األول: المرجعية الفقهية لعالقة
 المساىمين بصندوق المساىمينالتشاركي وعالقة ىيئة 

 
مشاركة إف جوىر العالقة اليت ربكم ىيئة ادلشًتكُت باإلدارة أو بالصندوؽ التكافلي ىي عالقة 

شلا غلعلها من أبرز العالقات ادلالية اليت سبيز نظاـ التأمُت التشاركي عن النظاـ التقليدي  تكافلية غير ربحية
فل وإحساف وتعاوف ومشاركة ُب ترميم األضرار الواقعة على أحد للتأمُت دبا ربملو ىذه العالقة من تكا

 ادلشًتكُت.
عليو ؽلكن تصوير العالقة ادلؤسسية ادلوجودة بُت ىيئة ادلشًتكُت بإدارة الشركة وتكييفها  وبناء

 الفقهي كما يلي:
 

 ين بالصندوق التشاركيأمعالقة المؤسسية لحملة وثائق التالمطلب األول: ال
 الثاني: العالقة المؤسسية لحملة األسهم بصندوق المساىمينالمطلب 

 
 

 مين بالصندوق التشاركيألعالقة المؤسسية لحملة وثائق التالمطلب األول: ا
 سنبحث ُب ىذا ادلطلب العناصر التالية:

 
 الفرع األول: الرؤية العملية لعالقة حملة وثائق التأمين بالصندوق التكافلي التشاركي 
  الثاني:  تكييفها الفقهيالفرع  

 الفرع األول: الرؤية العملية لعالقة حملة وثائق التأمين بالصندوق التكافلي التشاركي
بغية ربقيق اذلدؼ التكافلي التشاركي الذي وجدت من أجلو الشركة ينبغي على ادلشًتؾ دفع 
اشًتاؾ التأمُت بصفتو أحد أعضاء التشارؾ متربعا أو واىبا إياه للصندوؽ التكافلي هبدؼ التعاوف ُب 

شًتاؾ عن الذمة تعويض ادلتضررين من رلموع ادلشًتكُت، ودبجرد اإللتزاـ بالدفع تنفصل وتتحوؿ ملكية اإل
ادلالية للمشًتؾ إذل ملكية الصندوؽ التشاركي أو اإلدارة القائمة على تنظيم العمل التأميٍت أو إذل ادلصلحة 

ادلطالبة دببلغ اإلشًتاؾ باعتباره قد أصبح من احلسابات ادلؤسسية  والغايات التكافلية. فال ػلق للمشًتؾ 
 للصندوؽ.
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 الفرع الثاني: تكييفها الفقهي
ضوء ادلنطلق السابق اللتزاـ ادلشًتؾ بدفع اإلشًتاؾ لصاحل صندوؽ ادلشًتكُت، فإف التكييف  ُب

" عقد الهبة " والتي تعد من عقود التبرعات الفقهي األمثل وفقا خلصائص تلك العالقة ادلالية يتمثل ُب 
هدؼ التعاوف والتعليل الفقهي على ذلك ىو أف دافع اإلشًتاؾ يستالمعروفة في الفقو اإلسالمي، 

يقصد من وراء ىذا  والتكافل مع أعضاء التشارؾ دلواجهة األخطار احملتمل وقوعها، ذلك أف ادلشًتؾ ال
اإلشًتاؾ اإلسًتباح وادلتاجرة، وإظلا غاية مقصده التعاوف على الرب واإلحساف ومشاركة إخوانو من ادلشًتكُت 

 بأحدىم.من شأهنا أف ترفع الغنب والضرر واخلطر الذي قد ينزؿ 
ػلق لو ادلطالبة بالرجع فيو، وذلك للنهي الصريح عن العود  الباإلضافة إذل أنو حُت يدفع اإلشًتاؾ 

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: " العائد في ىبتو  ُب اذلبة، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف 
 .1كالعائد في قيئو "

لفقهية ادلسماة ُب الفقو اإلسالمي تقضي بأف يتم والتكييف الفقهي ادلتوافق مع منهجية العقود ا
عقود التربعات ُب  من" عقد ىبة الزم " تكييف العالقة التأمينية بُت طرُب عقد التأمُت التكافلي بأهنا 

بالتربع ُب عقد التأمُت التعاوين أساسو قاعدة التزاـ الفقو اإلسالمي، كما أف التخريج الفقهي لتبادؿ اإللتزاـ 
عند ادلالكية، ويعترب عقد اذلبة من باب التربعات وليس من باب ادلعاوضات اليت يفسدىا الغرر  التربعات

واجلهالة والربا وادليسر وإف وجد التعويض ىنا، فقد نص الفقهاء على أف باب التربعات أوسع من باب 
ترد عليها  مقصدىا الادلعاوضات وعلى ىذا فإف عقود التربعات ادلبنية على التكافل والتعاوف ُب صفتها و 

ىذه األسباب ادلانعة من الصحة، وحينئذ يبقى احلكم الشرعي على اإلباحة الشرعية، عمال بقاعدة " 
 .2األصل ُب ادلعامالت ادلالية الصحة واإلباحة "
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 المطلب الثاني: العالقة المؤسسية لحملة األسهم بصندوق المساىمين
ادلساعلُت من أبرز العالقات ادلؤسسية اليت هتدؼ إذل تنظيم بصندوؽ تعد عالقة ضبلة األسهم 

وتطوير الصناعة التأمينية التشاركية واستمرارية الغايات التكافلية من خالؿ شلارسة سلتلف األنشطة اإلدارية 
 واإلستثمارية والفنية بغية ربقيق األىداؼ الرحبية اليت يسعى إليها ضبلة األسهم.

 لعناصر التالية:سنبحث ُب ىذا ادلطلب ا
 الفرع األول: رؤية ىذه العالقة 
 الفرع الثاني: التخريج الفقهي لها 

 الفرع األول: رؤية ىذه العالقة
من ادلتعارؼ عليو ُب التطبيقات احلالية للتأمُت التكافلي أف سبارس ىذا النشاط شركة مساعلة حيث 

شركة التأمُت التكافلي وىيئة ادلساعلُت،  – تأسيس أو سبلك –تنشأ عالقة مؤسسية بُت أفراد ادلساعلُت ُب 
( يشًتكوف فيما بينهم خاص طبيعيُت أو معنويُت )مؤسساتفادلؤسسوف أو ادلالؾ ىم عبارة عن رلموعة أش

لتأسيس شركة سبارس أنشطة العمل التأميٍت ادلوافق ألحكاـ الشريعة اإلسالمية ىدفهم بذلك كلو اإلسًتباح 
ري قوانُت ىذه الشركة وفق أحكاـ شركات ادلساعلة األخرى حيث يتم ربديد بالتأمُت، حيث ذبوادلتاجرة 

 .1زءا على حصص أو أسهم بعدد الشركاءرأس ادلاؿ رلُ 
 :2يلي وتتمثل أىم األغراض اليت أُنشئت من أجلها الشركة واليت هتدؼ إذل ربقيقها ما

وإطاراتو ومنتجاتو تأسيس وتشغيل صندوؽ التأمُت التكافلي جبميع زلافظو وحساباتو  .1
 وتقنياتو، باإلضافة إذل التكفل بتحصيل اإلشًتاكات لصاحل الصندوؽ.

شلارسة العمل اإلستثماري والتوظيفي جملموع أمواؿ ادلشًتكُت ُب الصندوؽ التشاركي والعمل  .2
 على تطويره وتوسعتو وفق صيغ اإلستثمار ادلطابقة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية.

استثمار رأس ماؿ ادلؤسسُت للشركة والسعي لتحقيق أكرب ربح شلكن شريطة أف تكوف  .3
تتعارض وأحكاـ الشريعة اإلسالمية مع األخذ بعُت اإلعتبار  الأوجو اإلستثمار ادلتعددة 

 .مبدأ الفصل احملاسيب وادلارل بُت حسابات الشركة وحسابات ادلشًتكُت
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 هاـالفرع الثاني: التخريج الفقهي ل
إف العالقة ادلالية ادلوجودة بُت الشركاء ادلؤسسُت وصندوؽ ىيئة ادلساعلُت ىي " عالقة يتم تكييفها 

، وسواء صنفت ىذه العالقة ضمن شركة العناف باعتبار جوىرىا، طبقا لعقود الشركات ُب الفقو اإلسالمي
ادلعاصرة بأهنا من عقود الشركات ًب تصنيفها على أهنا عالقة مالية حادثة باعتبار تفاصيلها وأوصافها  أو

غَت ادلسماة إال أف ادلهم إثبات كوهنا إظلا تقـو على أساس عقد الشركة ُب الفقو اإلسالمي، ومن ٍب ذبري 
 .1عليها أحكامو وضوابطو"

 
 المبحث الثاني: عالقة حملة األسهم بالصندوق التشاركي

مجموع العالقات المالية والخدمات ي ؽليز نشاط التأمُت التشاركي عن التأمُت التقليد إف ما
يربز حبق اإلجتهادات الفقهية ادلعاصرة ُب تأسيس  ، وىو ماالتي يقدمها المساىمون لصندوق التكافل

ادلوجودة ُب التأمُت التجاري،  احملظوراتشركات تأمُت مطابقة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية وتنتفي صبيع 
وؽ التشاركي من مسات العمل التأميٍت التكافلي ادلعاصر من ذلك ما جعل من عالقة ادلساعلُت بالصند

خالؿ ادلهاـ واخلدمات ادلقدمة للصندوؽ، حيث تعد ىذه العالقة دبثابة الدعامة األساسية اليت تتأسس 
ادلالية الالزمة لتعزيز وتقوية ادلركز ادلارل للشركة وضماف استمرارية نشاطها، وبصفة  القوة والقاعدةبواسطتها 

سيما خالؿ مراحل التأسيس  ة الدور اإلسًتاتيجي للمساعلُت ُب رلاهبة التعويضات وأخطار العجز الخاص
 النشاط التأميٍت واإلستثماري.األوذل وبدأ 

وؽلكن تبياف حيثيات العالقة اليت تربط ضبلة األسهم بإدارة الصندوؽ ُب مواطن كثَتة ومتشعبة من 
تفاصيل اإلدارة والنشاط التأميٍت واإلستثماري على ضوء تكييفها الفقهي ُب شركات التأمُت التشاركي 

 ادلعاصرة ضمن ادلطالب التالية: 
 

 
 مين لصالح الصندوق التشاركيالمطلب األول: التكليف بإدارة أعمال التأ

  المطلب الثاني: التكييف الفقهي إلدارة أعمال التأمين من قبل ىيئة المساىمين
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 المطلب األول: التكليف بإدارة أعمال التأمين لصالح الصندوق التشاركي
موعة من ىناؾ عدة التزامات ينبغي أف تلتـز هبا ىيئة ادلساعلُت ذباه ىيئة ادلشًتكُت وادلتمثلة ُب رل

األعماؿ وادلهاـ اإلدارية بعضها تشاركية تكافلية وبعضها رحبية ذبارية، حيث تكمن ُب الوظائف ادلبينة ُب 
 الفروع التالية:

 الفرع األول: تقديم القرض الحسن لصالح الصندوق التشاركي -
 الفرع الثاني: إدارة العمليات التأمينية لصالح المشتركين -
 إدارة العمليات اإلستثمارية لصالح ىيئة المشتركين الفرع الثالث: -
 
 

 الفرع األول: تقديم القرض الحسن لصالح الصندوق التشاركي
التشغيل والتأسيس األوذل،  ءمن أجل تغطية سلاطر التعويضات بنسبة مالءة مالية عالية خالؿ بد 

حيث تتضح الفروؽ جليا ُب ىذا الصدد بُت التأمُت التقليدي والتشاركي ُب أف األصل ُب شركات التأمُت 
التجاري أف يتحمل ادلساعلوف أو ادلالؾ تبعة سلاطر السيولة من رأس ادلاؿ مباشرة وخاصة ُب ادلراحل األوذل 

كي فقد طًور فقهاء التأمُت اإلسالمي صيغة يقـو دبوجبها ىيئة للتأسيس، أما ُب شركات التأمُت التشار 
ادلساعلُت بإقراض الصندوؽ التكافلي لصاحل ىيئة ادلشًتكُت هبدؼ تغطية مصاريف التأسيس والتشغيل 
ولتعويض األضرار ادلتحققة أثناء مرحلة بناء ادلالءة ادلالية الذاتية للصندوؽ، وشلا يقتضيو الواقع العملي 

احلسن ادلمنوح للصندوؽ على عدة  القرضالعمل التأميٍت التكافلي أف يسًتد ادلالؾ أو ادلساعلوف  دلمارسة
فًتات وذلك حبسب النمو ادلتصاعد ُب ادلوجودات ادلالية لدى الصندوؽ، فقد تستغرؽ فًتة السداد عدة 
سنوات زبضع جملموعة اعتبارات فنية ومالية لدى الشركة، وبناءا عليو ؽلكن اعتبار القرض احلسن التزاما 

 .1لتكافلي وعرفا قانونيا تلتـز بو ىيئة ادلساعلُت لصاحل ادلشًتكُتواقعيا وعمليا يقتضيو استمرار النشاط ا
كما ذبدر اإلشارة إذل أف تغطية مصاريف التأسيس والتعويضات ؽلكن أف يتم بصور عديدة   

كمطالبة ضبلة الوثائق بزيادة نصيب اإلشًتاؾ أو اإلقًتاض من طرؼ ثالث، ولكن يبقى أسلوب القرض 
لوب األصلع والعملي وىو ما نصت عليو وألزمت بو عدد من القوانُت السارية ُب احلسن من ادلساعلُت األس

 شركات التأمُت التكافلي وأنظمتها األساسية.
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 الفرع الثاني: إدارة العمليات التأمينية لصالح المشتركين

تُعيًػُنو عن تضطلع ىيئة ادلساعلُت دبهاـ إدارة الصندوؽ التشاركي لصاحل ادلشًتكُت شلثلة دبجلس إدارة  
ُب  طريق انتخابو حيث يقـو جبميع العمليات اإلدارية والتنفيذية الالزمة إلدارة أعماؿ التأمُت التشاركي دبا

ذلك األعماؿ التقنية كتسيَت ادلنتجات التأمينية واحملافظ التكافلية وإصدار وثائق التأمُت واستيفاء وربصيل 
ضررين وتكوين ادلخصصات واإلحتياطات الالزمة الستكماؿ اإلشًتاكات واإللتزاـ بدفع التعويضات للمت

واستمرار العمل التشاركي، باإلضافة إذل القياـ بدراسات تسويقية وبناء مزيج تسويقي فعاؿ وربديد 
اسًتاتيجيات تسويقية كفء، وإدارة ادلخاطر التقنية واإلستثمارية وبناء نظاـ زلاسيب ومارل يهدؼ إذل ترشيد 

 رية وادلالية والرقابية، باإلضافة إذل إدارة عمليات إعادة التأمُت، وإدارة ادلوارد البشرية بكفاءة.القرارات اإلدا
ونظَت قياـ ىيئة ادلساعلُت بكل ىذه ادلهاـ تستحق أجرا معلوما كمقابل مادي للجهود اإلدارية  

 والتنفيذية.
 المشتركينالفرع الثالث: إدارة العمليات اإلستثمارية لصالح ىيئة 

إف دور ادلستثمر ادلؤسسي الذي تلعبو شركة التأمُت التشاركي يؤكد الدور القوي وادلساعلة التنموية  
ادلعاصرة ذلذه اذليئات، من خالؿ قياـ ىيئة ادلساعلُت بإدارة العمليات واإلسًتاتيجيات اإلستثمارية نيابة عن 

للعمليات والقنوات اإلستثمارية والبحث عن أصلع السبل ىيئة ادلشًتكُت وذلك بتوليها اإلدارة اإلسًتاتيجية 
 والفرص اإلستثمارية اليت هتدؼ إذل أكرب العوائد بأقل التكاليف شريطة أف تكوف اجملاالت اإلستثمارية ال

زبرج عن اسًتاتيجيات وأىداؼ الشركة من جهة، وأف تكوف ملتزمة بأحكاـ ومبادئ الشريعة  زبل وال
 وادلخالفات الشرعية كالربا وغَته من احملرمات. احملظوراتإلستثمار، حيث تتجنب اإلسالمية ُب رلاؿ ا

ومن الطبيعي أف العمل اإلداري الستثمار أمواؿ الصندوؽ التشاركي الذي تتواله ىيئة ادلساعلُت  
 يقابلو إيراد مادي نظَت اجملهودات اجلبارة ادلبذولة ُب حقل اإلستثمار.
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 التكييف الفقهي إلدارة أعمال التأمين من قبل ىيئة المساىمينالمطلب الثاني: 
للعالقات ادلالية وعلا ىيئة مكونُت  يتكوف النظاـ الداخلي لشركات التأمُت التشاركي من طرفُت 

ادلساعلُت وىيئة ادلشًتكُت، ومن واقع التحليل العملي دلهاـ ووظائف ىيئة ادلساعلُت، يتضح جليا أف العالقة 
ذل ثالث شعب لكل عالقة طبيعتها ادلميزة ومساهتا الفقهية، فالوظيفة األوذل وادلتمثلة ُب تقدمي انقسمت إ

القرض احلسن عند الضرورة تتسم على أهنا وظيفة ذات طبيعة تكافلية تعاونية، بينما توصف الوظيفة الثانية 
تقـو على أساس ادلعاوضة بُت اجلهد وادلتمثلة ُب إدارة العمليات التأمينية بأهنا مهمة وذات طبيعة تبادلية 

اإلداري مقابل األجرة ادلالية، أما الوظيفة اإلدارية اإلستثمارية وىي الوظيفة الثالثة فهي وظيفة تأخذ صفة 
 .(أو ادلستثمرين  ُتػًتكُت وادلساعلػأي بُت ادلش) ادلشاركة الرحبية بُت الطرفُت

 والتنظيمية الواقعة ُب عمل شركات التأمُت التشاركيوشلا سبق من ربليل وتوصيف للعالقات ادلالية  
 يتبُت جليا التخريج الفقهي لكل عالقة مالية وإدارية، من خالؿ العناصر التالية:

 
 الفرع األول: التكييف الفقهي لعالقة اإلقراض الحسن 
 الفرع الثاني: التكييف الفقهي لعالقة إدارة العمليات التأمينية 

 
 التكييف الفقهي لعالقة اإلقراض الحسنالفرع األول: 

سبق اإلشارة إليو، بأف ىيئة ادلساعلُت تقدـ لصاحل صندوؽ ادلشًتكُت قرضا حسنا على  على ما بناء 
أف اسًتداد ادلبلغ على مراحل تتناسب ودرجة تطور وظلو الصندوؽ، وعليو فإف تكييفو الفقهي يكوف ُب 

القرض ب التعبير القرآنييعرؼ ُب  قو اإلسالمي وىو ماصورة عقد القرض بضوابطو الشرعية ُب الف
 .1احلسن

 أوال: تعريف عقد القرض
دلن ينتفع بو ويرد بدلو" أو ىو " سبليك الشيء يعرؼ الفقهاء عقد القرض بأنو: " دفع ماؿ إرفاقا  

القربات باتفاؽ قرض قربة من برد بدلو " ودلا كاف اإلقراض ُب أصلو إرفاقا وإحسانا وتربعا فهو ُب حق ادل
 .2الفقهاء، وذلك دلا فيو من إيصاؿ النفع للمقًتض
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ويشمل تطبيق القرض احلسن ُب شركات التأمُت التشاركي ُب أف يقـو ضبلة األسهم بإقراض مبلغ من ادلاؿ 
إذل صندوؽ ادلشًتكُت مع التزاـ ادلقًتض بضماف رًد مثلو أو بدلو نظَت إطالؽ حرية التصرؼ فيو للمقًتض 

ور شريعة اإلسالمية والوقوع ُب احملظزمن اإلقًتاض، وينبغي عدـ اإلخالؿ بضوابط عقد القرض ُب ال خالؿ
عليو  وبناءـ ودل غَلُز. وىو اشًتاط أخذ الزيادة عليو نظَت األجل فإذا كاف القرض غلر نفعا مباشرا لذاتو َحرُ 

لصاحل صندوؽ ادلشًتكُت على أف يتم فإف الصيغة ادلشروعة تتمثل ُب أف يقدـ ادلساعلوف قرضا حسنا 
 يكوف ادلبلغ زائدا زيادة ربوية زلرمة. إرجاعو بعد أجل شريطة أف ال

يتناقض اجتماع استحقاؽ ادلساعلُت ألية أرباح نظَت  يتعارض وال وجدير بالتنبيو ىنا على أنو ال  
سن، فإذا كاف الربح أو اإليراد قيامهم باإلدارة أو باإلستثمار مع حرمة رحبهم وانتفاعهم دببلغ القرض احل

 نظَت عمل إجارة أو وكالة أو مقابل مشاركة استثمارية أو ضلوىا من الصيغ ادلشروعة فهو جائز شرعا.
 وبذلك فال تعارض بُت الصيغتُت التكافلية واإلحسانية والرحبية التجارية ُب حاؿ اجتماعهما. 

 ليات التأمينيةالفرع الثاني: التكييف الفقهي لعالقة إدارة العم
يقتضي واقع العمل التأميٍت التشاركي ُب شركات التأمُت اإلسالمية ادلعاصرة أف يتوذل ادلساعلوف  

اإلدارة التأمينية جبميع أعماذلا التقنية والتنظيمية سواء كاف ذلك بواسطة ضبلة األسهم أنفسهم أو بتكليف 
ذه العالقة ذباه الصندوؽ التشاركي على أهنا عقد أطراؼ خارجية مقابل أجرة معلومة، ولقد كيف الفقهاء ى

 إجارة أو عقد وكالة بأجر، وسنأٌب إذل شرحهما بالتفصيل وتطبيقاهتما ُب شركات التأمُت التشاركي.
 أوال: عقد اإلجارة وتطبيقاتو في شركات التأمين التشاركي

شيوعا واستخداما ُب حقل تعد عقود اإلجارة من العقود ادلعروفة ُب الفقو اإلسالمي وأكثرىا  
"عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل واإلباحة : على أهنا ادلعامالت ادلالية، وتعرؼ اإلجارة

" تمليك المنافع المباحة مدة معلومة بعوض، وىي بيع نفع معلوم وعرفها آخروف بأهنا بعوض معلوم " 
 .1بعوض معلوم"

اإلجارة أنو مشروع بالكتاب والسنة واإلصباع، فقد جاء ُب قولو ويرى العلماء أف األصل ُب عقد  
يُد َأن   ا يُرِ   يٍَة اْسَتْطَعَما َأْىَلَها فَأَبـَْوا َأن ُيَضيـُِّفوُىَما فـََوَجَدا ِفيَها ِجَدارً   فَانطََلَقا َحتَّٰى ِإَذا َأتـََيا َأْىَل قـَرْ  "تعاذل:

  .)77سورة الكهف، اآلية ( ".  اَخْذَت َعَلْيِو َأْجرً قَاَل َلْو ِشْئَت اَلتَّ  ۖ   يَنَقضَّ فََأقَاَموُ 
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 ۖ   َما َسَقْيَت لََنا  َفَجاَءْتُو ِإْحَداُىَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء َقاَلْت ِإنَّ َأِبي يَْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجرَ  "  وقولو عز وجل
﴾ قَاَلْت ِإْحَداُىَما يَا َأَبِت ٥٢َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن ﴿ ۖ   فـََلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِو اْلَقَصَص قَاَل اَل َتَخفْ 

رَ  ۖ   هُ   اْسَتْأِجرْ  يُد َأْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَتيَّ َىاتـَْيِن   ي ُأرِ ﴾ قَاَل ِإنِّ ٥٢َت اْلَقِويُّ اأْلَِميُن ﴿  َمِن اْسَتْأَجرْ   ِإنَّ َخيـْ
َسَتِجُدِني ِإن  ۖ   يُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيكَ   َوَما ُأرِ  ۖ   ا َفِمْن ِعنِدكَ   فَِإْن َأْتَمْمَت َعْشرً  ۖ   ِني ثََماِنَي ِحَججٍ   َعَلٰى َأن تَْأُجرَ 

 .)27-26-25سورة القصص، اآليات ( "َشاَء اللَّـُو ِمَن الصَّاِلِحيَن 
واإلجارة نوعاف علا: اإلجارة على ادلنافع كإجارة ادلنازؿ وادلستودعات وضلوىا، واإلجارة على  

 األعماؿ وىي اليت تنعقد بُت طرفُت إلصلاز عمل كادلخدـ وادلستخدـ ومالك العقار والبناء...إخل.
 وىي: ولإلجارة أربعة أركاف 

 (.وادلستأجرعلا العاقداف )ادلؤجر الركن األوؿ: و  -
 الركن الثاين: الصيغة وىي اإلغلاب والقبوؿ. -
الركن الثالث: وىي ادلنفعة واليت يشًتط فيها أف تكوف ذات قيمة مالية ومعتربة شرعا وعرفا،  -

سليم حسا أو شرعا دل وأف يكوف ُب مقدور ادلؤجر تسليمها فلو كاف ادلؤجر عاجزا عن الت
 ر ال ادلؤجر.تصح اإلجارة، وأف يكوف حصوذلا للمستأج

 الركن الرابع: األجرة وىي شبن ادلنفعة ادلملوكة بعقد اإلغلار. -
للعالقة ادلالية بُت ىيئة ادلساعلُت ذباه صندوؽ ادلشًتكُت يتمثل ُب عقد  األمثلفالتكييف الفقهي 

اإلجارة الذي يعد ُب حقيقتو عقد معاوضة على منفعة مباحة شرعا مشروطة دبعلومية العوضُت وانتفاء الغرر 
 ذاهتا. األجرةواجلهالة عنهما عرفا ومشروعية العمل ذاتو ادلستعاض عنو بأجرة ومشروعية 

 التكييف طبقا لعقد الوكالة بأجرثانيا: 
تعد صيغة الوكالة من الصيغ الشرعية الشائعة ُب معامالت العامة، حيث يعترب عقد الوكالة من  

عقود النيابة والتفويض اليت اتفق الفقهاء على مشروعيتها كوهنا سبثل مظهرا من مظاىر التعاوف اليت ػلتاجها 
 :1الناس وؽلكن تعريف الوكالة كما يلي

الوكالة بفتح الواو وكسرىا وتطلق على عدة معاف منها التفويض واحلفظ، ووكيل غة: ل .1
 الرجل يعٍت الذي يقـو بأمره.
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الوكالة ىي تفويض شخص مالو فعلو، شلا يقبل النيابة إذل غَته، بصيغة، ليفعلو اصطالحا:  .2
أف ُب حياتو، أي أف يفوض أحدىم شخصا غَته للقياـ بتصرؼ معُت نيابة عنو بشرط 

 يكوف التصرؼ ادلعٍت شلا غلوز فعلو.
 وللوكالة أربعة أركاف عند صبهور الفقهاء وىي:

 .وىو الذي يستعُت بغَته ليقـو مقامو ُب أمور معينة مباحةالموًكل  - أ
والذي يشًتط أف يكوف شللوكا للموكل أو لو والية على التصرؼ فيو، وأف يكوف الموكل فيو  - ب

 معلوما ولو من جهة.
 ما أنابو ادلوكل ليقـو مقامو ُب األمر ادلعٍت ويشًتط أف يكوف كامل األىلية.وىو الوكيل  - ت
 وىي اإلغلاب والقبوؿ. صيغة العقد - ث

سبق، فإف ادلرجعية الفقهية ادلثلى للعالقة ادلالية بُت ىيئة ادلساعلُت ذباه الصندوؽ  على ما وبناء
، وعلا عقدا معاوضة اإلجارة أو الوكالة بأجرىي عقدي  –فيما يتعلق بإدارة العمليات التأمينية  -التشاركي

يتناسباف وطبيعة العالقة ادلالية لكل من ضبلة الوثائق وضبلة األسهم، ومىت ربققت شروط العقدين شرعا 
 صحت العالقة ادلالية.

 : تولي ىيئة المساىمين اإلدارة اإلستثمارية في شركات التأمين التشاركي لثالمطلب الثا
يتمثل بياف العالقة ادلالية بُت ىيئة ادلساعلُت وىيئة ادلشًتكُت ُب ما ؼلص إدارة العمليات  

مهمتها تتمحور ُب إدارة صبيع عمليات اإلستثمار هبدؼ تنمية  أفاإلستثمارية لصاحل صندوؽ التشارؾ 
والقمار ثل الربا الصندوؽ وفق صيغ  وأساليب استثمارية شرعية خالية من احملرمات  واحملظورات م أمواؿ

وغَتىا من احملاذير الشرعية اليت وقعت فيها ادلؤسسات ادلالية التقليدية كالبنوؾ التجارية وشركات التأمُت 
التجاري، حيث تقـو ىذه ادلهمة اإلستثمارية على أساس مبدأ ادلشاركة ُب الربح الناتج عن عمليات 

 اإلستثمار.
ى أهنا جهد استثماري مقصده تنمية ادلركز ادلارل لصندوؽ وقد كيف الفقهاء حقيقة ىذه العالقة عل 

عقد المضاربة، أو عقد تكوف مرجعيتو الفقهية تدور حوؿ تكييفُت راجحُت علا  أفادلشًتكُت، وعليو ؽلكن 
 .الوكالة باجر أو اإلجارة على عمل، باإلضافة إلى تكييفات أخرى

 يطرح التكييفُت السابقُت فقط.غَت أف الواقع العملي دلمارسة التأمُت التشاركي  
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 الفرع األول: تكييف اإلدارة اإلستثمارية لصالح المشتركين وفقا لعقد المضاربة
يعد عقد ادلضاربة من عقود الشركات غَت أف عقد الشركة أعم منو، وؽلكن تعريف ادلضاربة لغة  

 : 1واصطالحا فيما يلي
 لغـةأوال: 

من الضرب ُب األرض وىو السَت فيها للسفر  مأخوذةادلضاربة لغة مفاعلة والفعل ضارب 
وا ِمَن الصَّاَلِة   ِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَْقُصرُ   بـُْتْم ِفي اأْلَرْ   َوِإَذا َضرَ " مطلقا كقولو تعاذل: 

سورة النساء، ( " يَن َكانُوا َلُكْم َعُدوِّا مُِّبيًنا  ِإنَّ اْلَكاِفرِ  ۖ   وا  ِإْن ِخْفُتْم َأن يـَْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفرُ 
بُوَن ِفي   وَن َيْضرِ   َوآَخرُ " أو للسفر هبدؼ التجارة وابتغاء الرزؽ كقولو عز وجل:  .)101اآلية 
 .)20سورة ادلزمل، اآلية ( " ِض يـَْبتَـُغوَن ِمن َفْضِل اللَّـوِ   اأْلَرْ 

للقراض ُب اإلصطالح الفقهي ومعناعلا واحد، فالقراض لغة من  وادلضاربة مصطلح مرادؼ -
لو قطعة من  القرض وىو القطع، فكأف رب ادلاؿ اقتطع من مالو قطعة وسلمها للعامل واقتطع

 رحبها، فادلضاربة اصطالح أىل العراؽ، بينما يسميها أىل احلجاز بادلصطلح الثاين.
 اصطالحاثانيا: 
اتفاؽ بُت طرفُت يبذؿ أحدعلا فيو مالو ويبذؿ اآلخر جهده ُب ادلضاربة أو القراض ىي  

اإلذبار والعمل هبذا ادلاؿ، على أف يكوف ربح ذلك بينهما على حسب ما يشًتطاف من 
النصف أو الثلث أو الربع...إخل. وإذا دل تربح الشركة دل يكن لصاحب ادلاؿ غَت رأس مالو، 

أما إذا خسرت الشركة  –ة بينهما ُب الربح ألف الشرك –وضاع على ادلضارب كًده وجهده 
 فإهنا تكوف على صاحب ادلاؿ وحده وال يتحمل ادلضارب شيئا من ىذه اخلسارة.

 أركان المضاربةثالثا: 
 :2للمضاربة عدة أركاف وىي

 وعلا صاحب العمل وادلضارب أو العامل ويشًتط فيهما أىلية الوكالة والتوكيل. :العاقدان .1
ف ال يكوف عروضا أو سلعا ذبارية وأف أف يكوف من النقود الرائجة وأ ًتطويش :رأس المال .2

يكوف معينا فال تصح ادلضاربة على ماؿ ُب الذمة أو دينا ُب ذمة ادلضارب وغلب أف يسلم 
 للمضارب لكي تصح ادلضاربة.
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اتفق عليو كل من صاحب رأس ادلاؿ وادلضارب ويشًتط  ويكوف على حسب ما :الربح .3
 ادلقدار وأف يكوف جزءا مشاعا كسهم أو نسبة معينة. معلـوالربح أف يكوف 

 العمل والصيغة. .4
 نوعا المضاربةرابعا: 

 وتنقسم إذل نوعُت علا: 
يشًتط فيها رب ادلاؿ شرطا يقيد بو ادلضارب من التصرؼ  ادلضاربة ادلطلقة: وىي اليت ال  .1

 والعمل ُب ماؿ ادلضاربة.
يقيد فيها صاحب ادلاؿ ادلضارب عن عدـ اإلذبار ُب ادلضاربة ادلقيدة: وىي ادلضاربة اليت  .2

 أصناؼ معينة من األعماؿ والتجارة.
 الفرع الثاني: تطبيق عقد المضاربة في شركات التأمين التشاركي

مقابل  عالقة مشاركةإف أرجح تكييف فقهي للعالقة اإلستثمارية بُت ادلساعلُت وادلشًتكُت ىي  
ًب تبيانو سابقا بعقد  نسبة مشاعة من الربح وادلتمثلة ُب الفقو اإلسالمي دبا يعرؼ بعقد ادلضاربة أو ما

 بأجر أو إجارة عمل. الوكالة 
وإف كانت الصيغة ادلعتمدة ُب واقع شلارسة النشاط التأميٍت التشاركي قائمة على أف العالقة بُت  

اركة رحبية تتأسس على عقد ادلضاربة، حيث تكوف ىيئة ادلشًتكُت دبنزلة ادلشًتكُت وادلساعلُت ىي عالقة مش
رب ادلاؿ ادلضارب دبالو، وأف ىيئة ادلساعلُت دبنزلة ادلضارب جبهده وعملو، ويكوف الربح بينهما متناسبا مع 

 مقابل و ُبالربح الناتج حسب ما اشًتط عليو الطرفاف، فإذا ربققت اخلسارة استقل بتحملها رب ادلاؿ دبال
 من أجل ذلك ًب تقدمي صيغة ادلضاربة على الوكالة أو اإلجارة.خسارة ادلضارب جهده، 

عليو، فإنو ودبوجب عقد ادلضاربة وتطبيقاتو ُب واقع عمل شركات التأمُت التشاركي، فصيغة  وبناء 
كُت ُب الربح مشاركة ىيئة ادلشًت  –ادلضارب  –ادلشاركة عن طريق ىذا العقد تسوًغ للمساعلُت بصفتهم 

 –الناتج من العمليات اإلستثمارية كحق خالص ذلم، كوف أف الربح الناتج لصندوؽ ادلشًتكُت بصفتهم 
 بصفة ربح ادلضاربة شريطة اإلتفاؽ على نسبة معلومة من الربح. –رب ماؿ ادلضاربة 

ادلالية بُت ىيئة  وشلا سبق طللص إذل تقرير حقيقة عملية دلمارسة التأمُت التشاركي وىي أف العالقة 
ادلشًتكُت وىيئة ادلساعلُت ىي عالقة مركبة جببهات عديدة وذات طبيعة مزدوجة، كوهنا تعد عالقة رحبية 

 .1ذبارية من جهة، وعالقة تكافلية تشاركية من جهة أخرى
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 فالعالقة الرحبية تكمن ُب أساسا ُب العوائد ادلتنوعة اليت تتحصل عليها ىيئة ادلساعلُت من أجور 
قيامها باإلدارة اإلستثمارية أو  وأتعاب نتيجة قيامها بأعماؿ اإلدارة التأمينية أو نسب معينة من األرباح نظَت

، وبذلك فتتسم العالقة ُب ىذه احلالة بأهنا عالقة رحبية ذبارية زلضة واذلدؼ التكافلي التعاوين إظلا ادلضاربة
ثل ُب تقدمي ىيئة ادلساعلُت القروض احلسنة للصندوؽ أما العالقة التكافلية فتتم، يأٌب تبعا ال أصالة

 التشاركي على سبيل اإلحساف والرب والتعاوف.
تقدـ سوى اخلدمات  ذكر ذلك على عكس ما قد يعتقده البعض من أف ىيئة ادلساعلُت ال ويأٌب 

 اليت تقع ُب حيز التعاوف والتكافل واإلحساف فقط.
جتهاد الفقهي ادلعاصر الذي ابتكره الفقهاء ادلعاصروف وما يشكل حقيقة ملموسة، اإلبداع واإل 

وجعلوا من وادلتخصصوف ُب رلاؿ التأمُت فابتدعوا حبق سابقة فقهية ُب رلاؿ ادلؤسسات ادلالية الشرعية 
شركات التأمُت التشاركي مستثمرا مؤسسيا تكافليا بأدواره ادلتعددة وتركيباتو ادلختلفة التجارية والتكافلية 

ث استطاعوا أف يقدموا للحقل اإلقتصادي وادلارل اإلسالمي ظلوذجا متميزا من الشركات اليت ربظى معا، حي
ُب اآلونة احلالية بتزايد مستمر ال مثيل لو وانتشار كبَت ُب صبيع دوؿ العادل، فأثبتت جبدارة كفاءة األنظمة 

  ادلالية اإلسالمية وقدرهتا على اإلستمرار والتطور والتنمية.
ُب تأسيس نظاـ مركب من عالقات وعقود سلتلفة  -كما أسلفنا ذكره  -وقد سبحور ىذا اإلبتكار  

، واخللوص إذل إغلاد نظاـ  يتم دبقتضى اجتماعها حل إشكالية النظاـ التأميٍت الوضعي التجاري احملـر
رة على تلبية مستحدث متمثل ُب بناء صيغة تأمُت مؤسسية شرعية ذبارية وتكافلية ُب الوقت ذاتو، قاد

ومؤسساتو ادلختلفة وحىت األفراد. وذلك ُب إطار اإللتزاـ بأحكاـ الشريعة حاجة اإلقتصاد اإلسالمي 
اإلسالمية ومبادئها ُب رلاؿ ادلعامالت ادلالية واإلقتصادية وىو ما اعتمدتو ُب كل مرة اجملامع والندوات 

 مالية إسالمية.الفقهية وىيئات الرقابة الشرعية العاملة ُب أية مؤسسة 
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  المبحث الثالث: صيغة الوقف وتطبيقاتها في شركات التأمين التشاركي
 

 سنتناوؿ ىذا ادلبحث بالدراسة والتحليل من خالؿ احملاور التالية:
 

 المطلب األول: مدخل مفاىيمي للوقف
 المطلب الثاني: صيغة الوقف وتطبيقاتها على صناعة التأمين  

 
 مدخل مفاىيمي للوقف المطلب األول:

الضاربة ُب تاريخ  ؼلفى على أحد من أف نظاـ الوقف من النظم ادلتجذرة ُب العادل اإلسالمي ال
اإلسالـ، حيث يعد من النظم الدينية اليت أضحت ُب ظل احلضارة اإلسالمية مؤسسة عظمى ذات أبعاد 

لرب والعطاء والتكافل اإلجتماعي، إذ امتد اجتماعية انسانية ودينية واقتصادية وانعكاسا حقيقيا لإلحساف وا
نشاط الوقف ليشمل سائر أوجو احلياة من ُدور علم وعبادة إذل مرافق عامة تعليمية وصحية ومؤسسات 

 خَتية وكفالة يتامى وضعفاء وغَتىا.
مة فالوقف يعمل على توفَت آلية لتعبئة اإلمكانات اجملتمعية سواء ادلادية منها والبشرية ويوظفها خلد

أىداؼ التنمية، فاحلكمة من مشروعية الوقف تكمن أساسا ُب إغلاد موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية 
حاجات اجملتمع الدينية والًتبوية والغذائية واإلقتصادية والصحية واألمنية، ولتقوية شبكة العالقات 

طبقات اجملتمع وأبنائو، كل ذلك  اإلجتماعية وترسيخ قيم التضامن والتكافل واإلحساس باألخوة واحملبة بُت
 .1لنيل مرضات اهلل عز وجل
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 الفرع األول: تعريف الوقف
 1أوال: تعريف الوقف لغة

الوقف لغة احلبس عن التصرؼ. ويقاؿ: وقفت الدابة أي حبستها أو تصدقت هبا أو أبدهتا أي: 
 جعلتها ُب سبيل اهلل إذل األبد، وصبعو أوقاؼ ووقوؼ، كوقت وأوقات.

واحلبس: ادلنع. وىو يدؿ على التأييد، يقاؿ: وقف فالف أرضو وقفا مؤبدا، إذا جعلها حبيسا ال 
 " ِإنَـُّهم مَّْسُئوُلونَ  ۖ   َوِقُفوُىمْ "  تباع وال تورث. وقد وردت كلمة الوقف ُب القرآف الكرمي، فقاؿ تعاذل:

)سورة األنعاـ، اآلية " ۚ   بِِّهمْ   ُوِقُفوا َعَلٰى رَ ٰى ِإْذ   َوَلْو تـَرَ  " ، وقولو جل وعال:(24)سورة الصافات، اآلية 
30). 

 2ثانيا: تعريف الوقف اصطالحا
الوقف ُب اإلصطالح ىو " رببيس األصل وتسبيل ادلنفعة على بر أو قربة  حبيث يصرؼ ريعو إذل 

رقبة العُت  جهة بر تقربا إذل اهلل تعاذل". وقاؿ ابن حجر العسقالين ُب فتح الباري: " إنو قطع التصرؼ ُب
 اليت يدـو اإلنتفاع هبا وصرؼ ادلنفعة ".

على اختالؼ آرائهم ُب لزومو وملكيتو، فعرفو ادلالكية  وقد تعددت تعاريف الفقهاء للوقف بناء
الغَت فال يصح وقف ادلرىوف أو  بو حقيتعلق  بقوذلم: " ىو رببيس األصل وتسبيل ادلنفعة. وشرطو: أف ال

ماؿ ؽلكن اإلنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرؼ ُب رقبتو على مصرؼ بقوذلم: ادلؤجر. وعرفو الشافعية 
. وقاؿ أبو ، وقيل: رجع عن قولو ىذا. مباح، والوقف الـز  حنيفة أف الوقف غَت الـز

ف الوقف الذي يكوف فيو أ(: و )زلاضرات ُب الوقفويقوؿ العالمة الشيخ زلمد أبو زىرة ُب كتاب
تعاذل والتصدؽ بالثمرة على جهة من جهات الرب، ىو نوع من الصدقات  حبس العُت على حكم اهلل

اجلارية بعد وفاة ادلتصدؽ، يعم خَتىا ويكثر برىا، وتتضافر هبا اجلماعات ُب مد ذوي احلاجات، وإقامة 
ادلعادل، وإنشاء دور اخلَت من مستشفى جامع يطب أدواء الناس، ونزؿ يؤوي أبناء السبيل، ومالجئ تؤوي 

 امى، وتقي األحداث شر الضياع، فيكونوا قوة عاملة، وال يكونوا قوة ىادمة.اليت
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 الفرع الثاني: أنواع الوقف
ىناؾ أنواع عديدة للوقف حسب اإلعتبارات ادلختلفة اليت ينظر إليها ُب تقسيمو، ولكن سنورد 

 وادلتمثلة ُب: التقسيم األساسي للوقف باعتبار الغرض، فيمكن التمييز بُت ثالثة أنواع للوقف
 أوال: الوقف الديني البحت

العبادة دبعناىا الضيق ضلو أماكن العبادة والصالة وىذا النوع من  ألىداؼ األمواؿ" وىو زبصيص 
 ".1الوقف عرفتو صبيع الشعوب منذ األزؿ من مساجد وبيع وكنائس وصوامع

 2ثانيا: الوقف الذري أو األىلي
جاء عن أنس رضي اهلل عنو أنو  الواقف أو ذريتو. ومنو مايكوف مصرفو على أقارب وىو الذي 
قاـ أبو طلحة إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "قاؿ: دلا أنزلت اآلية 

وإف أحب   "" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونرسوؿ اهلل إف اهلل تبارؾ وتعاذل يقوؿ:  وسلم فقاؿ: يا
رسوؿ اهلل حيث أراؾ اهلل، قاؿ:  أموارل إرًل بَتحاء وإهنا صدقة هلل أرجو برىا وذخرىا عند اهلل فضعها يا

قلَت وإين  فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: " بخ، ذلك ماؿ رابح، ذلك ماؿ رابح، وقد مسعُت ما
  فقسمها أبو طلحة ُب أقاربو وبٍت عمو. رسوؿ اهلل أرى أف ذبعلها ُب األقربُت، فقاؿ أبو طلحة أفعل يا

 3ثالثا: الوقف الخيري
وىو الذي يكوف مصرفو على جهات الرب، ومنو ما جاء عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أف 
عمر قاؿ يا رسوؿ اهلل إين أصبت أرضا خبيرب دل أصب ماال قط أنفس عندي منو فما تأمر بو؟ قاؿ: " إف 

يورث وتصدؽ هبا  يوىب وال يباع وال دقت هبا "، قاؿ: فتصدؽ هبا عمر أنو الشئت حبست أصلها وتص
 ."ُب الفقراء وُب القرىب وُب الرقاب وُب سبيل اهلل وابن السبيل والضيف

 الفرع الثالث: شروطو
 :4لصحة الوقف يشًتط ثالثة شروط

يصح الوقف من صغَت أف يكوف الواقف شلن يصح تربعو، وىو البالغ العاقل الرشيد، فال : أوال
 أو رلنوف أو سفيو.
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أف يكوف مصرفو على جهة بر، كاألقارب والفقراء وادلساجد وادلستشفيات وادلدارس : ثانيا
 ودور العلم وربفيظ القرآف.

أف يكوف ادلوقوؼ شلا ؽلكن اإلنتفاع بو مع بقاء عينو، كالدور واألراضي واألثاث : ثالثا
 ما تستهلك عينو باإلنتفاع بو كالطعاـ مثال فال يصح وقفو.والسيارات وادلصاحف وغَتىا، أما 

  الفرع الرابع: أركان الوقف
 :1للوقف أربعة أركاف وادلتمثلة ُب

 الواقف وىو الشخص الذي يوقف الصدقة ألعماؿ الرب أي ػلبسو لوجو اهلل تعاذل. .1
 ادلوقوؼ عليو وىو ادلنتفع من الوقف. .2
 مثال.ادلوقوؼ وىو موضوع الوقف كالعقار  .3
الصيغة، غَت أف احلنفية واحلنابلة ال يشًتطوف لصحة الوقف قبوؿ ادلوقوؼ عليو سواء كاف  .4

 ادلوقوؼ عليو معينا أو غَت معُت.
 المطلب الثاني: صيغة الوقف وتطبيقاتها على صناعة التأمين

يغ فكرة أو مقًتح تطبيق صيغة الوقف على صناعة التأمُت كبديل شرعي عن الصـ إف أوؿ من قدً 
اذلبة بشرط الثواب الشيخ القاضي زلمد تقي العثماين من خالؿ  أواجملتهد فيها كصيغة التربع ادللـز  األخرى

حبثو القًيم الذي ألقاه ُب ندوة الربكة لإلقتصػاد اإلسالمي ادلنعقد ُب جدة بعنػواف " تأصيل التأمُت التكافلي 
 على أساس الوقف واحلاجة إليو "

على أف مواقف وآراء العلماء حوؿ التكييف الفقهي لعالقة ادلشًتؾ بالصندوؽ ويرى فضيلة الشيخ 
تباينت ودل يتفق عليها، إذ ال يزاؿ اخلالؼ فيو قائما إذل يومنا ىذا، حيث يبقى مرد ىذا اخلالؼ  التكافلي

 يتلخص ُب أمور ثالثة وىي:
 التربع من قبل حامل الوثيقة إذل زلفظة التأمُت؛ -
 التعويضات إذل ادلشًتؾ عند حدوث الضرر. أوغ التأمُت دفع احملفظة مبال -
 أو جزء منو إذل ضبلة الوثائق. التأميٍت( الفائض عودة )توزيع -
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 وسنتناوؿ بالدراسة ضمن ىذا ادلطلب العناصر التالية:
 الفرع األول: تكييف عقد التأمين على أساس ىبة الثواب واإلنتقاد الموجو إليو -
 عقد التأمين على أساس التزام التبرع والرد عليوالفرع الثاني: تكييف  -
 الفرع الثالث: التخريج الفقهي لتطبيق صيغة الوقف على التأمين -
 الفرع الرابع: الصيغ المستحدثة الستثمار الوقف -

 
 مين على أساس ىبة الثواب واإلنتقاد الموجو إليوالفرع األول: تكييف عقد التأ
استندوا إذل تكييف العقد قهيا العالقة بُت ادلشًتكُت والصندوؽ الذين كيفوا فإف بعضا من الفقهاء 

اذلبة بشرط العوض، حيث قالوا بأف ما يدفعو حامل الوثيقة إذل احملفظة ىبة  أوعلى أساس ىبة الثواب 
 بشرط أف تعوضو احملفظة بالتعويض التأميٍت عند توافر الشروط وجبزء من الفائض التأميٍت.

 باألمر، فإف التكييف حسب اذلبة بشرط العوض ليس الشيخ العثماينولكن حسب رأي فضيلة 
الصواب ألف الفقهاء صرحوا بأف اذلبة إذا اشًتط فيها العوض فإنو بيع ويأخذ صبيع أحكاـ البيع، أما 

على رأي ادلالكية نقال عن كتاب احلطاب ، واستند الشيخ أيضا انتهاءوبيعا  ابتداءاحلنفية فيجعلوهنا ىبة 
وؼ دبواىب اجلليل، وعلى رأي الشافعية استنادا دلا ذكره الشربيٍت اخلطيب ُب كتاب مغٌت احملتاج، كما ادلعر 

 استند أيضا على رأي احلنابلة نقال عن كتاب كشاؼ القناع للبهوٌب.
وخلص فضيلتو إذل أنو وفقا دلا جاء ُب ادلذاىب األربعة، فإف تكييف عقد التأمُت التكافلي على 

 :1الشرعية التالية احملظوراتالعوض يؤدي إذل الوقوع  ُب  بشرطأساس اذلبة 
إف صيغة التكافل إظلا جُلئ إليها فرارا من الغرر ُب عقد ادلعاوضة، فلو أخذنا بصيغة اذلبة بشرط  -

العوض فإف ىذا احملظور الذي ُحرـً ألجلو عقد التأمُت التقليدي سيبقى ماداـ أنو ثبت أف 
 مثل البيع سواء بسواء.عقد ىبة الثواب معاوضة 

دلا كانت ىبة الثواب ُب حكم البيع، وكال العوضُت ُب التأمُت نقد، فإنو يشًتط فيو التساوي  -
مع التقابض  قبل التفرؽ، غَت أف ىذا الشرط يستحيل توافره ُب عقود التكافل، وعند فقداف 

 ىذا الشرط تستلـز ىذه اذلبة الربا عالوة على الغرر الفاحش.
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الشيخ الضرير رأي الشيخ العثماين بأف تكييف عمليات التكافل على أساس ىبة الثواب  وقد وافق
يرى أف ىناؾ اختالفا بُت التربع ُب التأمُت اإلسالمي  ال يصح، ُب حُت أف الدكتور عبد الستار أبو غدة

 شبو بينهما. والتربع ُب ىبة الثواب وبالتارل ال
 أساس التزام التبرع والرد عليو مين على الفرع الثاني: تكييف عقد التأ

يرى الشيخ تقي العثماين بأف زبريج التامُت التشاركي على أساس التزاـ التربع ال ؼلتلف ُب النتيجة  
 عن زبرغلو على أساس ىبة الثواب، وأنو يؤدي إذل احملاذير نفسها اليت ذكرت ُب صيغة ىبة الثواب. وتأكيدا

بُت الفقهاء وىي: ىل ؼلرج من ملك حادا  نقاشاعلى ذلك فقد قاـ الشيخ بطرح عدة تساؤالت أثارت 
الوثيقة قيمة ما يتربع بو إذل احملفظة أـ ال ؼلرج؟ فبعض الفقهاء رأى بأنو ال ؼلرج من ملكو ألف حامل 

ُب ىذه احلالة أحكاـ  زلفظة التأمُت أو صندوؽ ادلشًتكُت شللوؾ ذلم، فتجب الزكاة حينئذ وغلري كذلك
ادلَتاث، مع أنو من ادلستحيل أف زبضع أمواؿ الصندوؽ ألحكاـ ادلَتاث ُب التطبيقات السائدة للتأمُت 

 التكافلي.
داموا متربعُت  خرجت عن ملك ادلشًتكُت ما ادلدفوعةأما الرأي اآلخر وادلتمثل ُب أف اإلشًتاكات  

 اسًتجاعها، فلماذا إذف يرجع إليهم الفائض التأميٍت ؟. هبا للصندوؽ، فينبغي أف ال يبقى ذلم حق ُب
تعقيبا  على آراء بعض الفقهاء حوؿ تكييف التأمُت التشاركي على أساس التزاـ التربع أو التربع  

 :1ادللـز فإف الشيخ تقي العثماين رد على التساؤالت ادلطروحة آنفا على النحو التارل
عند التعاقد وليس عند وقوع الضرر، فإذا كاف التربع ُب حالة يتم التربع ُب التأمُت التشاركي  -

أو حدوث الكارثة فسيصل إذل مرحلة عدـ الوفاء باإللتزامات، وىذا حتما  وقوع الضرر
 سيؤدي إذل اهنيار فكرة أو غرض التأمُت.

 بعد تسليم مبالغ اإلشًتاكات لشركة التأمُت، فإهنا تصبح ملكا ذليئة ادلشًتكُت، وبذلك ذبب -
دامت مبالغ األقساط  الزكاة على الشركة، وال ينطبق حينئذ ادلَتاث على أقساط التأمُت ما

مُت على حياة أحد إال ُب حالة التأ –الصندوؽ  أوخرجت من ملك ادلشًتكُت إذل اذليئة 
 .-ادلشًتكُت 

ة الثواب والتربع )ىبوأماـ الطرح السابق ادلقدـ من فضيلتو، وبعد التحليل ادلقًيم للصيغتُت السابقتُت 
يرى الشيخ العثماين بأف اجتماع التخرغلُت السابقُت ُب التعارض مع بعض األحكاـ الشرعية ينتج  ( ادللـز

عنو حتما البحث عن سلرج شرعي من شأنو اإلبتعاد كل البعد عن ىذه الشبهات، ويتمثل ىذا ادلخرج 
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مُت لإلبتعاد سباما عن  والشريعة اإلسالمية على التألفقو حسب اقًتاحو واجتهاده ُب تطبيق صيغة أصيلة ُب ا
 على النحو اآلٌب:كل احملاذير الفقهية ادلذكورة آنفا وىي صيغة الوقف، وسنأٌب إذل التفصيل ُب ذلك 

 الفرع الثالث: التخريج الفقهي لتطبيق صيغة الوقف على التأمين
تعترب زلفظة التأمُت  أف الشبهاتف التكييف الذي ردبا يبتعد عن أيرى الشيخ العثماين ب

زلفظة تعاونية هتدؼ إذل تعويض أضرار ادلشًتكُت، حيث يدفع ادلشًتكوف مبالغ اإلشًتاكات على 
 سبيل التربع ادلطلق غَت مشروط بشيء، تكوف ىذه األمواؿ خارجة عن ملكية ادلتربعُت فال ذبب

، وىي شللوكة للمحفظة ملكا تاما تتصرؼ يستحقوف اسًتجاعها غلري فيها ادلَتاث وال فيو الزكاة وال
يكوف بُت ادلتربعُت وبُت احملفظة عقود  وأنظمتها الداخلية، وبذلك الفيها احملفظة حسب لوائحها 

يستحقوف دبوجبها التعويضات، وإظلا يتربعوف هبا بدوف أي شرط عند وقوع األضرار حبكم لوائح 
 ـز للطرفُت.احملفظة أو الصندوؽ ال دبوجب عقد التامُت ادلل

كما ؽلكن للمحفظة أف تنص ُب أنظمتها توزيع جزء من الفائض إذل ادلتربعُت وكذا 
 تعويضهم عند حدوث األضرار.

دوف أف ننسى إضافة الشرط الذي يراه الشيخ لكي يكوف التكييف صحيحا وفقا لصيغة 
 للمحفظة شخصية معنوية معتبرة شرعا وقانونا. الوقف وىو ضرورة أف تكوف 

 : أسس تطبيق صيغة الوقفأوال
تأسيسا وتأكيدا على إمكانية تطبيق صيغة الوقف على التامُت، فإف فضيلة الشيخ وضح 

 :1بعض ادلبادئ اليت انبنت عليو رؤيتو ُب اقًتاح ىذا النموذج وادلتمثلة ُب
وقف  أف، حيث أكد فضيلتو على مبدأ مهم قائال: " احلاصل دجواز وقف النقو  .1

النقود يصح عند صبلة من الفقهاء. وتبقى النقود ادلوقوفة مشغولة ُب التجارة ال يصرؼ 
منها شيء على ادلوقوؼ عليهم، وإظلا يصرؼ عليهم ما يكسب الوقف من أرباح، 

 يتربع بو للوقف فإف التربعات للوقف ال تصَت وقفا. وكذلك ما
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 .مبدأ انتفاع الواقف بوقفو .2
للوقف ليس وقفا بل شللوكا للوقف، يصرؼ للموقوؼ عليهم ودلصاحل يتربع بو  مبدأ ما .3

 الوقف.
 تنقطع باتفاؽ الفقهاء. غلب أف يكوف للوقف جهة ال .4

مُت التشاركي على أساس الوقف كما يراه الشيخ أادا ذلذه ادلبادئ ؽلكن تأصيل التاستن
 :1العثماين على النحو اآلٌب

 للوقف وتعزؿ جزءا معلوما من رأس ماذلا يكوف وقفا علىتنشئ شركة التأمُت التشاركي صندوقا  .1
ادلتضررين من ادلشًتكُت ُب الصندوؽ، وعلى اجلهات اخلَتية ُب النهاية، ويكوف ذلك من باب 
وقف النقود مًر كونو مشروعا فيبقى ىذا اجلزء ادلعلـو من النقود مستثمرا بادلضاربة، وتدخل األرباح 

 ُب الصندوؽ ألغراض الوقف.
ؽللكو أحد، وتكوف لو شخصية معنوية يتمكن هبا من أف  كد الشيخ بأف صندوؽ الوقف اليؤ  .2

 يتملك األمواؿ ويستثمرىا وؽلًلكها حسب اللوائح ادلنظمة لذلك.
يقوؿ الشيخ العثماين بأنو على الراغبُت ُب التأمُت اإلشًتاؾ ُب عضوية الصندوؽ بالتربع إليو  .3

 حسب اللوائح.
ودبا انو ليس وقفا إظلا ًتكوف ؼلرج من ملكهم ويدخل ُب ملك الصندوؽ الوقفي، يتربع بو ادلش إف ما .4

فال غلب اإلحتفاظ دببالغ التربع كما  –حسب ادلبدأ الثالث من مبادئ الوقف  –ىو شللوؾ للوقف 
غلب ُب النقود ادلوقوفة، وإظلا تستثمر لصاحل الصندوؽ، وتصرؼ مع أرباحها لدفع التعويضات 

 األخرى.وأغراض الوقف 
تنص الئحة الصندوؽ على شروط استحقاؽ ادلشًتكُت للتعويضات ومبالغ التربع اليت يتم هبا  .5

اإلشًتاؾ ُب كل نوع من أنواع التأمُت، وغلوز أف يتم تعيُت ذلك على احلساب اإلكتواري ادلعموؿ 
 بو ُب شركات التأمُت التقليدية.

عطاء مستقل  عوضا عما تربعوا بو، وإظلا ىو ػلصل عليو ادلشًتكوف من مبالغ كتعويضات اليعد ما .6
من صندوؽ الوقف لدخوذلم ُب صبلة ادلوقوؼ عليهم حسب شروط الوقف، كما سبق ذكر مبدأ 
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مهم ُب الوقف وىو أف الواقف غلوز لو اإلنتفاع بوقفو إف كاف داخال ُب صبلة ادلوقوؼ عليهم، 
 حيث أف ىذا اإلنتفاع ليس عوضا عن الوقف الذي تقدـ بو.

الصندوؽ الوقفي مالك جلميع أموالو دبا فيو أرباح النقود  أفيقوؿ الشيخ تقي العثماين: " حيث  .7
الوقفية والتربعات اليت قدمها ادلشًتكوف مع ما كسبت من األرباح باإلستثمار، فإف للصندوؽ 
التصرؼ ادلطلق ُب ىذه األمواؿ  حسب الشروط ادلنصوص عليها ُب لوائحو. فللصندوؽ أف 

يسمى الفائض التأميٍت، حيث غلوز أف ؽلسكو ُب الصندوؽ   ط على نفسو دبا شاء بشأف مايشًت 
كاحتياطي دلا قد ػلدث من النقص أو العجز ُب السنوات ادلقبلة، وغلوز أف يشًتط على نفسو ُب 
اللوائح أف يوزعو كلو أو جزء منو على ادلشًتكُت، وردبا يستحسن أف يقسم الفائض على ثالثة 

 قسم ػلتفظ بو كاحتياطي، وقسم يوزع على ادلشًتكُت لتجلية الفرؽ ادللموس بينو وبُتأقساـ: 
مُت التقليدي بشكل واضح لدى عامة الناس، وقسم يصرؼ ُب وجوه الرب إلبراز الصفة الوقفية أالت

 ".1للصندوؽ كل عاـ
فيو بعد تسديد صبيع  بد أف يُنص ُب شروط الوقف أنو إذا ًب تصفية الصندوؽ فإف ادلبالغ ادلتبقية ال .8

 اإللتزامات تصرؼ إذل وجو غَت منقطع من جوه الرب.
كما يرى الشيخ بأف " شركة التأمُت اليت تنشئ الوقف تقـو بإدارة الصندوؽ واستثمار أموالو،  .9

فإدارة الصندوؽ تكوف على عاتق الشركة بصفتها متولية للوقف، فتقـو جبمع التربعات وتدفع 
الفائض حسب شروط الوقف كما أهنا تفصل حسابات الصندوؽ عن التعويضات وتتصرؼ ُب 

حسابات الشركة فصال تاما وتستحق لقاء ىذه اخلدمة أجرة، أما عن استثمار أمواؿ الصندوؽ 
فيمكن أف تقـو بو كوكيل لإلستثمار فتستحق بذلك أجرة أو تعمل فيو كمضارب فتستحق بذلك 

مانع من كوهنا متولية للوقف ومضاربة ُب أمواذلا  أنو الجزءا مشاعا من األرباح احلاصلة. والظاىر 
تكوف ادلضاربة بعقد منفصل وبنسبة من الربح تنقص ولو قليال عن ريطة أف وُب وقت واحد، ش

 نسبة ربح ادلضارب ُب السوؽ".
 وطللص ُب األخَت إذل أف الشيخ العثماين يرى بأنو:

ذلبة بشرط الثواب وال على أساس غلوز تكييف عقد التأمُت اإلسالمي على أساس ا ال - أ
اإللتزاـ بالتربع، وأف الصيغة اليت ربقق الغاية ادلنشودة من التأمُت اإلسالمي وىي صيغة 

 الوقف.
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 ليست حملفظة التأمُت الصفة القانونية لكي تنوب عن ادلشًتكُت. - ب
غلوز تطبيق صيغة ادلضاربة على عمليات استثمار أقساط التأمُت، كما غلوز تطبيق  - ت

غة أو نظاـ األجرة سواء كاف ذلك من خالؿ صيغة اإلجارة أو الوكالة أو ادلضاربة صي
 بنسبة معلومة من الربح على عمليات إدارة استثمار أقساط التأمُت.

  1: التعقيبات المطروحة بشأن تطبيق صيغة الوقفثانيا
خالف مسألة بناء من العلماء والفقهاء من فهناؾ إف الطرح السابق دل يسلم من اإلنتقادات 

  ادلطروحة: التأمُت على أساس الوقف، وفيما يلي صبلة من اإلنتقادات
 رأي الشيخ الضرير: .1

تطبيق يرى الشيخ بأف صيغة الوقف حسب الطرح الذي قدمو الشيخ العثماين غَت سليم، وأنو غلوز 
الوكالة شريطة أف  آوغدارة استثمار أقساط التأمُت، كما غلوز تطبيق اإلجارة  أعماؿصيغة ادلضاربة على 

تكوف األجرة بناءا على ما يبذلو ادلؤسس من رلهود فعلي، جبانب أال يتم توزيع األجرة بُت ادلؤسسُت وفقا 
 حلصصهم ُب رأس ادلاؿ رباشيا لعلة الربا.

إظلا تربع خاص مُت اإلسالمي ىو ليس ىبة و لتأاف التربع الذي ُبٍت عليو نظاـ الشيخ بأكما يرى 
 مُت اإلسالمي ال يشبو التربع ُب ىبة الثواب وهبذا فهما سلتلفاف.وإف التربع ُب التأ

، فإف زلفظة التأمُت ال سبثل ادلشًتكُت وأف ما ؽلثلهم ىو ىيئة ادلشًتكُت اليت ذلا أيضا وحسب رؤيتو
 الشخصية القانونية.

 رأي الشيخ السالمي: .2
يقوؿ الشيخ: " نظرا دلا أشرت إليو أثناء متابعيت للبحث، فقد رأيت صعوبات متعددة ذبعل زبريج 

  .نو وقف دل يتبُت صحتو"أعلى  التأميٍتالتكافل 
 رأي الدكتور عبد الستار أبو غدة: .3

يوجد نص فقهي صريح  ال بأنوعلى الرغم من أف الدكتور يدعم مقًتح صيغة الوقف إال أنو يرى 
، لكن يستنبط من ىذا التربع على الوقف ليس وقفا أف ما يتربع بو للوقف يصرؼ للموقوؼ عليهميقوؿ ب

بل ؼلضع لشروط التربعات اليت بطبيعتها تقبل الشروط والتعليق، باإلضافة إذل أف ىذا التخريج التماس 
  .2لدليل مستأنس بو
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عن التربع على أساس اإللتزاـ ُب  يرى بأف التربع على أساس اإللتزاـ ُب التأمُت اإلسالمي ؼلتلف
كما يرى الدكتور إمكانية  وجود لوجو الشبو بُت التأمُت اإلسالمي وىبة الثواب. ىبة التواب وبالتارل ال

مُت فقط، وال يرى بأسا من تطبيق صيغيت اإلجارة بة على عمليات استثمار أقساط التأتطبيق صيغة ادلضار 
 ُت.والوكالة إلدارة سلاطر صندوؽ التأم

" ولقد أوضح الدكتور مبدئيا التكافل على أساسي اإللتزاـ بالتربع والوقف ُب ورقة حبث بعنواف 
 :1( على النحو اآلٌبن التأمُت من خالؿ التزاـ التربعبديال عالتكافلي من خالؿ الوقف )مُت نظاـ التأ
يلـز بو ادلستأمن مُت التكافلي على أساس التزاـ التربع يقـو على التربع الذي إف بناء التأ - أ

حملفظة التأمُت، ادللتـز لو فهو رلموعة ادلستأمنُت أو ادلشًتكُت ادلالكُت  أما( نفسو )ادللتـز
واإللتزاـ ىنا ىو القسط أو اإلشًتاؾ الذي يكوف غَت معلق فهو منجز يقع أثره دبجرد 
اإلقداـ على اإلشًتاؾ، أما ما ػلصل عليو ادلستأمن ادلتضرر فهو أيضا التزاـ بالتربع من 

ه زلفظة التامُت اليت سبلك شخصية اعتبارية وىو التزاـ معلق على وقوع الضرر ادلؤمن ضد
 أو ادلشًتؾ ادلتضرر. ادلستأمنوربقق الشروط وانتفاء اإلستثناءات، أما ادللتـز لو فهو 

مُت التكافلي على أساس الوقف ىو تربع بالوقف الذي يعد أحد التربعات، ؼلرج بو التأ - ب
تصرؼ فيو غلة ذلك  تربع بو عن ملكو وػلبسو من حيث األصل، مع ربديد ما الواقف ما

مبدأ التربع على الوقف نفسو وأنو ال يكوف وقفا مثلو وىذا التربع األصل، مع استخداـ 
أما ما ػلصل عليو ادلشًتؾ ادلتضرر فهو  على الوقف بديال عن التربع باإلشًتاكات.

استخداـ دلوارد الوقف حبيث ُتصَرؼ فيما وقفت عليو من خالؿ دفع التعويضات من غلة 
  الوقف وادلاؿ ادلتربع بو على الوقف.

 التأمُت التكافلي على أساس الوقفباإلضافة إذل دعوة بعض الباحثُت والفقهاء إذل ضرورة تأصيل 
حىت يكوف خاليا من ادلخالفات الشرعية وػلقق ادلقاصد التأمينية من خالؿ اغلاد شركة تأمُت ربمي 

لك، فقد قاـ الدكتور ادلتضررين وربفظ األمواؿ وتسد حاجة ادلسلم إذل شركات التأمُت الربوية، وربقيقا لذ
زلمد سعيد اجملاىد بوضع مواد تكوف نواة دلشروع يضبط عمل شركات التأمُت التعاوين بناء على الوقف 

 :2نوجزىا فيما يلي
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يعٍت الوقف خروج ادلاؿ عن ملك صاحبو، فتصبح العُت ملكا هلل تعاذل،  المادة األولى: -
 وتصبح شبراهتا وفوائدىا سلتصة باجلهة اليت ًب الوقف عليها؛

؛ال  المادة الثانية: -  ؽلكن دلن وقف شيئا أف يرجع عنو، ألف عقد الوقف الـز
 يقـو على الوقف ناظر واحد أو أكثر حبسب احلاجة يتوذل رعاية شأنو وتنميتو؛ المادة الثالثة: -
 ؛أجرة زلددة ػلددىا العرؼ ألمثالويأخذ الناظر  المادة الرابعة: -
يقـو الناظر بتشغيل ادلاؿ ادلوقوؼ ُب مشاريع تعود بالفائدة على ادلوقوؼ  المادة الخامسة: -

 ؛عليهم
يطالب الواقف بأف يقف على جهة ال تنقطع، كأف يقوؿ: وقفت مارل على  المادة السادسة: -

 من حوادث السَت مثال؛ادلتضررين 
يستفيد الواقف من شبرات الوقف؛ لوقفو إياه على جهة عامة، فإف ربقق فيو  المادة السابعة: -

 الشرط جاز لو األخذ؛
الضرر، سواء أكاف من ال مانع أف يعطى من ىذا ادلاؿ كل من أصابو  المادة الثامنة: -

 ؛ال؛ ألف الوقف كاف على جهة عامة ادلشًتكُت ُب الوقف أـ
 النفقات الثابتة كاحلاجة إذل مكاف للشركة وضلو ذلك من األرباح.ؽلكن تغطية  المادة التاسعة: -

 الرابع: الصيغ المستحدثة الستثمار الوقفالفرع 
لشركات التأمُت التشاركي من خالؿ صيغة الوقف فينبغي  المستثمر المؤسسيلكي يتحقق دور 

ضرورة العمل من أجل تنمية األمالؾ ادلوقوفة واستثمارىا على ادلستوى ادلؤسسي مع األخذ بعُت اإلعتبار 
خصوصية وطبيعة الوقف وميزتو من الناحية الفقهية، وال يتأتى ذلك إال من خالؿ دراسة صيغ التمويل 

 وتطبيقاهتا ُب رلاؿ تنمية الوقف واستثماره. اإلسالمية ادلعاصرة
( باإلضافة إذل الصيغ التقليدية )استبداؿ الوقف، إجارة الوقف وؽلكن حصر ىذه الصيغ ادلعاصرة

 :1فيما يلي
 

 أوال: المضاربة والشركة
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على ضوء ىذه الصيغة ؽلكن للمؤسسة الوقفية أف تستفيد منها ُب إطار تعمَت شلتلكاهتا   
واستثمارىا بطريقتُت علا: جذب رؤوس األمواؿ من اجلمهور  واستغالذلا ُب إقامة مشاريع اقتصادية كربى 

ك بتقدؽلها ، أو أف تقـو األوقاؼ بدور الشريك وذل" سندات ادلقارضة "عن طريق إصدارىا دلا يعرؼ بػ 
 لألعياف ادلوقوفة جلهة سبويلية تقـو باستغالذلا على أف يُقًسم الربح بينهما حبصة شائعة ومعلومة.

 ثانيا: اإلستصناع
دبوجب ىذه الصيغة، تقـو ادلؤسسة الوقفية بعقد اتفاؽ مع إحدى اجلهات التمويلية كادلصارؼ 
اإلسالمية مثال على إقامة مشروع معُت على أرض الوقف دبقاييس ومواصفات زلددة شلنوحة للجهة 

تقـو  أفمو على التمويلية اليت تقـو بدورىا بالعمل ادلوكل إليها، وبعد إسباـ ادلشروع تقـو األوقاؼ باستال
 بدفع شبن ىذا ادلشروع إذل اجلهات التمويلية على شكل أقساط زلددة القيمة وموعد اإلستحقاؽ.

 ثالثا: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك
ادلتناقصة ادلنتهية بالتمليك بأهنا نوع من ادلشاركة يعطي دبوجبو ادلموؿ ؽلكن تعريف صيغة ادلشاركة 

لوؿ زللو ُب ملكية ادلشروع، إما دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك حسبما تقتضيو للشريك احلق ُب احل
الشروط ادلتفق عليها، على أساس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء معُت من الدخل ادلتحصل يُدَفع 

 أقساطا لسداد قيمة احلصة ادلتنازؿ عنها.
ة، وذلك بأف تقـو بتأسيس شركة وؽلكن للمؤسسة الوقفية أف تستثمر أمالكها دبوجب ىذه الصيغ

بينها وبُت غَتىا من ادلمولُت كادلصاريف اإلسالمية مثال، على أف تكوف حصة األوقاؼ ُب ىذه الشركة 
قيمة األعياف ادلوقوفة ادلراد استغالذلا بإقامة مشروع معُت عليها، وحصة ادلموؿ فيها األمواؿ الالزمة إلقامة 

بة احلصص ادلتفق عليها، على أف يتضمن عقد الشركة وعدا ملزما من ىذا ادلشروع، وتوزع األرباح بنس
جانب ادلموؿ ببيع حصتو لألوقاؼ، األمر الذي يستدعي ىذه األخَتة إذل تقسيم األرباح إذل جزئُت: اجلزء 
األوؿ زبصصو لإلنفاؽ على مصاريفها الذاتية، أما اجلزء اآلخر فتخصصو لتسديد أصل ما قدمو ادلموؿ من 

 .سبويل
 رابعا: البيع التأجيري

مثال  دبقتضى ىذه الصيغة التمويلية، تتفق ادلؤسسة الوقفية من جهة سبويلية كادلصارؼ اإلسالمية
( األرض الوقفية بأجرة سنوية معينة، على أف تقـو األخرى بالبناء على ىذه ألوقاؼاعلى أف تؤجرىا )

ببيع البناء الذي على  –ادلموؿ  –ادلستأجر  األرض، بشرط أف يتضمن عقد اإلغلار وعدا ملزما من جانب
األرض إذل األوقاؼ، واف يتقاضى شبنو على شكل أقساط سنوية يتم دفعها إليو من األجرة اليت تأخذىا 

 األوقاؼ.
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 خامسا: المزارعة والمساقاة والمغارسة
ا تكوف ؽلكنها استثمار أمالكها دبوجب إحدى ىذه الصيغ، وذلك عندم األوقاؼ أفومن الواضح ىنا     

( وليست لديها اإلمكانات الستثمارىا، وترى من مصلحتها مالكة األراضي الزراعية )ادلشجرة وغَت ادلشجرة
اإلسالمية  مع جهة سبويلية معينة كادلصارؼ األوقاؼأف يقـو طرؼ آخر باستثمارىا، وذلك باف تتفق 

أرضها اليت تريد استثمارىا زراعيا إذل ادلصرؼ  –دبوجب ىذا اإلتفاؽ –ى أف تقدـ األوقاؼ مثال، عل
اإلسالمي ليقـو باستثمارىا عن طريق شركة زراعية مزودة بالتجهيزات احلديثة واخلربات الفنية الالزمة، على 

 أف يتم اقتساـ الناتج بينهما وفق نسبة معينة يتفقاف عليها مسبقا.
 
 
 
 
 
 
 
 -مدخل مقارن  -بحث الرابع: الزكاة واألنظمة التأمينية الحديثةالم

إف الزكاة جزء من نظاـ التكافل االجتماعي ُب اإلسالـ، ذلك التكافل الذي دل يعرفو الغرب إال ُب 
دائرة ضيقة، ىي دائرة التكافل ادلعيشي، دبساعدة الفئات العاجزة والفقَتة، وعرفو اإلسالـ ُب دائرة أعمق 

ديب، والتكافل العلمي، والتكافل وأفسح، حبيث يشمل جوانب احلياة ادلادية وادلعنوية. فهناؾ التكافل األ
السياسي، والتكافل الدفاعي، والتكافل اجلنائي، والتكافل األخالقي، والتكافل االقتصادي، والتكافل 
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العبادي، والتكافل احلضاري، وأخَتًا التكافل ادلعيشي، وىو الذي خصص اليـو خطأ باسم "التكافل 
 االجتماعي".

ل وأوسع كثَتًا من الزكاة؛ ألنو يتمثل ُب عدة خطوط تشمل فالتكافل االجتماعي إذف نظاـ أمش
خط واحد من ىذه اخلطوط، وىي تشمل ما  فروع احلياة كلها، ونواحي االرتباطات البشرية صبيًعا، والزكاة

يسمى اآلف بػ"التأمُت االجتماعي" و "الضماف االجتماعي" رلتمعُت، والفرؽ بُت التأمُت والضماف أف كل 
مُت يؤدى قسطًا من داخلو، ُب نظَت تأمينو عند عجزه الدائم أو ادلؤقت. أما ُب الضماف، فرد ُب التأ

 فالدولة ىي اليت تقـو بو من ميزانيتها العامة، بدوف أف يشًتؾ أفراد اجملتمع بأداء قسط معُت.

 سنتناوؿ ىذا ادلبحث بالدراسة والتحليل من خالؿ احملاور التالية:
 
 في المجتمعات الحديثة ( )مؤسسة الضمان اإلجتماعي المطلب األول: الضرورة المعاصرة للزكاة   
 : نحو نظام إسالمي للتأمينالمطلب الثاني  
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 في المجتمعات الحديثة  ( )مؤسسة الضمان اإلجتماعي المطلب األول: الضرورة المعاصرة للزكاة

 مد على الصدقات الفردية التطوعيةأوؿ تشريع منظم ُب سبيل ضماف اجتماعي ال يعت تعد الزكاة
بل يقـو على مساعدات حكومية دورية منتظمة، مساعدات غايتها ربقيق الكفاية لكل زلتاج: الكفاية ُب 

 .1ادلطعم وادللبس وادلسكن وسائر احلاجات، لنفس الشخص ودلن يعولو ُب غَت إسراؼ وال تقتَت

 المقارنة بين نظام الزكاة واألنظمة التأمينية اإلجتماعيةع األول: الفر 

إف الزكاة نظاـ للتأمُت والضماف اإلجتماعي متميز بأصالتو ومشوليتو عن باقي أنظمة التأمُت 
 ما يلي أىم أوجو ادلقارنة بينها:والضماف اإلجتماعية الوضعية، وفي

 واألنظمة التأمينية اإلجتماعية: المقارنة بين نظام الزكاة 15 جدول رقم

 النظام التأميني اإلجتماعي الزكاة المقارنةمعيار 

الزكاة نظام اإلسالم للضمان أو التأمين اإلجتماعي بالمعنى الواسع  من ناحية المفهوم
اد عاملين كانوا أم الشامل، فهو يشمل برعايتو ومنافعو ومزاياه جميع األفر 

يعمل على تغطية جميع األخطار وصور ( غير عاملين )نظام إنساني
المساعدات العامة والخدمات اإلجتماعية وضروب البر واإلحسان 
للفقراء والمساكين وأبناء السبيل وجميع المصارف األخرى المحددة في 
سورة التوبة، حيث يضمن لهم حدا أدنى من الدخل ومستوى إنسانيا 

ختلف أنواع الرعاية معيشيا، كما يضمن للمرضى والعجزة والمعاقين م
 اللزمة لهم.

كما أن الضمان فيو ليس اختياريا ال من ناحية الممول )األغنياء( وال من 
 ناحية المضمون أو المستأمن أو من تجب فيو الزكاة.

نظام الضمان اإلجتماعي لو مدلول 
أوسع وأشمل من التأمين اإلجتماعي 
الذي يمول بتحصيل اشتراكات أو 

م المساعدات أقساط مقدما، ونظا
اإلجتماعية العامة التي تمولها الموارد 
العامة للدولة والتي تستهدف إلعانة فئة 
أو فئات معينة من المجتمع ممن 

 تشملهم قوانين ىذا النظام.

نظام الزكاة مقرر ومشرع منذ أربعة عشر قرنا خلت، مقرر بالكتاب  من الناحية التاريخية
الحديثة  األنظمةاهلل، فهو أسبق من  والسنة وأقوال وأعمال صحابة رسول

 للتأمين. 

من منظور تاريخي، فإن نظام التأمين 
اإلجتماعي اإلجباري حديث العهد فهو 
يرجع إلى أواخر القرن التسع عشر ولم 

 يكن موجودا من قبل
وقد ظهر نتيجة للصراع الطبقي السائد  

 آنذاك وظهور
الحركات والنقابات العمالية والثورة  
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 الصناعية في أوربا
من حيث طبيعة كل 

 نظام
الزكاة نظام رباني من حيث المصدر ومن حيث الطبيعة، فهي عبادة مالية 
وركن من أركان اإلسالم ونظام كامل وشامل للتكافل اإلجتماعي 
واإلنساني يستند إلى العقيدة اإلسالمية ووثيق الصلة بالقيم األخالقية 

النواحي المادية فحسب بل يشمل حتى يشمل فقط  اإلسالمية، إذ ال
 الجوانب الروحية والعلمية والمعنوية. 

أما أنظمة التأمين اإلجتماعي فهي أنظمة 
وضعية موضعية، تستند إلى تشريعات 
عادية ومختلفة تصدرىا كل دولة وليس 

مقصد قيمي  لها أي أساس ديني وال
 أخالقي وإنساني. 

من حيث مدى 
 الشمول

المستأمنين في نظام الزكاة جميع األفراد أجراء أم غير تشمل دائرة 
أجراء، عاملين أم غير عاملين. فالزكاة ضمان إسالمي شامل لجميع أفراد 

يشترط دفع أقساط أو  المجتمع دون طائفة معينة دون غيرىا وال
 اشتراكات لالنتفاع بالخدمات التأمينية اإلجتماعية.

  سواءكاإلصابات والحوادث   طاراألخيغطي نظام الزكاة جميع أنواع 
حوادث طريق ونحوىا، المرض العادي ومرض  كانت حوادث عمل أو

المهنة وحاالت العجز الدائم والمؤقت الجزئي والكلي، حاالت اإلعاقة، 
البطالة، قلة الدخل الناتج من العمل أو من غيره وعدم كفايتو لسد 

المسكن، الشيخوخة،  الحاجات الضرورية، األعباء العائلية، الحاجة إلى
السجن، الجهل، النكبات أو الكوارث الخاصة أو العامة، العزوبة، 

 األمومة، الطالق، وفاة العائل...إلخ.
 

ينتفع بخدمات التأمين اإلجتماعي  ال
سوى المستأمنين أو المشتركين الذين 
يشملهم ىذا النظام ويدفعون األقساط 
بالنظر إلى مستويات أجورىم أو 

 دخلهم. 
ضدىا عادة  تقتصر األخطار المؤمنو 

المرض والعجز على أنواع محـددة )
إصابات العمل والشيخوخة والوفاة و 

 (.والبطالة

من حيث أعباء 
 التمويل

إن التمويل في نظام الزكاة يتم بفريضة مالية ثابتة الدعائم مستقرة 
 األركان، فهي واجبة على كل غني، مستحقة لكل فقير.

التمويل في النظام تتأسس عملية 
التأميني الوضعي على اإلشتراكات أو 
األقساط التي يتحمل المستأمن جزءا 
منها، ويتحمل رب العمل أو جهة العمل 

 الجزء اآلخر من اإلشتراكات.
من حيث عدالة 

 التوزيع
تتحقق المنفعة في نظام التأمين  العبرة في نظام الزكاة بالحاجة، فشرط اإلستحقاق بالحاجة

اإلجتماعي بمجرد توافر شروط 
استحقاقها في الشخص المستأمن 

 بصرف النظر عن مدى احتياجو.
لوفاء، دار ا عثماف حسُت عبد اهلل، الزكاة الضماف اإلجتماعي اإلسالمي، - :من إعداد الباحثة باإلعتماد على  المصدر:

 .، بتصرؼ(173؛169-168-167؛ 163) :ص ص، 1989، 1ادلنصورة، ط
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 الثاني: السوابق اإلسالمية في إيجاد نظام تأميني فعال الفرع
دل تسبق صياغة تعريف لنظاـ تأميٍت واحد ُب اإلسالـ أو ربديد مفهـو ضيق وزلدود لو، إاّل ما   

كاف من بعض الباحثُت ُب التأمُت التعاوين أو التكافلي كما أمسوه، لكن وردت إشادة عامة باإلسالـ ُب 
التكافل اإلجتماعي، أو الضماف اإلجتماعي، وذلك ُب  باسمزكاة، وغَتىا من ادلوارد، تأمينو القائم على ال

 ُمقابَلة ما يُذكر عن التأمُت التجاري أو الضماف اإلجتماعي، من خدمات وأىداؼ وخصائص.
على أّف عدـ وجود تلك الصياغة ال يعٍت عدـ وجود النظاـ ووسائلو، فما أكثر الوسائل والطرؽ 

ليت حققت من خالذلا الشريعة اإلسالمية ادلنافع ودرئت األخطار وأعانت على النوازؿ والكربات واألنظمة ا
 للعباد دوف أف يكوف ذلا عنواف يشبو عناوين األنظمة احلديثة.

: "وقبل أف يعرؼ اجملتمع الغريب نظاـ التأمُت بقروف كاف اجملتمع الدكتور يوسف القرضاوييقوؿ 
بطريقتو اخلاصة، إذ كاف )بيت ماؿ ادلسلمُت( ىو شركة التأمُت الكربى اليت يلجأ اإلسالمي يؤمِّن أفراده 

 إليها كل َمن نكبو الدىر، فيجد فيو العوف وادلالذ...".
: "ليس ىناؾ على وجو األرض، نظاـ يؤمِّن اإلنساَف من غَت الدكتور سليماف بن ثنيافويقوؿ 

ودينو، إاّل نظاـ اإلسالـ، ىذا النظاـ الشامل الكامل الواُب شطط تأمينًا حقيقياً، ُب عيشو ومالو ونفسو 
 بكل اإلحتياجات".

: "إّف الزكاة جزء من نظاـ التكافل اإلجتماعي ُب اإلسالـ، ذلك الدكتور القرضاويويقوؿ أيضا 
زة التكافل الذي دل يعرفو الغرب إاّل ُب دائرة ضيقة، ىي دائرة التكافل ادلعيشي، دبساعدة الفئات العاج

والفقَتة. وعَرفو اإلسالـ ُب دائرة أعمق وأفسح، حبيث يشمل جوانب احلياة ادلادية وادلعنوية. فهناؾ التكافل 
األديب، والتكافل العلمي، والتكافل السياسي، والتكافل الدفاعي، والتكافل اجلنائي، والتكافل األخالقي، 

ي، وأخَتًا التكافل ادلعيشي، وىو الذي خصص والتكافل اإلقتصادي، والتكافل العبادي، والتكافل احلضار 
 : التكافل اإلجتماعي...باسماليـو خطأ 

وىذا التوصيف للضماف اإلجتماعي ُب اإلسالـ من خالؿ الزكاة ليس ربديداً دلفهومو. على أف 
ا دفع،  الدكتور القرضاوي ؽليل إذل أف الزكاة أقرب للضماف منها إذل التأمُت، ألهنا ال تعطي الفرد دبقدار م

 كما ىو الشأف ُب نظاـ التأمُت، وإظلا تعطيو بقدر ما ػلتاج إليو، قلَّ ذلك أو كثر.
وُب غيبة اإلسالـ وما جاء بو من خَت، وىيمنة التأمُت الوضعي، ظهرت زلاوالت من بعض الُكّتاب لتقدمي 

لتكافلية اليت رأوا فيها سلرجاً الصورة البديلة لشركات التأمُت التجاري. سبثل تلك الصورة ادلؤسسات التعاونية ا
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 :1من الوقوع ُب احملاذير ادلتعلقة بالتجاري. ووضعوا ذلا شروطاً من أعّلها
 وجو التربع قياماً حبق األخوة.أف يدفع الفرد ادلساىم نصيبو ادلفروض عليو )؟!( ُب مالو على  . 1
 .خر فبالوسائل ادلشروعة وحدىاإذا أريد استغالؿ ىذا ادلاؿ ادلد . 2
ال غلوز لفرد أف يتربع بشيء على أساس أف يعّوض دببلغ معُّت إذا حّل بو حادث، ولكن يُعطى من . 3

 ى حسب ما تسمح بو حاؿ اجلماعة.ماؿ اجلماعة بقدر ما يعّوض خسارتو أو بعضها، عل
 .التربُّع ىبة، والرجوع فيها حراـ استنادا إذل احلديث: "الراجع ُب ىبتو كالراجع ُب قيئو" . 4

ويروف أنو إذا توفرت ىذه الشروط ُب أي تعاوف تكافلي بُت النقابات واذليئات ُب بالدنا.. فيكوف ىذا 
التعاوف من صميم مبادئ اإلسالـ، بل الشريعة تباركو، وتعترب َمن يساىم فيو مسلماً متعاطفاً مًتاضباً، لو ُب 

 يـو العرض األكرب أجره وثوابو...
التبادرل الوضعي، وما أدخل عليها من قيود سابقة، تبلورت فكرة واستفادة من صيغة التأمُت 

 التأمُت التعاوين )اإلسالمي(، وصياغة تعريف لو.
 

 الزكاة مؤسسةالفرع الثالث: اآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية ل
 :دلؤسسة الزكاة أدوار عدة على الصعيد اإلجتماعي واإلقتصادي، ؽلكن تلخيصها ُب النقاط ادلوالية

 أوال: اآلثار اإلجتماعية لنظام الزكاة
مؤسسة ىي كما وصفها الكثَت من العلماء ا ىاما لتحقيق الضماف االجتماعي و تلعب الزكاة دور  

 ، حيث أهنا إلزامية و ذلا مصارفها و قيمتها احملددة.الضمان اإلجتماعي
والذي كاف  بيت المـال، متمثلة ُب لعصور اإلسالمية السابقة كمػؤسسةلقد صلح نظاـ الزكاة ُب او 

من مسؤوليات احلاكم، ُب ربقيق أىدافها ُب اإلسهاـ بشكل كبَت ُب ربقيق التنمية االقتصادية 
 واإلجتماعية.

تكتسب أعلية بالغة ُب مواجهة أخطر ادلشاكل  -كفريضة إسالمية-األمر الذي يؤكد بأف الزكاة 
ُب البطالة والفقر والعوز والشيخوخة وغَتىا، كوهنا تأٌب كأسلوب اإلجتماعية واإلقتصادية وادلتمثلة أساسا 

إسالمي ُب رلاؿ التكافل االجتماعي لو جذور دينية واجتماعية متأصلة ُب اجملتمع اإلسالمي . وتلك 
الظواىر ال ؽلكن معاجلتها من خالؿ الصدقات العابرة بل من خالؿ أطر مؤسسية ربقق حياة كرؽلة ذلؤالء 

 سهم ُب التطور االجتماعي واحلياة اإلنسانية الرفيعة. األفراد وت
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مع علماء ادلسلمُت على أف للزكاة فوائد اجتماعية ونفسية ومعنوية كبَتة،  ففيها دفعًا حلاجة وغلُ 
، وأف فيها إزالة لألحقاد والضغائن اليت تكوف ُب صدور تقوية للمسلمُت ورفعاً من شأهنم الفقراء، وُب الزكاة

، بشيء منها، ال بقليل وال بكثَت دلعوزين، فإف الفقراء إذا رأوا سبتع األغنياء باألمواؿ وعدـ انتفاعهمالفقراء وا
، فإذا صرؼ غنياء حيث دل يراعوا ذلم حقوقاً، ودل يدفعوا ذلم حاجةفردبا ػلملوف عداوة وحقدًا على األ

صلت ادلودة والوئاـ، كما أف فيها األغنياء ذلم شيئًا من أمواذلم على رأس كل حوؿ زالت ىذه األمور وح
" ما نقصت تنمية لألمواؿ وتكثَتاً لربكتها ، كما جاء ُب احلديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ : 

 ."1صدقة من مال ...
 :2وؽلكن إغلاز ىذه اآلثار اإلجتماعية ُب النقاط التالية

بُت أبنائو إذ غالبا  وتقلل من الفوارؽ الطبقيةتعمل الزكاة على ربقيق التجانس ُب الًتكيب االجتماعي  .1
ما تنقسم اجملتمعات إذل طبقات حسب مستويات الدخوؿ، والزكاة آلية مستمرة لردـ الفوارؽ 
الطبقية بُت األغنياء والفقراء، كما عملت الزكاة تارؼليًا على ربرير الرقيق من خالؿ سهم الرقاب، 

لغارمُت وأبناء السبيل من ولوج عتبة الرؽ بدافع االضطرار وعملت على وقاية الفقراء وادلساكُت وا
 جتماعية.مصارفها ادلرصدة ذلذه الفئات اإل ادللجئ إذل العبودية بفضل

تعمل الزكاة على ربقيق األماف االجتماعي وزبفيف تكاليف زلاربة اجلرؽلة دبا توفره من فرص عمل   .2
اً، وذاتيًا من خالؿ استالؿ دواعي احلسد وتوظيف ومن ٍب كفاية ألفراد اجملتمع؛ ىذا موضوعي

والضغينة من نفوس الفقراء حُت يروف أف خَت األغنياء واصل إليهم، فهي إذًا آلية تعزز التكافل 
 االجتماعي وتقرب الصراع الطبقي.

تعمل الزكاة على زلاربة اجلهل وتعزز التعلم وشروطو؛ فالزكاة تصرؼ دلن يعّوزه تفرغو لطلب العلم  .3
صرؼ للمتفرغ للعبادة(، وقد تقرر فقها إف وسائل العلم من سباـ كفاية طالبو، فهي إذاً ركيزة )وال ت

 من ركائز االستثمار البشري.
تعمل الزكاة على زلاربة العزوبة ، فالفقر أو زبوؼ الفقر شبح غلثم على صدور الشباب من   .4

من سباـ الكفاية ومن أسس صالح اجلنسُت، وُب الزكاة تأمُت عملي من ىذا اذلاجس، إذ إف الزواج 
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اجملتمع، وقد أمر عمر بن عبد العزيز رضبو اهلل حُت رفع إليو أمر الفائض من الزكاة، أمر بعتق 
 الرقاب وتزويج الشباب.

وُب الزكاة تأمُت نفسي من ىذا اذلاجس أيضا، فتخويف الشباب الفقر من نزغ الشيطاف ؼلّذذلم   .5
 رَ قْ م الفَ كُ دُ عِ يَ  طانُ َـ الشيْ “مدارج الرذيلة على خالؼ موعود اهلل:  ويستدرجهم بو إذل  بو عن الزواج

)سورة البقرة، اآلية ” مـيلِ ع عَ اسِ وَ  اهللُ ال وَ ضْ فَ وَ  وُ نْ ة مِ رَ فِ غْ مَ  مْ كُ دُ عِ يَ  اهللُ وَ  اءِ شَ حْ الفَ م بِ كُ ُر مُ يأْ وَ ََ 
 ألبنائو.، وُب ذلك تدعيم للبناء السكاين للمجتمع ادلسلم وحصانة أخالقية (268

إف الزكاة سبثل ركيزة للتأمُت االجتماعي ضد النوازؿ، فال يتصدى ذلا آحاد األفراد إظلا هتّب اذليئة   .6
 االجتماعية للمشاركة ُب ربمل أعباءىا، وبذا ؼلف وقعها على الناس.

ة احمللية: تعزز الزكاة وحدة اجملتمع اإلسالمي وتتجاوز اجلغرافية السياسية لبلدانو، إذ األصل ُب الزكا  .7
توزع على فقراء البلد الذي ذبىب منو، لكن ذلك ال ؽلنع جواز نقلها إذل حيث سبس احلاجة إليها، 

 وُب ذلك إشعار للمسلمُت بوحدة أمتهم وبوحدة ذمتهم أيضاً.
تعمق الزكاة فهم ادلسلم لوظيفة ادلاؿ ُب اجملتمع بتوكيدىا للوظيفة االجتماعية حلق ادللكية، تأسيساً  .8

نظرية االستخالؼ اإلسالمية؛ فادلاؿ ماؿ اهلل والناس مستخلفوف فيو، وىذا الفهم يساعد على 
 ادلسلم على تقبل أحكاـ اإلسالـ األخرى ادلتعلقة بادلاؿ انتفاعا واكتسابا واستثمارا وتداوال.

  ثانيا: اآلثار اإلقتصادية

 دلنظومة االقتصادية، ولعل أبرزىا ماوُب ضوء ما تقدـ، ؽلكن تعقب اآلثار البالغة األعلية ُب تطوير ا
 :1يلي

إف إقامة ىذه الفريضة ربصياًل وتوزيعًا ينجم عنو زيادة ُب الطلب االستهالكي بسبب  .1
نقل الدخوؿ إذل الشرائح ذات ادليوؿ احلدية العالية لالستهالؾ، وىذا ىو األثر ادلباشر 

أورل تعقبو آثار أخرى كما الذي ػلقق مقصد الزكاة بإشباع حاجات الفقراء، وىو أثر 
 سنرى.

زيادة الطلب االستثماري إْذ إف زيادة الطلب على السلع االستهالكية سوؼ يزيد من  .2
طلب منتجيها على مدخالت اإلنتاج ومنها العمل هبدؼ التوسع ُب إنتاجها، وىذا 
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يعٍت إف الزكاة سوؼ تدفع إذل مستويات أعلى من التوظيف وربد من البطالة عرب 
النظاـ االقتصادي، وىذه القناعة يسّلم هبا االقتصاديوف عموماً؛ فكّل إعادة  آليات

 توزيع لصاحل الفقراء تتسبب ُب ارتفاع مستوى التوظيف.
ليس ىذا فحسب بل ىناؾ أثر مباشر للزكاة على االستثمار؛ إذ ؽليز الفقهاء بُت  .3

وف كفاية عامهم أو  الفقراء القادرين على العمل والعاجزين عنو، أما العاجزوف فيعط
كفاية عمرىم من الزكاة، وأما القادروف فيعطوف أصوال يستعينوف هبا على مزاولة العمل 
ويؤمروف بو كل حبسب حرفتو وتأىيلو؛ فاإلسالـ ال يريد للزكاة أف تصبح متكًأ للبطالة 

 والتسّوؿ.
ربتم على إف الزكاة، إذ تفرض على ادلاؿ القابل للنماء دوف اشًتاط ظلائو الفعلي،  .4

مالكو تنميتو لكي يدفع الزكاة من غلتو ال من أصلو؛ فإف تقاعس عن ذلك فإف ىذا 
ادلاؿ سوؼ يتناقص بشكل دوري، وُب ىذا القصد يوجو النيب صلى اهلل عليو وسلم  

أال من ورل يتيمًا لو ماؿ فليّتجر دبالو وال يًتكو حىت تأكلو “كافل اليتيم لتنمية مالو: 
 ”.الصدقة

االستثمار ُب اقتصاد وضعي يعتمد على ادلقارنة بُت الربح الذي يتوقع  إف قرار .5
ادلنظموف احلصوؿ عليو )الكفاءة احلدية( وسعر الفائدة الذي يدفعونو لقاء احلصوؿ 
على التمويل الالـز من اجلهاز ادلصرُب أو من األسواؽ ادلالية، وُب اإلسالـ ترجح 

، وترجح أيضًا ألف الزكاة تسوؽ ادلاؿ سوقا إذل الّكفة األوذل مباشرة بسبب إلغاء الربا
االستثمار؛ فكنز ادلاؿ وتعطيلو يعّرضو للتآكل بسبب الزكاة، وأحسب أف ىذه 

 الشروط ادلؤسسية ال تتاح لالستثمار ُب أي نظاـ اقتصادي آخر.
إف أثر الزكاة ُب مستوى الدخل، ال يقتصر فقط على الزيادة ادلباشرة اليت ربدثها الزكاة  .6

ُب الطلب الكلي االستهالكي واالستثماري، إظلا تتجاوز ذلك على ضلو ما يقرره 
مضاعف الزكاة أو مبارؾ الزكاة الذي ترتبط قيمتو بادليل احلدي لالستهالؾ كما يتضح 

 من التحليل االقتصادي الكلي آلثار الزكاة.
، فصاحب تعمل الزكاة على ربسُت الوضع التساومي للعمل ادلضارب ذباه رأس ادلاؿ .7

ادلاؿ ملـز موضوعيًا بتوظيف أموالو؛ فحيث ػّلـر اإلسالـ التوظيف الربوي أي اإليداع 
ُب ادلصارؼ الربوية دبقابل فائدة، فإنو ال بد أف يلجأ إذل أحد أمرين: إما االستثمار 
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ادلباشر ألموالو أو استثمارىا مضاربة مع الغَت، وىذا يوفر فرص توظيف جدية تدعم 
 ادلضارب وتساعد ُب القضاء على البطالة.موقع العمل 

تعمل الزكاة على ربقيق الكفاءة االقتصادية وزبصيص موارد اجملتمع حبسب احلاجات  .8
احلقيقية ألبنائو إذ إف تركز الثروة يؤدي إذل تكريس موارد اجملتمع إلنتاج ترفيات 

يت تقضي األغنياء على حساب ضروريات الفقراء، وىذا ؼلّل بالقاعدة األصولية ال
ال يراعى ربسيٍت إذا كاف من مراعاتو إخالؿ حباجي وال يراعى حاجي إذا كاف “بأف: 

؛ فاألصل أف تشبع احلاجات األساسية أواًل وذلك ”من مراعاتو إخالؿ بضروري
 يستلـز عدالة توزيع الدخوؿ وقوى الشراء، والزكاة تؤّمن ذلك.

جانب الطلب الكلي، إظلا ؽلتد  وىكذا يتضح أيضا، أف الزكاة ال ؼلتص تأثَتىا ُب .9
  تأثَتىا إذل العرض الكلي فيعمل على زيادة مرونتو.

تعمل الزكاة على تعظيم الرفاىية ألهنا تعظم ادلنفعة الكلية للمجتمع، إذ إف منفعة  .10
وحدة النقد ُب يد الفقَت احملتاج أعظم من منفعة وحدة النقد ذاهتا ُب يد الغٍت كما 

فعة احلدية، وبالتارل فمن حساب ادلقاّصة بُت وحدات ادلنفعة يقرر قانوف تناقص ادلن
اليت يفقدىا األغنياء الذين يدفعوف الزكاة، ووحدات ادلنفعة اليت يكسبها الفقراء، 

 يالحظ أف الرفاىية االجتماعية تكوف بوضع أفضل مع تطبيق الزكاة.
، فاألثر بينهما متبادؿ؛ إف ربقيق التنمية االقتصادية ستكوف لو آثار اغلابية على الزكاة .11

فالتنمية تقود إذل توسع الوعاء الزكوي: أي األمواؿ اخلاضعة للزكاة، وبذا تزيد حصيلة 
الزكاة، ومن ٍب تعّظم آثارىا، ومن ىذه اآلثار ربقيق التنمية. فالزكاة ظلاء وطهرة: للماؿ 

كاة اليت تعمم ودلالكو وآلخذه وللمجتمع ككل، وما أبلغ القرآف إذ يقابل بُت آلية الز 
االستفادة من ادلاؿ وبُت آلية الربا الذي يعمل على تركيزه واحتكاره، وبالتارل يضع 

 ات"قَ ي الصدَ بِ رْ يُـ ا وُ بَ اهلل الرِ  قُ حَ مْ يَ قيداً على الطلب والنمو االقتصادي، قاؿ تعاذل: "
 .(276)سورة البقرة، اآلية 
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 المطلب الثاني: نحو نظام إسالمي للتأمين
  

توصف على أهنا شبيهة بالتعاريف اليت  التشاركي التعاوين التعاريف اليت ُقًدمت للتأمُت  ُجلإف 
، مع قيود خاصة تتعلق  - حسب رأي بعض الباحثُت -أعطيت للتأمُت التبادرل الذي ظهر ُب الغرب

التأمُت الذي يريد تعريَفو بنوع قصد الدخوؿ ُب التأمُت من الطرفُت، وطريقة استثمار األمواؿ. فهو دل ؼُلرِج 
من دائرة التأمُت الوضعي، ألف تلك القيود ال تكسبو وصف )اإلسالمي(، ألف جوىره ولُبَّو يبقى غَت 

 إسالمي.
ادلسَتة اإلجتهادية للتكييف  عاما على  ويؤكد الدكتور عبد البارئ مشعل أنو بعد مضي ثالثُت

دعوى ب بعدىادعوى اذلبة ُب تكييف التأمُت و لي بداية بالشرعي للعالقة بُت ادلشًتكُت والصندوؽ التكاف
ادلنطلق الشرعي  أف التكييف بالتربع من مسلمات التأمُت اإلسالمي وأنو على اعتبار لتكييف هببة الثوابا

. وتطور األمر ُب معيار "أيوُب" للنص على استقاللية الذمة ادلالية حلساب البحوث والدراسات معظم ُب لو
أو حساب التأمُت عن ادلشًتكُت فوقعنا ُب ادلعاوضة البحتة  بُت حساب التأمُت وبُت ادلشًتكُت. ادلشًتكُت 

وزاد ُب شكلية التكييف التزاـ شركة التأمُت باإلقراض من حساب ادلساعلُت ُب حاؿ العجز ُب حساب 
  .ادلشًتكُت
بعض الباحثُت إذل ذه القضية وسعى ذل (2010ماي ) الفقولقد تصدت ندوة التأمُت ُب رلمع و 

كلمة التعاوف وكاف التصويت لصاحل االقًتاح. وتداخلت ُب دورة   لة كلمة التربع من التعريف وًب وضعإزا
كما أف اجملامع الفقهية دل    .قرار من اجملمع ُب ادلوضوع تأكيد ىذا ادلعٌت دوف أف ُيصدراجملمع العشرين ل

طبقة وكاف قرار رلمع الرابطة ُب إجازة التأمُت التبادرل يسبق ذلا أف أصدرت قرارا ُب ىياكل التأمُت ادل
والتفصيل فيو، وقرار اجملمع الدورل ُب إجازة الفكرة وربرمي التجاري. وكانت أوؿ إجازة للهياكل ادلطبقة ُب 

من الربوفيسور الصديق الضرير ُب شركة التأمُت اإلسالمية ُب السوداف، واليت قامت على اذليكل  1982عاـ 
يفصل حساب ادلساعلُت عن حساب ادلشًتكُت وينظم العالقة بُت شركة التأمُت )شركة اإلدارة(  الذي

وادلشًتكُت على الوكالة ُب إدارة احلساب، وادلضاربة ُب استثمار رصيد حساب ادلشًتكُت أو حساب 
  التأمُت.

حلوؿ فقهية إبداعية تضعنا ُب الفضاء الرحب الذي يسلم   إغلادضرورة على  بعض الباحثُتويؤكد 
 إظلا يكمن الفرؽ بُت التأمُت اإلسالمي والتأمُت التجاري وأف  .التبادرلالتأمُت إذل ادلعاوضة، أو العودة  من
ودل تنجح صبيع احملاوالت والتجارب ُب اإلقناع بأف اذليكلة   .فقط أو ُب اجلانب التنظيمي الهيكلةُب 
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تتضمن فرقا جوىريا عن التأمُت ُب ظل التزاـ الشركة باإلقراض قي حاؿ العجز؛ علماً بأف التعهد باإلقراض 
ىيئة المحاسبة والمراجعة من الوكيل وادلضارب والشريك ادلدير منع منو ُب الصكوؾ ُب معايَت 

  .وقرارات اجملمع للمؤسسات المالية اإلسالمية
التأمُت اإلسالمي  تكييف ادلؤسس على القاضي العثماين الشيخ  وقدم باإلضافة إذل البحث الذي

عًتاضات نفسها، وكانت اإلضافة ُب ىذا التكييف دل يصمد ودل يسلم من اإل ، لكنعلى أساس الوقف
  .التكييف شكلية حبتة فعزؼ عنو الباحثوف وادلهتموف

الفقهية   الوديعةساس مفاىيم ُب ماليزيا تكييفات أخرى على أ قدـ بعض الباحثُتكما 
ودل تزؿ ُب  بعد ستثمار لتنظيم العالقة بُت شركة اإلعادة وشركة التأمُت لكن ىذه التكييفات دل تطبقواإل

  .مرحلة الدراسة
 

 الفرع األول: ترشيد التأمين حسب رأي الدكتور سليمان بن ثنيان
أف يُقدِّـ صورة جائزة لنظاـ التقاعد خاصة، فقاؿ: "إنو  الدكتور سليماف بن ثنيافقد حاوؿ ل

 الصحيحة عليو. ةيشًتط لصحة أي عقد معاوضة انطباؽ شروط العقود االسالمي
 :1وعليو، فيمكن تصوُّر صحة معاشات التقاعد لو توفرت فيها ىذه الشروط، ومنها

 أف تكوف إختيارية غَت إجبارية.  .1
روعة، كادلضاربة وضلوىا، وأف ذبنب أي نوع من أف تستثمر حصيلتها بالطرؽ ادلش  .2

 اإلستثمارات الربوية.
أف يُعاد ُب النهاية صبيع ما اقتطع من راتب ادلوظف مع رحبو إف حصل ربح، دوف زيادة أو   .3

 نقصاف، صبلة واحدة، أو على أقساط صحيحة شرعاً.
 .أف ُيَسلَّم ادلبلغ لصاحب ادلعاش إف كاف حياً، ولورثتو إف كاف ميتاً  .4
 أف ال ػُلَاؿ بُت صاحبها وبُت احلصوؿ عليها مىت رغب ُب ذلك.  .5
 اعتبار ىذا النظاـ شركة مضاربة إسالمية تتوالىا الدولة، أو تشرؼ عليها".  .6

ليس تعريفًا للتأمُت اإلسالمي، وإظلا ىو اقًتاح لصورة نظاـ  سليماف بن ثنيافوما يقًتحو الدكتور 
تقاعد سليم من احملاذير الشرعية، وىذه الصورة ادلقًتحة بقيودىا ىي مضاربة شرعية معروفة، وفيها غٌت عن 
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نظاـ ادلعاشات الوضعي، وأكثر نفعًا للمسلم شلا صاغو غَته، وأقرب إذل الشرع، وألف الفرد من خالذلا 
 من توفَت ادلاؿ الذي َيُسدُّ بو حاجاتو الصحية وادلالية.يتمكن 

ومع أعلية ما اقًُتِح، خصوصًا عند تعذُّر الرجوع إذل اإلسالـ ومنهاجو، فإنو ال يفي بإبراز معادل 
 نظاـ التأمُت اإلسالمي الشامل ادلتكامل الذي يتطلع إليو ادلسلموف.

إلسالمي على أنو ، ىو: "ما شَرَعُو اهلل تعاذل من ويعرؼ الدكتور عبد القادر جعفر نظاـ التأمُت ا
األحكاـ دلنع أسباب األضرار الصحية وادلالية، والوقاية منها، والتخفيف من آثارىا بالوسائل ادلمكنة، 
والتعويض عنها من ماؿ َمن ترتب عليو، وىو األصل، أو من مورد الزكاة وغَته، عند عجزه. كل ذلك ُب 

 .1ولتو، وكفاءة القائمُت عليها، وربقيق حدِّ الكفاية للفرد واألّمة، وحسن تربيتهم"ظل شريعة اإلسالـ، ود
 :2وىذا التعريف يشمل كل العناصر الضرورية ادلهمة ُب تأمُت األنفس واألمواؿ، وىي

 منع أسباب األضرار الصحية وادلالية، بأية طريق كانت. - أ
 ووجوب ذلك.شرعية ازباذ تدابَت الوقاية والسالمة من األضرار،  - ب
 شرعية ازباذ وسائل التخفيف من آثار األضرار ادلتوقعة أو الواقعة. - ت
شرعية التعويض عنها من ماؿ الذي ترتب التعويض ُب ذمتو، وىو األصل، أو باستحقاقو  - ث

 ادلساعدة من ماؿ بيت الزكاة، أو غَتىا من ادلوارد، أو من مساعدات احملسنُت.
إال على أساس وجود دولة اإلسالـ، ادلتميزة بالعمل بشريعة اهلل، إف نظاـ التأمُت ىذا ال يقـو  -جػ

وكفاءة القائمُت عليها من احُلّكاـ ونواهبم، وأمانتهم، وربقيق الكفاية للفرد واألّمة، وتربية إسالمية 
شاملة ذلم، تصل هبم إذل مستوى الرُّشد الذي ػلوؿ دوف إقدامهم على اإلضرار بأنفسهم أو 

 اىل ُب ذلك.بغَتىم، أو التس
وبذلك يكوف نظاـ اإلسالـ التأميٍت أمشل من أف يكوف نظامًا للتعويضات عن األضرار بعد 
وقوعها، وإف كاف ذلك جزءاً منو، وإظلا حرصو األوؿ ىو منع وجود أسباهبا، وضرورة اتقائها، والتخفيف من 

شلن وجب عليو حىت يكوف أكثر آثارىا، واحلّد من استفحاذلا وتوسعها، ٍب بًتميمها بالتعويض ادلباشر 
 حرصاً على عدـ مباشرهتا، وأكثر احًتازاً من التسبب ُب حدوثها.

وتنفيذ ىذا النظاـ ىو مهمة الدولة األوذل اليت غلب عليها إقامتو، واإلشراؼ عليو، ال أف يوكل إذل 
 .3مؤسسات ذبارية أو إستغاللية
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تستهدؼ إلقامة نظاـ تأميٍت خاؿ من احملاذير  ومن بُت الصور اليت اقًُتَحت ُب ىذا الصدد، واليت
 : 1يلي الشرعية ما
ُب انتظار استكماؿ البناء ادلؤسساٌب لنظاـ  -وتوسيع رلاؿ نشاطو  تفعيل التأمين اإلجتماعي .1

، شريطة أف تتواله الدولة لوحدىا دوف أف تسنده إذل شركات -الزكاة ُب العادل اإلسالمي
الشريعة اإلسالمية: كأف يتم سبويلو من اخلزانة العامة دوف إلزاـ  خاصة، وبشروط موافقة دلا قررتو

 الفرد باشًتاكات.
 بضوابط وشروط زلددة كما يلي: تكوين شركات مضاربة مشروعة .2

   ؛إجبارياأف يكوف اإلشًتاؾ فيها اختياريا ال  - أ
 أف تقـو باستثمار حصيلتها ادلالية وفق الصيغ ادلشروعة؛ - ب
اإلشًتاكات صبيع مبالغو مضافا إليها األرباح إف كاف حيا أو لورثتو إف  أف يسًتجع صاحب  - ت

 كاف ميتا؛
اعتبار شركة ادلضاربة شركة مساعلة تشرؼ عليها الدولة دوف إخضاعها إذل قوانُت  - ث

 وتشريعات التأمُت التجاري.
لة ىدفها األساسي إعانة احملتاجُت وادلعوزين ومساعدة الفقراء وكفا تكوين جمعيات خيرية .3

 األيتاـ.
 الفرع الثاني: ترشيد التأمين المعاصر 

يوسف كماؿ سابقة فكرية وطرحا جديدا أظهر فيو عبقرية التحليل ُب عملية  ستاذلقد طرح األ
ستكماؿ احلقيقي دلؤسسة الزكاة الًتشيد للتأمينات اإلجتماعية بشىت أنواعها وضروهبا ُب ظل غياب اإل

مؤسسة للضماف اإلجتماعي، فتجلت فكرتو ُب أنو من ادلمكن أف تفعيل دورىا بشكل أمثل كأعظم و 
دل يدفع العامل أي حصة، ألف ذلك سيكوف تربعا من صاحب  يكوف عقد التأمُت اإلجتماعي صحيحا إذا

طرف، والحكومة أو الهيئة المشرفة على التعويض طرف العمل أو رب العمل ُب األقساط فهو بذلك 
 مشترك المستفيد من مبلغ التعويض طرف ثالث.فاعل آخر، أما العامل أو ال

وما دامت العملية متضمنة لثالثة أطراؼ، ادلتربع فيها ليس ىو نفسو ادلستفيد، فهي بذلك أقرب 
تنعكس تكاليف القسط ادلدفوع على الزيادة ُب األجر دبقدار ذلك القسط، كما أف ىذا  للعدالة، فغالبا ما
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ويعمل على توسيع قاعدتو ودائرتو، ذلك أنو يستوعب القطاع  اكالحق ال اإلشتر اإلقًتاح يقـو على 
 .1األعظم من التأمُت على احلياة

 أوال: ترشيد التأمينات اإلجتماعية
من شأهنا اجتناب شبهة الوقوع ُب الربا، ألهنا لن تكوف مبادلة من قبل األستاذ الصورة ادلقًتحة إف 

واحلكومة بل عالوة عن ذلك قد يكوف ادخارا استثماريا  نقد بنقد، بل يعد عقدا تربعيا من صاحب العمل
 يعطى لصاحبو مع األرباح أو اخلسائر مع ذبنب جزء من األرباح تربعا للمحتاجُت.

فيما ؼلص بعض أنواع التأمينات اإلجتماعية األخرى كتأمُت حوادث العمل وحوادث السيارات أما 
والىا وتشرؼ عليها الدولة جلسامة آثارىا اإلجتماعية على ومعاشات التقاعد والبطالة وضلوىا، فينبغي أف تت

الفرد كوهنا ربتاج إذل ذبنيد وسائل صبة وتسخَت إمكانيات مالية وبشرية ضخمة إلدارة مثل ىذه اخلدمات 
 اإلجتماعية واإلنسانية.

 ترشيد التأمينات التجارية بشتى أنواعها ثانيا:        
من دائرة التربع  -على اعتباره النظاـ التأميٍت اإلسالمي -التكافليإف ما أخرج التأمُت التعاوين أو 

، وىذا ما عنصري اإللزام بالقسط واإللزام بالتعويض -اليت ظهر فيها جليا الربا-إذل ادلعاوضة ادلالية 
 جعلو شبيها بنظَته التجاري.

 :2ومن العقود السابقة ؽلكن أف نأخذ شكال للتأمُت منها كما يلي 
 عقد تبرع -أ        

ينتظر صاحبها ردىا أو  واليت أساسها أف تكوف األقساط ادلدفوعة على سبيل التربع احملض ال
اإلسًتباح منها عن طريق اإلستثمارات وضلوىا. بل وتستخدـ ىذه األمواؿ وأرباحا ُب مواساة الغارمُت 

األولوية ُب ىذه الرعاية، وُب حالة وجود فائض فإنو يستخدـ دلواساة  وألعضائهااحملتاجُت ذلذه ادلعونة 
الغارمُت ومن أصابتو نازلة أو جائحة من ادلسلمُت القريبُت أسوة بالمركزية الزكاة اليت تبدأ التوزيع من أقرب 

 مكاف ذلا.
لتعويض ال يكوف زلددا ففكرة التربع إذف أساسها التعاوف ال مقارنة األقساط دبقدار التعويض، وذلذا فإف ا

 وإظلا يكوف مقدرا من قبل سلتصُت وذوي خربات ُب ا اجملاؿ.
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 المعاوضة غير المالية -ب       
دفع من اشًتاكات ويسدد الباقي  وتتأسس فكرهتا على منح ادلشًتؾ قرضا حسنا فيما يزيد على ما

ادلؤسسي اإلستثماري ألمواؿ ىذه الشركة، ُب أقساط حىت يستنفذ مقدار التعويض. كما ؽلكن تطبيق الفكر 
وما ينتج من أرباح ؼلصم منها ادلصاريف اإلدارية وغَتىا ويستخدـ الباقي ُب تكوين صندوؽ إغاثة يعاف بو 

 أصحاب الديوف ادلعدومة وادلعسرين ُب تسديد القروض فتتنازؿ لو الشركة عن الباقي على سبيل التربع.
احب األقساط فلو كل احلق ُب اسًتداد مبالغ األقساط وُب حالة عدـ حدوث األخطار لص

 ادلدفوعة بعد فًتة معينة أو ُب حالة إنسحابو.
 عقد المشاركة  -جـ       

إف الفساد الشرعي ُب عقد التأمُت التجاري وكذا التعاوين يكمن أساسا ُب أف التأمُت تربع انتهى 
أف يظهر الربا ُب الفرؽ بُت مبلغ القسط والتعويض، ولو بد  ُب تطبيقاتو إذل استثمار ومعاوضة، وىنا كاف ال

قُلبت ادلعادلة أين يبدأ ادلستفيدوف مشاركة استثمارية يتربع من أرباحها للتأمُت النتفى كل زلضور عن ىذا 
خدمة أو منحة التأمُت اليت تقدمها الشركة من ربح  ادلستفيدوف منداـ ادلستثمروف ىم أنفسهم  العقد. ما
 يوجد أي طرؼ آخر. هتم والاستثمارا

 وؽلكن أف يتم التأمُت بإحدى الطرؽ اآلتية:
 تعويض ادلتضرر من حساب الربح اخلاص بو؛ -
 تكوين احتياطي  عن طريق زبصيص نسبة معينة من الربح لصندوؽ اإلغاثة؛ -
 التربع بالربح كلو أو جبزء منو لتكوين صندوؽ اإلغاثة. -

 
 
 
 
 
 
 
 

 على أساس اإلباحة شاركيالتالفرع الثالث: بناء التأمين 
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على ضوء اإلنتقادات الشرعية اليت لقيتها النماذج والتخرغلات الفقهية للتأمُت اإلسالمي ادلبنية 
، فإف البديل األسلم لشرعنة عقد التأمُت على أساس التربع  أو اإللتزاـ بالتربع الذي أورث صفة ادلعاوضة

دبعٌت أف يكوف صندوؽ التأمُت ملكا للمشًتكُت  ،باإلباحة فقها و على ما يسمى ئىو بنا شاركيالت
يستحقوف مبالغ التعويضات من حسابو، وما تبقى من أمواؿ يبقى ملكا كذلك للمشًتكُت مع علمهم بأف 
الشركة تستوُب أجرا عن إدارهتا للعمليات التأمينية ، وىذا ما غلعل ادلعاوضة تبعا ذلذا ادلقًتح منتفية )تنتفي 

 .1(ة التخريج والتكييف التعاقدي ذلااإللتزامات ادلتقابلة بُت ادلشًتكُت والصندوؽ ومن ٍب مشكل مشكلة
حلملة الوثائق، وتطبيقا دلبدأ اإلباحة على التكافل، يبقى الفائض حقا خالصا وملكا شرعيا 

 توزيعو.أو  حريتهم دوف تدخل الشركة ُب كيفية التصرؼ فيو مشيئتهم ومطلقيتصرفوف فيو حسب 
 ايجابيات اإلستثمار المؤسسي للتأمين: رابعالفرع ال

 ؽلكن إغلاز ادلزايا ادلؤسسية لإلستثمار ادلنتهي بالتأمُت ُب النقاط التالية:
إف منطق اإلستثمار ادلارل يستوجب معو بالضرورة أف يكوف الشكل القانوين ذلذه الشركات  .1

لناتج على شكل شركات مساعلة لتوسع الدائرة اإلستثمارية ادلنتهية بغرض التأمُت من الربح ا
من منظور  تالءمااإلستثمارية من ادلساعلُت الذين ىم أنفسهم ادلستأمنوف، وىذا األسلوب األكثر 

اقتصادي لتزايد األعماؿ واتساع احلقل اإلستثماري من جهة، ومن جهة  أخرى يسعى إذل احلد 
داـ الرابح ىو  اإلفراط ُب النزعة ادلادية واإلستغاللية ماالتقليل من اخلدمة لصاحل الربح و من عنصر 

 ادلستفيد أو ادلساىم وىو نفسو ادلستأمن أو طالب التغطية التأمينية.
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خص ضرورة اإلستفادة القصوى من التجارب الفنية والتنظيمية دلؤسسات التأمُت التجاري وباأل .2
لبتة ُب كلى النوعُت من التأمُت، فاجلانب زبتلف ا كتوارية اليت الاذليكل التنظيمي واخلربات اإل 
، وبادلقابل يقوي ادلركز شاركيُيضعف من شأف التأمُت ادلؤسسي الت التسيَتي والتنظيمي والتقٍت ال

التنافسي لشركات التأمُت التجاري، بل على العكس من ذلك، ألف ىذا الًتشيد والتقومي الذي 
استغالرل وذبارة بالتأمُت الذي يُزعم أنو تعاوف إذل وقع على عقد التأمُت الوضعي احملـر من عقد 

 عقد تربع زلض من استثمار حالؿ.
إف كوف ادلستأمن ىو صاحب ادلصلحة اإلستثمارية، فهذا األمر لن يدفعو إذل تعمد اخلطأ أو  .3

التكاسل أو اإلعلاؿ أو التقصَت ذباه أخذ احليطة واحلذر وذبنب مسببات وقوع اخلطر ماداـ ىو 
 ع شبن خطئو من رحبو اإلستثماري.من سيدف

إف ىذا األسلوب اإلستثماري للتأمُت يعترب ظلطا زلفزا للتطبيق ُب البنوؾ اإلسالمية وشركاهتا على  .4
 سلتلف أنشطتها وأعماذلا.

ؽلكن توسيع الدائرة اإلستثمارية تبعا ذلذا األسلوب عن طريق صيغة ادلشاركة أو ادلضاربة، كأف  .5
استثماري آخر بادلشاركة حيث تفصل حصص األرباح وغلنب منها  يدخل شريكا مع أي نشاط

اجلزء اخلاص بو للتأمُت وىذه ادلشاركة تستخدـ على أقل كدفعة أوذل لعمل الشركة بديال عن 
ادلطلوب من رأس ماؿ كحصة تأسيس وبداية عمل، ومن ادلمكن ربديد ادلساعلة بُت التأمُت 

، وىي بذلك تكوف رأس ماؿ متزايد وشراءتم تداوذلا بيعا فتكوف نسبة ادللكية بديال عن األسهم ي
يزيد بدفع األقساط فتزيد حصتها وقيمتها ويكوف رأس ادلاؿ هبذه الصورة مفتوحا قابال خلروج 

. وؽلكن تطبيق صيغة ادلضاربة اإلستثمارية إذا احتاجت الشركة إذل رأس 1ادلساعلُت ودخوؿ غَتىم
ماؿ آخر مقابل تقسيم الربح وفق نسبة رأس ادلاؿ  ماؿ تأسيس من خالؿ الدخوؿ مع رأس

 .ادلضارب، ويعود ربح ادلؤمنُت إليهم بينما ػلصل ادلستثمروف على أرباحهم
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 المبحث الخامس: اإلطار المؤسساتي لتطبيق التأمين التشاركي

   
من أجل تبياف العالقات التعاقدية وادلؤسساتية ُب شركات التأمُت التشاركي ُب تطبيقاهتا ادلعاصرة،  

 سنستعرض ضمن ىذا ادلبحث العناصر التالية: 
 

 : الجهاز التنظيمي والشرعي لشركات التأمين التشاركيولالمطلب األ
 : الفائض التأميني في شركات التأمين التشاركينيالمطلب الثا

 : تقنية إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين التشاركيثالثلمطلب الا
  

 
 : الجهاز التنظيمي والشرعي لشركات التأمين التشاركيولالمطلب األ

يكوف الشكل القانوين إلدارة التأمُت التكافلي والتشاركي على شكل شركات مساعلة، حيث يتكوف 
 طرفُت مستقلُت علا:اجلهاز اإلداري ذلذه الشركات من 

 ادلضاربوف(. ادلؤسسوف أو ضبلة األسهم )ادلساعلوف أو 
 ىيئة ادلشًتكُت أو ضبلة وثائق التأمُت. 

أف ادلشًتؾ يعترب متربعا قهاء بػ" عقود التربعات " دبعٌت ويندرج عقد التأمُت التكافلي ربت ما يسميو الف
والذي يعرؼ بػ "وعاء ىيئة ادلشًتكُت "، وعليو فإف شركات مع غَته من ادلشًتكُت ُب تكوين الوعاء التأميٍت 

التأمُت التكافلية تتكوف من وعاءين تنظيميُت منفصلُت عن بعضهما زلاسبيا وعلا ىيئة ادلؤًسسُت وىيئة 
 ادلشًتكُت.

وتشًتط كفاءة العمل التأميٍت واإلستثماري وفق األسس الشرعية مراعاة اإللتزامات اإلدارية والضرورات  
 التنظيمية التالية:

اإللتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسالمية وادلالية االسالمية سواء تعلق األمر بإدارة أعماؿ التأمُت         - أ
أو بإدارة اإلستثمارات، واإلبتعاد عن احملاذير الشرعية والتأكد من أف معامالت الشركة خالية من 

.  الربا والقمار والغرر الفاحش واإلستثمار احملـر
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على إدارة صبيع أعماؿ وأنشطة الشركة نظرا  ىيئة للفتوى والرقابة الشرعيةضرورة وجود  - ب
الحتماؿ وجود اإللتباس والتشابو ُب تطبيق التأمُت التكافلي بالتأمُت التجاري ىذا ما يستلـز أف 

 تكوف عملية الرقابة و التدقيق الشرعي مستمرة من قبل ىذه اذليئة.
 حملاور التالية: ويندرج ضمن ىذا ادلطلب ا

 الفرع األول: حملة وثائق التأمين أو المشتركون -
 الفرع الثاني: المؤسسون أو حملة األسهم -
 الفرع الثالث: إدارة أعمال التأمين التشاركي -

 الفرع األول: حملة وثائق التأمين أو المشتركون
أساسا ُب النظاـ التشاركي إف جوىر العالقة التعاقدية بُت ضبلة وثائق التأمُت أو ادلشًتكُت تكمن 

وجود  ذلك أف الطبيعة التكافلية وعنصر التربع احملض الغالب على طبيعة التعاقد فيما بُت ادلشًتكُت ػلتم
، فمن الضروري جدا أف يكوف  ضبلة الوثائق شركاء متضامنوف فيما بينهم، تضامنتشارك و  شركة أوعالقة 

وذلم  -التأمُت الوضعي بوصف-فيت ادلؤمن وادلستأمن معا حيث أف أعضاء ىيئة ادلشًتكُت ذبتمع فيهم ص
مصلحة مشًتكة إذا تعلق األمر بأعماؿ التأمُت، فكل مشًتؾ لو احلق ُب استحقاؽ التعويض من الصندوؽ 

اآلخرين كل  معُت، و ىو ضامن وملتـز بالتعويضات الواجبة الدفع حلملة الوثائق ُب حاؿ ربقق خطر
ذا كاف األمر متعلقا باستثمارات وفق الصيغ اإلسالمية، فكل مشًتؾ شريك حسب نسبة إشًتاكو. أما إ

 فيما ربققو ىذه اإلشتثمارات من أرباح وفيما تتكبده من خسائر.

 الفرع الثاني: المؤسسون أو حملة األسهم
ىم الذين يكونوف رأس ماؿ الشركة، ويوقعوف على عقد التأسيس والنظاـ األساسي، المؤسسون " 

 .1يقع عليهم عبء إنشاء شركة التأمُت ومتابعة اإلجراءات الالزمة إلشهارىا ومزاولة أعماذلا"وىم من 
 وتتمثل أىم مهاـ ادلساعلُت أو ادلؤسسُت ُب:

إدارة أنشطة التأمُت وصبيع اإلجراءات ادلتعلقة هبا اإلدارية منها والتقنية كإعداد الوثائق وصبع : أوال
سنأٌب إذل  -وكالء بأجرويضات وغَتىا، مقابل أجرة معلومة بصفتهم اإلشًتاكات وربصيلها ودفع التع

 .-التفصيل ُب ذلك ُب فصوؿ الحقة
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 استثمار أمواؿ التأمُت ادلقدمة من قبل ادلشًتكُت )صندوؽ ىيئة ادلشًتكُت( ُب صيغ شرعية بصفتهم: ثانيا
 مقابل نسبة أو حصة من عوائد اإلستثمار على أساس ادلشاركة أو ادلضاربة. مضاربـين

 الفرع الثالث: إدارة أعمال التأمين التشاركي
بغية إغلػاد الكياف القانوين ادلرخص ذلا بأعماؿ التأمُت والذي تفرضو القوانُت الوضعية غلب أف تتوذل 

س ماؿ معُت استجابة للمتطلبات القانونية إدارة شركات التأمُت التكافلي شركات مساعلة ذات رأ
 لشروط تأسيس شركة مساعلة وهبدؼ إشهار الشركة واكتساهبا الشرعية القانونية.

وتفًتض شرعية العالقة بُت ادلؤسسُت أو ادلساعلُت وادلشًتكُت أو ضبلة الوثائق طبيعة انفصالية  
 والفصل ُب العالقة كما يلي:واستقاللية بُت حسابات كل من الطرفُت وصلمل ىذه اخلصوصية 

 أوال: المؤًسسون )شركة المساىمة(
تقـو شركة التأمُت بتنظيم وإدارة التعاوف والتكافل بُت ادلشًتكُت وذلك عن طريق تنظيمو قانونا من  

خالؿ تقدمي رأس ادلاؿ الالـز لتسجيل الشركة قانونيا وإشهارىا فال وظيفة لرأس ادلاؿ ُب شركات 
وف أو ادلستأمنوف التأمُت التكافلية، فاألصل ُب كيفية تأسيس ىذه الشركات أف يتوذل ذلك ادلشًتك

لكن القوانُت الوضعية تفرض وجود مساعلُت، وإف وجود رأس ادلاؿ ال يعٍت أبدا أف لو وظيفة زلاسبية 
 :1وبل ألنو ال يغـر وال يغنم، فال يغـر ألن

 تدفع صبيع ادلصاريف التأسيسية للشركة من اشًتاكات ادلستأمنُت؛  .1
 تدفع مبالغ التعويضات من حسابات اإلشًتاكات؛ .2
إف وجد عجز ُب هناية الدورة التأمينية فال يطالب ادلساعلوف بو وال يقتطع من رأس  .3

 ادلاؿ.
ليس للمساعلُت حق ادلشاركة ُب احلصوؿ على نسبة من فائض  وورأس ادلاؿ ال يغنم ألن

 اإلشًتاكات بل يرجع كل ىذا الفائض للمستأمنُت بعد تكوين اإلحتياطات عن طريق زبصيص جزء منو.
دارة أعماؿ التأمُت ىم من يقوموف بإ ُتادلساعل فإف، العالقة بين المساىمين والشركةأما عن 

بأجـر معلوم  ةوكيـلجهة  مع األقساط ودفع التعويضات بصفتهوتورل إجراءات إصدار وإعداد الوثائق وصب
 عن إدارة عمليات التأمين باتفاق مع ىيئة المشتركين أو حملة الوثائق.
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اعلُت ُب إدارة العمليات التأمينية فحسب، بل يقـو أيضا باستثمار كل وال يقتصر دور ادلس
مضـاربين نظير من رأس ادلاؿ ادلقدـ من طرفهم وأمواؿ التأمُت ادلقدمة من قبل ادلشًتكُت بصفتهم 

 حصة معلومة أو نسبة من أرباح المضاربة.
 وتتكون أموال شركة المضاربة من:

 
 اإلستثمار؛ + عائد اإليرادات = اإلشتراكات 

 + العموالت. + المصاريف اإلدارية = مبالغ التعويضات المصاريف
  .اإلحتياطات ) حسب ما تقرره الشركة (

 
 ثانيا: العالقة بين حملة الوثائق والشركة

إف مشاركة ضبلة وثائق التأمُت ُب إدارة الشركة عن طريق شلثلُت للمشًتكُت ُب رللس إدارة  
الشركة يعد أمرا ضروريا من أجل ذبنب احتماؿ تغليب مصلحة ادلساعلُت على مصلحة ادلشًتكُت 

  ُب حاؿ سيطرة أصحاب رأس ادلاؿ على رئاسة رللس اإلدارة.   
 في شركات التأمين التشاركي: الفائض التأميني انيالمطلب الث

إف الغاية األمسى للتأمُت التشاركي ىي التكافل والتعاوف ُب التخفيف من اآلثار اإلقتصادية 
واخلسائر الناصبة عن حدوث األخطار ألحد أو لبعض أعضاء التعاوف وليس الربح، وإف حدث أف 

جاء تبعا فقط، وما داـ أف حققت إدارة ىذه الشركات رحبا فهو ليس باألمر ادلقصود  أصال، بل 
التأمُت التشاركي يعد عقد تربع وادلشًتكوف فيو متربعوف باشًتاكاهتم، فكل ما زاد عن صندوؽ ىؤالء 

 وليس رحبا كما ىو احلاؿ ُب التأمُت التجاري.    فائضاادلشًتكُت يسمى 
 

 سنتناوؿ ىذا ادلطلب بالدراسة والتحليل من خالؿ احملاور التالية:

 الفرع األول: تعريف الفائض التأميني -
 الفرع الثاني: التخريج الفقهي للفائض التأميني -
 الفرع الثالث: كيفيات توزيع الفائض التأميـني -
 الفرع الرابع: طرق التصرف بالفائض التأميني -
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 الفرع األول: تعريف الفائض التأميني

 اإليرادات وادلصاريف ُب صندوؽ ىئية التكافل ؽلكن تعريف الفائض التأميٍت على أنو: " الفرؽ بُت 
عند هناية السنة ادلالية، فإذا زادت اإليرادات عن ادلصاريف كاف الفائض اغلابيا وإذا عكس ذلك كاف 

 .1الفائض سلبيا بالتعريف احملاسيب"
وقد مًست بعض جهات الفتوى والرقابة الشرعية الفائض التأميٍت ادلتحقق ُب حساب ىيئة 

 زيادة في التحصيل.: ػادلشًتكُت ب
 الفرع الثاني: التخريج الفقهي للفائض التأميني

حيث أف ادلقصد األساسي من "تبعا ال قصدا"، يعد الفائض التأميٍت ُب شركات التأمُت التكافلي 
ال " يغتفر في التوابع ما  التأمُت التشاركي أعظم من كونو كسب مادي، وشلا ىو مسًلم بو ُب الفقو أنو

 : "يغتفر في الثبوت الضمني  ما ال يغتفر في األصل".وأشار إليها ابن القيم بقولويغتفر في غيرىا " ، 
وحسب ما أكده العلماء فإف حكم الفائض التأميٍت يُستًمد من حكم أصلو من اإلشًتاكات ومن 

ق على الشروط، ٍب فهو تابع ال متبوع وحكم أصلو التربع، ومن ذلك ؽلكن: تقييده بشروط؛ والتعلي
 والتخصيص لغرض معُت.

 :2فالفائض التأميٍت يُػَوزع منو على ضبلة الوثائق حسب عدة طرؽ لألسباب التالية
 الشخصية ادلعنوية ادلستقلة ذليئة ادلشًتكُت. -
 اختالؼ السبب كاختالؼ العُت. -
( مقابل  -  ىذا الفائض )الغنم(.الغـر بالغنم، فادلشًتكوف يتحملوف الضرر الزائد عن القسط )الغـر

ُب التأمُت  الربحُب شركات التأمُت التشاركي ومصطلح  الفائضويكمن الفرؽ بُت مصطلح 
 التقليدي ُب العناصر ادلبينة ُب اجلدوؿ ادلوارل:
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 : الفرق بين الفائض في شركات التأمين التشاركي والربح في شركات التأمين التقليدي16جدول رقم 

 شركات التأمين التشاركي شركات التأمين التعاوني  التأمين التجاريشركات  البيانات

ملك للمشتركين على أساس  ملك للشركة أقساط التأمين
 المشاركة

ملك لصندوق التكافل على أساس 
 التبرع المشروط

ملك للشركة ويعتبر  الفائض اإلكتتابي
 ربحا.

ملك للمشتركين / لصندوق التكافل،  ملك للمشتركين
 ويعتبر فائضا وليس ربحا

 ملك للصندوق/ المشتركين ملك للمشتركين ملك للشركة أرباح استثمار أقساط التأمين

تتحملو الشركة وتعتبره  العجز
 خسارة

يتحملو صندوق التكافل وتعتبره  يتحملو المشتركون
 عجزا وليس خسارة

ضبلة األسهم ُب شركات التكافل، ورقة مقدمة دلؤسبر العمل : شعباف زلمد الربواري، توزيع الفائض التأميٍت على المصدر
 .11، ص: 2011ادلصرُب وادلارل اإلسالمي، ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، 

 ومن منظور زلاسيب، ؽلكن أف نستعرض حساب صندوؽ ىيئة ادلشًتكُت شلثال بادلعادلة التالية:
 

)مبالغ التأمين  –= )إجمالي مبالغ اإلشتراكات+ أرباح استثمارىا(  حساب صندوق ىيئة المشتركين
 المدفوعة أو المستحقة + مصاريف الوكالة بأجر أو المضاربة(.

 
وىناؾ بعض اللوائح ادلنظمة إلدارة أعماؿ شركات التأمُت التكافلي اليت فًرقت بُت مصطلحي 

 :1موضح ُب ادلعادلتُت التاليتُت إصبارل الفائض التأميٍت وصاُب الفائض التأميٍت كما ىو
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) مبالغ التعويضات المدفوعة أو المستحقة أو تحت التسوية + المصاريف  –إجمالي الفائض التأميني = اإلشتراكات 
 التسويقية واإلدارية والتشغيلية + المخصصات واإلحتياطات التقنية والقانـونية(

 
 صافي الفائض التأميني = إجمالي الفائض التأميني + عوائد اإلستثمار           

 
 الفرع الثالث: كيفيات توزيع الفائض التأميـني

 :1زبتلف األسس واإلذباىات ُب توزيع الفائض التأميٍت ُب ثالثة اذباىات ىي 
التوزيع  على صبيع ادلشًتكُت، وتشمل ىذه العملية سواءا من حصل على مبلغ التعويض أو دل ػلصل أوال: 

خالؿ السنة ادلالية. وبناء على ىذه الطريقة، يكوف التوزيع على ادلشًتكُت حبسب قيمة اإلشًتاؾ الذي دفعو 
 ادلشًتؾ إذل الصندوؽ. 

سبيل التعاوف على الرب وادلواساة دلن حلق بو  ومناط ىذا اإلذباه أف ادلشًتؾ متكافل ومتربع على 
الضرر من أعضاء ىيئة ادلشًتكُت وال يقصد وال ينتظر رحبا مقابل تربعو ُب األصل، وإف وجد فائض ُب هناية 

 الدورة ادلالية يوزع بينهم بالسوية.
ية: اقتصار التوزيع على عكس الرأي األوؿ، فإف ىذا اإلذباه ُب توزيع الفائض يقـو على القاعدة التال ثانيـا:

 ادلشًتكُت الذين دل ػلصلوا على أي تعويض خالؿ السنة ادلالية.
وسند ىذا الرأي ىو دعوة ادلشًتؾ إذل أخذ ادلزيد من احليطة واحلرص من وقوع الضرر، باإلضافة  

لفائض ادلوزع عند ربديد مبلغ ا -إذل زلاولة ربقيق العدالة وادلساواة بُت ادلشًتكُت اليت تقتضي أف نفرؽ 
 على كل مشًتؾ بُت ذلك ادلشًتؾ الذي حصل على مبلغ التعويض، وعلى من دل ػلصل.

 "األخذ بمبدأ النسبة والتناسب"   وىو الرأي الوسط بُت الرأيُت السابقُت والذي يستند إذل قاعدةثالثـا: 
تعويض أـ دل ػلصل مع واليت مفادىا أف يكوف التوزيع على صبيع ادلشًتكُت سواء منهم من حصل على ال

مراعاة زبفيض قيمة مبلغ التعويض الذي حصل عليو من حصتو من مبلغ الفائض التأميٍت إذا كاف مبلغ 
التعويض أقل من نصيبو ُب الفائض، أما إذا كاف مبلغ التعويض أكرب من الفائض أو مساو لو فإنو ال 

 يستحق شيئا.
ن ىيئات الفتوى والرقابة الشرعية قد نصت على وجدير بالذكر، أف فتاوى العلماء الصادرة ع   

 جواز األخذ بأي من الطرؽ الثالث ادلذكورة. 
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 :1وىناؾ طريقتاف ُب عملية احتساب توزيع الفائض التأميٍت وعلا 
 احتساب أمواؿ الصندوؽ صبيعو باعتباره وحدة واحدة. .1
لو خصوصيتو اليت سبيزه سواء ُب التفريق بُت أشكاؿ التأمُت ادلختلفة على اعتبار أف كل نوع تأميٍت  .2

احتساب اإلشًتاؾ أو مبلغ التعويض، وبالتارل ضرورة التفرقة بُت أنواع التأمُت ادلختلفة مثل دائرة 
 التامُت على السيارات ربتسب كوحدة واحدة، وتأمُت احلريق واحلوادث العامة....إخل. 

 الفرع الرابع: طرق التصرف بالفائض التأميني 
ؽ للتصرؼ بالفائض التأميٍت حسب التطبيقات احلديثة والنماذج العملية ُب شركات توجد عدة طر 

 :2التأمُت التكافلي نوردىا كما يلي
 توزيع قيمة الفائض كلها إذل ضبلة وثائق التأمُت.: أوال
رصد الفائض زلاسبيا لصاحل ادلشًتكُت مع قصر اإلستفادة منو على احلسم من مبلغ اإلشًتاؾ ُب : ثانيا

الفًتة التالية إذا بقي العضو مشًتكا ُب شركة التأمُت، أما إذا دل غلدد ادلستأمن اشًتاكو فيدفع لو نصيبو من 
 الفائض.

توزيع جزء من الفائض إذل ادلشًتكُت واجلزء ادلتبقي يتم التصرؼ فيو كما يلي: إما زبصيصو  : ثالثا
 دلدير على سبيل ادلكافأة واحلوافز. كاحتياطات لتقوية ادلركز ادلارل للشركة، أو ػلصل عليو ا

 
 : تقنية إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين التشاركيثالثالمطلب ال

 سنبحث ىذا ادلطلب بالدراسة والتحليل العناصر التالية:
 الفرع األول: تعريف تقنية إعادة التأمين 
  االفرع الثاني: نشأة تقنية إعادة التأمين وتطورى 
  الثالث: خصائص عقد إعادة التأمينالفرع  
 : إنشاء شركة إعادة تأمين إسالمية أو تشاركيةالفرع الرابع 
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 الفرع األول: تعريف تقنية إعادة التأمين
ىناؾ عدة تعاريف التفاقية إعادة التأمُت نذكر منها التعريف التقٍت  التارل: " ىي عبارة عن تقنية 

بتحويل جزء أو بعض األخطار ادلكتتب هبا إذل مؤسسة أو  (cédant)يقـو دبقتضاىا ادلؤمن ادلباشر 
 .1مؤسسات أخرى "

منظور قانوين، يعرؼ الدكتور السنهوري عقد إعادة التأمُت كما يلي:"  عقد بُت ادلؤمن ومن 
مع ادلباشر وادلؤمن ادلعيد، دبوجبو ػلوؿ األوؿ للثاين جزء من ادلخاطر اليت يتحملها ُب نظَت مقابل معُت 

 .2بقاء ادلؤمن ادلباشر ىو ادلدين وحده للمؤمن ذلم"
 

  االفرع الثاني: نشأة تقنية إعادة التأمين وتطورى
تعد تقنية إعادة التأمُت أكثر حداثة من التأمُت ذاتو، وقد عرفت أوؿ وثيقة إعادة التأمُت عاـ 

كنتيجة حتمية النتشار التجارة البحرية بُت دوؿ حوض البحر األبيض ادلتوسط وىي وثيقة لرحلة  ـ 1370
حبرية طويلة ًب إعادة تأمُت اجلزء اخلطر من ادلرحلة ، ٍب توالت عقود إعادة التأمُت ُب بلداف كثَتة من العادل. 

دة التأمُت ُب الظهور وأدت إذل وُب منتصف القرف التاسع عشر تقريبًا بدأت الشركات ادلتخصصة ُب إعا
انتشار صناعة إعادة التأمُت كصناعة دولية تسعى الستيعاب الطاقات الزائدة لشركات التأمُت ادلباشرة ُب 

حيث بدأت عملها ُب  ـ1883إلعادة التأمُت عاـ  ميونخرلاؿ األخطار وذبميعها، فأنشئت أوؿ شركة 
 األسواؽ احمللية والعادلية .
العشرين زيادة كبَتة ُب انتشار شركات إعادة التأمُت الدولية إذل احلد الذي يندر معو ٍب شهد القرف 

 أف ذبد شركة تأمُت لديها من الطاقة ادلالية الذاتية ما يسمح ذلا أف تستغٌت عن إعػادة التأمُت.
ت ُب أوروبا وأماـ تنامي صناعة التأمُت وإعادة التأمُت ُب العادل واتساع أسواؽ التأمُت ُب كل القارا

وأمريكا وآسيا واسًتاليا وإفريقيا بأحجاـ سلتلفة وأماـ زيادة اخلطر أو سلاطر التأمُت ادلتعددة وادلتنوعة واحلاجة 
إذل مواجهاهتا، شلا أصبح معو إتفاقية إعادة التأمُت سبثل حاجة عامة وضرورة عملية لرفع الطاقة االستيعابية 

تأمُت على سلاطر متعددة ومتنوعة وُب نفس الوقت ضباية ضبلة الوثائق لشركات التأمُت وسبكنها من قبوؿ ال
من الوقوع ُب خسائر فادحة قد تصل إذل حد اإلفالس وؽلكنها من التوسع وػلقق ذلا االستقرار وكلها أمور 

 جوىرية متعينة لنجاح صناعة التأمُت ذاهتا.

                                                 
1 Jacques Blandeau, et autres, la reassurance – approche technique -, Economica, 

Paris, 2003, p: 10.  
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 الفرع الثالث: خصائص عقد إعادة التأمين
 :  1تأمُت جبملة من اخلصائص صلملها فيما يلييتسم عقد إعادة ال

يعترب عقد إعادة التأمُت عقد معاوضة مالية ملـز للجانبُت ادلؤمن ادلعيد وادلؤمن ادلباشر الذي يلـز : أوال
بدفع أقساط إعادة التأمُت للمؤمن ادلعيد ُب حُت يلتـز ىذا األخَت بأف يتحمل نصيبو من التعويض عن 

 لشروط االتفاقية ادلربمة بينهما .ربقق الكارثة طبقاً 
 ؼلضع دلبدأ منتهى حسن النية والثقة ادلتبادلة بُت ادلؤمن وادلؤمن ادلعيد وادلصلحة التأمينية والسرية.: ثانيا
ؼلضع دلبدأ وحدة ادلصَت دبعٌت أف مصَت ادلؤمن ادلعيد مرتبط دبصَت ادلؤمن فعقد إعادة التأمُت يستند : ثالثا

 ادلباشر ويتأثر دبا يتأثر بو.إذل عقد التأمُت 
أمُت كعقد رضائي وزمٍت واحتمارل.فإف عقد إعادة التأمُت يصنف كسائر عقود الت وبشكل عاـ،

وؼلتلف عن عقد التأمُت ادلباشر ُب إنو ال يعترب مكن عقود اإلذعاف إذ كل من طرفيو )ادلؤمن  
 ادلرـب بينهما. وادلؤمن ادلعيد( زلًتؼ ذو خربة ويستطيع مناقشة شروط االتفاؽ

عليو توجو إذل ىذا العقد من الناحية الشرعية كل ادلخالفات والشبهات الشرعية السابق  وبناء
ذكرىا بالنسبة إذل عقد التأمُت ادلباشر. حيث أف شركات التأمُت التشاركي ُب بداية تأسيسها كانت 

لتزاـ بعدد من الضوابط والشروط ُب ترـب اتفاقيات إعادة التأمُت لدى الشركات التقليدية لإلعادة مع اإل
ظل عدـ وجود شركات لإلعادة ربتكم للضوابط الشرعية نفسها اليت ًب وضعها لعقد التأمُت بعد 

 .إصدار فتاوى عديدة ذلذه القضية
 

 : إنشاء شركة إعادة تأمين إسالمية أو تشاركيةالفرع الرابع
التكافل عن تلك ادلوجودة ُب شركات التكافل، ال زبتلف كثَتا األسس اليت ينبٍت عليها نظاـ إعادة 

ولقد عرفت " تكافل التكافل "  إال في كون المشتركين فيها عبارة عن شركات تأمين،  فهو عبارة عن
اتفاؽ شركات تأمُت نيابية " ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية إعادة التكافل على أنو: 

قد تتعرض ألخطار معينة على تالُب جزء من األضرار الناشئة عن ىذه األخطار، عن صناديق التأمُت اليت 
وذلك بدفع حصة من اشًتاكات التأمُت ادلدفوعة من ادلستأمنُت على أساس اإللتزاـ بالتربع، ويتكوف من 

                                                 
   .878 :عبد احلميد البعلي وآخروف، مرجع سابق، ص 1
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ة ذلك صندوؽ إعادة تأمُت لو حكم الشخصية اإلعتبارية ولو ذمة مالية مستقلة )صندوؽ( يتم منو التغطي
  . 1عن اجلزء ادلؤمن عليو من األضرار اليت تلحق شركة التأمُت من جراء وقوع األخطار ادلؤمن منها "

على اعتبار أف صبيع شركات التأمُت ادلباشر دبثابة ادلستأمنُت أو ادلشًتكُت، حيث تُػَؤسس شركة 
، وذلك بأف يتضمن النظاـ مساعلة برأس ماؿ كبَت غرضها األساسي إعادة التكافل نيابة عن ىيئة ادلشًتكُت

التأسيسي للشركة مبادئ التأمُت التشاركي الشرعية والتقنية والتنظيمية منها، وتنظم العالقات بُت الشركة 
ادلعيدة والشركات ادلباشرة على أساس الوكالة بأجر عن إدارة أعماؿ اإلعادة، وعلى أساس ادلضاربة عن 

 .2استثمار األمواؿ الفائضة
أو على مستوى االقتصاد  سواء على مستوى االقتصاد اجلزئي لتكافل بدور فعاؿتقـو إعادة ا

من خالؿ  الكلي فهي بذلك تعترب أساس التأمُت التكافلي الذي يسهم ُب تنمية رلاؿ االقتصاد اإلسالمي
 األدوار اإلقتصادية التالية:

عوض ، األخطاروىذا لتحمل شركة اإلعادة قسطا من  خفض تكلفة رأس ماؿ شركات التكافل: 
 جلوء شركات التكافل لالقًتاض دلواجهة ارتفاع حجم التعويضات.

إعادة التكافل ىي تكافل للتكافل  عملية  دبا أف ضباية الوضعية ادلالية لشركات التأمُت التكافلي: 
فإف توزيع اخلطر بُت صندوؽ ادلشًتكُت ومعيد التكافل يسمح بالتقليل من ارتفاع معدؿ الكارثية 

 دوؽ ادلشًتكُت وبالتارل ضباية دخل شركات التكافل وقوة مركزىا ادلارل.ُب صن
، حلصوؿ على عموالت إعادة التأمُتوىذا من خالؿ ا ش الربح بالنسبة لشركات التكافلزيادة ىام 

باإلضافة إذل العموالت األخرى اليت ؽلكن أف ربصل عليها كمكافأة من طرؼ شركات إعادة 
 .ُب األرباح اإلستثمارية للمشاركةالتكافل,كعمولة 

  أوال: عناصر عملية إعادة التكافل
 ؽلكن استنتاج عناصر عملية إعادة التكافل: ما سبقمن خالؿ 

                                                 

18040774 

2
 

78044708 

 



 العالق ات المالية والتعاقدية المطبقة في شركات التأمين التشاركيالفصل الثاني:  

 

470 

 

يتكوف من  ىو صندوؽ لو شخصية اعتبارية صندوق المشتركين)صندوق التكافل(: .1
أمُت تتوذل شركة التحيث  هبدؼ التعاوف وفع االشًتاكات اليت دفعها ادلشًتكرلمو 

 أموالو بالنيابة عن ادلشًتكُت. التكافلي إدارتو واستثمار
وىي اذليئة اليت تقـو بالتنازؿ عن جزء من األخطار ادلكتتب هبا  شركة التأمين التكافلي: .2

 دلعيد أو معيدي التكافل نيابة عن صندوؽ ادلشًتكُت.
التأمُت  ىي اذليئة اليت تقبل ما ًب التنازؿ عنو من طرؼ شركة شركة إعادة التكافل: .3

 التكافلي,قد تكوف ىيئة إعادة تكافل متخصصة أو سلتلطة.
 ىو ادلبلغ األقصى الذي ؽلكن أف يتحملو صندوؽ )اإلحتفاظ(: المبلغ المحتفظ بو .4

ل عملية تأمينية تقدير ادلبلغ احملتفظ بو من ك ويعترب، ادلشًتكُت دوف أف يتعرض الختالؿ
اجلزء ادلعاد تأمينو,كما أنو كلما زاد ادلبلغ فعلى أساسو يتم ربديد ، ذات أعلية بالغة

احملتفظ بو زادت احلصة احملتفظ هبا ُب صندوؽ ادلشًتكُت وُب ادلقابل تقل حصة 
التعويضات ادلدفوعة من طرؼ الصندوؽ نتيجة ربمل معيد التكافل جلزء من ىذه 

 األخطار.
نو شركة التأمُت التكافلي ىو ادلبلغ الذي تتنازؿ ع )المتنازل عنو(: المبلغ المعاد تأمينو .5

 لصاحل ىيئة إعادة التكافل.
ىو الوثيقة اليت تضبط العالقة بُت كل من شركات التكافل  عقد إعادة التكافل: .6

 وصندوؽ ادلشًتكُت مع شركات إعادة التكافل.
طرؼ شركة ادلبلغ الذي تتقاضاه شركة التأمُت التكافلي من  ىو عمولة إعادة التكافل:  .7

 لتغطية ادلصاريف اليت تتحملها خالؿ عملية التنازؿ. إعادة التكافل
وقد تكوف ىناؾ عموالت أخرى تستفيد منها شركة التأمُت األصلية حسب اإلتفاؽ بينها وبُت 
اذليئة ادلعيدة كعمولة ادلشاركة ُب األرباح,تقدـ على أساس مكافأة لشركات التأمُت التكافلي دلهارهتا ُب 

 لك باقتطاع جزء من أرباح شركة إعادة التكافل اإلستثمارية.تقدمي اخلدمة للمشًتكُت وذ

  ثانيا: طرق إعادة التكافل
 تتنوع ادلنتجات َب شركات إعادة التكافل بُت منتجات إعادة التكافل العاـ وإعادة التكافل العائلي

 وتأمُت البحريمُت أالت وادلسؤولية ادلدنية، مُت السياراتأت وادلتمثل ُب :إعادة التكافل العام  .1
 .مُت ضد احلريقأالتو  احلوادث
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  : ينقسم إذلوالذي  :إعادة التكافل العائلي  .2
دبوجبو تقـو الشركة بدفع مبلغ من ادلاؿ أو إيرادا مرتبا للمشًتؾ أو  :مين الجماعيأالت - أ

ادلستفيد ادلبُت ُب العقد وكالة عن اجملموعة ادلتكافلة وادلتربعة حسب االتفاؽ بينو وبُت 
 احلياة أو الوفاة. ةالشركة وذلك ُب حال

يرادا مرتبا للمشًتؾ ادبوجبو تقـو الشركة بدفع مبلغ من ادلاؿ او والذي  :مين الفرديأالت - ب
 تفاؽ بينو وبُت الشركة ُب حاؿ احلياة أو الوفاة.حسب اإل

دبوجبو تقـو الشركة بدفع مبلغ من ادلاؿ او إيرادا مرتبا دلن تعرض خلطر  :مين الصحيأالت - ت
 .ادلرض أو العجز الناتج عن ادلرض

 عقود إعادة التكافلثالثا: 
شركات التكافل فهي لتكافل ىي نفسها بُت ادلشًتكُت و ف العالقات التعاقدية بُت شركات إعادة اإ

دبعٌت إعادة التكافل ىي تكافل ، مع شركات إعادة التكافلاالشًتاؾ مبنية على توكيل شركات التكافل ب
 أما التطبيق العملي للعالقة القائمة بُت شركات التكافل وإعادة التكافل فهي ثالثة عقود:. للتكافل

 :عقدي الوكالة الخالصة والوكالة المعدلة -1
ندوؽ من خالؿ ىذا العقد تقـو شركة إعادة التكافل بإدارة ص عقد الوكالة الخالصة: - أ

إعادة التكافل من حيث دفع التعويضات ومتابعة ادلطالبات مقابل أجرة يتم ربديدىا 
مسبقا.كما تقـو باستثمار أمواؿ ىذا الصندوؽ وتستحق أجرة الوكالة باالستثمار فهي 

 و التقصَت.ي أتضمن اخلسارة إال َب حاؿ التعد تشارؾ َب حاؿ الربح وال
من خالؿ ىذا العقد تقـو شركة إعادة التكافل من حيث دفع  عقد الوكالة المعدلة:  - ب

ضافة إذل اشًتاؾ شركة إومتابعة ادلطالبات مقابل أجرة يتم ربديدىا مسبقا ضات التعوي
ىو على أساس احلافز ويعرؼ  ميٍتأإعادة التكافل مع شركات التكافل ُب الفائض الت

  .دبكافأة األداء
جر أف شركة إعادة التكافل تأخذ إالعالقة التعاقدية فوفق ىذه  :عقد الوكالة والمضاربة - ت

قتطع من اشًتاكات صندوؽ إعادة التكافل نتيجة قيامها إلدارة األنشطة والذي يالوكالة 
ة التكافل وىذا مقابل التأمينية.كما تقـو بدور ادلضارب باستثمارىا جلزء من أمواؿ إعاد

 تكافل.رباح يتم ربديدىا مسبقا مع شركة النسبة من األ
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من خالؿ عقد الوديعة تعترب شركة إعادة التكافل وكيلة إلدارة صندوؽ  :عقد الوديعة - ث
كما تقـو ،  وديعة ضماف وذلك مقابل أجرة إعادة التكافل والذى تعترب اشًتاكاتو

ما الفائض فهو من حق شركات أ باستثمار أمواؿ الوديعة وتكوف صبيع العوائد ملك ذلا.
إبقاء جزء منو لالحتياط أو تفاؽ مع شركة اإلعادة على إذا ًب اإلمُت التكافلي إال أالت

  .التكافل إعادة
جر الوكالة من خالؿ إبرامها جلميع أفاف شركة إعادة التكافل تأخذ من خالؿ ما سبق                

ئد  أهنا تشارؾ ُب جزء من عواعقود التكافل وذلك كمكافأة إلدارهتا لصندوؽ إعادة التكافل.ُب حُت
زء من أمواؿ صندوؽ رباح االستثمارية من خالؿ عقدي الوكالة وادلضاربة وىذا بصفتها مضاربا جباأل

لك ما ُب عقد الوديعة فبصفتها أهنا تستطيع التصرؼ بالوديعة ادلضمونة عندىا وبذأ إعادة التكافل
ستحق أي جزء من لة فال تما ُب عقدي الوكالة اخلالصة و ادلعد، أتستثمرىا وتستحق صبيع عوائدىا

 كتتاب إال ُب حالة الوكالةتستحق جزءا من فائض اإل حُت أف شركة إعادة التكافل  ُب ستثمارعوائد اإل
  .تفاؽ مع شركة التكافل و ادلشًتكُتادلعدلة وىذا باإل

 طرق إعادة التكافل :رابعا
اخلربة وكفاءة العاملُت مُت وىذا راجع إذل نقص أإعادة التكافل عن طرؽ إعادة الت ال زبتلف طرؽ

 هنا أف تكوفأن شُب شركات إعادة التكافل إلغلاد بدائل ُب التعامل مع ادلخاطر بطريقة فعالة وم
 :1وعلى ىذا األساس ؽلكن إبراز طرؽ إعادة التكافل من جانبُت منافسة لشركات اإلعادة التجارية

 وىي: أربعة صور إلعادة التكافلوىنا ظليز بُت طرق إعادة التكافل حسب المعيار القانوني:  -1
مُت التكافلي بعرض كل خطر أدبوجب ىذه االتفاقية تقـو شركة الت إعادة التكافل االختياري: - أ

على معيد التكافل على حدى مع عرض جلميع الظروؼ احمليطة هبذا اخلطر ُب حُت تكوف 
 .احلرية للمعيد ُب قبوؿ أو رفض التغطية

تفاقية مُت التكافلي دبوجب اإلأىنا تتعهد شركة الت تفاقي:اإلأو  إعادة التكافل اإلجباري - ب
وعلى معيد التكافل قبوؿ  و بنسب زلددةأنة بالتنازؿ عن أخطار معينة َب حدود مبالغ معي

 .سند إليو َب حدود االتفاقيةأمُت كل ما أإعادة ت

                                                 
1
 ، هيئة المحبسبة والمراجعة للمؤسسبت المبلية اإلسالمية .44المعيبر رقم  
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فلي رلربة كامُت التأتفاقية شركة التدبوجب ىذه اإل :"اختيارية–اجبارية "إعادة التكافل   - ت
و أادلعيد تكوف لو احلرية َب قبوؿ  فأخطار ادلكتتب هبا َب حُت بالتنازؿ عن حصة من األ

 .ًب التنازؿ بو رفض ما
مُت التكافلى أتفاقية تقـو شركة التدبوجب ىذه اإل :"اجبارية –اختيارية "عادة التكافل إ  - ث

و ال َب حُت أعادة التكافل إخطار وتكوف للشركة احلرية َب باالكتتاب َب نوع معُت من األ
الغو عن كل إبف يتم أخطار على سند اليو من األأيكوف معيد التكافل ملزما تلقائيا بتغطية ما 

خطار َب األ تطبق ىذه اإلتفاقيةوعادة ما  ب فيو وصبيع الظروؼ احمليطة بو.اخطر ًب االكتت
 الكبَتة.

بدورىا تقسم إذل إعادة التكافل النسيب وغَت  طرق إعادة التكافل حسب المعيار التقني: -2
 : 1كما يلي  النسيب

مُت أا شركة التتدعى إعادة تكافل ادلبالغ حبيث تتعهد دبوجبه إعادة التكافل النسبية: - أ
التكافلي بإسناد أخطار معينة ُب حدود مبالغ معينة دلعيد التكافل ويتعهد ىذا األخَت 

دة التكافل النسيب أف تكوف بصورة اختيارية أو وؽلكن إلعا قبوذلا على أساس ادلبالغ.
 .إجبارية

وفق ىذه الصيغة و  وتسمى أيضا إعادة تكافل األضرار إعادة التكافل غير النسبية:  - ب
و زلددة مسبقا بل تتفق شركة التكافل ومعيد التكافل أال تكوف نسبة األخطار ثابتة 

ربتفظ بو شركة التكافل ُب  يحتفاظ الذعلى حد معُت من اخلسائر يسمى باإل
صندوؽ ادلشًتكُت وما جاوز ىذا احلد من اخلسائر يتدخل معيد التكافل إذل عتبة 

  .وىنا أيضا ؽلكن أف تكوف إجبارية أو اختيارية، تسمى السقف معينة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 المرجع نفسه. 
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 ل الثانيـص الفصـملخ

 :التالية النتائج إبراز ؽلكن  ،ُب ختاـ ىذا الفصل
العملي دلهاـ ووظائف ىيئة ادلساعلُت، من شأنو تبياف طبيعة العالقة إف واقع التحليل  .1

لكل عالقة طبيعتها  ة أقساـبُت ىيئة ادلساعلُت وضبلة الوثائق اليت تنقسم إذل ثالث
ادلميزة ومساهتا الفقهية، فالوظيفة األوذل وادلتمثلة ُب تقدمي القرض احلسن عند الضرورة 

طبيعة تكافلية تعاونية، بينما توصف الوظيفة الثانية واليت تتسم على أهنا وظيفة ذات 
مهمة ذات طبيعة تبادلية تقـو على أساس  بأهناوادلتمثلة ُب إدارة العمليات التأمينية  

ادلعاوضة بُت اجلهد اإلداري مقابل األجرة ادلالية، أما الوظيفة اإلدارية اإلستثمارية وىي 
 شاركة الرحبية بُت الطرفُت.الوظيفة الثالثة فهي وظيفة تأخذ صفة ادل

تتمثل ادلرجعية الفقهية لطبيعة العالقات التعاقدية ادلركبة وذات الطبيعة ادلزدوجة بُت  .2
 ىيئة ادلشًتكُت وادلساعلُت فيما يلي:

مشاركة إف العالقة ادلالية اليت تربط ادلشًتكُت مع الصندوؽ التشاركي ىي عالقة  - أ
كاف عقد اذلبة أو   سواءَ )  أو عقد إباحة وأساسها الفقهي عقد التربع تكافلية ال ربحية،

 ، واليت تعد من عقود التربعات ُب الفقو اإلسالمي.(عقد التزاـ التربع
يتمثل التكييف الفقهي للعالقة ادلالية وادلؤسسية بُت ىيئة ادلساعلُت وادلؤسسُت ُب   - ب
 ادلعروؼ ُب الفقو اإلسالمي. عقد شركةأنو 
 التخريج الفقهي للعالقة ادلالية اليت ربكم ىيئة ادلساعلُت ذباه صندوؽ التكافلإف   - ت

 من خالؿ توليها إدارة العمليات التأمينية ىي أهنا عقد إجارة أو عقد وكالة بأجر.
يكوف تكييف العالقة ادلمثلة باإلدارة اإلستثمارية بُت ادلساعلُت وادلشًتكُت فقهيا   - ث

الفقو اإلسالمي، حيث أف ىيئة ادلساعلُت ىي دبثابة العامل  على أهنا عقد ادلضاربة ُب
ادلضارب بعملو وجهده بينما تكوف ىيئة ادلشًتكُت دبنزلة رب ادلاؿ ادلضارب دبالو، شريطة 
اإلتفاؽ على نسبة مشاعة من الربح الناتج مقسمة بُت الطرفُت. كما ؽلكن زبريج ىذه 

.العالقة ادلالية على أهنا عقد إجارة أو وك  الة بأجر معلـو
إف أوؿ من طرح فكرة زبريج التأمُت على أساس الوقف أو تطبيق صيغة الوقف    - جـ

تهد فيها كصيغة التبػرع ادللـز أو اجملي عن الصيغ األخرى على صناعة التأمُت كبديل شرع
الذي ألقاه ُب  البحػثمن خالؿ  الشيخ القاضي محمد تقي العثمانياذلبة بشرط الثواب 
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نواف " تأصيل التأمُت التكافلي على أساس الوقف ػاد اإلسالمي بعػالربكة لإلقتصندوة 
حيث يرى فضيلتو على أف مواقف وآراء الفقهاء حوؿ التكييف الفقهي واحلاجة إليو"، 

يزاؿ اخلالؼ فيها  لعالقة ادلشًتؾ بالصندوؽ تباينت ودل تصل إذل اتفاؽ ورأي راجح وال
، حيث يبقى مرد ىذا اخلالؼ يتلخص ُب أمور ثالثة وىي:  التبرع من قبل قائما إذل اليـو

حامل الوثيقة إلى محفظة التأمين، دفع المحفظة مبالغ التأمين أو التعويضات إلى 
( الفائض التأميني أو جزء منو إلى حملة عند حدوث الضرر، عـودة  )توزيع المشترك
 الوثائق.

تكتسي أعلية بالغة ُب مواجهة أخطر ادلشاكل  -كفريضة إسالمية   -إف الزكاة  .3
اإلجتماعية واإلقتصادية وادلتمثلة أساسا ُب البطالة والفقر والعوز والشيخوخة وغَتىا، 

كوهنا تأٌب   إذا اسُتكمل تطبيقها وتفعيلها ُب األنظمة ادلالية للبلداف اإلسالمية،
جتماعي لو جذور دينية واجتماعية والتضامن اإلافل كأسلوب إسالمي ُب رلاؿ التك

 متأصلة ُب اجملتمع اإلسالمي.
 المشروع اإلستثماريتقـو عملية ترشيد التأمُت ادلؤسسي بداية بفكرة اإلستثمار أو   .4

، ومنو ؽلكن طرح رلموعة من األشكاؿ تبرعا وتكافال وإحساناادلؤسسي وادلنتهي 
التأمُت ُب زبرغلو فقها وتأصيلو شرعا، وىي التربع، التعاقدية اليت استند إليها عقد 

وادلعاوضة غَت ادلالية، وادلشاركة اإلستثمارية، وىذه الصورة األخَتة ادلقًتحة ؽلكن أف 
 يتم التأمُت من خالذلا بإحدى الطرؽ اآلتية:

 تعويض ادلتضرر من حساب الربح اخلاص بو؛ 
  ربح لصندوؽ اإلغاثة؛عن طريق زبصيص نسبة معينة من التكوين احتياطي 
 .التربع بالربح كلو أو جبزء منو لتكوين صندوؽ اإلغاثة 

إف عملية الًتشيد تنطلق من فكرة أف تأمينات األشخاص ينبغي أف تقـو على احلق   .5
ال اإلشًتاؾ، فيما يتعلق بالتأمينات اإلجتماعية وتأمُت اإلصابة وغَتىا، فهو بذلك 

إذل مصرؼ الفقراء وادلساكُت ادلطبق ُب نظاـ ينتقل من صفة التعويض ُب التأمُت 
الزكاة، بينما صلد بأف تأمينات األضرار تقـو على التربع والتعاوف لًتشيدىا وتنقيتها من 
الغرر واحملرمات األخرى، ال على ادلعاوضة ادلالية فهي بذلك تقًتب من مصرؼ 

 الغارمُت ُب الزكاة.
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الفائض من أىم ما ؽليز التأمُت التكافلي ىو وجود مصطلح  إفف الناحية العملية،من  .6
الذي يقابلو مصطلح الربح التأميٍت ُب شركة التأمُت التقليدي، والذي يعد  التأميني

إيرادا خالصا للمؤسسُت ال غَت، بينما الفائض الذي يعادؿ الفرؽ بُت مبالغ 
للمشًتكُت دوف  اإلشًتاكات وعوائدىا وادلصاريف وادلخصصات يعد ملكا خالصا

 يوزع كلو أو بعضو على ىيئة ادلشًتكُت.و سواىم،  
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 الفصل الثالثيد تمه
 

لقد شهدت صناعة التأمُت التشاركي تطورات ملحوظة يف السنوات القليلة ادلاضية وحققت 
من خالل  ،يف تطوير وصياغة وضبط منتجات تأمينية موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية كبَتةإسهامات  

كل خاص تطبيق يف إعادة بعث ادلالية اإلسالمية وتفعيلها يف األنظمة ادلالية ادلعاصرة وبش اجلهود احلثيثة
 نظام التأمُت اإلسالمي.

فقد حظيت ىذه األخَتة مؤخرا بإسهامات  صناعة التأمُت التشاركي،وهبدف اإلرتقاء الفكري ب
والبحث عن طريقة جديدة  ،ألبرز مشاكلها الفقهية والفنيةل فكرية وتنظَتية وزلاوالت جادة إلغلاد حلو 

القومي استكماال دلسَتة البناء  االقتصاد مساعلتها يف تنميةإقتصادية هبدف الرفع من فاءة إلدارهتا بك
حيث أن الصحوة واحلس اإلسالمي لدى الشعوب اإلسالمية كان لو بالغ األثر يف  ،اإلسالمي االقتصادي

بأحكام  ور عريض من ادلتعاملُت ادللتزمُتلرغبات مجه استجابةاإلسالمي  االقتصادتعزيز إصلاح مؤسسات 
  مية.اإلسال الشريعة

 يلي: ومن ىذه اجلهود وادلبادرات ما
إنشاء رللس اإلرباد العادلي للتكافل وىو منظمة دولية متخصصة يف التأمُت التكافلي، وتضم يف  -

 م.15/1/2007عضويتها شركات التأمُت التكافلي، وقد تأسست بالقاىرة بتاريخ 
مة متخصصة يف التأمُت وىي عبارة عن منظ وإعادة التأمُت اإلسالمية، رابطة شركات التأمُت تأسيس  -

 م.7/2/2007 بتاريخ أسسها اإلرباد العام العريب للتأمُت وقد عقد اجتماعها األولالتكافلي 
واليت  ،تكافليالتأمُت البحثية وشركات الراكز على مستوى ادلانعقاد العديد من الندوات الفقهية  -
 وقضايا فقهية يف رلال التأمُت التكافلي.صت لبحث مسائل ومشاكل فنية مطروحة صً خ  

التشاركي، ؽلكن تقسيم ىذا نة لألبعاد اإلقتصادية لصناعة التأمُت وبغية استيفاء مجيع ادلضامُت ادلبيً 
 دلباحث التالية:الفصل إذل ا

 
 –رؤية تقييمية  –المسيرة اإلجتهادية لتأصيل التأمين التشاركي المبحث األول:   
 شاركيالبعد الفكري القتصاد التأمين الت :المبحث الثاني  
 : اآلثار االقتصادية لصناعة التأمين التشاركيالثالثالمبحث   
 المبحث الرابع: إدارة أعمال التأمين التشاركي   
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 –رؤية تقييمية  –: المسيرة اإلجتهادية لتأصيل التأمين التشاركي األولالمبحث 
  

اإلسالمي دلعاملة مالية سبارس الوساطة الضمنية مثل التأمُت إن مقتضى التأصيل الشرعي والتطبيق 
تستوجب ادلزيد من اإلجتهاد  -تتداخل وتتشابك فيها العالقات ادلالية والتعاقدية وتتضارب فيها ادلصاحل  -

ت يف ادلمارسات الغربية جد  الفقهي للخروج بنموذج عمل مؤسسي تأميٍت تنتفي فيو مجيع احملظورات اليت و  
مُت التقليدي )التجاري أو حىت دبا أمسوه التعاوين( من أجل الوصول إذل وضع ادلعايَت واألطر التطبيقية للتأ

دلمارسة التأمُت التشاركي، وعلى خالف الصناعة ادلصرفية اإلسالمية اليت اجتازت مرحلة البحث واإلجتهاد 
فإن العمل التطبيقي للتأمُت التشاركي الذي  والتنظَت يف أطر الشرعنة أو األسلمة واألطر اإلدارية والقانونية،

يعد رديف العمل ادلصريف ما زال ػلتاج إذل مزيد من التأصيل الشرعي الذي وقع فيو اختالف كبَت بُت 
 مجهور الفقهاء ادلعاصرين.

فمسألة أسلمة التأمُت أو التوصل إذل ظلوذج تأميٍت شرعي واقتصادي الذي من شأنو تثمُت التجربة  
اإلسالمية واستكماذلا وتفعيل ادلسار التنموي للمؤسسات ادلالية اإلسالمية يبقى الشغل الشاغل يف  ادلالية

ىذه ادلرحلة ربقيقا لألىداف السابقة، فال يعد حرجا شرعيا أن يكون تطبيق التأمُت التشاركي عملية مجع 
دام الصيغ اإلستثمارية أو تركيبة بُت تشارك تكافلي بُت الناس وبُت تشارك استثماري تتضمنو استخ

 والتمويلية ادلعروفة يف فقو ادلعامالت ادلالية اإلسالمية.
  

 وبشيء من التفصيل سنعرج بالدراسة والتحليل على ادلطالب التالية:
 

 المطلب األول: الفروق المؤسسية بين التأمين التقليدي والتأمين التشاركي   
 لتأصيل إدارة التأمين التشاركي وتقييمهاالمطلب الثاني: اإلجتهادات المطروحة    
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 المطلب األول: الفروق المؤسسية بين التأمين التقليدي والتأمين التشاركي
إن ادلنطلق الشرعي للتفرقة بُت العمل ادلؤسسي لكل من التأمُت التقليدي والتأمُت التكافلي 

ًتاكات ادلدفوعة، حيث أن مفهوم التربع ىو يتأسس على التزام التربع من قبل محلة وثائق التأمُت باإلش
دبثابة مفًتق الطريق بُت شلارسة العمل التأميٍت يف كلى النظامُت وأن انتفاء ىذا ادلفهوم يف تطبيق التأمُت 

 التشاركي يفًسر بالضرورة انتفاء الفروق بينو وبُت التأمُت التقليدي.
 النظامُت السابقُت يف النقاط التالية:وتكمن أىم نتائج التفرقة ادلؤسسية بُت كل من  

إن اإلذبار بالتأمُت )بيع منتج الوعد بالتعويض( ىو األداة الرئيسية ادلستخدمة يف  .1
شركات التامُت التجاري للسعي ضلو اإلسًتباح على حساب ادلستأمنُت، بينما تكريس 

التشارك ىو مفهوم التعاون والتربع والتشارك جلرب األضرار وتغطية األخطار ألعضاء 
اذلدف الرئيسي األورل للوعاء التشاركي أو الصندوق التشاركي وإن اقتضت الضرورة 
القانونية واإلقتصادية للعمل ادلؤسسي لشركات التأمُت التشاركي شلارسة األنشطة 
اإلستثمارية لتغطية ادلصاريف اإلدارية والتنظيمية والتسويقية وضلوىا وىذا ما ؽلليو منطق 

 تصادي.أي نشاط اق
يكون للمستأمن ادللكية احلقيقية لإلشًتاكات اليت تستدعي معها أحقية احلصول على  .2

الفائض، ذلك أن ادلشًتكُت ربكمهم عالقة مشاركة وتعاون، باختالف استقاللية العالقة 
بُت ادلستأمنُت وإدارة الشركة  على اعتبار أن ادلستأمن طالبا لإلنتفاع خبدمة التأمُت 

قة بإدارة الشركة وال باإلذبار واإلسًتباح،  األمر الذي ال ؼلًولو حق ملكية وليست لو عال
 األقساط وال احلق يف احلصول على الفائض التأميٍت إن ربًقق.  

خبالف شركات التأمُت التقليدي أين تكون عوائد اإلستثمارات كلها من حق الشركة  .3
تأمُت عن حساب ادلساعلُت، وليست من حق ادلستأمنُت بسبب عدم استقاللية زلفظة ال

فإن األمر سلتلف البتة يف شركات التأمُت التشاركي أين تكون الفوائض ادلالية احملققة من 
سواء ادلتعلقة بإدارة احملفظة التأمينية  المضاربة أو الوكالة أو اإلجارةوراء القيام بعمليات 

 أو اإلستثمارية كلها من حق ادلشًتكُت.
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 اإلجتهادات المطروحة لتأصيل التأمين التشاركيالمطلب الثاني: 
ؽلثل مفهوم التربع الذي تنطلق منو شرعية العمل التأميٍت زمرة من العقود والتصرفات الذي أًسس  

عليها فقهاءنا ضوابط العمل ادلؤسسي حبكم ادلساحة الواسعة لتخريج العالقات التعاقدية بُت أعضاء 
 التشارك وادلساعلُت.

قهاءنا رلموعة من األسس والصيغ اليت يقوم عليها صناعة التأمُت التشاركي كمستثمر ولقد طرح ف 
مؤسسي وتنموي ىي التربع والوقف وادلضاربة بعضها عرف طريقو ضلو التطبيق ووصل إذل مرحلة البلورة 

 التنفيذية وتطوير التقنيات ادلستخدمة والبعض اآلخر يف طور النمو.
 ط ادلوالية:وؽلكن استعراضها يف النقا 

التزام التربع )اذلبة بشرط العوض( والذي يعد زلل اتفاق بُت ادلذاىب الفقهية ومبدأ التزام التربع  .1
 ادلقرر يف ادلذىب ادلالكي.

إنشاء الوقف )الذي يعترب من عقود التربعات( لتكوين زلفظة التكافل مع التربع على الوقف نفسو  .2
 وىذا التربع ال يعترب وقفا.

ركات ادلاليزية بتطبيق صيغة ادلضاربة على اعتبار الشركة مديرة ألعمال التأمُت على انفردت الش .3
 أساس ادلضاربة نظَت حصة من الفائض عن تلك األعمال.

 وىناك طرح آخر وىو التكييف على أساس ىبة الثواب وىو زلل اختالف واعًتاض. .4
 ة:وسنبحث بالدراسة والتحليل ىذا ادلبحث من خالل العناصر التالي

على "إلتزام  إلستثماري للتأمين التشاركي بناءالفرع األول: العمل المؤسساتي ا -
 التبرع" 

 على الوقف إلستثماري للتأمين التشاركي بناءالفرع الثاني: العمل المؤسسي ا -
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 على "إلتزام التبرع"  إلستثماري للتأمين التشاركي بناءالفرع األول: العمل المؤسساتي ا
تكييف التأمُت التشاركي على التزام التربع أو التربع ادللزم بُت مجلة من العلماء ادلعاصرين لقد شاع 

حيث أن حامل الوثيقة يلزم نفسو بالتربع جملموعة ادلستأمنُت ادلالكُت حملفظة التأمُت، أما عن ما يتحصل 
أو الصندوق التشاركي وىو التزام  عليو ادلستأمن ادلتضرر فهو أيضا من قبيل التزام بالتربع من زلفظة التأمُت

 معلق على وقوع الضرر أو احلادث ادلؤمن ضده وادللتزم لو ىو ادلستأمن ادلشًتك ادلتضرر.
 :1وبشيء من التفصيل، نستعرض تطبيق التزام التربع على مؤسسة التكافل كما يلي

رخً  .1
 
ص دلمارسة النشاط إن ضرورة تنظيم العمل التأميٍت التشاركي وإغلاد الكيان القانوين ادل

التأميٍت يعد قضية إجرائية دعت إليها ظروف عدم وجود إطار قانوين من شأنو استيعاب 
 مفهوم التأمُت التشاركي.

يف بداية النشاط التشاركي، يتم إنشاء زلفظة للتأمُت حيث ي طل ب من ادلشًتكُت التربع  .2
ها من قبل إدارة الشركة، للمحفظة دببالغ اشًتاكاهتم حسب اللوائح واألنظمة ادلعلن عن

وتلتزم زلفظة التشارك اليت ؽلتلكها ادلشًتكون بتغطية األخطار للمتضررين حسب ما اتفق 
 عليو من شروط.

وفقا لنموذج ادلضاربة الشرعية فإن الشركة تقوم بدور استثماري ألموال احملفظة تكون ىي  .3
يف وعاء ادلضاربة جزءا من  فيها دبثابة ادلضارب، وتكون احملفظة رب ادلال وتضخ الشركة

 تستحقو بصفة ادلضارب. رأس ماذلا أيضا، فتستحق رحبا عنو مضافا إذل ما
ترتفع ادلبالغ ادلالية للمحفظة بتزايد عدد ادلشًتكُت من جهة وبأرباح ادلضاربة، وادلتبقي من  .4

لق عليو ادلال بعد خصم مبالغ التعويضات التأمينية وادلصاريف ادلتعلقة باإلدارة أو ما يط
بالفائض التأميٍت الذي ي تصًرف فيو حسب طرق عديدة من قبل ادلشًتكُت إما بتوزيع 
ًصص كاحتياطات حسب ما تقتضيو  بعضو أو كلو على محلة الوثائق أو ي وقف بعضو أو ؼل 

 شؤون وسياسات اإلدارة ادلالية للشركة.
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اخلطر ادلتفق عليو فال يكون التعويض أما من حيث تكييف مبالغ التغطية التأمينية يف حالة حدوث 
ىنا ثوابا أو عوضا عن اذلبة كما يتصور بعض الفقهاء لي عطي التأمُت التشاركي صفة ادلعاوضة ومن مث 

 :1حتمية سباثلو وتشاهبو مع التأمُت التقليدي وىذا لعدة أسباب منها
ية التكافلية على أنو تربع لقد كًيف الفقهاء مبلغ التأمُت ادلدفوع للمتضرر من احملفظة التأمين - أ

أيضا أو التزام بالتربع، فال تعد حينئذ عالقة معاوضة بالنظر إذل ارباد صفيت ادلؤمن 
 وادلستأمن، ما دام طرفا وحدا.

اختالف التغطية التأمينية عن مقدار ما يدفع من اشًتاكات، وىنا موطن سبييزىا عن اذلبة  - ب
 التكافؤ مع اذلبة.بشرط العوض أين يشًتط يف العوض عنها 

وفيما يتعلق بالفائض التأميٍت ادلوزع على ادلشًتكُت بعد سداد مجيع مصاريف التأمُت واإلدارة 
وتكوين اإلحتياطيات فإنو يستند إذل صيغة اإللتزام اليت تشَت إذل تربع ادلشًتكُت بكل أو جبزء من اإلشًتاك 

ك من تربعو ألنو ليس ىبة زلضة تنقطع صلة الواىب حبسب احلاجة. حيث ال ي ذ م ما يعود للمستأمن ادلشًت 
 هبا فيكون العود فيها مذموما، بل ىو التزام بالتربع منظم دبا ػلدد فيو من شروط.

أما عن العمل ادلؤسسي فإنو يقوم على أساس عقد ضمٍت بُت محلة الوثائق وبُت إدارة الشركة يف 
ضاربة أو بالنموذجُت معا أو بالـوقف(، وليس ىناك أي إطار ما يعرف بعقد إدارة )إما بوكالة بأجر أو دب

عقد معاوضة على النحو ادلًتبع يف شركات التأمُت التجاري، ذلك أن ادللكية يف شركات التأمُت التشاركي 
ىي من حق ادلشًتكُت وال سبلك إدارة الشركة إال حقوق خدماهتا اإلدارية على أساس الوكالة بأجر أو 

 اإلستثمارية على أساس ادلضاربة وادلشاركة.اإلجارة، وخدماهتا 
 الفرع الثاني: العمل المؤسسي اإلستثماري للتأمين التشاركي بناء على الوقف 

كما سلف التطرق إذل صيغتو ونظامو -ويتضمن تطبيق التأمُت التشاركي وفقا لنظام الوقف 
إذل إدخال صيغة الوكالة يف ىذا  مع اإلشارة –وتطبيقاتو يف رلال التأمُت التشاركي يف الفصل السابق 

  .النموذج حسب التطبيقات ادلعاصرة لبعض شركات التأمُت التشاركي
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  شاركي: البعد الفكري القتصاد التأمين التالثانيالمبحث 
 

لتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء شاركي يستند إذل اإلإن ادلنطلق الفكري دلمارسة التأمُت الت
 ،ادلعامالت ادلالية ادلشروعة مبادئمن واإلستثمارية أنشطتها ادلالية التأمينية و وأن تستمد مشروعية أعماذلا 

عقدىا التأسيسي وقوانينها ولوائحها الداخلية ونظامها يف دبا غلب أن يكون منصوصا عليو  ابتداء
با سبثل معيارا أو قاعدة أساسية بتعاد عن حرمة الر بالشريعة اإلسالمية واإلااللتزام حيث أن ، األساسي

مارسة كافة أعمال التأمُت ابتداء من إصدار وصياغة وثائق التأمُت وربديد سياسات وشروط التعويض دل
ى  التنفيذية األخر  باإلضافة إذل اإلدارة ستثمار،الفائض التأميٍت وصيغ وقنوات اإل ونسب وقواعد توزيع

 ية وسلتلف وحدات العمل األخرى.كاإلدارة ادلالية والتسويق
فإن  ،واستكماال لبناء ادلؤسسات ادلالية والتمويلية واستهدافها لنجاح منظومة االقتصاد اإلسالمي

من  – وكمؤسسات مالية ضمنية البناءكركيزة أساسية الستكمال ىذا  -قيام مؤسسات التأمُت التشاركي 
 .ومحاية اإلقتصاد القومي ككل عديدة أبرزىا محاية ادلؤسسات ادلالية األخرى ربأداء أدواتضطلع شأهنا أن 

 وسنبحث بالدراسة والتحليل ىذا ادلبحث من خالل العناصر التالية:
 

 المطلب األول: استكمال البناء المؤسساتي لإلقتصاد اإلسالمي                
 اإلداري ألعمال التأمين التشاركيالمطلب الثاني: البعد                 

 المطلب الثالث: البعد التنمـوي لشركات التأمين التشاركي        
 
 
 
 
 
 
 
 

  البناء المؤسساتي لإلقتصاد اإلسالمياستكمال  األول: المطلب
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مكمال ومدرجا ضمن ىيكل لتشاركي ضرورة حتمية وىيكال ضروريا أضحت مؤسسات التأمُت ا
سيما بعد ظهور ادلؤسسات ادلصرفية واالستثمارية اإلسالمية واليت بدورىا  وال ،احلديثقتصادي النظام اإل

إذ شلا ال شك فيو أن صناعة التأمُت  ،عملياهتا ادلالية واالستثماريةادلتعلقة بر اطتأمُت سلتلف األخإذل  ربتاج
قتصاد اسًتاتيجيا لكفاءة منظومة اإلعما اليت تقدم د أصبحت ركيزة ثالثة من ركائز االقتصاديات احلديثة

/قطاع االستثمار ة )القطاع ادلصريفز يـىذه الرك وخالل بناء ما نسميو بنموذج الطائر اإلسالمي،اإلسالمي في
التأمينية ستثمارية اإلسالمية مفتقدة للعديد من ادلنتجات فقد بقيت ادلؤسسات ادلعرفية واإل /قطاع التأمُت(،

 .ستثماريةأعماذلا وأنشطتها ادلالية واإلألخطار اليت قد تصيب اليت من شأهنا تغطية ا
ظلت ىذه ادلؤسسات اإلسالمية تعاين لفًتة طويلة من ارتفاع يف سلاطر أعماذلا  ،أجل ذلك من 

أمينية دلثل ىذه واليت من ادلفًتض أن تغطيها شركات التأمُت اإلسالمي يف الوقت الذي كانت فيو التغطية الت
تهديدا و وعائقا تنمويا  رجا شرعياب حسبً تقليدية للتأمُت األمر الذي متكررة من قبل الشركات الاألخطار 

ر صناعة التأمُت التكافلي  وشلا ال شك فيو أن ظلو وانتشا ،علميا لمسيرة المؤسسات المالية اإلسالمية
ر اليت تتعرض ذلا ادلؤسسات اطاألخ كان لو الفضل الكبَت يف زبفيف حدةلنظَته التقليدي  نافس كبديل م

 "الطائر اإلسالمي"األمر الذي قدم دعما اسًتاتيجيا لنمو  منتجاهتا وعملياهتا،اإلسالمية يف سلتلف 
 .أكثر ثباتا وأقل سلاطر شلا سبق وفق خطى ،ع نطاق أعمالو  ومنتجاتوواتسا 

من االستفادة من ت ادلصارف ومؤسسات التمويل اإلسالمي لزمن طويل مر وكنتيجة لذلك فقد ح   
ولكن  دي تتزاحم فيو ادلخالفات الشرعية،م يف إطار تقليقدً ادلنتج التأميٍت "التأمُت على الديون "لكونو ي  

فقد ساىم ىذا  ،اإلسالمية بعد قيام شركات التأمُت التشاركي وطرحها وتقدؽلها دلنتج التأمُت على الديون
ادلؤسسات ادلالية نتيجة ربقق خطر الوفاة أو العجز  األمر يف ربجيم مستوى األخطار اليت كانت هتدد

 الكلي للعميل ادلدين. 
 
 

 البعد اإلداري ألعمال التأمين التشاركي المطلب الثاني:
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إن العمل اإلداري للتأمُت التشاركي يتطلب وجود عدة أطراف مع تعدد أنشطة وأىداف الشركة، 
 وادلشًتكُت أو محلة الوثائق، والشركة ادلديرة. (ؤسسُت وادلساعلُت )محلة األسهمحيث تتكون من ادل

اليت تسعى الشركة  الرئيسيةاألغراض  فالبعد اإلداري دلمارسة العمل التشاركي ينطلق أساسا من
  :1ىيواليت أنشئت ألجلها و لتحقيقها 

 افظوجبميع زلبالرؤية الشرعية منذ مرحلة التأسيس صندوق التأمُت التكافلي إدارة أعمال  .1
ومنتجاتو وكوادره ومستلزماتو الفنية فضال عن تلقي االشًتاكات التكافلية لصاحل 

  ؛الصندوق
طبقا ألحكام تشغيل وتنمية واستثمار رلموع أموال ادلشًتكُت يف الصندوق التكافلي   .2

  الشريعة؛
 الشريعة.تشغيل وتنمية و استثمار رأس مال ادلؤسسُت يف سلتلف اجملاالت ادلتوافقة مع  .3

( من الشركة التكافلية ىو ىدف استثماري ادلالك\يد على أن ىدف )ادلؤسسُت التأك ينبغي كما
الرحبية اليت يتوقع من خالذلا ربقيق عوائد مناسبة  األنشطة واألعمالرلموع وذلك من خالل شلارسة  ،رحبي

 .ء محلة األسهم يف ىيئة ادلساعلُتلصاحل األعضا
 

 التالية:سنبحث يف ىذا ادلطلب العناصر و 
  مهام ىيئة الرقابة الشرعية الفرع األول: -
 الفرع الثاني: مهام ىيئة المشتركين -
 الفرع الثالث: مهام ىيئة المساىمين -

 
 
 
 
 

 مهام ىيئة الرقابة الشرعية الفرع األول:
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فقو  رلموعة من الفقهاء ادلتخصصُت يف" ىيئة الرقابة الشرعية على أهنا عبارة عن ؽلكن تعريف  
، الرقابة والتفتيش على سالمة التطبيق العملي حيث يعهد إليهم النظر يف أعمال ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة،

 .1"تقريرىا الشرعي السنوي الذي يتم ضمو إذل التقرير السنوي للشركةوتصدر  وتكون قراراهتا ملتزمة،
دلا كانت ىيئة الرقابة الشرعية إحدى الركائز األساسية لقيام وصلاح ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية  

بشكل عام، وادلصارف اإلسالمية على وجو اخلصوص، حيث اتفقت قوانُت عمل ىذه ادلصارف يف مجيع 
أعمال وأنشطة ىذه الدول اإلسالمية على مهام ودور الرقابة الشرعية يف التدقيق والتمحيص الشرعي لكافة 

أيضا شركات التأمُت  يستثٍت الادلؤسسات كضرورة وإلزام رقايب يشًتط يف ضمان شرعية أنشطتها، فاألمر 
اإلسالمي لتجسيد الضمانة الشرعية الوقائية والنقض الصريح ألشكال ادلعامالت ادلالية احملرمة اليت تندرج 

 ى.اذليئات ادلعاصرة للفتو  ضمن مهام ىيئة الرقابة الشرعية، دبا يف ذلك وجود
قتصاد اإلسالمي وسر تفوق مؤسساتو يرجع اللتزامو بأحكام الشريعة اإلسالمية يف ودلا كان عماد اإل  

وإظلا يقوم ىذا االلتزام على ركيزة اذليئات  وسائر ادلخالفات الشرعية األخرى، زلاربة الربا وصوره وتطبيقاتو
الشرعية فقد كان ذلذه اذليئات ـ كقيِّم شرعي على النظام ادلارل بواسطة أدايت اإلفتاء والرقابة ـ الدور األىم يف 

ن الرفاىية واالستقرار توجيو دفة االقتصاد ضلو الوجهة الشرعية اليت بسلوكها ػلقق اجملتمع ما يصبو إليو م
سيما عند قيام اذليئة الشرعية بدورىا يف طرح صيغ جديدة من العقود وتطوير ادلعامالت ادلالية  ، الصادياالقت

ح للتطبيقات وادلعامالت الوضعية ، كما إن غياب اذليئات الشرعية سيتي ؼلالف أحكام الشريعة اإلسالميةدبا ال
لو من بذور ادلشكالت واألزمات اإلقتصادية مدبا رب تسود الواقع االقتصادي من جديد أن -سيما الربوية  ال -

 .2جتماعية اخلطَتة واإل
التأكد من مدى إلقتصاد اإلسالمي اليت تعمل على سبثل ىذه اذليئات إحدى أركان مؤسسات ا 

ادلالية واألنشطة اإلستثمارية ألحكام الشريعة اإلسالمية ومنعها من الوقوع يف ادلخالفات مطابقة ادلمارسات 
التجربة ادلالية اإلسالمية عن اإلضلراف وعن ربويل مسارىا ضلو ادلالية التقليدية الربوية، من ت، ومحاية واحملرما

الرقابة الشرعية أجل ربقيق استمرارية صلاحها ومنافستها للنظم ادلالية الوضعية، دون أن ننسى بأن ىيئات 
تبارىا فريضة شرعية ينبغي على مسؤوليها سبثل إحدى تطبيقات فريضة األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر باع

 .3لزومها للتجسيد احلقيقي دلعٌت التعاون على الرب والتقوى يف لزوم ادلأمور وترك احملظور
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إذا كان اذلدف اإلسًتاتيجي لعمل ىيئة الرقابة الشرعية يكمن أساسا يف حفظ أعمال ادلؤسسة  
فإنو تبعا ذلذا ادلسعى غلب أن يكون نطاقها ورلال عملها شامال للمحاور  ،ادلالية عن ادلخالفات الشرعية

 :1التالية
 العقود ادلربمة وادلعامالت واإلتفاقيات ادلالية؛ .1
 السياسات ادلالية واحملاسبية واإلستثمارية والتسويقية ...إخل؛ .2
 القوانُت والنظم واللوائح الداخلية؛ .3
 األخالقيات العامة يف ادلؤسسة.   .4

ة تفرض نظاما رقابيا صارما وتدقيقا معمقا للجوانب التقنية ـأن ذبد البلدان اإلسالمييف األمر، الغريب ف
مل غفل احملاسبية منها وادلالية على ادلؤسسات والشركات بينما ت   لبا شرعيا ـاجلانب الشرعي الذي يعد مطوهت 

جتهادية يف قهية يف كل مناسبة علمية وا، لذلك سعت اجملامع الفتدقيق يف رلال آخرـص أو ق كل سبحيـيسب
أحد رلاالت اإلقتصاد اإلسالمي ومؤسساتو وفروعو التأكيد على دور الرقابة الشرعية يف مجيع ادلؤسسات 

سيما مؤسسات التأمُت التشاركي اليت تشًتك مع مثيالهتا يف النموذج التقليدي يف  ادلالية اإلسالمية وال
مع عمل شركات التأمُت نيات والطرائق واليت يسهل معها التباس عملها مواضع عديدة من األنظمة والتق

 التقليدي.
أي أن ىيئة الرقابة تكون خاصة  داخليةالرقابة عملية ؽلكن أن تكون فإنو وربقيقا ذلذا اذلدف، 

بادلؤسسة ادلالية أين يكون ادلراقبون الشرعيون من داخل ادلؤسسة أي من ضمن اجلهاز اإلداري للمؤسسة،  
  ادلؤسسة ادلالية بصورة مستقلة عن إدارة ىذه األخَتة. خارجكما ؽلكن أن تتم الرقابة من 

جهازين أساسيُت وجهاز مساند كما ىو موضح يف نبغي توافر ومن أجل تثمُت العمل الرقايب الشرعي ي
 اجلدول ادلوارل:

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
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 ابة الشرعيةــــونات ىيئة الرقـــــ: مك17 جدول رقم
 الجهاز المساند األجهزة األساسية

 :ىيئة الفتوى  -1
والتي تضم مجموعة من علماء الشريعة المتخصصين 

ممن لديهم األىلية للفتوى في  في التعامالت المالية
ليتحقق يقل عددىم عن ثالثة  ىذا المجال، بحيث ال

 بذلك اإلجتهاد الجماعي في إصدار الفتاوى.
 جهاز الرقابة الداخلية:  -2

والذي يضم بدوره مجموعة من المراقبين الشرعيين 
الضوابط الذين يتوفر لديهم األىلية العلمية واإللمام ب

، فيمكن يلزم أن يكونوا من الفقهاء الشرعية، بحيث ال
 أن يكونوا من المحاسبين أو القانونيين أو غيرىم.

 

 وحدة البحوث:
الذين والتي تضم بدورىا مجموعة من الباحثين الشرعيين 

يعهد إليهم النظر في المسائل المستجدة بالدراسة 
والتحليل التي لم يسبق لهيئة الفتوى أن اتخذت رأيا فيها 

أقوال أىل العلم فيها، ثم عرضها على ىيئة  عن طريق جمع
 الفتوى قبل أن تصدر قرارىا.

 
أبعاده  -لتقى التأمُت التعاوينحبث مقدم دل الشبيلي، الرقابة الشرعية على شركات التأمُت التعاوين، يوسف بن عبد اهلل المصدر: 

 .07 :، ص2010وآفاقو وموقف الشريعة اإلسالمية منو، 
 الرقابة الشرعية: وظائف ىيئة أوال

يف تسويق ادلنتجات  -وسبيزه عن مثيلو التقليدي بالتزامو إن خصوصية العمل التأميٍت التشاركي  
بأحكام الشريعة اإلسالمية إظلا ػلتم عليو وجود ىيئة متخصصة يف التدقيق الشرعي لكافة  - التأمينية

ربقيق ىذا اذلدف فإن ذلذه اذليئة العديد من ادلمارسات التأمينية واإلستثمارية اليت يقوم هبا، ومن أجل 
 الوظائف نوجزىا فيما يأيت:

 الوظائف التنظيمية والشرعية:  .1
التعرف بدقة على النظام األساسي والتقارير السنوية للشركة والتدقيق ادلستندي  - أ

 لوثائق التأمُت.
ات ألعمال التأمُت وأنشطة الشركة، وخاصة فيما يتعلق باتفاقيالتدقيق الشرعي  - ب

إعادة التأمُت وكذا الربامج اإلستثمارية اليت تقوم هبا إدارة التوظيف من أجل التأكد من 
 ربقيق شرط التزامها بادلعامالت ادلالية ادلباحة.

بشؤون اإلجابة عن كل اإلنشغاالت والتساؤالت ادلطروحة واإلستفسارات ادلتعلقة  - ت
ول الشرعية فيما يستجد من قضايا إدارة ادلنتجات التأمينية، باإلضافة إذل تقدمي احلل
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مطروحة واجتهادات فقهية وابتكار منتجات جديدة وصيغ تنظيمية وإدارية مستحدثة، 
 أو إبداء الرأي يف شرعية بعض التطبيقات احلديثة ألعمال التأمُت واإلستثمار.

طرح اسًتاتيجيات تنموية والعمل على ترشيد العمل التأميٍت التشاركي دبا ػلقق  - ث
 عي اإلقتصادية واإلجتماعية.ادلسا

ة باعتبارىا عامل أمان ىذه اذليئ بأدائوالذي تضطلع  الدور التسويقي والترويجي الخفي .2
ادلسلمُت يف الوقت ذاتو بضماهنا لشرعية التعامل مع شركات وجذب للعمالء واطمئنان 

شركات التأمُت التأمُت التشاركي وابتعادىا عن شبهات ادلعامالت احملرمة اليت تتعامل هبا 
 التقليدي.

للعاملُت بشركات التأمُت التشاركي الذي يكمن أساسا  الدور التثقيفي والتوعوي والتكويني .3
مجيع إطارات الشركة يف ادلسائل ية وإعداد برامج تكوينية لرسكلة يف تدريب مواردىا البشر 

ىو مالحظ يف واقع  الفقهية وادلبدئية والتنظيمية حول شلارسة التأمُت التشاركي يف ظل ما
شلارسة التأمُت التشاركي من غياب ثقافة الشرعية ويف الفهم  الدقيق ألسس ومبادئ التفرقة 

فكر الصحيح للتأمُت اإلسالمي من ناحية، ومن ناحية ترويج البينو وبُت نظَته التقليدي بغية 
دلؤسسات  فإن ىيئة الرقابة الشرعية بدورىا ىذا تعمل على نشر الفكر اإلقتصاديأخرى 

التأمُت التشاركي من خالل الدراسات والبحوث واإلجتهادات والفتاوى اليت تصدرىا سواء 
من الناحية النظرية أو التطبيقية، واليت من شأهنا أن تشكل مرجعية علمية وتنظَتية للمهتمُت 

عها هبذا اجملال، دون أن ننسى الدور العلمي للمؤسبرات والندوات الفقهية اليت تدور مواضي
 وزلاور نقاشاهتا حول التأمُت التشاركي واليت تسهم حبق يف إثراء الفكر اإلقتصادي التأميٍت.

واإلكتوارية التقنية  جراءاتوادلتمثل أساسا يف إقرار الصيغ الشرعية لإل الدور التقني أو الفني .4
يتعلق باألمور ادلالية ادلتعلقة بالتأمُت، ومتابعة تنفيذ الفتاوى والتقارير الصادرة من اذليئة فيما 

مثل توجيو نسبة معينة من األموال اليت تصرف يف وجوه اخلَت والتربع للجمعيات اخلَتية، 
باإلضافة إذل اإلشراف على إخراج نصيب الزكاة إذا كان منصوص عليو يف النظام األساسي 

  للشركة.
 
 
 التشاركيمراحل الرقابة الشرعية وتفعيل دورىا في مؤسسات التأمين : ثانيا 
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بفعالية وعلى أكمل وجو،  ربقيقا ألىداف العمل الرقايب الشرعي يف مؤسسات التأمُت التشاركي
مث متابعة إذل غاية ادلرحلة األخَتة  ابتداءينبغي أن سبر ىذه ادلهام التدقيقية على ثالث مراحل رقابة قبلية 

 مفصلة يف اجلدول ادلوارل:(، واليت سيتم شرحها لة يف ادلراجعة )الرقابة البعديةوادلتمث
 

 : مراحل العمل الرقابي الشرعي في شركات التأمين التشاركي18 جدول رقم
            الرقابة الشرعية قبل التنفيذ

 ) الوقائية (
            الرقابة الشرعية أثناء التنفيذ

 ) العالجية (
             الرقابة الشرعية بعد التنفيذ

 ) التكميلية (
تدقيق النظام األساسي للشركة  -

وتقويم كل البنود التي تتعارض مع 
 أحكام الشريعة اإلسالمية؛

دراسة وتمحيص نماذج العقود  -
ووثائق التأمين وصياغتها بما يتفق مع 

 الضوابط الشرعية؛
إصدار الفتاوى فيما يعرض عليها  -

 من مستجدات؛
عرض اإلجتهادات الفقهية في  -

صيغ اإلستثمار مجال التأمين أو 
 المشروعة؛

 

المتابعة المستمرة لألنشطة  -
الممارسة والتأكد من مدى شرعيتها، 
وتصويب وتصحيح كل المخالفات 
واألخطاء التي قد تقع أثناء عملية 

 التنفيذ؛
إبداء المشورة الشرعية للعاملين في  -

 الشركة فيما يتعلق بمرحلة التنفيذ.
الفهم التوجيو والتقييم ألي خطأ في -

يؤثر على التنفيذ ويجعلو منحرفا عن 
 أىدافو وغاياتو.

مراجعة أنشطة المؤسسة من الناحية  -
وتقييم العمل الشرعي في الشرعية 

 الشركة بعد التنفيذ؛
االطالع على الميزانية      -   

العامة وتقرير مراقب 
 .الحسابات

 
دراسة المالحظات التي يبديها  -

المنظور  المتعاملون مع الشركة من
 الشرعي.

العياشي فداد، الرقابة الشرعية ودورىا يف ضبط أعمال ادلصارف اإلسالمية، أعليتها، شروطها، طريقة عملها، راجع: المصدر: 
 عماد الزيادات، مرجع سابق،، 23 – 20 :ص زة محاد، ضلو تفعيل دور الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية، صمح ،10: ص

 .11 :ص
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ت الرقابة الشرعية وصلاحها يف قيادة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية دفعها إذل آاإلنتشار الواسع ذليإن 
من خالل ادلنوطة هبا شلا استوجب بالضرورة تفعيل دور ىذه اذليئات واإلرتقاء هبا  األعمالتطوير آليات 
 :1العوامل التالية

 ابة الشرعية: التأكيد على توافر الشروط التي تجب في عضو ىيئة الرق .1
مثل التكليف والعدالة والتقوى واإلخالص  شروط شخصيةوتنقسم ىذه الشروط إذل 

واإلستقامة واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر وغَتىا من األخالق الفاضلة للفرد ادلسلم. واليت 
 ستنعكس حتما باإلغلاب على صلاح وتطوير سَت عمل ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية.

يف حاالت تعرض عضو ىيئة دلا ذلا من حتمية  الشروط العلميةإذل ضرورة توافر  باإلضافة
الرقابة للمسائل الشائكة وقضايا ربتاج للنظر فيها، األمر الذي يستدعي معو ضرورة التأىيل 

والذي بدوره يستلزم العلم بالقرآن الكرمي وبالسنة النبوية للقدرة على اإلفتاء واإلجتهاد العلمي 
يتصل هبما من علوم، والعلم بأصول الفقو وبأقوال العلماء والفقهاء ومواطن اإلمجاع وما 

واإلختالف والعلم بادلقاصد الشرعية، باإلضافة إذل العلم بأعمال ادلؤسسات ادلالية نظريا 
وعمليا كالعلم بالفوارق بُت التأمُت التعاوين والتجاري وادلبادئ اليت يقوم عليها التأمُت 

 والعالقات التعاقدية والتنظيمية وادلالية بُت ادلساعلُت وادلشًتكُت.   شاركيالت
عالوة على ذلك، ىناك بعض ادلبادئ اليت ينبغي اعتمادىا يف عمل الرقابة الشرعية واليت 

 واإللزامية والشمولية. تتمحور يف اإلستقاللية
والتدقيق الشرعي والذي وجدير بالذكر أن ىناك اختالف جوىري بُت مصطلحي الرقابة الشرعية 

يكمن يف أن الرقابة الشرعية هتدف إذل ضمان التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف مجيع 
أنشطتها، بينما يهدف التدقيق الشرعي إذل إبداء الرأي يف مدى ربقيق الشركة لواجبها وادلتمثل يف التزام 

 مجيع أنشطتها. الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف
كما أن عملية الرقابة الشرعية الداخلية يف شركات التأمُت التشاركي تتضمن فهما كامال لكل 
عنصر من عناصر ىذه العملية وىي: بيئة الرقابة، عملية تقييم ادلخاطر للشركة، نظام ادلعلومات، أنشطة 

                                                 
 .76: ، صسابقعماد الزيادات، مرجع  1
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ة واليت حيث ينبثق عن ىذا الفهم تقييم سلاطر ادلخالفات الشرعية احملتمل الرقابة، ومتابعة عناصر الرقابة.
 ادلوارل:ؽلكن تلخيصها يف اجلدول 

 
 : مخاطر المخالفات الشرعية المحتملة في شركات التأمين التشاركي19جدول رقم 

 وجود وثائق واتفاقيات مدرجة في النظام غير مجازة من ىيئة الرقابة الشرعية. 1
 وثائق واتفاقيات مجازة من ىيئة الرقابة الشرعية غير مدرجة في النظام.وجود  2
 معتمدة باألغراض المحرمة.عدم وجود قائمة  3
 عدم فصل حسابات المشتركين عن حسابات المساىمين. 4
 تسمح أن تحصل الشركة على حصة من الفائض التأميني. إجراءاتوجود  5
 تسمح بالتأمين على أخطار مؤكدة الوقوع، أو متعلقة بمحض إرادة المشترك، أو تتعلق بمحرم. إجراءاتوجود  6
لتنظيم العالقة بين الشركة وبين المشتركين على أساس عقد الوكالة فيما يتعلق بإدارة  عدم وجود إجراءات 7

 عمليات التأمين.
لتنظيم العالقة بين الشركة والمشتركين على أساس عقد الوكالة أو عقد المضاربة فيما يتعلق  إجراءاتعدم وجود  8

 باإلستثمار.
للتأكد من أن الشركة تتحمل المصاريف الخاصة بتأسيس الشركة، وجميع المصاريف التي  إجراءاتعدم وجود  9

 تخصها أو تخص استثماراتها.
حتياطي القانوني للشركة المساىمة يقتطع من أموال المساىمين ويكون إلعدم وجود إجراءات للتأكد من أن ا 10

 من حقوقهم، وكل ما يجب اقتطاعو مما يتعلق برأس المال.
للتأكد من أن الشركة ال تقوم بدفع فوائد لشركات إعادة التأمين التقليدية عن المخصصات  إجراءاتعدم وجود  11

 الفنية المحتجزة.
للتأكد من أن أقساط إعادة التأمين والتعويضات من شركة اإلعادة يختص بها حساب  إجراءاتعدم وجود  12

 المشتركين.
 عدم موافقة ىيئة الرقابة الشرعية للشركة على اتفاقيات إعادة التأمين. 13
 تحدد دور ىيئة الرقابة الشرعية في حماية مصالح المشتركين، وتمثيلهم أمام شركة اإلدارة. إجراءاتعدم وجود  14
 عدم وجود إجراءات محددة لإلفصاح في التقرير السنوي عن العناصر السابقة. 15
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وىناك عدة إجراءات يقوم هبا ادلدقق الشرعي يف شركات التأمُت التشاركي، نوجزىا يف اجلدول 
 ادلوارل:

 : إجراءات التدقيق في شركات التأمين التشاركي20جدول رقم 
 

 إجراء التدقيق المرحلة
  ؛أن الوثائق واإلتفاقيات المدرجة في النظام مجازة من الهيئة الشرعية ضرورة التأكد من 01
 ؛تأكد من أن الوثائق واإلتفاقيات المجازة من الهيئة الشرعية قدتم إدراجها في النظام 02
 ؛تأكد أن اإلجراءات تمنع التأمين لغرض محرم 03
 حسابات الشركة؛التأكد من أنو قد تم فعال فصل حسابات المشتركين عن  04
 التأكد من أن الشركة لم تحصل على أي حصة من الفائض التأميني؛ 05
 التأكد من أن الخطر المؤمن منو محتمل الوقوع، وليس متعلقا بمحض إرادة المشترك، وأنو غير متعلق بمحرم؛ 06
الوكالة فيما يتعلق بإدارة  تم تنظيم العالقة بين الشركة وبين المشتركين على أساس عقدقد التأكد من أنو  07

 عمليات التأمين؛
التأكد من أن العالقة بين الشركة وبين المشتركين قد تمت على أساس عقد الوكالة أو عقد المضاربة فيما يتعلق  08

 باستثمار أموال المشتركين؛
األخرى التي تخص ضرورة التأكد من أن الشركة تتحمل المصاريف الخاصة بتأسيس الشركة وجميع المصاريف  09

 أعمالها أو استثمار أموالها؛
المساىمين ويكون من حقوقهم،  أموالللشركة المساىمة يقتطع من وجوب التأكد من أن اإلحتياطي القانوني  10

 وكذلك كل ما يجب اقتطاعو مما يتعلق برأس المال؛
 قليدية عن المخصصات الفنية المحتجزة؛التأكد من أن الشركة ال تقوم بدفع فوائد لشركات إعادة التأمين الت 11
 التأكد من أن أقساط إعادة التأمين والتعويضات من شركة اإلعادة يختص بو حساب المشتركين 12
  التأكد من موافقة ىيئة الرقابة الشرعية للشركة على اتفاقيات إعادة التأمين. 13

الشرعي على شركات التأمُت اإلسالمي، حبث مقدم للمؤسبر ، برنامج التدقيق ، عامر حجل: عبد البارئ مشعلالمصدر
 .17- 16، ص ص: 2013الرابع للتأمُت التعاوين، الكويت، أفريل 
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 هام ىيئة المشتركينفرع الثاني: مال
سبثل ىيئة ادلشًتكُت أو محلة وثائق التأمُت التشاركي عصب العالقات ادلالية اليت ينبٍت عليها نظام  

التأمُت التشاركي ذلك أن ادلشًتكُت يشًتكون ويتعاونون ويتكافلون فيما بينهم لتغطية األخطار اليت قد تقع 
)ادلستأمن( وجهة  عالقة علا ادلشًتك ألحدىم، من حيث أن أركان عقد التأمُت وطرفيو الرئيسيُت يف ىذه ال

ادلؤًمن( تكون شلثلة بالصندوق التكافلي ذليئة ادلشًتكُت، حيث يقوم ادلشًتك بدفع اشًتاك التأمُت التأمُت )
على سبيل التربع والتعاون يف ترميم التكافلي بوصفو مشاركا يف العمل التأميٍت التشاركي مع بقية ادلشًتكُت 

صف العالقة إذن ىي مشاركة تكافلية أو تعاونية غَت اسًتباحية، و  ث ألحدىم، فـ  األضرار اليت قد ربد
دلثل ىذه اإلشًتاكات خرجت  -باعتباره شخصية معنوية مالية مستقلة -فبمجرد استالم الصندوق التكافلي

شًتاك أو ػلق ذلذا األخَت الرجوع علي مبلغ اإل من ملكية ادلشًتك وانفصلت عن ذمتو ادلالية، عندىا إذن ال
  ادلطالبة بو. 

 الفرع الثالث: مهام ىيئة المساىمين
توذل تأسيس الشركة وتعيُت التشاركي اإلدارة، فهي من تسبثل ىيئة ادلساعلُت يف شركات التأمُت 

الذي يتوذل بدوره كافة ادلهام اإلدارية والتنظيمية وازباذ سلتلف القرارات ادلتعلقة بسَت  ،أعضاء رللس اإلدارة
ينبغي أن زبرج ىذه  أعمال الشركة، كون ىيئة ادلساعلُت أو الشركة وكيلة يف إدارة أعمال التأمُت، حيث ال

 القرارات واألطر اإلدارية عن التزامها بادلبادئ التالية:
مر بأعمال التأمُت )عدم التأمُت تعلق األ سواءام الشريعة اإلسالمية عدم سلالفتها ألحك .1

 ( أو يف أعمال اإلستثمار؛على احملرمات
اشًتاك ادلشًتكُت يف شركة التأمُت يكون على سبيل التربع واذلبة وػلقق مبدأ التعاون  .2

 والتكافل بُت ادلشًتكُت؛
ُت، ومضاربة بنسبة مشاعة من الربح ( وكيلة بأجر عن أعمال التأمإدارة الشركة )ادلساعلون .3

 عن قيامها بأعمال اإلستثمار؛
 .واألرباح احملققة من اإلستثماراتتوزيع الفائض كحق خالص للمشًتكُت،  .4

 وي لشركات التأمين التشاركيـالمطلب الثالث: البعد التنم
والصناعي تلعب شركات التأمُت التشاركي دورا تنمويا بالغ األعلية على الصعيد اإلجتماعي  

والزراعي، وادلتمثل أساسا يف العديد من التغطيات التأمينية اليت تعمل على تشجيع وذبديد اإلستثمار وزيادة 
األمر الذي يعزز إحداث التنمية بقطاعاهتا  ،الدخل عن طريق إعادة تشكيل رؤوس األموال ادلنتجة
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قيق التنمية، سنستعرض القطاعات دلزيد من التفصيل حول دور التأمُت التشاركي يف ربادلختلفة، و 
 اإلسًتاتيجية للتنمية يف العناصر التالية:

 الفرع األول: دور التأمين التشاركي في تحقيق التنمية اإلقتصادية -
 الفرع الثاني: أعمال التنمية وخدمات التأمين ومقاصد الشريعة اإلسالمية -

 اإلقتصاديةالتنمية تحقيق الفرع األول: دور التأمين التشاركي في 
عدة أدوار اقتصادية وتنموية كأحد مؤسسات اإلقتصاد أداء تضطلع شركات التأمُت التشاركي ب

 وفيما يلي ؽلكن إبراز ىذه األدوار على الصعيد التنموي الصناعي والزراعي واإلجتماعي: اإلسالمي، 
 أوال: في مجال التنمية الصناعية

غلايب على محاية وسائل اإلنتاج واإلستثماري لو األثر اإلإن دور التأمُت يف اجملال الصناعي  
( وزبفيض اخلسائر ادلالية الناذبة يف حالة حدوث األخطار أو قل وغَتىاادلعدات والتجهيزات ووسائل الن)

الكوارث من خالل إعادة ذبديد األصل أو إصالحو وصيانتو، حيث أن التغطية التأمينية سب ًكن من استمرار 
 لصناعية واإلنتاجية ومن مث ربقيق أىداف التنمية الصناعية.العمليات ا

تأمُت على احلريق والسرقة والكوارث ومثال ذلك عن ىذه التغطيات التأمينية، التأمُت اذلندسي، ال
الطبيعية، تأمُت الصادرات، وتغطيات التعويض عن األموال ادلستثمرة يف حالة قيام السلطات العامة 

  دلصادرة، وتأمُت ادلخزون وادلواد األولية، والتأمينات اإلجتماعية للعمال. بإجراءات التأميم وا

 : دور التأمين التشاركي في التنمية الزراعيةثانيا
يساىم التأمُت التشاركي أيضا يف تعزيز مسَتة التنمية الزراعية من خالل التغطيات التأمينية ادلتعلقة  

الفالحية ووسائل النقل، باإلضافة إذل التأمُت ضد األخطار  باإلستثمار الفالحي كادلعدات والتجهيزات
الفالحية اليت تصيب احملصول أو الزرع كالكوارث الطبيعية وأمراض النبات وتأمُت الثروة احليوانية وغَتىا.

  
 : دور التأمين التشاركي في التنمية اإلجتماعيةثالثا

صور عديدة أعلها ربقيق  اإلجتماعية من خالليتضح جليا دور التأمُت التشاركي يف ربقيق التنمية 
أو ربمل  تغطيات التكافل الطيب ادلقاصد الضرورية لإلنسان وحىت ادلقاصد التحسينية لو، وذلك عن طريق 

نفقات العالج وخاصة يف حاالت ادلرض ادلزمن أو العضال، باإلضافة إذل تغطية البطالة ومحاية الدخل 
 ونظام ادلعاشات والتقاعد. جزئيا وتغطيات الوفاة والعجز البدين الدائم كليا أو
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 أعمال التنمية وخدمات التأمين ومقاصد الشريعة اإلسالميةالفرع الثاني: 
حامد السيد يف إطار ربقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية وعلى اعتبار التأمُت مصلحة فإن الدكتور 

تقتضيو ادلصاحل اإلنسانية كما يلي: " التأمُت خدمة  حسن زلمد يقدم تعريفا للتأمُت التشاركي وفق ما
الذي ق بل دفع قسط التأمُت  ادلستأمناقتصادية دلصلحة مشروعة ينبٍت على مفهوم ادلقاصة عرب عقد طرفاه 

قسط التأمُت ويتعهد دبقتضاه بدفع تعويضات للمستأمن، على سبيل الدفع ادلثلى، م لٌ س  وادلؤًمن الذي ق بل ت  
 ". 1مُت وذلك وفق شروط التعاقدادلعٌت دبوضوع التأ الرأمسارل إذا حلق اخلطر وأو الدوري أ

: مصلحة النفس والنسل فإن للتأمُت دور كبَت يف ربقيق ثالث مصاحل ،على ىذا التعريف وبناء
من خالل الدور الذي يؤديو التأمُت  والنسل وادلال، حيث أن التأمُت من شأنو ربقيق مصلحة النفس

 . عاش والعجز والوفاة وبعض األنواع األخرى للتأمُت كتأمُت مصاريف التعليم وضلوىاوتأمُت ادل الصحي
أما عن مصلحة حفظ ادلال فهناك أنواع كثَتة من شأهنا احلفاظ عليو وتنميتو كالتأمُت على احلياة 

 ضمان الصادرات ادلختلط وتأمُت السرقة واحلريق والتأمُت البحري وتأمُت السيارات وادلمتلكات وتأمُت
  واإلستثمار والتأمُت الزراعي وغَتىا من األنواع ادلتعددة للتأمُت. 
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 : اآلثار االقتصادية لصناعة التأمين التشاركيلثالمبحث الثا
 

إن السعي احلثيث للمسلمُت يف إغلاد منتجات تأمينية إسالمية بديلة عن ادلنتجات التقليدية 
للتأمُت كان لو بالغ األثر يف نشر فلسفة وفكر اقتصادي إسالمي رلسد واقعيا وعمليا دبؤسسات مالية 

 فساليت أضحت تنا إسالمية كانت أكثرىا حداثة وعصرنة مؤسسات التأمُت التشاركي اإلسالمي
 ادلؤسسات التأمينية التقليدية وتستحوذ على نسبة معتربة ال يستهان هبا من السوق التأميٍت. 

 ويندرج ضمن ىذا ادلبحث احملاور التالية: 
  

 
 اإلقتصادية للتأمين التشاركيد بعاالمطلب األول: األ

 التنافسيالمطلب الثاني: البعد 
 : اإلستثمار في المورد البشريلثالمطلب الثا
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 المطلب األول: األبعاد اإلقتصادية للتأمين التشاركي
قتصادي لشركات التأمُت التشاركي من عدة زوايا نوجزىا يف النقاط حري بنا أن نربز الدور اإل

 التالية:
 األول  البعد اإلقتصاديالفرع األول: 

ادخاري مهم وادلتمثل يف تعبئة  ضمنية تقوم بدورذات وساطة تعترب شركات التأمُت مؤسسة مالية 
ادلدخرات ادلالية ادلتأتية من ذبميع مبالغ األقساط من ادلستأمنُت ودلا كانت شركات التأمُت التشاركي تقوم 

من مدخرات  معتربةعلى استقطاب االشًتاكات من األفراد فهي هبذا الدور التنافسي تستحوذ على نسبة 
التأمينية  ادلالية وللمدخرات ادلصارف من جهة، لودائع خر منافساآ األفراد شلا غلعلها تشكل وعاء ماليا

لتوظيفي واإلستثماري ذلذه دون أن ننسى الدور ا حيث تعمل شركات التأمُت التقليدي من جهة أخرى.
ستثمار الفوائض ادلالية يف حيث تعمل شركات التأمُت التشاركي على إعادة توظيف أو ا ادلدخرات ادلالية،

 لربوي احملرم لصناعة التأمُت التقليدي. شأهنا منافسة احلقل االستثماري ا مناستثمارية  أوعية
مُت التقليدي نصيبا معها من األموال أو األقساط من شأنو أن ػلرم ويفقد سوق التأ ،ذلك كلو

 .  ستثماريةاإلوبالتارل اطلفاض يف زلفظتها ادلالية التأمينية ومن مث يف أوعيتها ادلالية 
 البعد االقتصادي الثانيالفرع الثاني: 

يف أمواذلا ـراتيجية يف توظـإظلا يأيت من كفاءة إدارهتا اإلست اركيـع شركات التأمُت التشإن ظلو وتوس
األمر الذي ينتج عنو حتما ربويل ىذه  لألحكام الشرعية اإلسالمية، أو اشًتاكاهتا يف أوعية غَت سلالفة

مؤسسات تأمُت  ذباري   - ستثماريةاإلاتو  ـلربوي دبختلف مؤسسالتقليدي ا رات ادلالية من القطاعادلدخ
، شلا يعٍت بالضرورة توجيهها ضلو القطاع اإلسالمي أو - أو صناديق استثمارية ربوية  كانت أو مصارف

ادلالية اإلستثمارية عن القطاع  األوعيةالتشاركي جبميع مؤسساتو، وذلك على حساب خفض وحجب تلك 
ينتج عنو تطوير ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بشكل عام،  وتعزيز مسَتة ظلو ادلؤسسات  التقليدي، وىذا ما

 اإلسالمية. التأمينية
 

 قتصادي الثالثالبعد اإلالفرع الثالث: 
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مُت التشاركي فإنو وطبقا للركيزة اإلسًتاتيجية لعمل ىذه الشركات يف حالة العجز ادلارل لشركات التأ 
منها واإلستثمارية، فإنو ينبغي عليها أن تلجأ إذل مصادر  التأمينيةوىي ضرورة اإللتزام الشرعي لكافة أعماذلا 

ات لمصارف ومؤسسزبالف أحكام الشريعة اإلسالمية والذي من شأنو أن يعزز من األداء الكلي ل سبويل ال
 .1التمويل اإلسالمي على حساب زبفيض الطلب على إمجارل التمويل واإلئتمان التقليدي الربوي

 البعد التنافسي  الثاني:المطلب 
إن ضمان بقاء واستمرارية أي نشاط اقتصادي مرىون دبدى ربقيق ادلزايا التنافسية والقدرة  

شأهنا ضمان أداء أفضل من ادلنافسُت، على إبداع منتجات وخدمات تنافسية يف السوق واليت من 
وذلك من خالل تبٍت رؤى اسًتاتيجية يف إنتاج وتسويق منتجاهتا. ذلك شأن أية مؤسسة اقتصادية 

 تسعى إذل رفع قدراهتا التنافسية وربقيق أكرب مردودية.
إسالمية إذل اقتحام  تشاركي هتدف كأية مؤسسة ماليةفإن شركات التأمُت ال ،ذلذا الغرض

يف ) اإلسالميةان ادلنافسة الفعلية مع ادلؤسسات ادلالية الوضعية وحىت بينها وبُت شركات التأمُت ميد
من أجل تكريس وترسيخ مبدأ اإللتزام الشرعي يف كافة ادلعامالت  (ادلؤسسي ذاتو احلقل

ميٍت اإلقتصادية، ويظهر ذلك جليا من خالل اإلجتهادات الفقهية خلرباء التأمُت يف تطوير نظام تأ
زبرج يف شلارساهتا عن ادلعيار اإلسًتاتيجي ألعمال ادلؤسسات  مركب من عالقات مالية وقانونية ال

 ادلالية اإلسالمية.
مُت إسالمية دلنافسة، ىو ظهور وإنشاء شركات تأوأكثر ما يشكل دليال عمليا على ىذه ا

ضلو اإللتزام يف شلارساهتا  يف كثَت من دول العادل من جهة، وقيام شركات تأمُت تقليدية بالتحول
 .التأمينية من جهة أخرى، حيث أخذ ىذا التحول صورا عديدة وأشكاال سلتلفة

ومن أجل تقوية ادلركز التنافسي لشركات التأمُت التشاركي واكتساب ادلزايا التنافسية 
ة تلتزم حبق دببادئ للمنتجات التأمينية التكافلية مقارنة دبثيالهتا التقليدية ينبغي طرح منتجات تأميني

ادلعامالت ادلالية اإلسالمية اليت تنتفي فيها شبهات ربرمي ادلنتجات التقليدية كالربا والغرر واجلهالة 
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ىذه الشركات من  وأكل أموال الناس بالباطل وغَتىا من احملظورات، وينبغي كذلك أن تستفيد
ادة الوعي وإدراك الضرورة اإلقتصادية العصرنة ادلوجودة حاليا يف أظلاط وأساليب التسيَت يف ظل زي

 للتأمُت يف درء األخطار واألضرار ادلمكن حدوثها لألفراد وادلؤسسات.
باإلضافة إذل أن ابتكار منتجات تأمينية تكافلية للتأمُت التقليدي تعد من التداعيات 

التسيَتية دلديري وادلتطلبات اإلسًتاتيجية للمرحلة القادمة، األمر الذي يستلزم معو ربول الرؤية 
أعمال الشركات التأمينية التشاركية إذل تبٍت الفكر والفلسفة اإلقتصادية وفق ضوابط شرعية وذلك 

تسيَتية وتسويقية وتنافسية وتعاونية هبدف تطوير العمل التأميٍت التشاركي ورفع باتباع اسًتاتيجيات 
أنو أن يعكس كفاءة وأمثلية العمل أداءه وتعزيز وتثمُت دوره التنموي عن جدارة واستحقاق من ش

ادلارل اإلسالمي بشكل خاص، وصلاعة تطبيق اإلقتصاد اإلسالمي يف كل زمان ومكان على وجو 
 العموم.

ومع تشكل البنية ادلؤسساتية لإلقتصاد اإلسالمي ووضوح معادل ادلؤسسات التأمينية 
اإلسالمية ومع ازدياد وتَتة ادلستجدات اإلقتصادية وادلتغَتات التكنولوجية وادلعلوماتية واستحواذ 

نيات شركات التأمُت التقليدي على خربات وكوادر وموارد بشرية مؤىلة تتمتع باخلربة التقنية وبإمكا
شلا جعل ىذا األمر يشكل ربديات جسام إدارية عالية وأنظمة جد متطورة يف إدارة أعمال التأمُت. 

وهتديدات ذبابو تطور صناعة التأمُت التشاركي، لذلك فقد أصبحت احلاجة ملحة لتطوير 
اسًتاتيجيات إدارية وتسويقية تسعى لتعظيم العمل ادلؤسسي واإلقتصادي لشركات التأمُت 

 اركي.التش
 التقليديشركات التأمين و شاركي بين شركات التأمين الت حقيقة ونوع المنافسةالفرع األول: 

ن البقاء يعد ذبسيد ادلفاىيم اإلدارية احلديثة يف الوقت الراىن من ادلقومات األساسية لضما
خاصة ، جبميع أشكاذلا وظلط أعماذلا أعمال تسيطر عليو مؤسسات اإلقتصاد الوضعيواإلستمرارية يف زليط 

دبزايا نسبية تتسم  بشكل عام وشركات التأمُت التجاري على وجو اخلصوص التقليديةادلالية  وأن ادلؤسسات
اليت باتت تشكل ورة و ـوظلاذج تسيَتية متطتبنيها لإلسًتاتيجيات التنافسية وقدرات تنافسية عالية يف ظل 

 ية و لبناء مركز تنافسي قوي دلنظمات األعمال.ـلتنافسمطلبا ضروريا لتحقيق ادلزايا ا
ويف خضم ىذه ادلعطيات التنافسية وعدم التكافؤ يف أنظمة التسيَت ويف جودة اخلدمات التأمينية 
ادلعروضة من قبل شركات التأمُت التقليدي واستحواذىا على أكرب حصة سوقية يف سوق التأمُت، وأمام 

التأمينية الشرعية وغياب  الثقافةتكافلية مقارنة بنظَتهتا التقليدية ونقص حداثة التجربة التأمينية ال
اإلسًتاتيجية التسويقية للمنتوج التأميٍت اإلسالمي ونقص برامج الًتويج واإلعالم والتحسيس بوجوب 
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ت مع ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، أصبحت ىناك حاجة ماسة لتسارع اجلهود وازباذ اإلسًتاتيجياالتعامل 
واخلطوات اجلادة لتطوير ادلنظومة التأمينية اإلسالمية للرفع من تنافسية منتجاهتا واإلرتقاء جبودهتا ومواكبة 
التطورات احلديثة يف رلال اإلدارة وادلعلوماتية من أجل هتيئة اجلو ادلناسب واستكمال مجيع مراحل التحول 

 اإلسالمي. التشاركي بأسس التأمُت من ادلؤسسات التأمينية التجارية احملرمة إذل التعامل 
 ىي:و وجدير بالذكر أن ادلنافسة بُت نظم التأمُت ادلوجودة تتم على ثالثة مستويات من ادلنافسة 

 
 المختلفة : المنافسة بين نظم التأمينأوال

 ويتمثل ىذا النوع من ادلنافسة يف النظام التأميٍت الذي ػلكم عملية التأمُت وىنا صلد أننا أمام:
 .نظام التأمُت التقليدي 
 ( التعاوين التكافليالتشاركي ) نظام التأمُت اإلسالمي. 

 
 ثانياً: المنافسة بين شركات كل نظام تأميني 

 وىنا صلد أننا أمام:
 .ادلنافسة بُت شركات التأمُت التقليدي 
 .ادلنافسة بُت شركات التأمُت اإلسالمي والتقليدي 

 اإلسالمي ذاتهاثالثاً: المنافسة بين شركات التأمين 
 رابعا: التحديات التنافسية واإلدارية
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 أوال: المنافسة  بين نظم التأمين اإلسالمي والتقليدي
غايتو اإلسًتباح بُت نظام والشرعية ىناك اختالف كبَت نية واألخالقية تقمن الناحيتُت ال

دلمتلكاهتم أو  سواءقد ربدث للمستأمنُت اليت  ادلتاجرة باألخطاروتعظيم العائد من خالل 
بطرق غَت شرعية أساسها أكل  ضلو تعظيم رأس ادلال وتعظيم الثروة شركة التأمُت لصاحل  ألنفسهم

ل الناس بالباطل يف حالة استحواذ شركات التأمُت التجاري على مبالغ األقساط إن دل ػلدث أموا
  احلادث ادلؤمن ضده.اخلطر أو دل يتحقق 

على سبيل التربع واإلحسان والتكافل جلرب الضرر الذي قد  شركاءادلستأمنون فيو يكون ونظام آخر 
بل ويشًتكون فيما قد يتحقق من فوائض تأمينية أو ينعكس ذلك مرة أخرى يف حساب  يلحق بأحدىم

 أدوات شرعية سليمة.األقساط وأن أموال التأمُت تستثمر لصاحل عملية التأمُت بأساليب و 
 ( النظامين )اإلسالمي والتقليديالمنافسة بين شركات التأمين في كال: ثانيا

ؽلكن القول بوجود نوع آخر من ادلنافسة بُت ىذين النوعُت من الشركات فهناك مزايا نسبية يف  
واليت نستعرضها يف النقاط لصناعة التأمُت التشاركي ربقق مزايا تنافسية هنا أن التشاركي واليت من شأالتأمُت 
 التالية:

تربز الطبيعة التعاونية التكافلية للتأمُت يف إمكانية إدراج أربعة شروط يف  التكافلية للتأمين: الميزة .1
 العقد:

شرط التخصيص الذي يعطي الشركة احلق يف مطالبة حاملي الوثائق دبقدار نصيبهم يف الزائد  -أ
أو االحتياطي اخلاص حبساب التأمُت، وليس شيء من ذلك مستغربًا، من اخلسارة على األقساط ادلدفوعة 

إذ غلوز أن ػلصل ادلشًتك على نصيب من الفائض التأميٍت، كما غلوز جرب كل الضرر الفعلي الذي يصيبو، 
 وذلك وفق ادلصلحة الشرعية ادلعتربة اليت يقررىا الفنيون وتعتمدىا ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

 شاركة يف الفائض الذي غلعل حلملة الوثائق احلق يف ادلشاركة فيو.شرط ادل -ب
 شرط االستثمار. -ج
 شرط التحمل عند االقتضاء لسد العجز. -د

يف عقد التأمُت التعاوين ؽلكن تبادل ادلساعلُت ومحلة  إمكانية االستفادة من القرض الحسن:  .2
  الوثائق للقرض احلسن.

ادلؤم ن لو يف شركة التأمُت التعاوين يعد شريًكا يف ىيئة  ين:الشراكة في ىيئة المشترك ميزة  .3
 ادلشًتكُت شلا يؤىلو للحصول على نصيب من األرباح الناذبة من عملية استثمار أموال التأمُت.
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الفائض  غي الربح أصال، وأنتعلى اعتبار أهنا ال تبطبيعة العالقة بين الشركة وىيئة المشتركين:   .4
كما ؼلتلف سبب استحقاق الفائض التأميٍت عن سبب  ،التكافلي تبع ال قصد التأميٍت يف التأمُت

 التربع بالقسط، ومن مث سريان قاعدة تبدل السبب كتبدل العُت.
على اعتبار أن الشركة تقوم بدور الوكيل يف طبيعة العالقة بين المساىمين وىيئة المشتركين:   .5

اكات وبدور ادلضارب أو الوكيل باالستثمار مقابل إدارة أعمال التأمُت مقابل أجر زلدد من االشًت 
 .1حصة شائعة معلومة من العائد أو مقابل عمولة

وما يًتتب عليو من عدم التأثَت  الفصل بين حسابات المساىمين وحسابات ىيئة المشتركين:  .6
السليب ألي من احلسابُت على اآلخر. وعلى ذلك فال ؼلصم من أموال التأمُت وعوائدىا إال 

صروفات ادلباشرة والالزمة لعمليات التأمُت ادلباشر وإعادة التأمُت، أما غَت ذلك من ادلصروفات ادل
ادلتعلقة باستثمار أموال التأمُت فال يتحملها مال ادلضاربة )أموال ىيئة ادلشًتكُت(، باعتبار أن 

 الشركة كمضارب ربصل على حصة من الربح ومن مث تتحمل تلك ادلصاريف.
مسية، وذلك لتحديد ليس القيمة اإل: و اعتماد القيمة السوقية في تقدير األشياء المؤمن عليها  .7

القسط ومبلغ التأمُت )التعويض شلا ينفرد بو التأمُت التعاوين( وليس األخذ بأقل القيمتُت قيمة 
 الضرر أو مبلغ التأمُت دبا ػلقق مصلحة ادلؤِمن فقط كما ىو قانون التأمُت التقليدي.

د هبا يف وثيقة التأمُت التعاوين شرط تعومن ىذه الشروط اليت ال ي عدم وجود شروط مجحفة:  .8
 الفسخ.البطالن، وشرط السقوط، وشرط الوقف، وشرط 

 
 :2 يف ادلنافسة بُت ىذين النوعُت من الشركات يف وذبدر اإلشارة إذل أن ىناك قواسم مشًتكة 

 اجلوانب اإلجرائية. - أ
 التنافسية بكافة مشتمالهتا.طرق اإلدارة  - ب
 درجة اإلحالل التنافسي بُت ادلنتجات. - ت
 مزايا النطاق الواسع. - ث
 ادلزيج التسويقي من: -جـ

 اخلدمة. 
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 األسعار. 
 الًتويج. 

 .والتعامل معهاحسن استغالل ادلزايا التنافسية  -حـ       
من جهة فمع زيادة الوعي واإلدراك بالضرورة اإلقتصادية للتأمُت يف درء األخطار واألضرار 

واإلتساع الذي عرفتو صناعة التأمُت يف العادل من جهة أخرى أصبح ذبسيد الفكر التنافسي من أولويات 
وشروط ربقيق الفعالية يف التسيَت، والسعي إذل ذبسيد مفهوم احلكم الراشد يف اإلقتصاد التأميٍت يف ظل 

دلراكز التنافسية من خالل اكتساب مزايا التنافسية الشديدة بُت كربيات الشركات التأمينية لتحقيق أرقى ا
 تنافسية أكرب مقارنة بالشركات ادلماثلة.   

ادليزة التنافسية أساساً من ادلزايا النسبية اليت يتمتع هبا نظام التأمُت ذاتو ؛ وقد تكون ميزة وقد تكون 
ىذه ادليزة على ادلنافسة ت وجدىا إدارة ادلنشأة التأمينية أو الشركة من خالل التخطيط االسًتاتيجي تقوم 

النوعية والزمنية لتقدمي منفعة فريدة لعمالء الشركة تتميز هبا الشركة على منافسيها، وربفز العمالء على 
اإلقبال على التعامل مع خدماهتا ومنتجاهتا بداًل من خدمات ومنتجات منافسيها، وىذه ادلزايا ال ؽلكن 

 لة.للمنافسُت تقليدىا أو الوصول إليها بسهو 
 لإلرتقاء باخلدمة التأمينية وفق رؤية شرعية تكفي ادلزايا النسبية أو التنافسية يف التأمُت التشاركي وال

 :من أجل الوصول إذل فحسب 
 جذب العمالء. -
 التوسع يف اخلدمة التأمينية. -
نشر الوعي بالنظام التأميٍت اإلسالمي وما يستتبع ذلك من إحياء فريضة التعاون والتكافل  -

والتخلص من الشروط التعسفية  بالتعاون التأميٍتسالمي يف نفوس الناس واالمتثال ألمر اهلل اإل
واإلذعانية يف وثائق التأمُت التقليدي وكذلك التخلص من الغرر والربا وأكل أموال الناس 

 بالباطل.
التقليدي بُت نظام التأمُت سوق التأمُت يف ذاتو وادلنافسة فيو وتقنيات ما تقتضيو فنيات  حسب

اتيجية تبقى من ادلقومات ادلفاىيم احلديثة لإلدارة اإلسًت  ونظام التأمُت التشاركي فإن حتمية ذبسيد
األساسية لضمان البقاء واإلستمرارية لشركات التأمُت على ضوء تبٍت اإلسًتاتيجيات التنافسية اليت باتت 

 .يف السوق التنافسي وتعزيز وجودىاتشكل مطلبا ضروريا لتقوية ادلراكز التنافسية 
يف حالة اتباع  تطويرهومن ادلعلوم أن ادليزة التنافسية تعترب ميزة أو عنصر تفوق للشركة يتم 

 اسًتاتيجية معينة للتنافس على أساس:
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 :تطبيق استرتيجية الريادة في التكلفة -1
 تسعى شركة التأمُت يف ظل تطبيقها ذلذه اإلسًتاتيجية أن تكون رائدة بتخفيض تكاليف

األقساط، فمن أىم العوامل ادلؤثرة على تسويق ادلنتج التأميٍت وكسب رضا العميل ىي مسألة 
يتأتى ذلك إال من خالل التحكم يف تكاليف التسيَت والتسويق وضرورة  تكلفة اخلدمة وال

اتباع الطرق العلمية لتسعَت األخطار وفق القوانُت الرياضية واإلحصائية. حيث هتدف إدارة 
باتباعها ذلذه اإلسًتاتيجية إذل ربسُت رحبيتها ومن مث تعزيز قدراهتا التنافسية خاصة من الشركة 
 خالل:
 ؛استخدام التقنيات التكنولوجية اليت تسمح بتخفيض تكاليف اإلنتاج والتسويق 
 ربقيق رضا العميل ووالءه وإدارة العالقة اجليدة معو؛ 
  .ربسُت جودة ادلنتج التأميٍت 

 : ة التمايزتطبيق استراتيجي -2
يف ظل  -يعد باع اسًتاتيجيات التمايز ضلو اتً التشاركي إن سلوك إدارة شركات التأمُت 

اضطرارا إداريا أكثر منو  –الوضع التنافسي الشديد الذي يشهده النظام التأميٍت التقليدي 
 مهما الاختيارا وتوجها تسيَتيا، وحىت تتمكن الشركة من ربقيق ميزة  تنافسية وموقعا تنافسيا 

التصدي والصمود أمام ادلنتج ادلنافس ولَتقى عليها  لكي تستطيعبد من تطوير اخلدمة التأمينية 
إذل ادلستويات القياسية من حيث اإلدارة وتطبيق النماذج وادلفاىيم التسيَتية احلديثة، وتتجلى 

 باع اإلسًتاتيجيتُت التاليتُت:مظاىر وأشكال التمايز يف اتً 
 التشاركي: وير وتحسين جودة المنتج التأمينياستراتيجيات تط - أ

تقدمي منتجات مبتكرة بأقل تكلفة وذات جودة للمستأمن يف النظام  إذا كان
 القول زين فمااحملفً  التقليدي من شأنو أن يساىم يف جذب أكرب عدد من ادلستأمنُت

إضافة إذل  ،إذن بالنظام اإلسالمي عندما يكون ادلنتج التأميٍت التشاركي متميزا بشرعيتو
سبيزه الفٍت الذي يسعى إذل تلبية حاجات ورغبات ادلشًتك من الناحية الشرعية خاصة 
بعد أن أصبحت ادلنتجات التأمينية التقليدية تشكل حرجا واضطرارا ألزمتو القوانُت 

ويف ظل التغَت السريع يف رغبات العميل من وجهة نظر تسويقية  الوضعية، لذلك فإنو
حبتة من جهة، والتنافسية اإللكًتونية الشديدة يف طرق التسيَت والتسويق من جهة 
أخرى، فإن ىذا األمر سيشكل ربديا كبَتا أمام إدارة التأمُت التشاركي إذا دل تتبع 

كبة التطورات احلاصلة على الصعيد اسًتاتيجيات تطوير وربسُت ادلنتج التأميٍت وموا 
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وليشكل ىذا األمر عامل جذب للمشًتكُت وبالتارل تطوير العمل التأميٍت التسويقي 
 اإلستثمارات للشركة.زلفظة على ضوء تنمية  التشاركي

ىتمام بادلنافسة ادلعتمدة على الكفاءات والقدرات ادلتميزة ظهرت نظرية ويف إطار تزايد اإل  
مفهوم الكفاءات ادلعتمدة على ادلعرفة لتحقيق عمليات على مستوى علمي والقدرة على ادلعرفة وبرز 

تنفيذ معرفتها الفنية بشكل أفضل من الشركات ادلنافسة مع احملافظة على مستوى مرتفع من التعليم 
 والتدريب الفٍت ادلستمر.

رأس ادلال ادلستثمر عليو، فإن قدرة الشركة على ربقيق رحبية مرتفعة أكرب من تكلفة  وبناء
يتوقف على مدى قدرهتا على ربقيق ميزة تنافسية ومدى جاذبية ما تقدمو من خدمة وحسن 
اختيار االسًتاتيجية اليت ربقق االستغالل األمثل دلوارد الشركة وقدراهتا ومدى صلاحها يف ربليل 

 .1ىيكل الصناعة التأمينية وقوى التنافس فيها
    اإلستراتيجيات التسويقية:  - ب

قتصاديات العادلية لتتنقل ية سبيلها إذل التطور مع تطور اإللقد أخذت ادلفاىيم التسويق
 ،غَت ملموسة مثل ادلنتج التأميٍت من تسويق منتجات أو سلع ملموسة إذل منتجات أصلية

وال  ،ذل على فعالية الربنامج التسويقيتوقف بالدرجة األو شركات التأمُت إظلا تكفاءة حيث أن  
إال من خالل القيام بدراسة ربليلية لإلسًتاتيجيات التسويقية اليت تعتمدىا شركة  تأتى ذلكي

 .من أجل تعزيز قدراهتا التنافسية التأمُت
سنعرضها بالتسلسل  ،لمنتجات التأمينية على عدة مراحلالتسويقي ليعتمد الربنامج و 

 :التارل
حاجات هتدف إذل معرفة رغبات و وث تسويق ببح التقصي ادليداين عن طريق القيام -

  ؛ادلستهلكُت احلالية
  ؛تطوير ادلنتجات التأمينية دبا يتناسب مع تلك احلاجاتابتكار و  -
  ؛اتباع سياسة تسعَت مناسبة دبا ربققو من ميزة تنافسية يف سوق التأمُت -
سًتاتيجيات طبقا لإلشاملة و دعاية أ يةمحالت تروغلإتباع و  يةإشهار التخطيط إلقامة برامج  -

 .مع طبيعة ادلستهلك ادلرتقب لكل نوع من أنواع ادلنتجات التأمينية تتالءماليت 
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ثمارىا أحسن ر ادلزيج التسويقي واستتتواذل خطوات الربنامج التسويقي تبعا لعناص
 تتمثل يف:استثمار و 

 التأميني:تطوير المنتج  - ت
حلصول على ميزة التأمُت اعد تطوير ادلنتج التأميٍت عامال ىاما يف صلاح تسويق ي

تتمثل عملية و  .حاجات العمالء من جهة أخرىبات و العمل على إرضاء رغتنافسية من جهة و 
 بيق اسًتاتيجيُت أساسيتُت علا :تطوير ادلنتج التأميٍت يف تط

تعد ىذه اإلسًتاتيجية عملية أساسية  : للدائرة التكافلية التوسع واإلنتشاراستراتيجية  -
قدمة يف حيث تشمل توسيع نطاق اخلدمات التأمينية ادلالتشاركي  التأميٍتلتطوير ادلنتج 

م ذلك من خالل تبسيط اإلجراءات وتسهيل األعمال التأمينية وتوفَت ادلرونة يف يتو  ،السوق
سيع العملية التشاركية ومن عملية اإلشًتاك اليت تعمل على جذب أكرب عدد من ادلشًتكُت وتو 

 مث تطوير العمل اإلستثماري واإلقتصادي للشركة. 
سلتلفة يعترب أمرا ظة منتجات تأمُت متنوعة و ـإن تقدمي زلف : المنتجات التأمينية نويعتابتكار و  -

واليت من شأهنا رلاهبة ادلنتجات  ،واجهة احلاجات ادلختلفة للتأمُتإسًتاتيجية زلكمة دلـا و ضروري
ستفادة من ادلنتجات اجلديدة للشركات خالل اال وذلك من ،التقليدية وتؤدي الغرض نفسو

أو العمل على الشرعية  احملظوراتحىت الشركات التجارية منها شريطة تنقيتها من ادلنافسة 
ع الدائرة وبالتارل توسي، جديدة لعمالء جددابتكار أفكار جديدة منها لتقدمي فرصا تسويقية 

من جهة أخرى قد يأخذ االبتكار شكال آخر ؼلص التغَت يف طريقة و  التكافلية ىذا من جهة،
 ويف ىذه احلالة تتبع شركة التأمُت إسًتاتيجية ،يق أو ربقيق الريادة التكلفةاإلنتاج أو التسو 

ها ـو شروطها أو طرق تسويقة أتعديل شكل الوثيقبتم إما يالذي التجديد يف العملية التأمينية و 
  للمشًتك.أو بإضافة مزايا أو خدمات جديدة 

 
 ذاتها : المنافسة بين شركات التأمين التعاوني التكافليثالثا

زالت ربتاج إذل ادلزيد من التأصيل  على الرغم من أن صناعة التأمُت اإلسالمي تعد ذبربة مستحدثة ما
لصناعة التقليدية للتأمُت إال أهنا شهدت يف اآلونة األخَتة تطورا ملحوظا يف واإلجتهاد مقارنة دبا تشهده ا



 الثالث: األبعاد اإلقتصادية لصناعة التأمين التشاركيالفصل  

 

769 

 

عدد الشركات الناشطة يف السوق العادلي للتأمُت اإلسالمي، ومن بُت العوامل اليت شجعت على اإلستثمار 
  : 1يلي يف التأمُت التشاركي ما

التأمينية اليت تصدر ربت تفضيل العمالء للمنتجات ادلالية اإلسالمية ومنها ادلنتجات  .1
 صيغة التأمُت التكافلي شلا ؼللق سوقاً واسعاً للتأمُت التكافلي يف الدول العربية واإلسالمية.

وجود سوق متنامي للتأمُت التكافلي يف مجيع أضلاء العادل وعلى وجو اخلصوص يف منطقة   .2
 اخلليج والدول العربية واإلسالمية.

وجود اذباىات قوية لتأسيس شركة كربى أو عدة شركات إلعادة التأمُت تعمل طبقاً    .3
 دلبادئ التامُت التكافلي وتغطي أخطاره.

وجود اذباه رمسي يف بعض الدول جلعل صيغة التأمُت التكافلي ىي الصيغة التأمينية    .4
ل لالستثمار يف ادلعتمدة كما ىو األمر بالنسبة للسعودية والسودان، وتشجيع بعض الدو 

 رلال التأمُت التكافلي كما ىو احلال يف ماليزيا والكويت وقطر.
ومن أجل تقوية ادلركز التنافسي لشركات التأمُت التشاركي غلب اإلستفادة ادلثلى من أظلاط وظلاذج 

حديات التحليل التنافسي واإلسًتاتيجي بغية إبراز القدرة على اإلستجابة للمؤثرات البيئية ومواجهة الت
سيما بعد السيطرة والتوسع الشديد دلؤسسات اإلقتصاد الوضعي واليت تنبٍت بدورىا على  اإلقتصادية ال

بد أن تأخذ  الربديد الفرص ادلتاحة وزلاولة استغالذلا أحسن استغالل وذبنب التهديدات السوقية، لذلك 
 :2للمنافسة العقالنية والرشيدة يف االعتبار األساسيات التالية

وقوى التنافس السائدة فيها على أساس: ربليل البيئة  التأمينية،ربليل ىيكل الصناعة  - أ
اخلارجية، وهتديد الداخلون اجلدد واحملتم لُت يف الصناعة، وشدة ادلنافسة، ومدى توافر 
ادلنتجات البديلة لدى شركات التأمُت اإلسالمي، وسبيز ادلنتج الذي يعترب من أكثر العوامل 

 ادلنافسُت.أعلية بُت 
 كأساس للميزة التنافسية دبا تشتمل عليو من ادلرتكزات التالية:  يةتنافس استخدام اسًتاتيجية - ب

 اسًتاتيجية التسعَت والتوزيع واألسواق وادلنافسُت. -
 األصول وادلهارات ادلتوفرة لدى الشركة والقدرات من مستوى رفيع من األفراد. -
 ادلتخصص واخلربة.تكثيف رلهودات البحث والتطوير والتعلم  -
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 السمعة الطيبة بشأن اجلودة. -
 العالقات الوطيدة بالعمالء ... اخل. -
 ربديد متطلبات العمالء والوفاء هبا. -
مراعاة اذلدف وىو أن " الربح تبع ال قصد " وىذا ىو ادلؤشر النهائي للنجاح وخلق  -

 القيمة احلقيقية لكل األطراف ادلستفيدة.
ادلنافسة وظهور أنواع جديدة منها ىي: ادلنافسة ادلعتمدة  عتبار تزايد حدةاألخذ يف اإل - ث

 على عنصر الزمن ومدى زبفيضو لصاحل ادلشًتكُت يف تقدمي اخلدمات التأمينية.
ىتمام باحتياجات ادلشًتكُت واإل ةشاملإدارة الجودة الاحلاجة إذل الًتكيز على: مفاىيم  -جـ

وأولوياهتم، والًتكيز على الكفاءات احملورية والقدرات ادلتميزة، وعملية بناء الكفاءات احملورية على 
الشركة، وعلى أساس أساس علميات التعليم الًتاكمية إذ تؤثر ىذه الكفاءات على صلاح أو فشل 

ة على ادلعرفة، لتحقيق عمليات على والكفاءات ادلعتمد نظرية المعرفةىتمام ظهرت ىذا اإل
 مستوى علمي والقدرة على تنفيذ معرفتها الفنية بشكل أفضل من الشركات ادلنافسة.

متكامل  نظام تسويقيويف إطار ىذا ادلستوى من ادلنافسة نؤكد على أننا حباجة إذل وجود  -حـ
 زيج التسويقي األخرى من:يكون أكثر فعالية وكفاءة يف معاجلة مسائل التسعَت وباقي عناصر ادل

 زبطيط وتسعَت وترويج وتوزيع. ويقوم عليو التسويق كنظام متكامل من: ادلنتج والتوزيع والًتويج.
من وجهة  تناقش التسعَت واألسعار من قبل ذل أن األحباث الفقهية اليت صدرتإ ؽلكن التنويوكما 

مناقشة ي من شأنو زبلو من حبث جدً  ادلعاصرة زالت الدراسات مابينما  نظر فقهية اقتصادية حبتة،
 ادلسألة من وجهة النظر التسويقية التحليلية البحتة أيضاً وأثر التسعَت واألسعار على ادلنافسة. 

بُت  وتغليب ادلصاحل ادلادية الشخصية احلث على سياسة التعاون والتنسيق التنافسية ال التناحر -خـ
ًا دلبدأ التعاون الذي تقوم عليو فتخرج الشركات من ادلنافسة ستصحاباشركات التأمُت اإلسالمي 

 أدائهاعلى تطوير نفسها يف حسن  اإلسًتاتيجيةغَت ادلشروعة إذل ادلنافسة ادلشروعة، ومدى قدرهتا 
 .رىا ويف ذلك فليتنافس ادلتنافسونوإدارهتا وأسعا

 
 
ة شلا وخباصة يف عصر العودل شديدةمنافسة  نظم االقتصادية الوضعية قد أفرزتد أن الشاى  ولكن ادل

وهنوض ادلؤسسات اإلسالمية بتبعات ومتطلبات ادلنافسة الرشيدة يستوجب التصحيح والتصويب، 
 ادلشروعة مثل:

 رتقاء ادلستمر للقدرات التقنية.اإل -
 رتقاء بأخالقيات العمل داخل ادلؤسسة وخارجها كوسيلة لتدعيم العدالة ومحايتها.اإل -
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 تأمينية جديدة يف السوق.طرح منتجات  -
وضع قوانُت حلماية ادلنافسة العادلة وادلشروعة ومنع اآلثار الضارة للمنافسة غَت العادلة  -

وغَت ادلشروعة على األسعار والسوق وسلوك الشركات، ووضع القواعد وادلعايَت اليت تضمن 
الغة يف ربقيق عدالة ومشروعية ادلنافسة، ومنع ادلمارسات الضارة دلا لذلك من أعلية ب

استقرار األسواق وضبط آلياهتا ورفع كفاءة أدائها وربفيز برامج اإلصالح االقتصادي 
 اإلسالمي، وتوفَت بيئة أعمال تأمينية تتسم بادلساءلة والشفافية.

 رابعا: التحديات التنافسية واإلدارية
ناعة التأمُت وشلا ىو معلوم أن شركات التأمُت التشاركي قد ظهرت يف جو تسيطر عليو ص

يطرح معو العديد من األمر الذي  ،التقليدية ويتسم بكفاءة ىذه األخَتة إداريا وتنظيميا وتقنيا
على مستوى اإلدارة أو على مستوى ادلصداقية يف التعامل مع شركات التأمُت  سواءالتحديات 

 التشاركي، وسنربز بشيء من التفصيل ىذه التحديات فيما يأيت:
 اإلدارة:على مستوى .1

ضرورة الوعي خبصوصية العمل التأميٍت التشاركي واختالفو اجلوىري مع الصناعة       - أ
 التقليدية خاصة يف قضية ادلبدأ التكافلي والتعاوين التربعي.

العمل على إقامة إدارة خاصة بادلخاطر اليت قد تتعرض ذلا شركات التأمُت  - ب
الية بالنظر إذل أن رأمسال ىذه األخَتة يبقى التشاركي واليت غلب أن تتمتع بكفاءة ودبهنية ع

 زلفوفا بادلخاطر واذلزات ادلالية وباألخص يف حاالت العجز ادلارل.
يصحبها من نظم  بسبب العالقات ادلالية ادلركبة ومادرجة تعقيد العمل اإلداري      -جـ

تعاقدية مركبة سواء يف إطار ادلضاربة أو الوكالة أو الدمج بينهما والذي من شأنو أن يطرح 
ويلقي عليها مسؤولية ثقيلة يف ضبط ادلزيج واسعة لشركات التأمُت التشاركي  صالحيات 

 التسويقي دلنتجاهتا وكذا عقودىا.
 

 عامل المصداقية:  .2
زالت ربتاج إذل ادلزيد من التنظَت واإلجتهاد  التأميٍت التشاركي اليت ما بالنظر إذل حداثة ذبربة العمل

 :1فإن ىذا األمر يطرح ربديات كربى وىيوالتطوير، 
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تفادي تضارب ادلصاحل بُت محلة األسهم ومحلة وثائق التأمُت، وذلك بتفضيل إدارة    - أ
 شركات التأمُت ذليئة ادلساعلُت على حساب ىيئة ادلشًتكُت.

تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومن أمثلة  سلوكيات العمل اليت الاعتماد  - ب
ذلك ادلبادئ ادلتعلقة باألمانة وادلعاملة العادلة وادلعلومات ادلفصح عنها للعمالء، 

 وادلداخيل.  باإلضافة إذل التأكد من شرعية احملافظ اإلستثمارية وشرعية األرباح
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  المورد البشري: اإلستثمار في لثالمطلب الثا
كان كنتيجة وخرباء يف ادلالية اإلسالمية  اإلسالمي صاصي التأمُت إن بروز طلبة من اخت

حتمية لتمايز الفروقات اجلوىرية بُت نظام التأمُت التقليدي والتكافلي مفهوما وتطبيقا وإدارة 
أصبحت اسًتاتيجية وتواجد اإلختالفات اإلدارية بُت منتجات التأمُت يف كلى النموذجُت. حيث 

تطوير الكفاءات التقنية وتكوين خربات ومهارات إدارية وتسويقية ومالية وزلاسبية يف رلال شلارسة 
التأمُت التشاركي ؽلثل فرصا استثمارية للعنصر البشري ومصدرا مهما لتنمية صناعة التأمُت 

 نظام التأمُت التقليدي واليت التشاركي من خالل ادلزاوجة بُت اخلربة التأمينية اليت كانت سائدة يف
الشرعي ودببادئ التأمُت اإلسالمي، خاصة يف ظل  أنتجتها ادلمارسات التأمينية الوضعية واإللتزام

انتشار عدد الشركات التكافلية وتنوع آليات تطبيقاهتا من جهة، ومن جهة أخرى افتقار العمل 
التكافلي ونقص ملحوظ يف التحكم يف من مهارات يف تسويق ادلنتج ادلؤسسي للتأمُت اإلسالمي 

اجملال اإلكتواري والتقٍت  وتدين الثقافة الشرعية لدى ادلسؤولُت والعاملُت واإلداريُت يف ىذه 
ادلنتجات عن النموذج التقليدي وادلتعلقة بتصميم  الشركات، وخاصة تلك اجلوانب احملرمة وادلتمايزة

يث بات ىذا الضعف ادلسجل يف التأىيل والتكوين وإدارة العمليات التأمينية واإلستثمارية، ح
دلمارسي التأمُت التشاركي يشكل أكرب التحديات واليت من شأهنا عرقلة مسَتة تطور ىذه الصناعة 

 وتفعيل الدور اإلقتصادي ذلذا النمط من أظلاط الفكر اإلقتصادي اإلسالمي.
ة توافر ادلوارد البشرية ادلؤىلة الكفء للتأمُت التقليدي ضرور فإذا كان من حتميات  اإلدارة 

وادلدربة، فإن من بديهيات العمل ادلؤسسي للتأمُت التشاركي اىتمامو وعنايتو بالدرجة األوذل 
بتكوين خربات ومهارات وإطارات يف رلال التأمُت شريطة اإللتزام بالضوابط الشرعية يف مراكز 

عن ورة تستوجبها إدارة ىذه ادلؤسسات معاىد متخصصة، إذ يعد ىذا األمر مطلبا اسًتاتيجيا وضر 
طريق تبٍت مساع جادة ضلو تطوير ىذه ادلوارد وتثمُت جهودىا من أجل دعم ادلزايا التنافسية مقارنة 
بإدارة أعمال التأمُت التقليدي وتعظيم ادلكاسب اإلقتصادية ذلذه ادلؤسسات ادلالية خلدمة الفكر 

 اإلقتصادي التأميٍت التشاركي.
ين إطارات مال شركات التأمُت التشاركي وطبيعة أنشطتها ربتم عليها تكو إن سبيز أع

التقنية واإلكتوارية والتنظيمية واحملاسبية وادلالية، األمر الذي  الوظائف ومهارات متخصصة ألداء
تستطيع إدارة ىذه  يستدعي معو ضرورة توافر ىذه التشكيلة ادلركبة من خربات ومهارات عديدة

الشركات اإلستعانة هبا لضمان سَت عملياهتا بكفاءة، ومن أبرز ىذه اخلربات صلد: اخلبَت اإلكتواري 
أو ادلتخصص يف رياضيات التأمُت، واخلبَت يف تقنية إعادة التأمُت، واخلبَت يف احلوادث الذي ؽلتلك 
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رة، باإلضافة إذل وجوب اإلستعانة خربة يف تقييم أسباب وقوع احلادث وحجم الضرر وقيمة اخلسا
باخلرباء واإلستشاريُت يف رلال تسويق اخلدمات التأمينية الذي يعٌت بتقدمي خدمات استشارية يف 

 رلال التأمُت وإعادة التأمُت والتقرب من العميل وزلاولة تلبية حاجاتو ورغباتو وكسب رضاه.
 للعاملين بالمؤسسات المالية اإلسالمية بيةوالتدري المقومات األخالقية والسلوكيةالفرع األول: 

للمؤسسات ادلالية اإلسالمية خصوصية وامتياز عن باقي ادلؤسسات التقليدية عند اختيار موظفيها أو 
مواردىا البشرية يتماشى وطبيعة ىذه ادلؤسسات من حيث التزامها بأحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية 

 بالدرجة األوذل.
 ودواعي إعداد برامج التأىيل والتدريبأوال: مبررات 
 :يلي ما مربرات تأىيل العاملُت يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالميةلعل من أىم 

ضرورة ربقيق االلتزام بالشريعة اإلسالمية يف مجيع أعمال وأنشطة ىذه ادلؤسسات ادلالية  .1
 اإلسالمية.

العاملُت يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية من قلة اخلربة حبقيقة ادلعامالت اإلسالمية ادلالية: إن معظم  .2
أصحاب اخلربات االقتصادية والقانونية احلديث، وال علم ذلم بقواعد االقتصاد اإلسالمي اليت 
تعمل هبا ادلصارف اإلسالمية، وال فقو ادلعامالت ادلالية يف اإلسالم، فردبا نظروا يف كثَت من 

فرق بينها وبُت ادلعامالت اليت تقوم هبا ادلصارف معامالت ادلصارف اإلسالمية فلم يظهر ذلم 
 . 1الربوية، وكثَت منهم يذكر لعموم ادلتعاملُت معو أن الكل سواء

اإلسالمية بشكل عام، وشركات التأمُت  وما يالحظ على نشاط بعض ادلؤسسات ادلالية
ىذه شوه صورة كثرة األخطاء الشرعية اليت يقع فيها العاملون شلا التشاركي على وجو اخلصوص  

 .اإلسالمية أمام الرأي العام وتصويرىا بأهنا تتاجر باإلسالم وزبدع باإلعالن ادلؤسسات
عدم وجود ادلؤسسات الالزمة لتأىيل العاملُت هبذه ادلؤسسات: من ادلالحظ أيضًا عدم توافر  .3

من بُت د اإلسالمي الشرعي والفقو ادلصريف واالقتصاادلؤىلُت علمياً ومهنياً الذين غلمعون بُت الفقو 
من قلة  ىذه األخَتةالعاملُت يف ىذه ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية. ترتب على كل ذلك أن عانت 

اإلسالمية،  وشركات التأمُت الكوادر اليت تتوافر فيها ادلعايَت الالزمة لشغل الوظائف يف ادلصارف
مادية فكان ذلذا أثره السيئ سباماً  شلا أدى بالتارل إذل دخول بعض العناصر اليت تعمل بعقلية ربوية

بد من ضرورة العمل على وضع  اإلسالمية، لذلك الادلالية  أو ادلنتجاتدمات اخلعلى تسويق 
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 شركات التأمُت التشاركيخطط وبرامج وابتكار وسائل وأدوات من أجل تأىيل العاملُت يف 
 .األخرى وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية

 أحدعلا بالبنوك وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية إذل إعداد وتأىيل متعدد اجلوانب:لذلك ػلتاج العاملون 
 والثاين فٍت يشتمل على العمل ادلصريف التقليدي نفسو لكن مع استبعاد كل ما تًتتب عليو فوائد ربوية.

تلك  شرعي يستوعب صيغ التمويل واالستثمار الشرعية، ألن العمل ادلصريف قائم على وظائف تستند إذل
العقود، وىذه الصيغ تغطي مجيع احملاور اليت يقوم عليها العمل ادلصريف اإلسالمي، وىو تلقي األموال 

 ضالً عن تقدمي اخلدمات ادلصرفية.وتوظيفها ف
 ينبغي أن يشمل فئتُت علا:التأىيل الشرعي بالذات ف 

 ؛تأىيل أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية - أ
 .ً تأىيل العاملُت مهنياً وشرعيا - ب

 :1أىم األىداف العامة لدورات التأىيل والتدريب ىذه يف اآليتتتمثل و 
وأنشطتها والفروق ومنها مؤسسات التأمُت اإلسالمي اإلسالمية  ادلؤسسات ادلاليةبيان مفهوم  .1

اإلسالمية ال يقتصر  ادلؤسسات ادلاليةالتقليدية، وأن عمل  ادلؤسساتبُت مفاىيمها ومفاىيم 
على ذبنب الربا فقط، بل ذبنب كل التعامالت احملرمة وإحالل ادلعامالت ادلالية اإلسالمية 

 زللها.
 اإلسالمية. ادلؤسسات التأمينيةالتعريف دبحددات وضوابط االستثمار يف  .2
التعريف بصيغ وأساليب التمويل واالستثمار اإلسالمية من حيث مفاىيمها وطبيعتها  .3

 طها.وشرو 
اإلسالمية دبختلف مصادر واستخدامات األموال يف  شركات التأمُتتنمية مهارات العاملُت ب .4

 طبقاً لألحكام الشرعية.التأميٍت اجلهاز 
ستثمار اإلسالمية  أوجو اخلالف بُت التمويل بصيغ اإلتزويد ادلشاركُت يف التدريب دبختلف  .5

 .وغَتىا كادلضاربة وادلراحبة
بُت نظام التأمُت التجاري ونظام التأمُت نوك اإلسالمية بالفروق الدقيقة تعريف العاملُت بالب .6

 التشاركي.
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توعية وتثقيف العاملُت يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية على ضرورة التزام العاملُت يف ادلؤسسة  .7
ا ادلالية اإلسالمية بادلبادئ األخالقية والسلوكية أثناء مزاولتهم ادلهنة حىت يكون سلوك شاغله

 سلوكاً أخالقياً مقبواًل على أسس شرعية ومهنية.
 تأىيل العاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية فنياً وشرعياً ثانيا: 

قصد بالتأىيل الفٍت للعاملُت تدريبهم على اجلوانب العلمية والنظرية واجلوانب التطبيقية والفنية ي  
اإلسالمي دبختلف جوانبو، وبناء على ذلك ؽلكن أن يشمل التأىيل  ادلارلوالوسائل التقنية دلزاولة العمل 

 الفٍت اجلوانب التالية:
واحملاسبية واالقتصادية وادلالية دبا يف ذلك التحليل  التأمينيةتدريب مالئم يف األعمال  .1

  ؛ارل وإنشاء ادلشروعات االقتصاديةادل
لية واحلاسوبية واإلنًتنت اتدريب مالئم على الوسائط اآللية كاألجهزة واألنظمة ادل .2

 ؛وغَتىا
تدريب مالئم على فنون ادلراجعة والتدقيق القانوين واحملاسيب الذي غلري تطبيقو على  .3

  .األخرى وادلؤسسات ادلالية التقليديةشركات التأمُت التجاري 
أما التأىيل الشرعي فهو يشمل باإلضافة إذل اجلوانب الفنية السابقة ادلتطلبات الشرعية يف العمل 

 اإلسالمي واليت تتضمن ما يلي: التأميٍت
تأىيل العاملُت يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية على صيغ التمويل واالستثمار الشرعية من  .1

 ؛رىوبيع باألجل وأية صيغ مستجدة أخمراحبة ومضاربة ومشاركة وإجارة وسلم واستصناع 
وبُت  التأمينية يف شركة إسالمية ادلنتجاتتأىيل العاملُت على التعرف على الفروقات بُت  .2

 ؛ادلنتجات التجارية التقليدية
تأىيل العاملُت للقيام بأعمال ادلراجعة الشرعية الداخلية وعمليات التدقيق الشرعي  .3

ة اإلسالمية عقود وظلاذج واستمارات ادلعامالت ادلاليالداخلي أو اخلارجي، والتعرف على 
 ؛وكيفية التعامل معها

 ؛إدارة ادلراجعة الشرعية الداخليةتدريب مالئم ولفًتة زمنية مالئمة على مهام  .4
ن العاملُت من اكتساب ادلهارات الالزمة إلجراء عمليات ادلراجعة كً تأىيل عملي مالئم ؽل   .5

 اإلثبات بأساليب فنية مالئمة.سيما يف رلال مجع أدلة  وال
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 لى قواعد السلوك المهني اإلسالميتأىيل العاملين عثالثا: 
يتطلب العمل يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية مراعاة متطلبات ىذه ادلهنة، وىذه ادلتطلبات تتمثل 

العاملُت يف ادلؤسسات يف االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ويف االستهداء دبيثاق أخالقي يرشد 
 ادلالية اإلسالمية إذل ما ينبغي مراعاتو من قيم يف مزاولتهم ىذه ادلهنة.

 وتنقسم قواعد السلوك األخالقي الواردة يف ىذا ادليثاق إذل القواعد الثالثة التالية:
 السلوك الذاتية المؤثرة في األداء الوظيفي: قواعد  .1

وىذه القواعد ينفرد هبا ىذا ادليثاق، ألهنا مستمدة من أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ويتميز 
هبا السلوك اإلؽلاين للفرد ادلسلم الذي ينبغي أن يراعي توافق سلوكو وتصرفاتو أثناء تأدية وظيفتو مع 

 :يراعي يف سلوكو وتصرفاتو ما يليقيمو اإلؽلانية ىذه، وبصفة خاصة عليو أن 
ألخروي أمام مراقبة العبد لربو يف السر والعلن "مراقبة ذاتية" واستشعار احلساب ا - أ

 ؛اهلل يوم القيامة
التمسك بالشريعة وااللتزام بأحكامها وامتثال أوامرىا وخباصة األركان اليت بنيت  - ب

ج عليها الشريعة، وىي أداء الصالة يف أوقاهتا وإيتاء الزكاة فور وجوهبا، وصوم رمضان، واحل
عند االستطاعة وكذلك اجتناب ادلنهيات ورلاىدة النفس على الطاعة وعدم الوقوع يف 

 ؛اىرة بذلك وادلسارعة إذل التوبةادلعاصي واجمل
إحقاق احلق وإبطال الباطل واجتناب ىوى النفس وزلاباة األقرباء واألصدقاء على  - ت

 ؛ك أثناء قيامو بأداء مهام وظيفتوحساب غَتىم وذل
 ؛اهلل دون تأثر بالضغوط ادلختلفة تالعمل ابتغاء مرضااإلخالص يف  - ث
زلبة اخلَت للغَت كمحبتو للنفس، وذبنب احلسد واحلقد والغيبة والنميمة، واحلذر   - ج

 ؛َت دليل، والتثبت يف نقل األخبارمن إطالق اإلشاعات أو تروغلها أو اهتام اآلخرين من غ
ادلقدمة يف رلاالت العمل التزام الصدق والشفافية يف البيانات واإلفادات   - ح

 ؛دلعلومات ادلقدمة للعمالء وغَتىموا
التزام العامل بأداء األمانة ادلسئول عنها واليت ربملها يف ادلؤسسة مع العزم ادلقًتن   - خ

ببذل اجلهد ألداء ما اؤسبن عليو من أعمال واالستمرار يف التأىيل العلمي والعملي للوفاء 
 دبتطلبات وظيفتو يف ادلؤسسة.

ستثمار كية في المؤسسة وأصحاب حسابات اإلقواعد السلوك مع أصحاب حقوق المل -  2
إن األساس الذي تقوم عليو العالقة بُت أصحاب حقوق ادللكية يف ادلؤسسة  والعاملين فيها:
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وأصحاب حسابات االستثمار من جهة، والعاملُت يف ادلؤسسة دبختلف مستوياهتم من جهة أخرى ىو 
لذي مت دبوجبو تفويضهم بأداء متطلبات العمل وإن مقتضى الوكالة أن يكون تصرف مبدأ الوكالة ا

 العاملُت يف ادلؤسسة دبا ػلقق مصلحة ادلوكل، ومن قواعد السلوك اليت ربقق ذلك ما يأيت:
ىتمام بتطوير العمل، وتقدمي األفكار ادلبتكرة، والتشاور لتحقيق ما ىو أفضل، اإل - أ

شأن ومتابعة ما ينتج عنها، وتلقي مقًتحات الغَت بروح إغلابية وتقدمي ادلقًتحات لذوي ال
 ؛دية مع التقدير والتشجيع دلقدمهاودراستها جب

التقيد بأوقات العمل يف ادلؤسسة وبالطرق ادلرسومة ألدائو بانضباط وإتقان من  - ب
حيث الكيفية والكمية، وذلك استجابة لوجوب الوفاء بالعهد، وصدق الوعد وإصلاز ما يتم 

 ؛كوالتعهد بو إال لظروف قاىرة، فيجب حينئذ إبداء العذر وتدارك ما ؽلكن تدار 
اإلطالع على النظم والتعليمات الصادرة عن إدارة ادلؤسسة وااللتزام بتنفيذىا   - ت

شكاًل وموضوعاً والتقيد دبقتضى القوانُت ذات الصلة بأنشطة ادلؤسسة يف اإلطار الذي يضمن 
 ؛أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية عدم سلالفة

مع احًتام ادلسئولُت يف ادلؤسسة التزاماً بطاعة أورل األمر يف غَت معصية، والتعاون   - ث
 ؛الزمالء لتحقيق مصاحل ادلؤسسة

بذل اجلهد الستفادة ادلؤسسة من مجيع الفرص ادلتاحة ذلا وعدم تفويتها عليها  - ج
مع احملافظة على شلتلكات ادلؤسسة لغرض شخصي، هتاونًا أو إعلاالً، وعدم تسخَت إمكانيات 

 ؛ادلؤسسة
وعدم استخدامها لغَت ما  حفظ موجودات ادلؤسسة ومرافقها وأدوات العمل، - ح

 ؛خصصت لو
متناع عن العمل لدى الغَت دبا ؼلل بالواجب الوظيفي أو ؼلالف تعليمات اإل  - خ

اإلىداء ربقيق مصاحلهم غَت ادلؤسسة، وعدم قبول الرشوة أو اذلدايا شلن ذلم مصلحة وقصدوا ب
 ادلشروعة تلك.

 سسة واألطراف األخرى ذات العالقة:قواعد السلوك مع عمالء المؤ  -3
احلرص على تلبية احتياجات العمالء، وادلبادرة إذل خدمتهم وذلك يف حدود  - أ

 ؛رفق يف ادلعاملة والتواضع واحللماللوائح والضوابط ادلطبقة، مع ال
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بالعدل من غَت زلاباة لذوي ادلصاحل ادلشًتكة، أو لذوي أداء احلقوق دلستحقيها  - ب
ألقرباء للتأكد من اجلاه وضلوىم، وإطالع ادلسئولُت على ادلعامالت اليت يتم إجراؤىا مع ا

 ؛استحقاقهم ذلا
حفظ أسرار العمل وبيانات العمالء، وعدم إفشائها ولو لألقارب أو األصحاب  - ت

 ؛ادات دبقتضى الشرع أو القانونإلفإال حبسب احلاالت ادلوجبة لتقدمي ا
ية يف التصرفات الوظيفية مع اإلعراض عن اللغو وىو فضول الكالم الذي ال اجلدً  - ث

 . 1نفع فيو، واالبتعاد عن كل ما يسبب النفور والتأذي ويؤدي إذل التفرق والتنازع
 معاىد في تدريب العاملين شرعياً دور الهيئات الشرعية وال رابعا:

الشريعة اإلسالمية، ولكي يتم  ادلالية اإلسالمية بكوهنا تستقي مبادئها وتطبيقاهتا منتتميز ادلؤسسات 
بد من وجود  ية، فالـاإلسالمية تسَت وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالم ادلؤسساتطمئنان بأن ىذه اإل

الشريعة اإلسالمية يف ىذه ىيئة أو جلنة للرقابة الشرعية فيها، باعتبارىا شرطاً ضرورياً حلاجة االلتزام بأحكام 
ادلؤسسات اإلسالمية وىذا ما طالبت بو ادللتقيات وادلؤسبرات اليت تنظمها ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، ومن 
ذلك توصيات ادلؤسبر الثاين للهيئات الشرعية للمؤسسات ادلالية اإلسالمية الذي انعقد دبملكة البحرين يف 

حيث جاء يف بعض توصياتو خبصوص إعداد وتأىيل  م2003 وبرأكتادلوافق شهر  ىـ1423شهر شعبان 
 لعاملُت يف ىذه ادلؤسسات ما يلي:ا

راهتا من الوصف الشرعي أن تكون قرارات اذليئات الشرعية إلزامية، وتستمد إلزامية قرا . 1
ىيئة رقابة شرعية تفصح وتكشف عن حكم الشرع يف معامالت ادلؤسسات ادلالية  باعتبارىا

اإلسالمية.كما تستمد إلزامية قراراهتا من الوصف القانوين باعتبار ما ينص عليو يف النظام 
 األساسي للمؤسسة ادلالية اإلسالمية من وجود اذليئة الشرعية وإلزامية قراراهتا.

تسهم اذليئات الشرعية يف وضع الشروط وادلواصفات اليت ينبغي توافرىا يف  أن  .2
ادلوظفُت الستكمال الكفاءة الوظيفية باخللق والسلوك والثقافة ادلصرفية اإلسالمية،  
كما ينبغي أن تكون ادلوافقة على اختيار ادلراقبُت الشرعيُت الداخليُت من اختصاص 

 تهم.اذليئات الشرعية للتحقق من صالحي
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تنظيم اللقاءات ادلباشرة الدورية بُت اذليئات الشرعية وادلوظفُت واإلدارات ادلختلفة  .3
 وقيادات ادلؤسسة، ورللس اإلدارة.

إشراف اذليئات الشرعية على برامج التدريب الشرعية، وأن تسهم اذليئات الشرعية يف  .4
 .1وضع برامج إدارة التدريب وإقامة الدورات والبحوث والندوات"

ا فيما يتعلق بدور ادلعاىد يف تأىيل العاملُت يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، فذلك أيضًا من أم
، حيث على حد سواء اإلسالمي والتأميٍت القضايا اليت تشغل اىتمام القائمُت بأمر العمل ادلصريف

مل ادلصريف قتصاد اإلسالمي والعتدعو إذل إغلاد كليات متخصصة لإل جاءت التوصيات ادلختلفة اليت
ورل فيو ىذه قتصاد والبنوك بوجو عام يف الوقت الذي ال ت  مي أسوة بالكليات اليت تعٌت باإلاإلسال

 .قتصاد اإلسالمياإلفروع والبحوث اجلدية وادلبتكرة اخلاصة ب للدراساتلكليات أي اىتمام ا
 المبحث الرابع: إدارة أعمال التأمين التشاركي

والباحثون يف رلال التأمُت التكافلي حاليا على ضرورة إعداد ادلزيد من يركز ويدعوا ادلتخصصون 
الوظائف ادلؤسساتية للتأمُت التشاركي وتطويرىا وفق خصوصية ىذه ادلؤسسات حول  البحوث والدراسات

وإدارة مقارنة بادلؤسسات التقليدية وخاصة ما يتعلق منها بالوظائف التقنية وادلالية واحملاسبية واإلكتوارية 
 ادلخاطر وغَتىا.

 التالية:  طالبويندرج ضمن ىذا ادلبحث ادل
 

 : اإلدارة التسويقية للتأمين التشاركيولالمطلب األ
 : اإلدارة المالية والمحاسبية واإلكتواريةثانيالمطلب ال
 : اإلدارة اإلستثماريةثالثالمطلب ال

 : حوكمة شركات التأمين التشاركيرابعالمطلب ال         
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 : اإلدارة التسويقية للتأمين التشاركيولالمطلب األ
لقد أدى تطور آليات التأمُت التشاركي وتنوع منتجاتو إذل بعث الفكر التسويقي ضلو إبداع 
منتجات جديدة وابتكار طرق تسويقية حديثة من شأهنا منافسة التأمُت التقليدي أمام زيادة الوعي 

 وتقدم ادلنتجات التقليدية إذل منتجات تكافلية، ذلك ما الفقهي ادلعاصر وربول العديد من
اجتهادات الفقو اإلسالمي ادلعاصر ضلو تداخل وتزاوج آليات التأمُت التشاركي مع آليات مالية 

 إسالمية أخرى.
وتأكيدا دلسعى شركة التأمُت التشاركي يف اإلرتقاء بإدارة أعماذلا التأمينية فإنو ينبغي على 

ركة أن تورل اىتماما أوليا للعميل باعتباره احملور األساسي لتعزيز ىذا التطور عن مسؤورل ىذه الش
تأمينية وفق النموذج التشاركي بفلسفتو للخدمات ال التسويقية طريق تبٍت الرؤية اإلسًتاتيجية

 وتطبيقاتو والذي يهدف بشكل عام إذل جلب واستقطاب أكرب عدد شلكن من ادلشًتكُت، وال
 :ـ بيتحقق ذلك إال

يف السوق التأميٍت استجابة لشرػلة عمالء كربى اليت تلتزم يف  عرض منتجات تنافسية جديدة .1
وتسعَتة  نافسة ادلنتجات التقليدية تغطيةمعامالهتا ادلالية بأحكام الشريعة اإلسالمية، ومن شأهنا م

 .وجودة
بناء سياسات اتصال وترويج ىادفة تعمل على توعية وربسيس الفرد بالفروقات ادللموسة بُت  .2

التقليدية ومثيالهتا التشاركية وذلك عن طريق انتهاج اسًتاتيجيات تسويقية واسعة  التأمينيةادلنتجات 
تثماري ومكثفة للتعريف بالتأمُت وإبراز ضرورتو اإلجتماعية ودوره اإلغلايب على الصعيد اإلس

 واإلقتصادي.
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 واإلكتوارية : اإلدارة المالية والمحاسبيةثانيالمطلب ال
زبتلف األسس احملاسبية يف شركات التأمُت التشاركي عنها يف الشركات التقليدية للتأمُت باختالف  

خصوصية مبادئ وطرق إدارة كل منهما، ويكمن اإلختالف احملاسيب وادلارل بينهما بدرجة أساسية يف 
الفصل احملاسيب بُت محلة وثائق التأمُت وحسابات وأموال ادلساعلُت يف شركات التأمُت التشاركي، ويف سبيزىا 

 أيضا بتوزيع الفائض على ادلشًتكُت.
 وسنتناول ضمن ىذا ادلطلب العناصر التالية:

 .الفرع األول: األسس المحاسبية لشركات التأمين التشاركي -
 .استخدامات وموارد كل من حسابي المشتركين والمساىمينالفرع الثاني:  -
 .الفرع الثالث: اإلدارة اإلكتوارية -

 
 الفرع األول: األسس المحاسبية لشركات التأمين التشاركي

ينطلق من  -كما سلف ذكره-يشًتط العمل ادلؤسسي للتأمُت التشاركي مبدءا زلاسبيا مهما 
اإلسالمي ووظائف إدارتو وىو مبدأ الفصل بُت حسابات  الضوابط والشروط الشرعية لنشاط التأمُت

 :1ادلساعلُت وحسابات ادلشًتكُت الذي يًتتب عليو اإللتزام ببعض ادلبادئ وىي
عدم مشاركة ادلساعلُت يف الفائض التأمُت وأحقيتو للمشًتكُت بعد دفع كافة اإللتزامات التعويضية  .1

 .وضلوىا
استثمار أموال ادلساعلُت ويكون من حقوقهم، باإلضافة إذل  يقتطع اإلحتياطي القانوين من عوائد  .2

غلوز اقتطاع جزء من أموال محلة الوثائق  يتوجب اقتطاعو شلا يتعلق برأس ادلال، يف حُت ال كل ما
 .أو أرباحها لصاحل ادلساعلُت

تتكون زلفظة حقوق ادلساعلُت من رؤوس أمواذلم وأرباحهم، يضاف إليها نصيب من الربح  .3
ق من ادلضاربة بأموال ادلشًتكُت، أما زلفظة ادلشًتكُت فتشمل الفائض من أقساطهم بعد ادلتحق

 خصم مبالغ التعويضات وادلصاريف واإلحتياطات.
 يف حالة التصفية، تؤول ما اشتملت عليو زلفظة ادلشًتكُت  إذل وجوه الرب.  .4

و عند تصفية الشركة، كما ؽلكن اسًتداد رأس مال ادلساعلُت عند استغناء زلفظة التأمُت عنو أ 
 ؽلكنها التربع بو كليا أو جزئيا بقرار من اجلمعية العمومية ليتم ضمو إذل احتياطي التأمُت.  
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على وجود ىذين احلسابُت، فإنو على الشركة مسك السجالت والدفاتر احملاسبية لكل فرع  وبناء 
 :1تأميٍت بشكل مستقل كما سيأيت تفصيلو

يشمل رقم وثيقة التأمُت وتاريخ صدورىا، تاريخ  والذيسجل إصدار الوثائق:  - أ
بدء التأمُت وانتهائو، اسم ادلستأمن وعنوانو، موضوع التأمُت، نوع اخلطر، مبلغ 

واألقساط ادلستوفاة، التعديالت اليت تطرأ على الوثيقة وأي بيانات  التأمُت
 .أخرى ترى الشركة إضافتها

على رقم ادلطالبة وتارؼلها،  وادلشتمل :سجل المطالبات والتعويضات  - ب
ورقم الوثيقة ومدة التأمُت واسم ادلستأمن، وتاريخ ومكان وقوع احلادث ونوعو، 
وادلخصص ادلقدر للمطالبات والتعديالت اليت تطرأ عليو، وقيمة التعويض وتاريخ 

وادلطالبات ادلقفلة موضحا أسباب إقفاذلا، وادلطالبات ربت التسوية،  ،سداده
ادلتنازع عليها، وادلسًتدات من التعويضات ماعدا ادلسًتدات من معيدي وادلطالبات 

  التأمُت، وأي بيانات أخرى ترى الشركة ضرورة إضافتها.
ويشمل على سجل اتفاقيات إعادة التأمُت وإعادة سجل إعادة التأمين:  - ت

ان التأمُت اإلختياري ادلنعقدة مع شركات التأمُت وإعادة التأمُت، مع تبيان مدة سري
اإلتفاقية والطاقة اإلستيعابية والتعديالت اليت تطرأ عليها، ونوع كل اتفاقية شاملة أمساء 
وحصص معيدي التأمُت، ونسبة احتفاظ الشركة يف كل فرع تأميٍت، باإلضافة إذل  
كشوف اإلسناد اخلاصة دبعيدي التأمُت، وسجل تعويضات حصة معيدي التأمُت من 

 ة.ادلطالبات ادلدفوعة والقائم
 سجل خاص بنتائج اإلكتتاب التأميني لكل فرع من فروع التأمين. - ث
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 ادلساعلُت يف اجلدول ادلوارل:وتتمثل حسابات كل من محلة الوثائق و  
 : حسابات المشتركين والمساىمين21جدول رقم 

 حسابات المساىمين حسابات حملة الوثائق
 حساب صندوق حملة الوثائق: والذي يوزع بحسب اتفاق
الوكالة بين حساب قائمة دخل شركة المساىمين وبين 

 حساب الفائض.

قائمة اإلستثمارات المشتركة، وتوزع بحسب اتفاق 
المضاربة بين حساب قائمة دخل المساىمين وحساب 

 الفائض
قائمة اإلستثمارات الخاصة وتقفل في قائمة دخل  حساب الفائض

 المساىمين فقط
 خل المساىمينقائمة د قائمة المركز المالي

 قائمة المركز المالي -
 114 :ص، سابقجع مر سامر مظهر قنطقجي،  المصدر: 

 

 أوال: التقارير المالية لشركات التأمين التشاركي 
أما عن التقارير ادلالية لشركات التأمُت التشاركي فهي دبثابة الدور اإلعالمي الذي سبارسو ىذه  

وأنشطتها للمجتمع ادلارل، حيث  ألدائهااألخَتة بغية اإلفصاح عن مجيع أعماذلا  وتبيان الصورة احلقيقية 
 :1اسا يفتعكس ادلعلومات ادلنشورة يف التقارير ادلالية ىذا اإلفصاح وادلتمثلة أس

 وتاريخ التأسيس وشكلها القانوين وربديد موقع الشركة األم وفروعها؛اسم وجنسية الشركة   -
 طبيعة األنشطة ادلصرح هبا وربديد اخلدمات التأمينية اليت تنشط فيها؛ -
 ادلخولة ذلا وفقا للقانون والنظام األساسي؛ وطبيعة الصالحياتدور ىيئة الرقابة الشرعية  -
 اليت تقوم بالرقابة واإلشراف على نشاط الشركة وادلعاملة الضريبية.اجلهة  -

 وتتمثل أىم القوائم ادلالية اليت تنشرىا شركة  التأمُت التشاركي يف: 
 قائمة ادلركز ادلارل؛ .1
 قائمة اإليرادات والنفقات حلملة وثائق التأمُت؛ .2
 قائمة الدخل؛ .3
 قائمة التدفقات النقدية؛ .4
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 ق أصحاب ادللكية أو ادلساعلُت؛قائمة التغَتات يف حقو  .5
 قائمة الفائض أو العجز حلملة الوثائق؛ .6
 قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات؛ .7
 يضاحات حول القوائم ادلالية؛اإل .8
أي قوائم أو تقارير أخرى إضافية من شأهنا أن تدعم اإلستخدام األمثل للقوائم  .9

 .اإلسالميةؼلالف الشريعة  ادلالية دبا ال
 :كاآليت  إللتزامات لكل من ادلشًتكُت وادلساعلُت فسيتم توضيحهاصورة احلقوق وا أما عن

 

 : حقوق والتزامات المشتركين والمساىمين22رقم جدول 
 
 المساىمينوالتزامات حقوق  المستأمنين )حملة الوثائق(والتزامات حقوق 

 االشتراكات المكتسبة )أقساط التأمين ( -1
 حصتهم من عوائد استثمار االشتراكات . -2
 االحتياطيات الفنية. -3

 ُتخصم منها  االلتزامات التالية؛ 
مايدفع من تعويضات للمتضررين وجميع  -أ   

 المطالبات الفنية .
 .مصروفات العمليات التأمينية -ب 
أجرة "وكيل الخدمات" للمساىمين كنسبة -جـ 

 معلومة من االشتراكات.
لمساىمين من عوائد استثمار حصة ا -د   

 االشتراكات بصفتهم "ُمضارباً"
 الضرائب التي تتعلق بالوعاء التأميني.-و   
 مقاصة إعادة التأمين وإحتياطي أخطار سارية. -ىـ     

الناتج يُمثل "الفائض التأميني" ويُوزع على المستأمنين 
 الوثائق(.)حملة 

 رأس المال . -
االختياري الذي يخص االحتياطي القانوني أو  -

 المساىمين.
 ثم يضاف إليو العوائد التالية : 

 عائد استثمار رأس المال . -1
 عمولة "وكيل الخدمات" . -2
 حصتهم "كمضارب" في استثمار االشتراكات. -3

 ُتخصم منها االلتزامات التالية : 
واإليجارات والمصاريف اإلدارية الرواتب  -أ   

 األخرى.
 ك األصول الثابتة .التقيمة إى -ب 
 الضرائب التي تتعلق برأس المال.-جـ  
 بدل اإلحتياطات القانونية. -د 

 .الناتج يُمثل الفائض المستحق للمساىمين ويُوزع عليهم 
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وىي توزيع عوائد الشركة على "ادلساعلُت"  :أما ربقق مبدأ العدالة واإلنصاف فيتمثل يف ادليزة التالية 
 التالية:و"مح لة الوثائق" بالكيفية 

بينما كل مساىم من إمجارل أسهم الشركة،   يتم توزيع األرباح ادلستحقة للمساعلُت بنسبة ما ؽللك 
 التالية:يتم توزيع الفائض التأميٍت على ادلستأمنُت )محلة الوثائق( بالكيفية 

بنسبة إمجارل األقساط اليت شارك هبا كل "حملة الوثائق" التأميٍت على الفائض يتم توزيع 
" بغض النظر عن دوائر التأمُت اليت اشًتك فيها بعد خصم سلصص األخطار السارية مستأمن"

  التالية:وفقا للمعادلة حسب النسب ادلقررة نظاماً،  وذلك 
 التالية:( من الفائض ادلخصص للتوزيع وفق ادلعادلة سب نصيب كل مشًتك )حامل وثيقةػل   .5

 
 (االشتراكاتأقساط التأمين لكل مشترك( / إجمالي األقساط أو  x) الفائض المخصص للتوزيع = نصيب المشترك من الفائض  

 
 

 في صندوق المشتركين حالة العجز الماليثانيا: 
وإن حدث فإظلا ىو ليس مقصودا بل جاء ليست غاية التأمُت التشاركي الربح أو الكسب ادلادي، 

يعٍت بأي حال من األحوال أن من يقوم بإدارة أعمال التأمُت ويتوذل األعمال اإلستثمارية  تبعا، وىذا ال
يسعى إذل اإلسًتباح شأنو يف ذلك شأن أي مدير أعمال ومؤسس شركة  وإدارة صندوق ادلشًتكُت ال

  .أرباحقد تكبد مصاريف تأسيسها بغية ربقيق 
" والذي يظهر يف الوقت في صندوق ىيئة المشتركين   اليعجز مويف مقابل ذلك قد ػلصل 

) رلموع اإلشًتاكات + أرباح استثماراهتا + اإلحتياطات الذي يكون ىذا الصندوق ادلكون من 
ضات عن بأنواعها ادلختلفة ( غَت قادر على تغطية ادلستحقات ادلالية للمشًتكُت الذين وجبت ذلم تعوي

 ." 1أضرار حلقت هبم نتيجة أخطار مؤمن ضدىا
حبملة األسهم، حيث يقدم  باإلستعانة ويتم تغطية ىذا العجز الناتج عن النشاط التأميٍت 

ادلساعلون قرضا حسنا من حساهبم على أن ي سًدد بعد ذلك من صايف الفائض التأميٍت ادلتحقق يف 
السنوات ادلقبلة، وىذه خدمة إقراضية غلوز أن يؤديها حساب ادلساعلُت حلساب التأمُت ذبسد معٌت 
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الشرعية اليت تضعها ىيئة الفتوى والرقابة "القرض احلسن" يف الشريعة اإلسالمية وفقا للضوابط والقيود 
  .1الشرعية يف ىذا الشأن درءا ألي زلذور شرعي

 

 استخدامات وموارد كل من حسابي المشتركين والمساىمينالفرع الثاني: 
تدعيما دلبدأ عمل شركات التأمُت اإلسالمي يف الفصل احملاسيب وبشكل عملي بُت كل من 

 فإنو ؽلكن تفصيل ىذه احلسابات يف اجلدولُت ادلواليُت:حسايب ادلشًتكُت وادلساعلُت، 
 

 : استخدامات وموارد حساب المشتركين23 جدول رقم
 الموارد اإلستخدامات

 مبالغ اإلشتراكات مبالغ التعويضات المحققة للمشتركين
 عوائد اإلستثمارات الخاصة بالمشتركين المصاريف اإلدارية والتشغيلية

 اإلستردادات التأمينعموالت وسطاء 
 عموالت وعوائد إعادة التأمين أقساط إعادة التأمين

 إيرادات أخرى توظيف أواستثمار أموال المشتركين
 --- اإلحتياطات والمخصصات

 --- توزيعات الفائض التأميني

 

 أما عن استخدامات وموارد حساب ىيئة ادلساعلُت، فسيتم توضيحها يف اجلدول التارل:
 
 

 استخدامات وموارد حساب المساىمين: 24جدول رقم 
  

 الموارد اإلستخدامات
 رأس مال ىيئة المساىمين القرض الحسن للصندوق التشاركي

 عوائد اإلستثمارت للمساىمين المصاريف اإلدارية والتشغيلية
 استرداد القرض الحسن استثمار أموال المساىمين

 نسبة معينة من ربح المضاربة اإلحتياطات
 أجور إدارة أعمال التأمين بصفة وكيل بأجر أو أجير ---

 ادلرجع نفسو. المصدر:
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 الفرع الثالث: اإلدارة اإلكتوارية
سبثل اإلدارة اإلكتوارية خصوصية تقنية التأمُت الرتباطها الوثيق بالقوانُت اإلحصائية والرياضية 
ونظرية اإلحتماالت، فالنشاط التأميٍت يعتمد بصورة كلية على اخلبَت اإلكتواري الذي ؽلتلك اخلربة يف 

الغ التعويضات وتقدير مبواحتمال حدوث األخطار ومعدل الكارثية رلال حساب أسعار التأمُت 
اعتمادا على الدراسات والبيانات التارؼلية دلعدالت وقوع الكوارث وعلى جداول احلياة والوفيات 

ألي شركة شلا غلعل من نشاط اإلكتواري يف مقدمة األولويات واإلىتمامات اإلسًتاتيجية  ،وغَتىا
  تأمُت.
اليت من شأهنا ربديد كل نية فحسب، و التقيقتصر دور اإلدارة اإلكتوارية يف اجلهود والعمليات  وال

ادلؤشرات التأمينية التقنية وإظلا تسعى جاىدة دلعرفة أي تغيَت قد ػلصل على حساب اإلحتماالت واليت 
حيث ؼلتلف ربديد قيمة القسط التأميٍت إحداث تغيَتات على تلك ادلعدالت،  يكون ذلا األثر على

تتعلق باخلطر وبدرجة جسامتو، فكفاءة اإلدارة اإلكتوارية من مستأمن آلخر تبعا دلعايَت وقواعد زلددة 
عملية ة على كفاءة اخلبَت اإلكتواري يف القيام دبهامو التقنية باإلضافة إذل دوره يف تتوقف بدرجة كبَت 

                                                                                                                             . توظيف الفائض من األقساطالتنبؤ بتكاليف الشركة ومعدل عائد 
 

 : تعريف اإلكتواريأوال
وىو الموظف الرسمي المكلف بكتابة  Actuarius يرجع أصل كلمة إكتواري إذل " اللفظة الالتينية

 .acta) ("1 المحاضر
ىو مفكر متعدد ادلواصفات "  اإلكتواريوحسب تعريف اجلمعية الدولية لإلكتواريُت، فإن 

اإلسًتاتيجية متمرس يف النظريات والتطبيقات يف علوم الرياضيات واإلحصاءات، واإلقتصاد وحساب 
لًقب اإلكتواري بادلهندس ادلارل ومهندس الرياضيات اإلجتماعية ألن وياإلحتماالت والعلوم ادلالية. 

وصفات عمل يستعملها للتوجو ضلو تنوع متنامي من  تركيبتو الفريدة اليت يتحلى هبا من ربليل
 . 2التحديات ادلالية واإلجتماعية يف العادل كلو "

 ثانيا: أىمية اإلدارة اإلكتوارية في شركة التأمين التشاركي
إذا كان النشاط اإلكتواري يف شركات التأمُت التجاري يف مقدمة األولويات واإلىتمامات 

األعلية يف اجملال التقٍت، فإن خربة اإلكتواري يف إدارة العمل التقٍت يف  كبَت مناإلسًتاتيجية وعلى قدر  
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من بالنظر إذل ضرورة اإلستفادة التقنية  ،تقل أعلية  عن مثيلو التقليدي شركات التأمُت التشاركي ال
 اخلربات اإلكتوارية لتحسُت كفاءة العمل التأميٍت التشاركي.

 تثمارية: اإلدارة اإلسثالثالمطلب ال
أين تكون السياسات اإلستثمارية ادلطبقة غَت مقتصرة على رلاالت خبالف الشركات التقليدية للتأمُت    

، فإذا كان الغرب زلددة، فإن النموذج اإلسالمي للتأمُت يشًتط شرعية العمل اإلستثماري أو التوظيفي
حرج من اإلستفادة من ىذه  واجتماعية، فالألسباب اقتصادية  -كفكرة رأمسالية حبتة-طوروا التأمُت 

ة غَت عقالنية دلنظومتهم التجربة من منطلق دورىا اإلغلايب يف التنمية اإلقتصادية دوظلا انسياق أو تبعي
 ، ومنطلقاهتم ادلالية الربوية يف ربقيق التنمية.الفكرية

 سنتطرق ضمن ىذا ادلطلب إذل الفروع التالية:
 ومجاالت اإلستثمارأوجو  الفرع األول: -
 الفرع الثاني: ضوابط اإلستثمار -
 الفرع الثالث: استثمار أموال التأمين في شركات التأمين التشاركي -

 
 أوجو ومجاالت اإلستثمار الفرع األول:

تطوير شركات التأمُت اإلسالمي من صورتو البسيطة  يبقى من الضروري، من ادلنطلق الفكري السابق
، بعيدة عن التطبيقات اإلستثمارية احملرمة  ادلنطلقة من الفلسفة الرأمسالية مؤسسيةفكرة استثمارية إذل 

( يف التنمية اإلقتصادية من خالل صور عديدة ادلؤسسي )شركة التأمُت التشاركيحيث يسهم ىذا ادلستثمر 
 نوجزىا فيما يلي:

 ن مصادر سبويلية المن أدوات التمويل دبا توفره متشكل شركات التأمُت التشاركي أداة مهمة  .1
يستهان بشأهنا تقدم دلشاريع استثمارية على أوجو عديدة وادلتأتية من ذبميع ادلدخرات ادلالية اليت 

 ىي يف األصل رلموع األقساط احملصلة من ادلستأمنُت.
ادلساعلة الفعالة لشركات التأمُت التشاركي يف تقدمي فرص تشغيلية ومن مث التخفيف من عبء  .2

قومي ومشكل اجتماعي تعاين منو حىت الدول ادلتقدمة وىو مشكل اقتصاد  ثقيل على أي
 البطالة وتبعاهتا.

توفَت األمن الصناعي وادلارل للمشاريع التنموية من خالل تعويضها وإعادة تشكيل رأمساذلا عند  .3
 تعرضها لألخطار.
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 الفرع الثاني: ضوابط اإلستثمار 
محلة وثائق التأمُت وادلساعلُت فيما ؼلص إدارة اإلستثمار بأهنا العالقة بُت مجهور الفقهاء  إذا كًيف

يشًتط حيث معينة،  بأن تراعي شروطاألنشطة اإلستثمارية عالقة مضاربة؛ فإن ذلك يلزمها عند قيامها با
 :1الضوابط التاليةالعمل اإلستثماري يف شركات التأمُت التشاركي 

وز االستثمار يف صناعة تستثمر يف احملرمات فال غل ة فالستثمر يف وجوه االستثمار ادلشروعأن ن .1
يف ادلساعلة يف الشركات غَت أو ات غَت ادلشروعة يف الفواحش وال يف ادلضارب أوزلرمة كاخلمر 

 ؛ادلشروعة كالبنوك الربوية
ضرورة بقائها يف دائرة ادلشروعية، أن تراعي قضية جوىرية عند قيامها باألعمال اإلستثمارية وىي  .2

يستدعي ضرورة وجود ىيئة  وال القمار وال الغرر وغَتىا من احملرمات، وىذا ما امل بالرباتعت فال
 زبرج من اإلطار الشرعي. رقابة شرعية تدقق كافة أعماذلا وأنشطتها حىت ال

 اهعل أكربيكون  أنيف عملها وىو اجلانب التكافلي التعاوين ال  األصلياجلانب ربرص على  أن  .3
عملية التنمية يتقدم ويرتقي ويسهم يف  أنذلذا  أردنا إذاح إذل الربااللتفات  أعليةمع  األرباحربقيق 

الناس  أموال أكل إذل  تعامالهتا وأن ال تلجأيف اإلسالمية اآلدابولكن مع مراعاة  ،االقتصادية
 ؛بالباطل

 أساليببرسالة ىذه الشركات ادللتزمُت و القيام بتدريبهم على ادلؤمنُت  ضرورة اختيار ادلوظفُت  .4
 .قيات احلميدةاألخالدلهنة العالية مع العلم الشرعي و ا باالعمل احلديثة ليتمتعو 

 
 التشاركياستثمار أموال التأمين في شركات التأمين الفرع الثالث: 

وادلتمثل يف  –من منظور اقتصادي  -شركات التأمُت اإلسالمية إن الدور اإلسًتاتيجي الذي تقوم بو 
باإلضافة إذل قيامها واستثمارىا، من قبل ادلستأمنُت  ادلدفوعةاألقساط  ادلدخرات ادلالية ادلتأتية من تعبئة

باستثمار أموال ادلساعلُت وربصل الشركة على األرباح احملققة من استثمار أموال ادلساعلُت باإلضافة إذل 
شتمل على  شريطةجر ا أو كيال بأدلستأمنُت بصفتها مضاربحصتها من استثمار أموال ا

 
ذبنب االستثمار ادل

احلكومية األجنبية والسندات ادلصدرة من شركات زللية  السندات احلكومية والسندات  مثل الربا احملرم شرعا
 :2ستثمار التاليةأو أجنبية، وبالتزامها بضوابط اإل
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أمُت اإلسالمية حبيث تكون مجيع استثمارات شركات التلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية اإل .1
 ؛بالطرق ادلشروعة

 ؛لتشريعات اخلاصة بشركات التأمُتاإللتزام بالقوانُت واألنظمة وا .2
اإللتزام بادلعايَت اخلاصة بشركات التأمُت اإلسالمية الصادرة عن ىيئة احملاسبة وادلراجعة  .3

  ؛باالستثمارللمؤسسات ادلالية اإلسالمية اخلاصة 
 ؛اإللتزام بالنظام األساسي اخلاص بكل شركة فيما يتعلق باالستثمار .4
ستثمار اليت يرى فلكل رللس فلسفت و  اخلاصة يف اإلالتقيد بقرارات وتعليمات رلالس اإلدارة ،  .5

 أهنا ربقق مصلحة الشركة.
 :1مُت اإلسالمية فهيادلخصصة لالستثمار يف شركات التأ أما بالنسبة لألموال

 ؛ستثمار من أموال ادلساعلُتسلصص اإل - أ
 ؛ستثمار من أموال محلة الوثائقسلصص اإل - ب
 .الميةستثمار من أموال شركات إعادة التأمُت احملتجزة لدى شركات التأمُت اإلسـسلصص اإل - ت

 :2مُت اإلسالمي باالستثمار وفق الطرق التاليةوتقوم شركات التأ
ق توجيهات من خالل شراء وبيع األسهم وفستثمار ادلباشر يف األسواق ادلالية اإل .1

 ؛ىيئات الرقابة الشرعية
ستثمار ادلباشر من خالل ادلتاجرة بالعمالت حيث يتم ربديد نسبة من األموال اإل .2

 ؛لالستثمار بالعمالت الصعبة كالدوالر وفق أحكام عقد الصرف   ادلخصصة 
أحكام ع ْقد ادلضاربة حبيث ستثمار غَت ادلباشر من خالل ادلصارف اإلسالمية وفق اإل .3

تكون الشركة الطرف صاحب ادلال ويكون ادلصرف اإلسالمي الطرف ادلضارب، 
 والربح بينهما حسب اإلتفاق.
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 : حوكمة شركات التأمين التشاركيرابعالمطلب ال

بعض الشركات لقد تزايد اإلىتمام يف السنوات األخَتة دبوضوع حوكمة الشركات خاصة بعد اهنيار 
ترتب عنها من حدوث أزمة ثقة عادلية يف القوائم ادلالية للشركات بسبب غياب الشفافية  الكربى العادلية وما

، وتفاديا حلدوث أزمات مالية أخرى فقد تبنت معظم الدول وادلنظمات العادلية مفهوم ادلارل واإلفصاح
ألداء من خالل نظام احلوكمة الذي يهدف إذل محاية احلوكمة وزلاربة الفساد اإلداري وادلارل ورفع مستوى ا

محلة األسهم وادلساواة بينهم وربقيق العدالة وإشراكهم يف ازباذ القرارات وتوفَت ادلعلومات الكافية بشفافية 
 أكرب وعلى حقيقتها.

كما أن مفهوم احلوكمة يكتسي أعلية بالغة يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بشكل عام، ومؤسسات 
دلا تتضمنو ىذه األخَتة من عالقات مالية مركبة وصيغ إدارية معقدة،  التأمُت التشاركي على وجو اخلصوص 

كوهنا زبتلف اختالفا جذريا عن ادلؤسسات التأمينية التقليدية بوجود ىيئتُت منظمتُت علا رللس إدارة 
إدارة الشركة وادلساعلون وادلشًتكون  الشركة وىيئة الرقابة الشرعية، وبالنظر لوجود عدة أطراف يف الشركة ىم

من خالل ربديد ادلسؤوليات ادلنوطة دبجلس اإلدارة ومحاية حقوق الطرفُت الرئيسيُت يف إنشاء شركات 
 .ومحلة وثائق التأمُتالتأمُت التشاركي وعلا: محلة األسهم 

 وبشيء من التفصيل، سنبحث ىذا ادلطلب من خالل العناصر التالية:
 الحوكمة ومعيار مجلس الخدمات المالية اإلسالمية الفرع األول: -
الفرع الثاني: الحوكمة والمعايير الشرعية الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة  -

 للمؤسسات المالية اإلسالمية
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  اإلسالميةالفرع األول: الحوكمة ومعيار مجلس الخدمات المالية 

التكافلي ىو ضرورة تطبيق قواعد ومتطلبات حوكمة  لعل أكرب ربًد يواجو العمل ادلؤسسي للتأمُت
الشركات الصادرة عن رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية وىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية 

 اإلسالمية، واجلهات الرقابية ذات الصلة يف كل بلد، وإصدار اللوائح الداخلية اليت ربقق ذلك.
  وفيما يلي من نقاط بيان لذلك:

 تعريف الحوكمة وأىدافهاأوال: 
ربقق أفضل محاية وتوازن بُت مصاحل   اليترلموعة القواعد والنظم واإلجراءات "قصد باحلوكمة ي  

 ."1إدارة الشركة من ناحية ومحلة األسهم وأصحاب ادلصاحل من ناحية أخرى
متكامل من القوانُت أما عن احلوكمة يف شركات التأمُت التشاركي فيمكن تعريفها بأهنا:" إطار 

واألنظمة وادلعايَت اليت تنظم نشاط شركات التأمُت التعاوين وتساعد على رقابتها دبا ػلقق أىداف أصحاب 
 .2ادلصاحل ويزيل التعارض بينها وذلك وفق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية"

ربقيق  وبالتارلالشركة، وهتدف قواعد احلوكمة إذل ربقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة 
غَت  يفاحلماية للمساعلُت ومحلة الوثائق مجيعا مع مراعاة مصاحل العمل والعمال واحلد من استغالل السلطة 

تنمية االستثمار وتشجيع تدفقو وتنمية ادلدخرات وتعظيم الرحبية وإتاحة فرص  إذلادلصلحة العامة دبا يؤدى 
 عمل جديدة. 

كما أن ىذه القواعد تؤكد على أعلية االلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء 
ووجود ىياكل إدارية سبكن من زلاسبة اإلدارة أمام ادلساعلُت مع تكوين جلنة مراجعة من غَت أعضاء  ادلارل

 . قابة مستقلة على التنفيذلتحقيق ر رللس اإلدارة التنفيذية تكون ذلا مهام واختصاصات وصالحيات عديدة 
عن كل من منظمة  احلوكمة الصادرة مبادئماليزيا  يفلقد تبٌت رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية 

ووثيقة جلنة بازل حول "تعزيز احلوكمة يف ادلنظمات ادلصرفية"  (OECD) قتصادي والتنميةرللس التعاون اإل
ذباه  اإلسالميةادلؤسسة ادلالية  إدارةتلتزم هبا  أنغلب  اليت اإلرشادية ادلبادئعليهما رلموعة من  وبٍت

 ادلصاحل. أصحاب

                                                 
1
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 ادلبادئ) ـ، ربت ما يسمى بـ2006وأصدر معيارا حلوكمة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية يف ديسمرب 
 (.إسالميةتقدم خدمات مالية  اليتاإلرشادية لضوابط إدارة ادلؤسسات 

 ادلبادئإما أن تؤكد التزامها بنصوص ىذه  اإلسالميةىذا ادلعيار ادلؤسسات ادلالية  ألزموقد 
 .ادلبادئادلصاحل عن أسباب عدم التزامها هبذه  ألصحابأو تعطى شرحا واضحا  اإلرشادية
 :1وتتمثل أىم خصائص ودعائم حوكمة شركات التأمُت التشاركي يف 

التأمُت التشاركي غلب اإللتزام دببادئ عند وضع إطار حوكمة شركات  : المشروعية .1
 وأحكام الشريعة اإلسالمية.

: غلب اتباع السلوك األخالقي الصحيح وفق ميثاق القيم واألخالقيات اإلنضباط .2
 ادلهنية.

: دبعٌت أن يتم اإلفصاح عن ادلعلومات الالزمة لكل األطراف دبا يساعد الشفافية .3
 تلك األطراف. على رقابة األنشطة ويعمل على تلبية حاجات

: أي ضمان عدم وجود تأثَتات على اإلدارة أو اجلهات الرقابية يف أداء اإلستقاللية .4
 دورىا.

 ذات العالقة بالشركة.سلتلف األطراف : وتعٍت احًتام حقوق العدالة .5
  وتعٍت مسؤولية رللس اإلدارة أمام مجيع األطراف ذات  :المسؤولية والمساءلة .6

التشاركي ومنها ادلسؤولية اإلجتماعية والبيئية واألخالقية، ادلصلحة يف شركة التأمُت 
وقابلية  اإلدارة للمساءلة عن نتائج أعماذلا، وربط مدى الوفاء هبا بنظام فعال للثواب 

 والعقاب وتطبيقو على اجلميع.
ية جعة للمؤسسات المالالحوكمة والمعايير الشرعية الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراالفرع الثاني: 

 اإلسالمية 
منظمة دولية مستقلة تأسست عام  اإلسالميةإن ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية 

ومعايَت الضبط وادلعايَت الشرعية  واألخالقياتتقوم بإصدار معايَت احملاسبة وادلراجعة ، حيث م1991
موزعة على   ،م2006معيارا حىت هناية  68فقد مت اعتماد  اإلسالمية،ادلختصة بالصناعة ادلصرفية وادلالية 

 :2التارلالنحو 
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 معايَت للمراجعة  5 -معيارا زلاسبيا                 25  -        
 لألخالقيات معيارين    -معايَت للضبط                  6   -        
 الدراسة(.معيار ربت  24 شرعيا )خبالفمعيارا  30  -        

عدد من ادلؤسسات ادلالية  يفواسع ومطبقة حاليا  وإقليمي دورلىذه ادلعايَت بقبول  ىوربض
دول أخرى مثل اسًتاليا  يفولبنان وقطر والسودان وسوريا ويسًتشد هبا  واألردندولة البحرين  يف اإلسالمية

 .  إفريقياواندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب 
إصدار ىذه ادلعايَت وكلها  يفالسبق  اإلسالميةراجعة للمؤسسات ادلالية وكان ذليئة احملاسبة وادل

التعامل  يفادلؤسسة ادلالية اإلسالمية على الشفافية والعدل  إدارةوربث  واإلفصاحخانة العرض  يفتصب 
ومعايَت حوكمة  دببادئبو ادلؤسسات الدولية ادلهتمة  تنادي أموال الناس بالباطل، وىو ماوعدم أكل 

 الشركات. 
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 ثالثال ملخـص الفصـل
، يف ختام ىذا الفصل وشلا قد سلف ذكره من مضامُت وأبعاد لإلقتصاد التأميٍت التشاركي

 فقد مت التوصل إذل النتائج التالية:
 فيما يتعلق باإلطار التنموي واإلقتصاديأوال: 
قتصاديات احلديثة اليت تقدم دعما الثالثة من ركائز اإلركيزة التشاركي الصناعة التأمُت أصبحت  .1

وذلك ا نسميو بنموذج الطائر اإلسالمي، م يف أو اسًتاتيجيا لكفاءة منظومة اإلقتصاد اإلسالمي
فقد بقيت ادلؤسسات  قطاع التأمُت(، /قطاع االستثمار /خالل بناء ىذه الركيزة )القطاع ادلصريف

إلسالمية مفتقدة للعديد من ادلنتجات التأمينية اليت من شأهنا تغطية األخطار ادلعرفية واإلستثمارية ا
 اليت قد تصيب أعماذلا وأنشطتها ادلالية واالستثمارية.

تلعب شركات التأمُت التشاركي دورا تنمويا بالغ األعلية على الصعيد اإلجتماعي والصناعي  .2
التأمينية اليت تعمل على تشجيع وذبديد والزراعي، وادلتمثل أساسا يف العديد من التغطيات 

اإلستثمار وزيادة الدخل عن طريق إعادة تشكيل رؤوس األموال ادلنتجة، األمر الذي يعزز إحداث 
 التنمية بقطاعاهتا ادلختلفة الصناعية والزراعية واإلجتماعية.

ري مزدوج تقوم بدور ادخاري واستثما ضمنية ذات وساطة مؤسسات ماليةتعترب شركات التأمُت  .3
غاية يف األعلية اإلقتصادية وادلتمثل يف تعبئة ادلدخرات ادلالية ادلتأتية من ذبميع مبالغ األقساط من 

حيث تعمل  ذلذه ادلدخرات ادلالية، ستثمارياإلالثاين فيتمثل يف الدور  الدور أماادلستأمنُت، 
من أوعية  استثمارية  لية يفشركات التأمُت التشاركي على إعادة توظيف أو استثمار الفوائض ادلا

من شأنو أن ػلرم والذي ، ديـحملرم لصناعة التأمُت التقليشأهنا منافسة احلقل االستثماري الربوي ا
ويفقد سوق التأمُت التقليدي نصيبا معها من األموال أو األقساط وبالتارل اطلفاض يف زلفظتها 

ينتج عنو تطوير ادلؤسسات ادلالية  . وىذا ماماريةادلالية التأمينية ومن مث يف أوعيتها ادلالية االستث
 وتعزيز مسَتة ظلو ادلؤسسات التأمينية اإلسالمية.ة بشكل عام، اإلسالمي

فيما يتعلق بالبعد التنافسي لشركات التأمُت التشاركي فإن اقتحام ميدان ادلنافسة الفعلية مع  .4
 -( )يف احلقل ادلؤسسي ذاتو تشاركيوبُت شركات التأمُت ال ادلؤسسات ادلالية الوضعية وحىت بينها

يتضح جليا من  -من أجل تكريس وترسيخ مبدأ اإللتزام الشرعي يف كافة ادلعامالت اإلقتصادية
خالل اإلجتهادات الفقهية خلرباء التأمُت يف تطوير نظام تأميٍت مركب من عالقات مالية وقانونية 

وأكثر ما يشكل  ،عيار اإلسًتاتيجي ألعمال ادلؤسسات ادلالية اإلسالميةزبرج يف شلارساهتا عن ادل ال
بل يف كثَت من دول العادل  تشاركيدليال عمليا على ىذه ادلنافسة، ىو ظهور وإنشاء شركات تأمُت 
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ضلو اإللتزام يف كليا أو جزئيا التحول  تطبيق اسًتاتيجية بقامت تقليدية التأمُت الشركات بعض  إن
  بأحكام الشريعة اإلسالمية. التأمينيةشلارساهتا 

ومن أجل تقوية ادلركز التنافسي لشركات التأمُت التشاركي واكتساب ادلزايا التنافسية للمنتجات  .5
التأمينية التكافلية مقارنة دبثيالهتا التقليدية ينبغي طرح منتجات تأمينية تلتزم حبق دببادئ ادلعامالت 

ربا والغرر واجلهالة وأكل أموال ادلالية اإلسالمية اليت تنتفي فيها شبهات ربرمي ادلنتجات التقليدية كال
الناس بالباطل وغَتىا من احملظورات، وينبغي كذلك أن تستفيد ىذه الشركات من العصرنة 

للتأمُت منافسة ابتكار منتجات تأمينية تكافلية و ادلوجودة حاليا يف أظلاط وأساليب التسيَت 
اونية هبدف تطوير العمل التأميٍت باع اسًتاتيجيات تسيَتية وتسويقية وتنافسية وتعاتً و  ،التقليدي

من شأنو أن يعكس  والذي التشاركي ورفع أداءه وتعزيز وتثمُت دوره التنموي عن جدارة واستحقاق 
كفاءة وأمثلية العمل ادلارل اإلسالمي بشكل خاص، وصلاعة تطبيق اإلقتصاد اإلسالمي يف كل 

 زمان ومكان على وجو العموم.
 لشرعيفيما يتعلق باإلطار اثانيا: 

يسمى بالتأمُت التكافلي أو  زال ػلتاج إذل ادلزيد من اإلجتهاد  وتنقية ما أسلمة التأمُت ما موضوعإن 
التعاوين من شبهات التحرمي اليت وقع فيها، بل إن التطبيقات احلالية ذلذا األخَت وقعت يف أخطاء وسلالفات 

معو ادلزيد من التمحيص والتدقيق الشرعي  شرعية ذبعلو يتشابو مع قرينو التجاري، األمر الذي استدعى
لنظرية التأمُت التعاوين اليت الزالت ربتاج إذل التنظَت والتأصيل الشرعي على الرغم من احملاوالت البحثية 

وبالنظر دلا لقيتو تطبيقات التأمُت التكافلي   اجلادة واإلجتهادات اجلبارة اليت لقيها تطبيق التأمُت التكافلي.
ت يف ادلفاىيم وادلبادئ اليت انطلق معها وحىت يف أحقية اختالفو وسبييزه عن التأمُت التجاري، من انتقادا

حىت أنو يكاد يكون اإلتفاق منعقدا بُت مجهور الفقهاء على اعتبار التأمُت التعاوين ىو البديل الشرعي 
ت بُت تأييد لشرعية التأمُت لنظَته التقليدي؟؟ ولقد أبدى بعض العلماء والباحثُت رأيهم يف ىذه التساؤال

حىت مع وجود ادلعاوضة يف ىذا العقد التأميٍت وبُت منتقد ومعارض دلسألة شرعيتو وتأكيدىم  شاركيالت
لضرورة االنتباه دلسألة تشابو كلى النوعُت من التأمُت،  فإن من أجازوا التأمُت التعاوين، أكدوا أن الغرر 

اوين جائز شرعا وذلك ألنو عقد مبٍت على التربع وبذلك يغتفر فيو الفاحش الذي يتضمنو عقد التأمُت التع
الغرر، ولكن بعض الفقهاء اعترب عقد التأمُت عقد معاوضة ألنو تربع مشروط دبقابل، وىو التعويض الذي 

اري يف ؼلتلف مع التأمُت التج ػلصل عليو ادلؤمن يف حالة حدوث ادلكروه ادلؤمن من أجلو، وبالتارل ال
 .ات وادلفاسداحملظور 
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 اإلطار اإلداريثالثا: 
أعلية بالغة يف ربقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة  مفهوم الحوكمةيكتسي تطبيق  .1

الشركة، وربقيق احلماية للمساعلُت ومحلة الوثائق مجيعا يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بشكل 
عام، ومؤسسات التأمُت التشاركي على وجو اخلصوص دلا تتضمنو ىذه األخَتة من عالقات 

، كوهنا زبتلف اختالفا جذريا عن ادلؤسسات التأمينية التقليدية مالية مركبة وصيغ إدارية معقدة
بوجود ىيئتُت منظمتُت علا رللس إدارة الشركة وىيئة الرقابة الشرعية، وبالنظر لوجود عدة 
أطراف يف الشركة ىم إدارة الشركة وادلساعلون وادلشًتكون من خالل ربديد ادلسؤوليات ادلنوطة 

الطرفُت الرئيسيُت يف إنشاء شركات التأمُت التشاركي وعلا: محلة  دبجلس اإلدارة ومحاية حقوق
 األسهم ومحلة وثائق التأمُت.

إلدارة أعمال التأمُت التشاركي واليت تكون فيها حقوق ادلشًتكُت  مالئمةإن الصيغة األكثر  .2
وذجي وادلساعلُت نسبيا أقرب للعدالة وعدم التحيز ألية جهة منهما ىي الصيغة ادلختلطة بُت ظل

الوكالة يف إدارة عمليات التأمُت مقابل أجر معلوم، وظلوذج ادلضاربة الستثمار الفوائض ادلالية  
كوهنا  للصندوق التشاركي مقابل حصة مشاعة من الربح احملقق ال حصة من الفائض التأميٍت،

ن وفقا ذلذه الصيغة اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف ما يتعلق بأجر الوكالة الذي يكو 
الصيغة معلوما مسبقا، كما تكون حصة ادلضارب من األرباح معلومة ومشاعة قبل بداية كل 

 سنة مالية كنسبة مئوية. 
يتأسس مشروع التأمُت التشاركي ادلقًتح على فكرة أساسية مفادىا أن التأمُت التعاوين أو  .3

يف مطلق األحوال استثمارا  التكافلي أو اإلسالمي ادلطبق حاليا دبسمياتو عقد تربع انتهى
ومعاوضة مطلقة أو مشتبو فيها الختالف األطراف وتعددىا،  شلا جعلو يقع يف احملرمات اليت 
وقع فيها مثيلو التجاري، بينما لو انقلبت ادلعادلة يف أن يكون التأمُت التشاركي أساسو وبدايتو 

يف اجملاالت الشرعية ليصل  -خاصة يف فروع التأمينات على األشخاص- اريةـاركة استثمـمش
لتغطية ي ستخدم كمورد مارل  خلدمة أغراض التأمُت أو ىذه ادلشاركة إذل مسألة التربع بأرباح

النتفت  ،-كافلية وتعاونيةالذين اشًتكوا استثماريا لتحقيق غايات تأمينية وت- أخطار ادلشًتكُت
   احملظورات وادلفاسد الشرعية عن عقد التأمُت التشاركي.
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 الفصـل الرابـع ديهمت
ة العمل املؤسسي له من عمليات أتمينيمبا يشتمله  لشرعية ألعمال التأمني التشاركيإن املرجعية ا 

وقواعد ( رتاكات ودفع املستحقات التعويضيةاكتتاب وحتصيل اإلشوصيغ استثمارية وأعمال تقنية )
إن ُوجد وغريها من األعمال الفنية،   التأمييناحتساب الفوائض التأمينية ويف املقابل طرق تغطية العجز 

ال املؤسسة يف عالقاهتا واسرتاتيجياهتا وسلوكاهتا التنظيمية كل ذلك يستدعي ابلضرورة ترشيد إدارة أعم
أدى إىل  والتسيريية مبا حيقق هذه املرجعية واإللتزام، كما أن تكريس هذه املرجعية من الناحية العملية

ملمارسة العمل التأميين التشاركي دون أن يتعارض مع اجلهود التنظريية  استحداث مناذج تطبيقية متعددة
 يلية اليت تنسجم مع اهلدف التكافلي التربعي احملض.والتأص

املرجعية الشرعية للعمل املؤسسي التأميين التشاركي تكشف جليا عن أصول الفروقات  هذه وأن
،  واملايل واإلستثماري والتنظيميالبًينة بني منطي العمل التأميين التقليدي والتشاركي على املستوى التقين

رية عرقلة املسعاء ابطل من شأنه عسف وإجحاف وادً س ذلك هو حمض تإن إًدعاء البعض بعكبل 
 اإلسالمية.  التنموية ملؤسسات التأمني
اإلطار التأصيلي التنظريي للتأمني التشاركي وبغية تبيان مدى تكريس وجتسيد  ،ومن هذا املنطلق

والتجلية عصارة  ابإليضاحاليت تتناول  املواليةر إيراد املباحث مع واقع املمارسات الفعلية له، فقد تيسً 
الفكر اإلجتهادي التأميين الذي جيمع بني معىن التكافل والتشارك وبني حتقيق املصاحل اإلستثمارية 

 .تعظيم املكاسب املادية والتنمويةو واإلقتصادية 
 
 

 الصيغ املقرتحة لتطبيق التأمني التشاركي املبحث األول:
 الدور التنموي للتأمني بني النظام التقليدي والنظام التشاركي املبحث الثاين: 

 العمل املؤسسي للتأمني التشاركي: املعوقات واحللول واقع املبحث الثالث: 
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 : الصيغ املقرتحة لتطبيق التأمني التشاركيولاملبحث األ
 

من األفراد على شكل إن الصورة املبًسطة للتأمني التعاوين اليت تقوم على اجتماع عدد معني 
مجعية تعاونية كل  مببلغ حمدد  من املال يدفعه على سبيل التعاون وعلى درء األخطار والنوازل اليت قد 

يهدفون من خالهلا إىل اإلسرتابح أو الكسب املادي البحت، وحىت  حتدث ألحدهم أو لبعضهم واليت ال
تبقية املتأتية من العملية التأمينية التعاونية، بل إهنم يقومون أبي عمل استثماري لفوائضهم املالية امل أهنم ال

ميارسون العمل اإلداري هلذه اجلمعية أبنفسهم، ذلك أن شخصية املؤمن واملستأمن تكون يف هذه احلالة 
 جمتمعة يف طرف واحد وهو املشرتك يف حد ذاته.

يس شركة مسامهة وقد طًُورت هذه الصيغة والشكل البسيط إىل شكل قانوين معاصر وهي أتس
 غري رحبية وغري استثمارية، يكون املشرتكون فيها هم محلة أسهمها وهم أنفسهم القائمون على إدارهتا.

أما عن الصيغة املطبقة حاليا يف كثري من النماذج الدولية لصناعة التأمني اإلسالمي فإهنا ترتكز 
سيا ورسالة الشركة األوىل، بينما يكون على أتسيس شركة مسامهة يكون العمل التأميين فيها مقصدا أسا

العمل اإلستثماري فيها عمال اتبعا ومقصدا اثنواي، ويف هذه الصورة قد تقع بعض املتناقضات حسب 
اهلدف التجاري مع اهلدف التكافلي احملض، وخاصة يف  تصوري، وقد يتعارض هذا النموذج ويتداخل

 شرط التعويض"رع و ـ"التبو  "التربع والربح"ادئ كـمسألة الربح. والتضارب يف بعض املصطلحات واملب
 . "التربع وتوزيع الفائض التأميين"و

 
 وقد مت تناول هذا املبحث ابلدراسة من خالل املطالب التالية:

 
 املطلب األول: الصيغ املطبقة يف شركات التأمني التشاركي ومناقشتها

منوذج التأمني التشاركي وفق إدارة  -الوقفي املطلب الثاين: التأمني التشاركي من خالل اإلستثمار
 -يةالصناديق الوقف

املطلب الثالث: مشروع النموذج اإلقتصادي للتأمني التشاركي وفق صيغة املضاربة ) املضاربة 
 اإلسالمية للتكافل(
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 املطلب األول: الصيغ املطبقة يف شركات التأمني التشاركي ومناقشتها
يف شركات التأمني التشاركي عقدي الوكالة واملضاربة وفقا لعل من أبرز الصيغ املطبقة 

 للتطبيقات التالية:
أ. أن يتوىل إدارة التأمني التشاركي شركة مسامهة، يكون للمسامهني فيها مركز مايل منفصل على وجه 

 احلقيقة عن املركز املايل لعمليات التأمني.
والتشغيلية من جمموع أقساط التأمني، وأن  ب. للشركة املسامهة أن ختصم مجيع املصاريف اإلدارية

تتقاضى أجورًا مقابل إدارهتا لعمليات التأمني بصفتها وكياًل أبجر، وهلا كذلك أن تستثمر أموال املؤمن 
 هلم يف استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرابح تلك االستثمارات بصفتها شريكاً مضارابً.

مجلة الصيغ املستخدمة يف إدارة أعمال التأمني التشاركي وبشيء من التفصيل ميكن استعراض 
 يف اجلدول املوايل: 
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 : الصيغ املطبقة إلدارة أعمال التأمني التشاركي25جدول رقم 
 تطبيق الصيغة يف إدارة أعمال التأمني التشاركي الصيغ

إدارة العمليات التأمينية  
وتوظيف اشرتاكات الصندوق 

 على أساس املضاربة.
 
 

مبقتضى هذه الصيغة، تقوم شركة التأمني بدور املضارب أو املتاجر مبال الغري بينما 
يقوم املشرتكون بدور صاحب املال، حيث يقتسم كل من الطرفني األرابح احملققة 

سب النسبة املتفق عليها، ابإلضافة إىل الناجتة عن استثمار أموال الصندوق  ح
النسبة احملددة بينهما فيما يتعلق ابلفائض الناتج عن عمليات التأمني بصفتها 

 مضارب عن قيامها ابلعمليات التأمينية.
وهذه الصيغة تعكس التجربة املاليزية يف ممارسة التأمني اإلسالمي يف بعض 

 كة الوطنية للتكافل. شركاهتا مثل شركة التكافل املاليزية والشر 
إدارة العمليات التأمينية 
وتوظيف اإلشرتاكات على 

 أساس عقد الوكالة.

تبعا هلذه الصيغة، تقوم شركة التأمني أبعمال التأمني وكذلك العمليات 
 اإلستثمارية بصفتها وكيلة عن هيئة املشرتكني مقابل أجر معلوم.

ية وشركة التكافل التابعة بقت هذه الصيغة من قبل شركة اإلخالص املاليز ط
 لبنك اجلزيرة ابلسعودية. 

إدارة أعمال التأمني من قبل 
إدارة الشركة وفقا لصيغة 
الوكالة أبجر معلوم، واستثمار 
إشرتاكات الصندوق عل 
أساس املضاربة بنسبة معلومة 
من الربح الناتج. )الدمج بني 

 صيغيت الوكالة واملضاربة (

تقوم الشركة إبدارة العمليات التأمينية بصفتها وكيال نيابة عن هيئة املشرتكني 
مقابل أجر حمدد أو نسبة معلومة من اإلشرتاكات املكتتبة يتم حتديدها قبيل 
بداية كل سنة مالية، بينما تقوم الشركة بتوظيف املتوفر من اإلشرتاكات بصفتها 

 مضاراب مقابل حصة مشاعة من الربح الناتج.
  طبقت هذه الصيغة شركة التأمني اإلسالمية ابألردن.ومن أمثلة الشركات اليت

إدارة عمليات التأمني على 
أساس الوكالة بغري أجر 
واستثمار اإلشرتاكات املتوفرة 

 على أساس املضاربة

تتوىل الشركة إدارة مجيع العمليات التأمينية دون أن تتقاضى أجرا على إدارة 
اح من أموال املسامهني ابإلضافة إىل أعمال التأمني، بينما تقوم ابستثمار املت

 اإلشرتاكات بصفتها مضاراب مقابل نسبة معلومة من الربح احملقق.
وجيري التعامل هبذه الصيغة يف بعض شركات التأمني السودانية اليت حتولت إىل 
التعامل بنظام التأمني اإلسالمي متاشيا مع النهج املتبع يف مجهورية السودان 

النظام املايل بشكل عام وشركات التأمني على وجه  الذي يقضي أبسلمة
 اخلصوص.  

: أمحد حممد صباغ، أسس وصيغ التأمني اإلسالمي، حبث مقدم للمؤمتر الثالث للمصارف واملؤسسات املالية املصدر
 .9 -8، ص ص: 2008اإلسالمية، مارس 
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 التالية:وسنتناول بشيء من التفصيل هذه النماذج والصيغ ضمن العناصر 
 الفرع األول: منوذج الوكالة أبجر معلوم ومناقشته -
  الفرع الثاين: منوذج املضاربة ومناقشته -
 الثالث: النموذج املختلط للعالقة بني إدارة الشركة وصندوق التكافل  الفرع  -

 
 الفرع األول: منوذج الوكالة أبجر معلوم ومناقشته

لبعض شركات التأمني اإلسالمية على أساس إن التطبيقات العملية للتأمني التشاركي 
صيغة الوكالة أبجر معني  مبنية على املعايري الشرعية واحملاسبية الصادرة عن هيئة احملاسبة 

 :1للمؤسسات املالية اإلسالمية واليت نفصلها يف النقاط التالية
ية من من اجلائز شرعا أن يشرتك جمموع من الناس أفرادا أو شركات لتكوين حمفظة مال .1

اشرتاكات سنوية متفاوتة املقدار، يدفعوهنا مقسطة أو دفعة واحدة، حسب نوع اخلطر 
املؤمن ضده ومدته، شريطة أن يُدفع هذا اإلشرتاك على سبيل التربع والتعاون وانتفاع أحد 
املشرتكني املتضررين مببلغ التعويض بشروط متفق عليها مسبقا، حيث تنشأ ومبقتضى هذا 

ة اعتبارية مستقلة حتت إدارة شركة مرخصة قانونيا خاضعة لرقابة وحتت إمرة اجملموع شخصي
 جهات رمسية.

وأجاز الشرع كذلك أن ُتدير العمليات التأمينية شركة أتمني إسالمية مسامهة نيابة عن  .2
هيئة املشرتكني أو مبعىن أدق وكالة عنهم مقابل أجر حمدد بنسبة من قيمة اإلشرتاكات، حيث 

 رة الشركة للقيام ابملهام التالية: تُفًوض إدا
 حتديد شروط وطبيعة األخطار احملتمل حدوثها للمشرتك؛ -أ

 التفاوض مع كل مشرتك حول الشروط وقيمة اإلشرتاكات ومدهتا؛ -ب
 متثيل جمموع املشرتكني أمام أفرادهم؛ -ت
 وضع مستوايت التعويضات ابلتفاوض مع املشرتك؛ -ث
ابلتغطية التأمينية لكل مشرتك والعموالت والرسوم حتديد وحتصيل مجيع املصاريف املتعلقة  -ج

 والتكاليف التسويقية وغريها من أموال احملفظة أو الصندوق؛

                                                 
نموذج عقد الوكالة لحصة من الفائض التأميني الصافي، بحث مقدم لملتقى  -عمر زهير حافظ، التأمين التعاوني 1

 .12التأمين التعاوني، مرجع سابق،  ص: 
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أجازها الشرع أو  تنظيم العقود واإلتفاقيات مع معيد التأمني )جتاراي كان عند الضرورة اليت -ح
 ؛معيدا تعاونيا(

عن إيراداهتا ونفقاهتا   بدقة واإلفصاحإصدار التقارير املالية الالزمة لتوضيح املركز املايل  -خ
 ؛احلقيقية

توظيف الفوائض املالية للمحفظة التأمينية مقابل حصة مضاربة شائعة أو أجر وكالة  -د
   حسب الصيغة اإلدارية املعمول هبا.

وتفصيال وتبياان ملا سبق ذكره، ميكن توضيح عمل شركات التأمني التشاركية وفقا هلذه 
 لتايل:الصيغة يف املخطط ا

 : إدارة التأمني التشاركي على أساس صيغة الوكالة01شكل رقم 
 
 

 الفائض التأميين وعوائد االستثمار
 تاالتعويض

 
                                                                  

                                             املصاريف اإلدارية   ( ةالقرض احلسن )عند احلاج                               
                                                                                               

                                          األجر املعلوم                                       
 ( االشرتاكات من)نسبة مئوية                                    

 
                 

 
 

يمنية: الواقع وحتدايت مؤمتر املصارف اإلسالمية ال ،06: صاحل أمحد بدار، التأمني التكافلي اإلسالمي، ص: املصدر
املوقع  يف ، 2010املستقبل، مارس 

 www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D223.docاإللكرتوين

 

 االشتراكات

 عوائد استثمار

 االشتراكات

 عوائد استثمار

 رأس المال

 نصندوق المؤم  

)رأس مال 

 (المساهمين

      صندوق حملة 

 التكافل وثائق

 االشتراكات () 

 حملة الوثائق

 ن(ركوت)المش
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أبجر معلوم جائزة شرعا من حيث أصل إن إدارة أعمال التأمني على أساس الوكالة 
املعاملة، لكن يف واقع املمارسات العملية هلذه الصيغة تواجه العديد من الصعوابت والعقبات 

 :1أمهها
عدم وجود حمفزات كافية للشركة يف إدارة أعمال التأمني أبعلى مستوى من الكفاءة،   -

ن قبل اإلدارة مع احتمالية ابستثناء أجر الوكيل الذي خيضع حتديده لتقدير مسبق م
كة التأمني بسبب ارتفاع املغاالة يف قيمته، وهذا ما ينعكس سلبا على املالءة املالية لشر 

 ؛التكاليف
بغية حتقيق هامش أكرب من الربح، قد تلجأ بعض الشركات إىل ختفيض املصاريف  -

با على أداء سلاإلدارية والتشغيلية اليت ختصمها من أجر الوكالة والذي قد ينعكس 
 ؛احملفظة التأمينية

يف حالة تراكم الديون على احملفظة التأمينية للمشرتكني فيستحيل بذلك الرجوع    -
 ؛وخروجهم يف سوق التأمني اإلسالميعلى املشرتكني بسبب تغريهم ودخوهلم 

ليس يف كل احلاالت ميكن للمشرتكني التعهد بسداد العجز احملتمل حتققه، وذلك  -
 ؛ركتهم يف الصندوق وحتركهم الدائمباب منها عدم استمرارية مشالعدة أس

إن توزيع الفائض على املشرتكني له األثر على آلية حتديد قيم اإلشرتاكات والذي  -
 ميكن أن يؤدي إىل اإلخالل بقوى السوق التنافسية.

سبق من أسس إلجازة التأمني اإلسالمي على  على ما بناء بعض الباحثنيوقد أضاف 
أساس الوكالة منوذجا حيتفظ ابألسس السالفة الذكر مع اقرتاح منوذج الوكالة حبصة من الفائض 
التأميين الصايف كتصور بديل لنموذج الوكالة أبجر معلوم قياسا على إجازة العلماء عقد اإلجارة 

يعترب  والذيأو ما يعرف بنموذج الوكالة املعدلة.  حبصة من الناتج املعروف يف الفقه اإلسالمي
رآه الدكتور للشركات لتحسني كفاءة اإلدارة وحتقيق أكرب عائد ما دام أجر  حافزا حسب ما

 حسب ما يوضحه الشكل املوايل: ،ط بتحقيق فائض أتميين أعلىالوكيل مرتب
 
 

 

                                                 
 .12عمر زهير حافظ، مرجع سابق، ص:  1
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 : تطبيق صيغة الوكالة املعدلة  يف شركات التأمني التشاركي02 شكل رقم

 
اإليداعي لشركات التكافل وأثره على الفائض التأميني، بحث مقدم للندوة : يونس صوالحي، اإلطار المصدر

العلمية بعنوان مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين األسس النظرية والتجربة  التطبيقية، ، كلية 
 .07ص: ، 2011العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، أفريل 

 

من مثرة جهد فريق حبثي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية وقد كان 
أن اقرتحوا منتج التكافل على أساس الوديعة الذي ال يزال يف حاجة إىل حبث وتطوير، والذي 

 :1يقوم على العالقات التعاقدية التالية
ام ابلتربع أو النهد أو تتأسس عملية املشاركة يف الصندوق التشاركي على أساس اإللتز  .1

 الشركة التعاونية، حيث يكون للصندوق الشخصية اإلعتبارية؛
تقوم العالقة التعاقدية فيما يتعلق أبموال الصندوق فيما عدا التعويضات وأجر الوكالة  .2

على أساس الوديعة املقيدة املضمونة، ذلك أن الوديعة يف هذه احلالة تشبه احلساب 
 الشخصية اإلعتبارية للصندوق؛املصريف املشرتك حبكم 

                                                 
للملتقى الثالث للتأمين التعاوني، محمد أكرم الل الدين، السعيد بوهراوة، تجربة التأمين التعاوني الماليزية، بحث مقدم  1

 .308، ص: 2011الرياض، 
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عدم مطالبة املشرتكني حبصة أو نصيب من عائد اإلستثمارات احملقق يف شركات التكافل،   .3
 كما أهنم لن يكونوا مسؤولني عن أية خسارة قد تتعرض هلا الشركة؛

يعود الفائض التأميين أبكمله إىل املشرتكني، إال إذا ألزمت لوائح البنك املركزي ختصيص  .4
 طات، أو املشاركة يف إعادة التكافل.إحتيا

 والشكل املوايل يلخص األسس التعاقدية واملالية لنموذج الوديعة املقرتح:
 : تطبيق منوذج الوديعة يف شركات التأمني التكافلي03شكل رقم 

 

 
الدولية "مؤسسات  حبث مقدم للندوة  التأمين التكافلي وا عادة التأمين على أساس الوديعة،  ، ،: السعيد بوهراوةاملصدر

التأمني التكافلي وشركات التأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، 
 .10: ، ص2011جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 الفرع الثاين: منوذج املضاربة ومناقشته
 

ارة العمليات التأمينية واستثمار أقساط التأمني على أساس يتأسس هذا النموذج على إد
وقشت هذه الصيغة املضاربة، فإدارة الشركة هي املضاربة واملشرتكون هم أصحاب املال، وقد نُ 

حتقق العدالة بني املسامهني واملستأمنني  تتفق مع طبيعة املضاربة والفائض التأميين وال على أهنا ال
 :1لألسباب التالية

تعترب املبالغ املالية املستثمرة من أقساط التأمني جمهولة وغري معلومة فيمكن أن  .1
تنخفض قيمتها بسبب دفع التعويضات، أو ترتفع عندما يتم حتصيل 
اإلشرتاكات من املشرتكني اجلدد، األمر الذي من شأنه التأثري على صحة 

 لة رأس املال املسثمر. تصح مع جها العالقة التعاقدية بني طريف املضاربة ألهنا ال
يرتتب على تطبيق صيغة املضاربة يف حالة إدارة أعمال التأمني استحقاق الشركة  .2

حلصة من الفائض التأميين كحصة للمضارب حتت مسمى أرابح استثمار وإدارة 
أموال وأعمال التأمني ويف ذلك خمالفة شرعية ألن الفائض التأميين حق خالص 

 فقط. للمستأمنني أو املشرتكني
قد يؤدي إدارة أعمال التأمني واستثمار األموال على أساس املضاربة إىل اخللط  .3

بني أموال املسامهني واملشرتكني وبني مسألة تغطية املصاريف والنفقات بني 
 احلسابني.

واملخطط التايل يوضح بدقة العالقات التعاقدية بني املسامهني واملشرتكني على أساس 

 صيغة املضاربة: 

                                                 
 .09أحمد محمد صباغ، المرجع السابق، ص:  1
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اربةتأمني التشاركي على أساس املضإدارة أعمال ال :04رقم  شكل

 .09يونس صواحلي، مرجع سابق، ص:  املصدر:

 الثالث: النموذج املختلط للعالقة بني إدارة الشركة وصندوق التكافل  الفرع 
ا كان لكًل من مناذج الوكالة واملضاربة والوقف 

ً
عيوب على املستوى النقائص و ال بعضمل
انتقادات بًناءة، فإن  وابلنظر ملا لقيته تطبيقات التأمني التشاركي وفقا للصيغ السابقة من التطبيقي،

خرباء التأمني اإلسالمي اقرتحوا النموذج املختلط أو اهلجني وفضلوا استخدامه على النماذج األخرى ملا 
تطبيقات املعاصرة والذي ُوجد فيه من مزااي وحماسن عملية وحمفزة مما جعله النموذج األكثر شيوعا يف ال

 حظي ابلقبول واإلستحسان على املستوى الدويل واإلقليمي.
 واجلدول املوايل يوضح جليا منط اإلدارة مدجما ابلصيغتني معا:
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   : إدارة التأمني التشاركي وفق النموذج املختلط26جدول رقم 
 

، ملتقى -املشاكل واحللول  –انصر عبد احلميد، النموذج املختلط للعالقة بني إدارة الشركة وصناديق التكافل  املصدر:
 .11، ص: 2010التأمني التعاوين، الرايض، أكتوبر

 
 
 
 

التأمينية على أساس الوكالة أبجر واآلخر الستثمار عقدين منفصلني، أحدمها متعلق إبدارة العمليات  األساس التعاقدي
 ألموال صناديق التكافل وفقا لنموذج املضاربة بنسبة مشاعة من الربح اإلستثماري.

مستحقات إدارة 
 التكافل

  نسبة معينة حيددها جملس إدارة شركة التكافل ختصم من اإلشرتاكات عند حتصيلها وتسمى
 رسوم أو مصاريف الوكالة.

 علومة من أرابح استثمار األموال يف هناية الدورة املالية كمضارب.نسبة م 
  حافز تشجيعي كنسبة من الفائض إذا كانت عمليات اإلستثمار حمققة ألرابح فعلية أكثر مما هو

 متوقع ومبوافقة اهليئة الشرعية. 
طرق خصم مصاريف 

 الوكالة
صلة أو من هذه األخرية بعد خصم اشرتاكات ميكن خصم رسوم الوكالة كنسبة مئوية من اإلشرتاكات احمل

 اإلعادة على أن تكون النسبة املئوية أعلى من النسبة املخصومة من إمجايل األقساط.
املصاريف اليت 

يتحملها صندوق 
 التكافل

 مصاريف إعادة التكافل واإلحتياطات التقنية املختلفة ومبالغ التعويضات واملصاريف التسويقية وحنوها.

يف اليت املصار 
يتحملها مدير 

 التكافل

 يتحمل املدير مجيع املصاريف اإلدارية خصما من رسوم الوكالة وما يتبقى يعترب رحبا ملدير التكافل.

 احلصول على دخل اثبت ) أجر الوكالة(. املزااي
 واملشاركة يف نسبة من عوائد اإلستثمارات ) كربح للمضاربة (.

 املستوى العاملي.شيوع تطبيق ا النموذج على 
 إلزامية تطبيق هذا النموذج من قبل دوليت ماليزاي والبحرين.

 اإلستفادة من اخلبري اإلكتواري للشركة لتحديد رسوم الوكالة واملصاريف.
 التخوف من عدم حتقيق العدالة يف حساب نسبة رسوم الوكالة واليت ختصم من اإلشرتاكات. العيوب
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 األسس العملية للنموذج املختلط  أوال:
اليت تربط أطراف  ميثل هذا النموذج مجع عملي بني منوذجي املضاربة والوكالة حبكم العالقات

التعاقد التشاركي وخاصة الصندوق التشاركي إبدارة الشركة ، من خالل تقدمي مدير التكافل للخدمات 
، ابإلضافة إىل استثمار اإلدارية )الفنية، التسويقية واملالية( لصناديق التكافل على سبيل الوكالة أبجر

 بنسبة مشاعة أو معلومة من الربح الناتج.الفوائض املالية كمضارب وفق صيغة املضاربة الشرعية 
 وتتمثل أهم أطراف التعاقد يف النموذج املختلط يف:

 شركة اإلدارة )مدير التكافل( .1
فنية  -يُناط إبدارة شركة التكافل عدة مهام إدارية وتنظيمية وتكوين مهارات وكفاءات مهنية 

ميم صناديق التكافل املختلفة أو احملفظة إلدارة أعمال التأمني التشاركي كما تقوم بتص -وتسويقية
 : 1التكافلية أو التشاركية كما يلي

 حتديد األخطار املغطاة يف كل صندوق. -أ
 حتديد شروط واستثناءات التغطية التأمينية لكل صندوق. -ب
إعداد دراسات إعادة التأمني وعقد اإلتفاقيات املناسبة لكل صندوق حسب طبيعة  -ت

 اخلطر.
 التغطية ونسب العموالت ملندويب املبيعات والوسطاء والوكالء.حتديد أسعار  -ث
 تصميم برانمج التعويضات. -ج
إعداد احلمالت الرتوجيية لصناديق التكافل وانتهاج سياسات دعاية وبرامج حتسيسية  -ح

وتوعوية من أجل أستقطاب أكرب عدد ممكن من املشرتكني الذين يتعرضون لألخطار 
 املغطاة من قبل الشركة.

 
 

                                                 
  حيث تحسب رسوم الوكالة التي هي عبارة عن مجموع المصاريف التي تحتاجها العمليات اإلدارية بكفاءة وعلى أكمل

أقساط إعادة التأمين وأو أية مصاريف تتعلق  وجه ويدخل ضمنها نسبة ربح معقولة وال يدخل ضمن رسوم الوكالة
بالتعويضات وأيضا األصول الثابتة ويكون حساب رسوم الوكالة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المحصلة أو من 
األقساط المحصلة بعد خصم أقساط إعادة التكافل على أن تكون النسبة المئوية أعلى من النسبة المخصومة من إجمالي 

 ذلك بعد تحديد توقعات المصاريف واألقساط  أو تكون كأجر المثل المتعارف عليه.األقساط و 

 .13المرجع نفسه،  ص:   1
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 صناديق التكافل .2 
وهي عبارة عن اهليئة اليت متثل املشرتكني واليت تكون هلا ذمة مالية مستقلة متتلك أموال التربع 
املعًلقة أو امللزمة ابلتغطية التأمينية ضد أخطار معينة  لصاحل محلة الواثئق، حيث أن وجود هذه 

على اعتبار أن املشرتك يتربع  شرعا الصناديق يعد من املتطلبات التنظيمية لشرعنة أو صحة التأمني
ابإلشرتاكات وخترج من ذمته املالية ليس لصاحل إدارة الشركة بل إىل صندوق تشاركي تكافلي ميتلكه 

 مجيع أعضاء التشارك دون استثناء حىت تنتفي صفة املعاوضة املالية من العقد التأميين.
التكافل جملس يسمى مبجلس محلة الواثئق أو ومن الضروري واألمهية مبكان أن يكون لصناديق 

 : 1جملس هيئة املشرتكني حسب ما تقتضيه الوقائع العملية والتطبيقية والذي خيول له القيام ابملهام التالية
اإلطالع على التقارير والسجالت احملاسبية واملالية )احلساابت اخلتامية املقدمة من  -أ

ها التدقيق املايل واحملاسيب واإلفصاح عن أعمال مكاتب املراجعة اخلارجية واليت يتم في
 ؛العمل ابلتفصيل لصناديق التكافل(وجمرايت 

اإلطالع على تقارير هيئة الفتوى والضبط الشرعي املقدمة من اهليئة الشرعية عن مدى  -ب
 ؛نجزةالسالمة الشرعية لألعمال التأمينية واإلستثمارية امل

 ؛صية برسوم الوكالة للعام املوايلالتو  -ت
ة فيما خيص ترشيح عضو من جملس محلة الواثئق حلضور اجتماعات جملس اإلدار  -ث

 ؛أعمال صناديق التكافل
 املشاركة يف إعداد تقرير سنوي للجمعية العمومية عن أداء صناديق التكافل. -ج

 وجدير ابلذكر أن صناديق التكافل تتحمل املصاريف التالية:
عمليات التأمني واملتمثلة يف مصاريف إعادة التكافل املصاريف املباشرة واملتعلقة إبدارة  -أ

اإلحتياطيات الفنية املختلفة والتعويضات ومصاريف احلصول على األعمال مثل  و
عموالت البيع اليت يتم دفعها سواء لوسطاء أو وكالء التأمني أو مندويب املبيعات لدى 

افل وتكاليف مدير التكافل وكذلك مصاريف الدعاية واإلعالن ملنتجات التك
 ؛لتكافل أو حمفظة التكافلمطبوعات منتجات ا

 ؛ات التأمني خصما من رسوم الوكالةاملصاريف العمومية واإلدارية اخلاصة بعملي -ب

                                                 
 المرجع نفسه، بتصرف.  1
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يف استثمار رأس مال شركة أية مصاريف أخرى تتعلق أبعمال املسامهني اخلاصة ومصار  -ت
 ؛اإلدارة

 ؛استثمار موجودات صناديق التكافل مصاريف -ث
 املصاريف اخلاصة بتأسيس الشركة.مجيع    -ج

 

 املشرتكون.3
وفقا للنموذج املختلط يف إدارة أعمال التأمني التشاركي فإن محلة الواثئق وبعد اطالعهم 
على شروط واثئق التأمني وموافقتهم على التربع لصاحل أعضاء التشارك وجلرب الضرر أو إغاثة 

املشرتكني فيما بينهم هي اإللتزام ابلتربع بينما تكون من يتعرض منهم خلطر معني، فالعالقة بني 
العالقة بني من حيصل على تعويض وبني صندوق التكافل هي عالقة التزام ابلتعويض عن 
اخلسارة الناجتة عن وقوع الضرر مع اشرتاط موافقة املشرتك على توكيل إدارة الشركة إبدارة 

يض اإلدارة كذلك الستثمار أموال الصندوق  العمليات التأمينية مقابل أجر حمدد وعلى تفو 
 كمضارب بنسبة ربح متفق عليها.
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 : النموذج املختلط للعالقة بني إدارة الشركة وصندوق التكافل05شكل رقم 

 
 

 .12انصر عبد احلميد، املرجع السابق، ص:  املصدر:
 

إن الصيغة األكثر مالئمة لصناعة التأمني التشاركي واليت تكون فيها تعليقا على الشكل أعاله، ف
التحيز ألية جهة منهما هي الصيغة املختلطة بني حقوق املشرتكني واملسامهني نسبيا أقرب للعدالة وعدم 

منوذجي الوكالة يف إدارة عمليات التأمني مقابل أجر معلوم، ومنوذج املضاربة الستثمار الفوائض املالية  
 للصندوق التشاركي مقابل حصة مشاعة من الربح احملقق ال حصة من الفائض التأميين.

داما وممارسة لدى شركات التأمني التشاركي، على أهنا األكثر استخوتوصف هذه الصيغة 
ابلنظر إىل أهنا تسعى إىل حتقيق مصاحل مشرتكة لكل من املسامهني واملشرتكني األمر الذي ينعكس إجيااب 

 العالقة بني شركة اإلدارة و صناديق التكافل
 املضاربة ( -وفق النموذج املختلط ) الوكالة
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على تطوير العمل التأميين التشاركي. ابإلضافة إىل كوهنا الصيغة اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
الة الذي يكون وفقا هلذه الصيغة معلوما مسبقا، كما تكون حصة املضارب من يف ما يتعلق أبجر الوك

 األرابح معلومة ومشاعة قبل بداية كل سنة مالية كنسبة مئوية. 
نظرا لوجود بعض املالبسات والتشابه بني تطبيقات التأمني التشاركي والتأمني التقليدي ولتوافر 

مشروعية ركي املطبقة حاليا، وللرد على بعض الشكوك يف بعض شبهات التحرمي يف عقود التأمني التشا
على التحفظات اليت أبداها بعض الفقهاء والباحثني يف األسس اليت ُبين عليها  التأمني التشاركي، وبناء

واقعية التطبيق من جهة، واملمارسات اخلاطئة واملنحرفة اليت  لوحظت على التأمني اإلسالمي واليت ال 
التشريعية والقانونية والتنفيذية للتأمني التقليدي من جهة أخرى. فإنه قد مت اقرتاح  خترج عن القوالب

منوذج وصيغة ثبتت مشروعيتها وهي دمج بني صيغتني معروفتني يف الفقه اإلسالمي ومها املضاربة 
 والوكالة، حيث يتأسس هذا النموذج التأميين على فكرة استثمارية من شأهنا املسامهة يف التنمية

 اإلقتصادية من خالل األدوار التمويلية واإلستثمارية اليت تقوم هبا.
 

منوذج التأمني التشاركي وفق إدارة  -: التأمني التشاركي من خالل اإلستثمار الوقفييناملطلب الثا
 ؛-الصناديق الوقفية

 سنتناول هذا املطلب ابلدراسة من خالل احملاور التالية:
 

 الفكري للنموذجالفرع األول: املنطلق  -
 الفرع الثاين: مناقشة هذا النموذج -
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 الفرع األول: املنطلق الفكري للنموذج
، وإمنا حسبها أن استقاللية الصندوق عن ملكية إدارة الشركةينطلق هذا النموذج من فكرة 

الصندوق أو  تتوىل إدارته فقط ألن اإلشكالية اليت وقع فيها تطبيق التأمني اإلسالمي هي: من ميتلك
اإلشرتاكات؟ فإذا كانت اإلدارة هي من ميتلك  الصندوق التكافلي، فيكون العقد بينها وبني املشرتكني 
أو املستأمنني عقد معاوضة شبيهة ابلعالقة بني املؤمن واملستأمن يف عقد التأمني التجاري، وهلذا اهتدى 

، وذلك أبن يتم إنشاء الصندوق التشاركي بعض الباحثني إىل فكرة بناء التأمني التشاركي على الوقف
 : 1على  هيئة وقف له ذمته املالية املستقلة عن شركة اإلدارة وعن املستأمنني وفقا للمبادئ التالية

أن يتم إنشاء صندوق برأمسال معني وقفا على أعمال التأمني يكون له شخصية اعتبارية  .1
 ب اللوائح املنظمة لذلك؛مستقلة حيق له هبا امتالك األموال واستثمارها حس

يكون للصندوق الوقفي نوعان من املوارد:  يتمثل املورد األول يف اشرتاكات التأمني  .2
املدفوعة على سبيل التمليك للصندوق الوقفي، أما املورد الثاين فهو عبارة عن عوائد 

 استثمار أموال الصندوق؛
التأمني من دفع مبالغ إن مصارف الوقف يف هذه احلالة تكون خمصصة ألعمال  .3

التعويضات املستحقة للمشرتكني ابإلضافة إىل املصاريف اإلدارية والتشغيلية وغريها، 
حيث أن هذه التعويضات املدفوعة ليست عوضا عن اشرتاكهم يف الصندوق وإمنا هو 
عطاء مستقل من الصندوق الوقفي لدخوهلم يف مصارف الوقف ويف مجلة املوقوف 

 موال الصندوق ليست وقفا وإمنا ينتفع هبا الوقف وتصرف يف مصارفه؛عليهم؛ ذلك أن أ
مبا أن للصندوق الوقفي حق ملكية اإلشرتاكات وعوائد اإلستثمارات، فللهيئة املشرفة  .4

)اليت تعني إما من شركة اإلدارة أو املشرتكني أو منهما معا أو من طرف اثلث(    عليه
ة الدورة وفق ما تقتضيه املصلحة واللوائح املنظمة حق التصرف يف الفائض التأميين يف هناي

لعمله فيمكن أن يرحل لسنوات الحقة فتخفض بذلك اشرتاكات التأمني أو أن خيصص  
كاحتياطات لتطوير ودعم أعمال التأمني أو أن يوزع كله أو بعضه ألعضاء املشرتكني؛ 

 ملايل؛ويف حالة العجز جيوز للشركة متويل الصندوق وتغطية هذا العجز ا
بقي من  يف حال تصفية الصندوق، فإنه ينبغي تسديد مجيع اإللتزامات اليت عليه، وما .5

 ذلك فإنه يصرف يف وجوه الرب.
                                                 

 –بتصرف  -يوسف بن عبد هللا الشبيلي، التأمين التكافلي من خالل الوقف، مؤتمر التأمين التعاوني، مرجع سابق 1
 .10 -09ص ص: 
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ُتكيف العالقة بني الصندوق التشاركي ومحلة الواثئق على أهنا عقد تعاوين أو تشاركي يف  .6
ركات العقود أو الغنم أو الغرم، فقد يكون اإلشرتاك بقصد الربح كما هو احلال يف ش

يكون الغرض ختفيض التكاليف كما هو احلال يف شركة التأمني التكافلي، أما العالقة بني 
الصندوق وإدارة الشركة فمرجعيتها الفقهية تكون من خالل عقدين: األول عقد وكالة 
أبجر عن إدارة عمليات التأمني، والثاين عقد مضاربة أو وكالة يف اإلستثمار عن إدارة 

 ليات اإلستثمارية.         العم
 

 الفرع الثاين: مناقشة هذا النموذج
إن اإلجتهاد الفقهي والطرح احلديث لتخريج التأمني التشاركي وفقا لصيغة الوقف مل يثبت 

على الرغم من قبول فكرته من قبل  -الدليل الشرعي حلد اآلن على جوازه شرعا بني مجهور العلماء 
جهة أخرى فإن نظام الوقف عمل خريي ابلدرجة له عالقة بتربع حمض  هذا من جهة، ومن  -بعضهم 

بنشاط استثماري رحبي  لذلك ال ينبغي اجلمع بني التأمني والوقف، بيد أن  الدار اقتصاداي ميكن أن يُ 
 التأمني التشاركي قد تطور إىل نشاط استثماري رحبي يتناقض مع مسألة التربع.

أن يدمج مع التأمني التشاركي حىت وإن كان هذا األخري من الوقف إذن ابب خريي ال ميكن ف
ابب التربعات، انتهجته األمة اإلسالمية لتحقيق القرابت واألعمال الصاحلة ابتغاء مرضاة هللا عز وجل، 
وهو يعكس مفهوم وغاية شركات التأمني التشاركي اليت تديرها شركات مسامهة هدفها اإلسرتابح ولو  

لك مغاير للفهم املعروف ملؤسسات الوقف، إذن ينبغي أن يفصل ويستقل الوقف كان ضمنيا، فهو بذ
 عن ابب التأمني التشاركي الختالف املقصد العام بينهما.

ومن الناحية العملية فإن إدخال الوقف على التأمني أمر غري اقتصادي، وفيه غموض وتعقيد يف 
تداخل األجهزة اإلدارية فيما يتعلق مبوارد مسألة صرف أموال الوقف على التغطية التأمينية، ويف 

 واستخدامات كل منهما. 
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 وفيما يلي نلخص أهم الفروق بني نظام التأمني التشاركي )التكافلي( ونظام الوقف:
 

 : التفرقة بني نظامي التأمني التشاركي والوقف27جدول رقم 
 نظام التأمني التشاركي نظام الوقف

 وتسبيل املنفعة اإلتفاق على حتبيس األصل 
 يكون  معىن التربع ابلثمرة واملنفعة يف الوقف. 

يقوم نظامه على التصرف يف األصل ذاته أي تسبيل 
 األصل واملنفعة.

 يكون معىن التربع يف األصل والثمرة يف التكافل.
األصل يف الوقف أن يكون عقارا ابتفاق ال جيوز تفويت 

التجاوز عن حمله واحرتمت ألفاظ الواقف وشروطه، عينه وال 
هبذه الصفة يتفق اجلمهور على صحته، أو منقوال ال 
يتضمن اإلنتفاع به استهالك عينه عند اجلمهور. إال أن 
هذا األصل قد يقع التجاوز عنه لقيام مصلحة تقتضي 

 ذلك من مذهب أو أكثر ومن فقيه أو أكثر.

نقود سواء أكانت اشرتاكات نظام التكافل قائم كله على ال
 تربعية أو تعويضات نقدية.

األصل يف التكافل أنه يتبع نظام الشركة القائمة على  األصل يف الوقف أن يتبع شرط الواقف
تنظيم التكافل بني املشرتكني مجيعا فالشركة هي مدير 

 .رط املشرتك املتربعالتكافل وهي اليت تنظمه، وليس ش
إىل غري مصرفه األصلي للضرورة جيوز صرف غلة الوقف 

 إذا مل يكن املصرف األصلي يف حاجة.
ال جيوز ذلك يف التكافل إذ الشركة مقيدة أبغراضها 

 التأمينية. 
جيوز يف الوقف تقدمي ذوي احلاجة على غريهم يف حال 

 سكوت الواقف.
ال حمل لذلك يف نظام التكافل حيث حتكمه وتنظمه 

 أحكام وشروط واثئق التأمني.
يف الوقف جيوز لغري الواقف والناظر كالقاضي واإلمام 
حتقيق مصلحة القف حببس األحوال والظروف ونوع 

 املصاحل اليت يتعاملون معها.

ليس األمر كذلك يف النظام التكافلي مبعناه ومبادئه 
 وأحكامه.

(، ) دراسة تأصيلية مقارنة لتزاماتعبد الحميد محمود البعلي، وثائق التأمين التعاوني الحقوق واال المصدر:
 .152-151 ،  ص ص:مرجع سابقالملتقى الرابع للتأمين التعاوني، 
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املشــاركة   املطلب الثالث: مشروع النموذج اإلقتصادي للتأمني التشاركي وفق صيغة املضاربة أو
 )املضاربة اإلسالمـية للتكافـل(

لتنقية التأمني من احملظورات واملفاسد الشرعية، بعد استعراض خمتلف اآلراء واحملاوالت اجلادة 
ويف ظل غياب صور وأنظمة التكافل والرتاحم واإلحسان اليت تغين عن حاجة الفرد املسلم لنظام التأمني 
التقليدي، فإن ضرورة إجياد منوذج أتميين وفق رؤية شرعية يبقى من املتطلبات واحلتميات ال سيما بعد 

ار العلماء واملختصني يف اإلقتصاد اإلسالمي حنو إجياد نظام أتميين بصيغ اإلجتهادات الفقهية لكب
 مشروعة.

من أجل هذا الغرض، فقد مت اقرتاح هذا النموذج املؤسسي اإلستثماري وفق صيغة املضاربة أو 
 املشاركة اإلستثمارية  كما سيأيت تفصيله يف هذا املطلب ضمن العناصر التالية:

 

 الفكري للنموذج التأميين املقرتح الفرع األول: املنطلق -
 الفرع الثاين: الدور اإلستثماري املؤسسي هلذا النموذج -

 

 الفرع األول: املنطلق الفكري للنموذج التأميين املقرتح
تعد قاعدة " إن األصل يف العقود اإلابحة" من القواعد املعروفة يف الفقه اإلسالمي، فعقد    

كفكرة، لكن من حيث أن صورته املعاصرة تنطلق من أهنا فكرة غربية التأمني يف األصل عقد مقبول  
نتجت عن ظروف اقتصادية واجتماعية ومتخضت عن منظومة مالية رأمسالية. ومبا أهنا فكرة مقبولة شرعا 
ومؤصلة يف الشريعة اإلسالمية، ذلك أن التكافل والتعاون وصور الرب واإلحسان اليت ُعرف هبا املسلمون 

ملقاصد الكربى اليت ُبين عليها اجملتمع املرتاحم املتكافل واليت يشهد هلا الشارع احلكيم وتُثبتها تعد من ا
سوابق تكافلية يف الشريعة اإلسالمية كصلة األرحام ووجوب النفقة بني األقارب والصدقات والزكاة  

 والدية على العاقلة وعقد املواالة وغريها من النماذج التكافلية.
اب هذه السوابق وعدم استكمال بناء منظومة مالية إسالمية تقوم على نظام ففي ظل غي

التكافل، فال حرج من اإلستفادة من هذه التجربة الغربية شريطة التعامل مع هذه الفكرة مبنطلقاتنا 
تصادية الشرعية ومبادئنا املالية األخالقية ال مبنطلقاهتا احملرمة وبوسيلتها غري الشرعية، بل ضمن منظومة اق

 مطورة تسهم يف املسار التنموي لإلقتصاد اإلسالمي.
إن البحث املعًمق عن التأمني الشرعي أو أسلمة التأمني مازال حيتاج إىل املزيد من اإلجتهاد  

يسمى ابلتأمني التكافلي أو التعاوين من شبهات التحرمي اليت وقع فيها، بل إن التطبيقات  وتنقية ما
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وقعت يف أخطاء وخمالفات شرعية جتعله يتشابه مع قرينه التجاري، األمر الذي احلالية هلذا األخري 
استدعى معه املزيد من التمحيص والتدقيق الشرعي لنظرية التأمني التعاوين اليت الزالت حتتاج إىل التنظري 

طبيق التأمني والتأصيل الشرعي على الرغم من احملاوالت البحثية اجلادة واإلجتهادات اجلبارة اليت لقيها ت
 التكافلي.

وابلنظر ملا لقيته تطبيقات التأمني التكافلي  من انتقادات يف املفاهيم واملبادئ اليت انطلق معها 
وحىت يف أحقية اختالفه ومتييزه عن التأمني التجاري، حىت أنه يكاد يكون اإلتفاق منعقدا بني مجهور 

لشرعي لنظريه التقليدي؟؟، فمجمل اجملامع والندوات الفقهاء على اعتبار التأمني التعاوين هو البديل ا
الفقهية املنعقدة إىل غاية يومنا احلايل أمجعت على أن التأمني التعاوين أو التباديل أو التكافلي أو 

 الذي يغتفر معه الغرر واجلهالة وال التربع احملضالتشاركي هو البديل الشرعي ملا يتأسس عليه من نية 
 و عليه يف عقود املعاوضات كالتأمني التجاري. يفسدانه مثل مما ه

لذلك جيب وضع منوذج أتمني إسالمي من شأنه تاليف االعرتاضات الواردة على عقد التأمني 
التعاوين وحيقق اهلدف من التأمني يف درء األخطار وحتقيق املصلحة واملنفعة ودرء املفسدة عن األفراد 

 واإلعرتاضات التالية:واملؤسسات.وذلك انطالقا من التناقضات 
 هل عنصر املعاوضة موجود فعال يف التأمني التكافلي؟ وإن وجد حقا فما حكمه إذن؟ -
 من هي اجلهة اليت تتملك األقساط أو اإلشرتاكات يف شركات التأمني التشاركي؟ -

لقد أبدى بعض العلماء والباحثني رأيهم يف هذه التساؤالت بني أتييد لشرعية التأمني التعاوين حىت 
مع وجود املعاوضة يف هذا العقد التأميين وبني منتقد ومعارض ملسألة شرعيته وأتكيدهم لضرورة االنتباه 

أكدوا أن الغرر الفاحش الذي ملسألة تشابه كلى النوعني من التأمني، فإن من أجازوا التأمني التعاوين 
وبذلك يغتفر فيه الغرر،  مبين على التربعيتضمنه عقد التأمني التعاوين جائز شرعا وذلك ألنه عقد 

ولكن بعض الفقهاء اعترب عقد التأمني عقد معاوضة ألنه تربع مشروط مبقابل، وهو التعويض الذي 
 التجاري جله، وابلتايل ال خيتلف مع التأمنيحيصل عليه املستأمن يف حالة حدوث املكروه املؤمن من أ

 .يف احملظورات واملفاسد
لقد ُحًلل التأمني التشاركي حبجة أنه ليس معاوضة بل هو تربع فال يؤثر فيه الغرر، ولكن يرد عليه 
على أن عنصر املعاوضة موجود قطعا يف شركات التأمني التشاركي احلالية وإن مل يكن ظاهرا كما هو 

شركات التأمني التجاري، فاملشرتك يف صندوق التكافل إمنا يشرتك مببلغ من املال لرتميم أي احلال يف 
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ضرر أو انزلة قد تلحق بـه، مبعىن أن مشاركته إمنا يهدف منها التعويض يف حالة اخلسارة أو أنه ينتظر 
 لى اإلشرتاك.مقابال ال حمالة وإال أنه ملاذا اشرتك أصال ولوال أنه يشمله التعويض ملا أقدم ع

غري املشرتكني يف الصندوق، فهو إذن   -حسب نظام الشركة-ابإلضافة إىل أن التعويض ال يشمل 
تربع مشروط فيه تعويض نظري التعويض املشروط يف التأمني التجاري، والفارق الوحيد هو أن التأمني 

يسرتبح من  تأمني التشاركي الالتجاري هدفه اسرتابح الشركة أو اجلهة اليت تقوم إبدارته، بينما يف ال
 العملية التأمينية ذاهتا أو الضمان واألمان املقدم للمشرتك.

ففكرة ومعىن املعاوضة بني ما يدفعونه وبني تعويض الضرر على من يصاب به منهم موجودة يف 
وإن انتفاء  النوعني، فاملشرتك إذا اعُترب متربعا فإمنا يتربع للمشرتكني الذين بدورهم يتربعون له أيضا،

 اإلسرتابح من اجلهة املديرة ال ينفي فكرة املقابلة التعويضية بني املشرتكني والصندوق التكافلي.
أبن هناك منطقة وسطى بني التربع  حممد أنس بن مصطفى الزرقاوحسب رأي األستاذ الدكتور 

"أن التأمني التعاوين معاوضة حيث أشار إىل ، املعاوضة املقيدةواملعاوضة املطلقة واليت ميكن تسميتها بـ
 ".1من جنس املعاوضات املقيدة املختلفة عن التربع املطلق وعن املعاوضات التجارية اإلسرتابحية

وبعد هذا اإلستطراد ملختلف اآلراء واحملاوالت اجلادة واإلجتهادات يف ترشيد وتنقية التأمني من 
الضوابط واالشرتاطات الشرعية وتتالىف  حتققمناذج أو صيغ املخالفات الشرعية،  ميكن اقرتاح 

 االعرتاضات الواردة على التأمني التعاوين واليت قد تكون :

 النموذج اإلقتصادي للتأمني التشاركي وفق صيغة املضاربة أو املشاركة اإلستثماريةأوال: 
إن التأمني التشاركي أو التكافلي أو اإلسالمي املطبق حاليا عقد تربع انتهى ابملمارسة 
استثمارا ومعاوضة مطلقة أو مشتبه فيها الختالف األطراف وتعددها  مما جعله يقع يف 
احملرمات اليت وقع فيها مثيله التجاري، بينما لو انقلبت املعادلة يف أن يكون التأمني التشاركي 

وبدايته مشاركة استثمارية يف اجملاالت الشرعية ليصل إىل مسألة التربع أبرابحها خلدمة  أساسه
لتغطية أخطار املشرتكني استثماراي، النتفت مسألة آخر أغراض التأمني أو كمورد مايل 

                                                 
  ومن أمثلة المعاوضة المقيدة المعاوضات التي  أباحتها الشريعة أو الفقه لكن بال استرباح كالقرض الحسن وحوالة

 الدين النقدي وبيع التولية والمقايضة في الجنس الواحد.  
لمؤتمر محمد أنس بن مصطفى الزرقا، نظرة اقتصادية إسالمية إلى خمس قضايا في التأمين التعاوني، بحث مقدم  1

 .06-05أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، مرجع سابق، ص ص:  -التأمين التعاوني
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املعاوضة املفسدة لعقد التأمني التشاركي. وميكن تطبيق هذا النموذج يف أتمينات األشخاص  
 ى احلياة مثال.    كالتأمني عل

تويل الدولة القيام بنشاط التأمني يف فروع معينة مقابل ضرائب تفرض على األفراد واليت تكون اثنيا: 
   موجهة أساسا لتغطية األخطار الكبرية مثل أخطار الكوارث الطبيعية.

 الفرع الثاين: الدور اإلستثماري املؤسسي هلذا النموذج
، ميثل اإلستثمار أساس العمل املؤسسي التأميين من خالل الدور مبقتضى هذا النموذج التأميين

اإلسرتاتيجي لألعمال اإلستثمارية الشرتاكات األفراد أو مسامهاهتم، لذلك فإن تطبيق هذا النموذج 
اإلستثماري اهلادف للتأمني جيعل كال من املشرتكني هم أنفسهم املسامهني يف أبسط األشكال التطبيقية 

ار من بينهم من هلم دراية وخربة وكفاءة يف أعمال اإلدارة واإلستثمار مقابل أجر حمدد على أن خُيت
 مقتطع من الربح احلاصل.

وقد يقوم املسامهون إبنشاء شركة مسامهة يتمثل نشاطها األساسي يف املشاركة أو املضاربة 
اإلستثمارية مكونة من مسامهني ومشرتكني برأمساهلم كل حسب مشاركته املالية يف أعمال املضاربة أو 

أو جزء من املشاركة، حيث يكون رحبها املورد األساسي لتغطية أخطار التأمني من منطلق التربع بكل 
 األرابح احملققة لصاحل املتضررين، وما بقي من األرابح يتصرف فيه بطرق عديدة: 

 إما أن يوزع على ابقي املشرتكني كل حسب مسامهاته؛ -
 أو أن يتم ختصيصه كاحتياطي يتم ترحيله إىل سنوات الحقة؛ -
 أو أن ُيصرف لوجوه الرب. -

ولعل مفهومّي املضاربة والتأمني التكافلي يقرتابن كثرياً من بعضهما البعض يف حالة املضاربة عن 
طريق التعاون الكامل بني عدد من األشخاص، حبيث يتجاوز األمر معىن املضاربة بصورته الشائعة إىل 

وتعد ملضاربون. املضاربة وضمان املخاطر األخرى اليت تنتج من حوادث معينة ميكن أن يتعرض هلا ا
من أمسى درجات التكافل بني األفراد، ألن األمر ال يتوقف عند هدف اقتسام األرابح أو  صورةهذه ال

عرض حتقيق مبدأ التكافل والتشارك بني األعضاء يف حالة تاملشاركة يف حتمل اخلسارة، وإمنا أيضًا 
من املفهوم التقليدي إىل مفهوم يدمج فالنموذج املقرتح جيعل مفهوم املضاربة أوسع  .خلطر معنيأحدهم 

 صيغيت املضاربة أو املشاركة اإلستثمارية مع املشاركة التكافلية. 

وابلنسبة إىل إدارة عمليات املضاربة فعادة تقوم جمموعة من املشرتكني إبنشاء أو حتديد شركة 
لى شكل وحدات تتوىل إدارة اشرتاكات املضاربني وتوظيف هذه األموال ع )شركة مسامهة( معينة
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استثمارية متساوية القيمة، حبيث ال تتحمل الشركة اخلسارة يف استثمار تلك االشرتاكات ما مل يكن 
 السبب يف هذه اخلسارة راجعا إىل اإلمهال أو التقصري منها. وحيق للشركة احلصول على أتعاب املضاربة. 

ة ونسبة من صايف دخل وعادة تغطي هذه األتعاب رواتب املوظفني واملصروفات اإلداري
ذه االشرتاكات املضاربة. وتوزع عوائد االشرتاكات على مشرتكني بنسبة مشاركة كل منهم ابعتبار أن ه

وذلك يف هناية فرتة االشرتاك. والعالقة اليت حتكم املشرتكني والشركة هي عالقة عقدية  ،هي إمناء ألمواهلم
ميزة إضافية تلتزم هبا الشركة املضاِربة جتاه عقد املضاربة املتفق عليه، مث أييت بعد ذلك وجود  ينظمها

 .أو تشاركي املشرتكني تتمثل يف وجود أتمني تكافلي
ن تقوم الشركة وذلك أب  أما فيما يتعلق ابإلطار احملاسيب واملايل فينبغي ضرورة الفصل احملاسيب

ومستقلني عن بعضهما البعض وانشئني عن عقدين مستقلني ومها  إبدارة حسابني يف الوقت نفسه
، حيث يغطي جزء من مبلغ مشرتكنيلل شاركيلتأمني التاـبواآلخر خاص  ابملضاربةحساب خاص 

ي أو اجلزئي نتيجة حادث أو شرتاك تكاليف التأمني على األعضاء. ليغطي مثال الوفاة أو العجز الكلاإل
فإن االلتزامات واحلقوق اليت ينظمها هذا  شاركيهذا النوع من التأمني الت. ويف حالة وجود مثل مرض

  وكذا مجيع اإللتزامات املتعلقة به.، ليت ينظمها عقد التأمنيالعقد هي نفسها ا
 

إن تطوير هذه الشركة اإلستثمارية للتأمني أو املضاربة اإلسالمية للتكافل عرب مسامهات األفراد 
ن شأنه زايدة رأس مال املضاربة أو املشاركة ومن مث تطوير أعماهلا وتعزيز من خالل شركة مسامهة م

مسارها، حيث خيتار جملس إدارة يتوىل القيام أبعمال اإلدارة على أساس صيغة الوكالة عن اإلستثمار 
 مقابل أجر حمدد يقتطع من أرابح اإلستثمار أو حصة من أرابح املضاربة إذا مت تطبيق صيغة املضاربة يف

 هذه الشأن.
إن وضع هذا األسلوب حيز التنفيذ وموضع التطبيق العملي من شأنه اجتناب أي حرج وتاليف 

واملفسدات اليت وقع فيها تطبيق التأمني اإلسالمي أاي كانت مسمياته فال اعرتاض وال  خالفاتأي من امل
مغالطة يف مفهوم التربع واملعاوضة هذا من انحية، ومن انحية أخرى، فإن التطبيق العملي هلذا األسلوب 

الكفء وحسن  التأميين يعمل على حتفيز املشرتكني على اإلشرتاك، وأيضا حىت إدارة الشركة على األداء
إدارة املشاريع اإلستثمارية املشروعة بصورة أساسية وأتدية العمل التأميين بصورة ضمنية اثنوية وفق 
الطريقة الشرعية، ما دامت الصيغ املطبقة يف هذه احلالة هي الصيغ التمويلية اإلسالمية القائمة على 
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ات وطرق استثمارية مشروعة ومرحبة يف املشاركة، وهذا ما يدفعهم إىل السعي جاهدين إىل اختيار قنو 
 ظل عدم تعارض املصاحل بني أطراف الشركة.   

 

 ومما سبق ذكره، ميكن تلخيص هذا املقرتح يف الشكل املوايل: 
 

 : منوذج املضاربة اإلسالمية للتكافل املقرتح06شكل رقم 
 
 

             إضايف كمورد  ابلربح للتعويض تربع                                                             
 ملك للمشرتكني                   اإلشرتاكات

 املصاريف واإلحتياطات
 

 أرابح املضاربة                                         
  

 مشاعة  %                     املضاربة    من اإلشرتاكات( % (جر الوكالة أ   إدارة عمليات التأمني ابلوكالة
 
 
 
 املصاريف            إدارة اإلستثمار                        

 
 
 

 : من إعداد الباحثة.املصدر
 
 
 

 
 

 المشتركون

 الصندوق التكافلي

 

 الصندوق االستثماري

 شركة املضاربة التكافلية

 ربح المضاربة

 إدارة الشركة
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 املبحث الثاين: الدور التنموي للتأمني بني النظام التقليدي والنظام التشاركي
 

معدالت منو كبرية مقارنة ابلتأمني التقليدي، يف الفرتة احلالية  تشهد صناعة التأمني التكافلي
ر من وجود واستمراأيضا على الرغم ابلرغم من حداثة التجربة التكافلية مقارنة مبثيلتها التقليدية، و 

األسباب اليت تستدعي توخي احلذر بشأن النمو االقتصادي يف املدى القريب، غري أن التقارير تشري إىل 
أن صناعة التكافل ستواصل النمو بوترية أسرع من قرينتها التقليدية؛ إذ تعكف األطراف الكربى يف 

 ة من فرص النمو اجلديدة،االستفاد صناعة التكافل العاملية اآلن على تقييم اسرتاتيجياهتا وتركز على
 وابملقابل فإن صناعة التكافل تعترب أقل تطوراً بشكل ملحوظ مقارنة بصناعة التمويل اإلسالمي األوسع. 
ولكن وعلى الرغم من هذا النمو امللحوظ إال أن صناعة التكافل العاملية ال تشكل يف الوقت 

يف املئة من إمجايل أقساط التأمني يف العامل، إال أن هناك إمكانية هائلة لنمو  1الراهن سوى أقل من 
 املئة، فإن التكافل يف 25و 20صناعة التكافل العاملي. ونظراً إىل تراوح معدل النمو السنوي املركب بني 

 يفرض نفسه ابعتباره املكّون األسرع منواً يف سوق التأمني العاملية.  
، بينما تشهد صناعة التأمني التقليدية ارتفاعا مذهال يف معدالت النفاذية يف الدول املتطورة

أمني بلغ حجم سوق الت ليت سنوردها يف اجلداول املوالية، حيثاتشري إليه اإلحصائيات  حسب ما
تليها أمريكا  ،%35.9، حيث احتلت أوراب املركز األول بنسبة 2011عام  مليار دوالر 4597العاملي 
 .%2.2ويف املرتبة األخرية إفريقيا بنسبة ضئيلة قدرها  ،%28.2مث آسيا بنسبة تعادل  %33.2بنسبة 

( شهدت عملية التوزيع للتأمينات على احلياة وعلى غري احلياة 2011-2007وخالل الفرتة )
النسبة يف أمريكا  اجتاهات مستقرة نسبيا يف القارات اخلمس، أين سجلت حصة التأمني على احلياة 

، بينما شهدت نسبة التأمني على احلياة من إمجايل األقساط يف 2011سنة  %44األضعف مبا يقارب 
 (.%57كأعلى نسبة مقارنة ابملتوسط العاملي )  %73آسيا 
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 (مليار دوالر أمريكيالوحدة: )      : إمجايل اإلشرتاكات العاملية             28جدول رقم 
 

إمجايل 
 اإلشرتاكات

 

2007 2008 2009 2010 2011 

نسبة  اإلمجايل
مني التأ

على 
 احلياة

(%) 

نسبة  اإلمجايل
مني التأ

 على احلياة
(%) 

مني نسبة التأ اإلمجايل
على 

 (%)احلياة

مني على نسبة التأ اإلمجايل
 (%)احلياة

مني نسبة التأ اإلمجايل
 (%)على احلياة

 44 1480 44 1404 43 1358 46 1450 46 1428 أمريكا
 57 1651 59 1615 59 1614 58 1704 63 1765 ابو أور 

 73 1298 74 1172 74 1014 74 935 73 812 آسيا
 47 99 48 81 71 57 69 53 70 54 إفريقيا
 68 68 68 63 48 66 56 79 52 69 أسرتاليا

 57 4597 58 4336 58 4110 58 4220 59 4128 اجملموع العاملي
 

Source : la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines(FANAF), 

Le marché de l’assurance en Afrique : Données 2007 à 2011, p: 7, disponible sur le site : 

fanaf@orange.sn 

 
أما عن معدالت النفاذية يف النظام التقليدي للتأمني والذي يعرب عن مدى مسامهة التأمني يف 

 الناتج الداخلي احمللي بني القارات اخلمس فهي موزعة على النحو اآليت:
 2011سنة  يف العامل للنظام التأميين التقليدي  : نسب النفاذية29جدول رقم 
نسبة األقساط من الناتج احمللي 

 اإلمجايل
 

 نسب النفاذية اإلمجايل
التأمني على غري  التأمني على احلياة

 احلياة
 %1.6 %1.2 %2.8 أمريكا
 %3.0 %4.1 %7.1 أورواب
 %1.6 %4.3 %5.9 آسيا
 %1.2 %2.8 %4.0 إفريقيا
 %3.1 %2.5 %5.6 أسرتاليا

 %2.8 %3.8 %6.6 املعدل العاملي
Source :Ibid, p :10. 
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العاملية لقطاع التأمني كما بينت أحدث الدراسات والتوقعات أن منو األقساط اإلمجالية 
وكذلك  ،2012سنة % 2.5ابلنسبة للتأمني على غري احلياة قد سجل منوا ملحوظا مبعدل  التقليدي

-2014 الفرتة يف    % 3.4 و % 3.1كما يتوقع أن تكون معدالت النمو ،2013املعدل نفسه سنة 
 يوضحه اجلدول املوايل: وهذا ما .2015

 والنمو املتوقع لسنيت 2013و  2012يف العامل لسنيت : منو أقساط التأمني على غري احلياة  30جدول رقم 
(2014-2015 ) 

 2015 2014 2013 2012 الدول
 %3.0 %2.4 %3.0 %2.2 أمريكا
 %2.9 %1.9 %1.9 %1.7 كندا

 %2.4 %2.6 %2.6 %2.5 الياابن
 %3.0 %2.9 %3.6 %5.6 اسرتاليا

 %2.2 %1.8 %1.2- %1.2- اململكة املتحدة
 %1.2 %2.4 %1.4 %1.5 أملانيا
 %0.9 %1.5 %1.4 %1.0 فرنسا
 %0.6 %0.9- %5.0- %5.5- ايطاليا

األسواق 
 املتطورة

1.4% 1.4% 2.1% 2.5% 

األسواق 
 الناشئة

8.0% 7.8% 7.7% 7.2% 

 %3.4 %3.1 %2.5 %2.5 العامل
Source :Swiss Re,Economic Research & Consulting, Global Insurance    Review2013, and 

outlook 2014/15, p: 10. 

  

 -2012أما عن معدل منو أقساط التأمني على احلياة يف العامل، فقد شهد منوا ملحوظا يف الفرتة 
. حسب ما هو 2015و 2014خالل سنيت  %4.2و %4.1، كما يتوقع اخلرباء أن يرتفع مبعدل 2013

 موضح يف اجلدول املوايل:
 

                                                 
 وتشمل أمريكا الشمالية وأوربا الغربية وهونغ كونغ ، كوريا سنغافورة، تايوان. 
  األوسط.وتتمثل في دول جنوب شرق آسيا ووسط  وشرق أوربا والصين وأمريكا الالتينية وافريقيا والشرق 
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وتوقعات سنيت  2013و 2012لسنيت : معدل منو أقساط التأمني على احلياة يف العامل 31 جدول رقم
 .2015و  2014

         
                

  

Source: Ibid, p: 23. 

  
  العامل عربتطور صناعة التأمني التشاركي املطلب األول: 

آفاق التكافل "مؤخرا حتت عنوان  "EY"كشف تقرير حديث نشرته شركة أرنست ويونغ لقد  
استمرار األسواق النامية والرئيسية يف تقدمي آفاق للنمو ابلرغم  "-حتديد أسواق النمو -2013العاملي 

 ، ومع ذلك هناك فرص أوسع تظهر يف األسواق الناشئة. النفاذيةمن اخنفاض معدالت 
، واليت تعترب معتدلة نسبيا عن 2012يف عام  % 16وشهد قطاع التكافل العاملي نسبة منو تبلغ 

، علًما أن قطاع 2011 - 2007على مدار الفرتة من  % 22معدل النمو السنوي املركب الذي بلغ 
التكافل يف معظم األسواق ال يزال يف خطواته األوىل، وال تزال قدرته على احللول حمل مكان التأمني 

 . 1التقليدي غري مستغلة إىل حد كبري يف األسواق الرائدة يف جمال التمويل اإلسالمي

                                                 
1EY, Global Takaful Insights 2013 : Finding Growth Markets, p : 04. 

 2015 2014 2013 2012 الدول
 %3.4 %2.6 %0.2 %2.5 أمريكا
 %3.2 %2.7 %2.1 %1.6 كندا

 %3.2 %3.0 %2.6 %3.8 اململكة املتحدة
 %3.5 %4.0 %5.0 %5.8 الياابن

 %4.5 %5.0 %6.5 %5.3- اسرتاليا
 %2.9 %2.9 %4.5 %12.8- فرنسا
 %0.8 %0.8 %4.8 %1.0- أملانيا

 %3.7 %6.3 %13.1 %8.4- إيطاليا
 %0.8 %0.8 %0.4 %11.1- اسبانيا
 %3.7 %3.7 %5.1- %15.3- ايرلندا

 %3.2 %3.2 %2.3 %2.0 األسواق املتقدمة
 %9.2 %8.5 %6.2 %4.8 األسواق الناشئة

 %4.2 %4.1 %2.9 %2.4 العامل
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ى وترية منو القطاع، فإنه حباجة لشركات إقليمية أكرب، قادرة وأشار التقرير إىل أنه للمحافظة عل
على توفري القيادات الالزمة لبناء قدرات هذا القطاع، وإجياد حلول لعدد من خماطر األعمال اليت ينظر 

 إليها املسؤولون التنفيذيون كتحدايت تواجه القطاع أبسره.
املتحدة وماليزاي حالًيا أسواق التكافل العاملي  وتقود اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية

من خالل قطاعاهتا املالية اإلسالمية املتطورة نسبًيا، مبا يف ذلك أسواق الصكوك، وشبكات الوصول إىل 
العمالء، واألسعار التنافسية. كما يشكل دور السلطات يف تبسيط األطر التنظيمية الدولية وتشجيع 

 هًما يف توسع القطاع.عمليات االندماج عامالً م
 

 وقد مت تناول هذا املطلب ابلدراسة والتحليل من خالل العناصر التالية:
 الفرع األول: مسامهة صناعة التكافل العاملية -
 الفرع الثاين: صناعة التأمني التشاركي يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي -
 شرق آسياالفرع الثالث: صناعة التأمني التشاركي يف منطقة جنوب  -
 الفرع الرابع: صناعة التأمني التشاركي يف ابقي األسواق األخرى -
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  الفرع األول: مسامهة صناعة التكافل العاملية
، بعنوان 2010حول التكافل العاملي لعام  إرنست ويونغلقد أّكد اإلصدار الثالث من تقرير 

، والذي مت الكشف عنه يف "مؤمتر القمة السنوية العاملية اخلامس "إدارة األداء خالل فرتة االنتعاش"
"، أن حجم املسامهات أو اإلشرتاكات يف قطاع التكـافل العاملي يشهد منوًا متسـارعاً 2010للتكافل 

يف  %29، يف أعقاب النمو الذي حققه القطاع بنسبة 2010مليار دوالر أمريكي سنة  8.9جتاوز الـ  
  .1مليار دوالر أمريكي آنذاك 3.5وصل إىل ؛ حيث 2008عام 

إرنست آند »الصادر عن  2012األرقام احلديثة الواردة يف تقرير التكافل العاملي  أكدت كما
، أّن مسامهي التكافل العاملي " " منو الصناعة والتحضري للتغريات التنظيميةوالذي حيمل عنوان « يونغ

أي بنسبة منو قدرت بـ  2010مليار دوالر يف العام  8.3يف املئة ليصل الرقم إىل  19حققوا منوًا بنسبة 
. ويشري التقرير إىل أن احملافظة على زخم النمو مع تعزيز الرحبية يبقى التحدي 2009مقارنة بسنة  19%

  .الرئيس للعاملني يف حقل التكافل يف الشرق األوسط
مليار دوالر  20 إىلتشري أحدث التقديرات إىل أّن حجم سوق التأمني التكافلي قد يصل كما 
. وقد مّت تسليط الضوء على دول جملس التعاون اخلليجي يف التقرير، واليت تسهم 2017حبلول العام 

بية من أمجايل حجم التأمني التكافلي على الصعيد العاملي، وعلى رأسها اململكة العر  %62أبكثر من 
 %17اليت حافظت على أعلى نسبة إذ حققت ارتفاعًا إضافيًا مقداره و  بنموذجها التعاوين السعودية

 .2التقرير بياانتآخر به حبسب ما أفادت  2010مليارات دوالر يف خالل العام  5.7لتصل إىل 
إذ أشارت البياانت احلديثة هلذا التقرير إىل أنه ابلنظر إىل بطء معدل منو صناعة التكافل يف 

يف املئة من معدل النمو  41يف املئة مقارنًة مع ما نسبته  16دول جملس التعاون اخلليجي لتصل إىل 
التفكري،  يبحث أرابب هذه الصناعة عن مقاربة جديدة يف، 2009-2005السنوي املشرتك بني عامي 

واسرتاتيجيات جديدة تعزز زخم النمو. إضافًة إىل ذلك، أصبح يتعنّي على العاملني يف حقل التكافل يف 
الشرق األوسط أن يتعاملوا مع التحدايت املتزايدة يف سوق التكافل الذي يشهد منافسة شديدة، مع 

نتقال بنجاح إىل رحبية واضحة حتفيز كفاءات التشغيل وحتسني األداء املايل يف عملهم، وأن يتم اال
 ومستدامة.

                                                 
1erformance in a recovery, Peport, Managing Rakaful Torld WErnest and Young, The  -

2010, p: 3. 
2- Ernest and Young, The World Takaful Report, Industry Growth and Preparing for 

regulatory change, 2012, p: 10 . 
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ويؤكد اخلرباء يف التقرير األخري أن من بني أسباب هذا النمو القوي للصناعة الوعي املتزايد للفرد 
 وحتسني نوعية املنتجات واخلدمات املقّدمة.

 -وهو ما يقابله يف النظام التقليدي ابلتأمني على احلياة -وفيما يتعلق بفروع التكافل العائلي 
 2.12 ـب قدرت 2011فحسب أحدث الدراسات، فإن إمجايل اإلشرتاكات لفرع التكافل العائلي سنة 

ل منو ، وقد سجل هذا الفرع معد2010مقارنة بسنة  %16مليار دوالر مسجال بذلك ارتفاعا قدر بـ 
( يف كل من منطقة جنوب شرق آسيا، ومنطقة الشرق األوسط  2011 -2007مركب للفرتة ) 

 1.654ـوايل، وابشرتاكات امجالية قدرت بعلى الت %33، %29، %33وإفريقيا، وجنوب آسيا النسب 
مليون دوالر يف منطقيت  419و(، % 78مليار دوالر أمريكي يف دول جنوب شرق آسيا )أي بنسبة 

،  (% 2مليون ُسجلت يف جنوب آسيا )أي بنسبة  41و(، % 20الشرق األوسط وإفريقيا )أي بنسبة 
ويؤكد اخلرباء يف هذه الدراسة أن مسامهة التأمني العائلي يف النظام التكافلي للتأمني تبقى ضعيفة 

فرع التأمني على احلياة ل القوية سامهةملإذا ما قورنت اب 2011سنة  %4.3حيث سجلت نسبة  وهامشية
 .1يف النظام التقليدي 

 إىل  كما يتوقع اخلرباء يف جمال التأمني التكافلي أن ترتفع إمجايل اشرتاكات التكافل العائلي
تليها  ،، وذلك برايدة منطقة جنوب شرق آسيا أو احتالهلا املركز األول2016سنة  مليار دوالر 5.6

 مث جنوب آسيا يف املركز الثالث. وإفريقيامنطقيت  الشرق األوسط 
 

( مع  2011 -2005) والشكل املوايل ميثل معدل منو الصناعة التشاركية أو التكافلية للفرتة 
بنسبة وصلت القطاع جملس التعاون اخلليجي على حصة األسد من إمجايل رقم أعمال استحواذ دول 

، %21، بينما استحوذت الدول اآلسياوية وخاصة دول جنوب شرق آسيا نسبة %70نسبة  2009سنة 
 .دول العامل األخرى %9 وشكلت النسبة املتبقية

 
 
 
 

 

                                                 
1 The Global Family Takaful Report, Industry Growth and Unfolding Family Takaful 

Potential, 2013, p p : 06-07. 
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 .كافلي عاملياصناعة التأمني التوتوزيع :  منحىن بياين يوضح منو 07 شكل رقم
  

 
 

 

Source :Ibid. 

 
شركات التكافل إىل البحث عن قنوات توظيف جديدة  ولقد دعت  شركة "إرنست ويونغ"

وإعادة أتمني شركة أتمني  173ويوجد حاليا ما يقارب   تداعيات األزمة املالية العاملية. ألمواهلا لتجنب
 التأمني سوق وتشكلتشاركي يف مجيع دول العامل، وموزعة بصفة رئيسية على دول العامل اإلسالمي. 

 من 20 % يشكلون املسلمني أن رغم العاملية التأمني سوق من %1نسبة  حاليا اإلسالمي التعاوين
 .العامل سكان

 
                                                 

 إيران إن إحصاءات صناعة التكافل التي نشرها التقرير تشمل كافة الدول اإلسالمية باستثناء.  
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  :املوالية عطياتتشري إليه امل وهذا ما
 

  : جمموع شركات التأمني وإعادة التأمني التشاركي يف العامل32 جدول رقم
 1 سنغافورة -23 3 األردن -12 1  الجزائر -1

 2 سيريالنكا - 24 13 الكويت -13 1 استراليا -2

 15 السودان -25 1 لبنان -14 1 البهاما -3

 4 سوريا -26 1 ليبيا -15 9 البحرين -4

 1 تايالند -27 2 لكسمبيرغ -16 6 بنغالدش -5

 1 ادنغترين -28 9 ماليزيا -17 4 بروناي -6

 2 تركيا -29 2 موريتانيا -18 4 مصر -7

 10 االمارات العربية -30 6 باكستان -19 1 جامبيا -8

 1 بريطانيا -31 2 فلسطين -20 1 غانا -9

 1 اليمن– 32 4 قطر -21 6 اندونيسيا -10

 41 السعودية -33 2 السنغال -22 15 ايران -11

 

 .02: صاحل أمحد بدار، مرجع سابق، ص: املصدر
 

وترتكز أنشطة قطاع التكافل بصورة رئيسية يف مناطق الشرق األوسط ومشال إفريقيا وجنوب 
مبسامهات أتمينية بلغت  2009شرق آسيا، وقد تصدرت اململكة العربية السعودية تلك املناطق عام 

مليار دوالر أمريكي  1.15مليار دوالر أمريكي، تبعتها ماليزاي مبسامهات قيمتها  3.86قيمتها اإلمجالية 
 مليون دوالر أمريكي، لتكون بذلك أكرب ثالثة أسواق للتأمني التكافلي يف العامل. 640واإلمارات بقيمة 

وقد شهدت معظم أسواق دول جملس التعاون اخلليجي تباطؤًا يف منو التأمني التكافلي ذلك 
تمرار تطبيق التأمني الصحي العام، ابستثناء السوق السعودية اليت حافظت على زمخها بسبب اس

 اإللزامي. 
مليون دوالر  340ويعترب السودان الذي بلغت قيمة مسامهات التأمني التكافلي يف أسواقه حنو 

أمريكي، أكرب أسواق هذا النوع من التأمني خارج املناطق الثالث املشار إليها أعاله، بينما تشهد أسواق  
 سارعاً يف هذا النوع من التأمني.كل من مصر وبنغالديش وابكستان منواً مت

يف حني ارتفعت القيمة اإلمجالية ملسامهات التكافل يف أسواق دول شبه القارة اهلندية مبعدل 
وجملس  % 40 مبعدللتكون األسواق األسرع منواً هلذا النوع من التأمني، تبعتها أسواق دول املشرق  85%

 %. 26وإفريقيا مبعدل %29عدل وجنوب شرق آسيا مب %31التعاون اخلليجي مبعدل 
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وأشارت الدراسات اليت أجريت يف هذا التقرير إىل أن تركيز شركات التأمني اإلسالمية جيب أن 
واألسهم  اختيار العمالء املناسبني، والبحث عن قنوات استثمارية جديدة بعيدا عن العقارات يتوجه حنو

 .يارا جيدابل وأن حتويل التوظيفات املالية حنو الصكوك ميثل خ
أن أبرز التحدايت اليت تواجه شركات التكافل يف خضم األزمة  وأكد اخلرباء يف هذا التقرير

التشغيل وتطبيق اسرتاتيجية الرايدة يف التكاليف من منظور مايل، وإقامة  املالية هي خفض تكاليف
التكافل ما  ألن سوقشراكات وحتالفات واليت ميكن أن تتحول إىل اندماجات وكياانت تكافلية كربى. 

زالت واعدة، وفرص منوها كبرية، ذلك أن حصتها يف سوق التأمني ابملقارنة مع السوق التقليدية ما زالت 
سنة األمر الذي يستدعي ضرورة تطوير وتعزيز  30ضئيلة بسبب حداثة الصناعة؛ إذ ال يتجاوز عمرها 

 .وق التأمينيةأكرب يف الس تنافسية منتجات التكافل واالستحواذ على حصص
مسامهات سوق التكافل  ،"، الصادر عن "إرنست ويونغ2009وقدر تقرير التكافل العاملي لعام 

موضحا أبن  2006مليار دوالر عام  2.6مقارنة بـ  2007مليارات دوالر أمريكي عام  3.4العاملية بـ 
وماليزاي مبسامهات وصلت  2007مليار دوالر عام  1.7 اململكة العربية السعودية مبسامهات وصلت إىل

 .1سوقني عامليتني ابلنسبة للتكافل مليون دوالر تعتربان أقوى 797إىل 
املنعقد يف ديب  2009مؤمتر التكافل العاملي السنوي  ولفت التقرير الذي مت اإلعالن عنه خالل

مية من خالل الدخول التأمني التعاوين املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسال إىل أنه مت توسيع نطاق التكافل
  .إسالمية ضخمة على الصعيد العاملي إىل أسواق

 

بعد يف منطقة آسيا والشرق األوسط ومشال إفريقيا،  حيث ال تزال هناك أسواق هامة مل ُتستغل
اخلليجي وماليزاي والسودان أكرب ثالث أسواق للتكافل، يف حني ال  وتعترب أسواق دول جملس التعاون

 .اهلندية وإندونيسيا ومصر وتركيا ضمن األسواق اإلسالمية األقل منوا وتوغال تزال شبه القارة
 االقتصادي احلايل، التباطؤلتكافل مرونة عالية يف ظل للتقرير، فقد أظهرت أسواق ا ووفقا

شركات التأمني  مليار دوالر أمريكي اليت تكبدهتا 350مقارنة ابخلسائر املسجلة واليت تقدر حبوايل 
 .وآسيا والشركات املدعومة من قبل احلكومة يف األمريكتني وأورواب التقليدية

 

                                                 

31.: Young, 2010, op cit, p Ernest and -1  
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وبنّي التقرير أن سوق اململكة العربية السعودية وسوق ماليزاي مها أضخم سوقني للتكافل على 
مليار دوالر أمريكي يف عام  2،9مستوى العامل؛ إذ وصل حجم املسامهات اإلمجايل يف السعودية إىل 

مليون دوالر أمريكي يف ماليزاي. أما على صعيد األسواق خارج منطقة اخلليج  900، بينما بلغ 2008
 280وجنوب شرق آسيا، فكانت السودان هي السوق األهم؛ إذ شهدت مسامهات إمجالية بلغت 

 .2008مليون دوالر أمريكي يف عام 
لفرتة ما بني ومن انحية أخرى، وصلت معدالت النمو العاملي السنوي املرّكب للتكافل خالل ا

 %135، بينما وصلت النسبة إىل %18، ويف منطقة املشرق العريب وأفريقيا إىل %39إىل  2005-2008
، ومنطقة اخلليج مبعدل %28يف شبه القارة اهلندية، وشهدت منطقة جنوب شرق آسيًا منوًا بنسبة 

وكانت دولة اإلمارات العربية املتحدة هي السوق األسرع منوًا من بني أسواق التكافل على  %.45
، يف 2008-2005خالل الفرتة ما بني  %135مستوى العامل؛ حيث حققت منوًا سنواًي مرّكبًا مبعدل 

 .%35حني برزت إندونيسيا ابعتبارها أسرع األسواق منواً يف جنوب شرق آسيا وبنسبة 
 

 : مسامهات التكافل اإلمجالية08رقم  شكل
 

 مليون دوالر أمريكي ( الوحدة:)                                                            حجم اإلشرتاكات اإلمجالية 

 
 

Source: Ernest And Young, The World Takaful Report, Transforming Operating Performance, 

April, 2011, p : 10. 

 

 لكل سنة ) مليون دوالر أمريكي(إيران: اإلشتراكات اإلجمالية 

 = (2008 - 2005) معدل النمو السنوي المركب
39% 

 %31 = (2009) معدل النمو

      2.164           2.561         2.896          3.644          4.128     

4.144 

2009 
 النمو

معدل النمو السنوي 

 المركب

2005-2008 

الشرق 

 األوسط
 
شبه 

القارة 

 الهندية
 

 إفريقيا
 

 جنوب 
شرق 

 آسيا
 
دول 

 المجلس
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فقد توقع  خرباء التأمني  2012أما فيما خيص بياانت التقرير األخري لصناعة التكافل لسنة 
مليار دوالر أمريكي، إذ  12أكثر من  2012التكافلي أبنه سيصل حجم اإلشرتاكات العاملية هناية 

مليار دوالر تليها  5ستستحوذ اململكة العربية السعودية بنموذجها التعاوين حصة األسد أبكثر من 
مليار دوالر، مث دول جملس التعاون اخلليجي  3آسيا إبمجايل اشرتاكات تفوق  منطقة جنوب شرق

مليار دوالر يف حني تبقى املنطقة اإلفريقية يف املرتبة الرابعة من حيث  2ابستثناء السعودية أبكثر من 
مليون دوالر، تليها شبه القارة  544مبلغ اإلشرتاكات حسب توقعات شركة " أرنست أند يونغ " بـ 

مليون  197مليون دوالر، وستحقق منطقة الشرق األوسط إمجايل اشرتاكات يقارب  469اهلندية بـ 
  دوالر أمريكي.

ج العريب على ما فقد استحوذت منطقة اخللي 2010أما عن إمجايل اإلشرتاكات املسجلة سنة 
 من اإلشرتاكات العاملية تتزعمها اململكة العربية السعودية كأول دولة تكافلية أو تعاونية %41.6يقارب 

إقليم حوض البحر األبيض ، وابملقابل جند تليها مجهورية إيران مث ماليزاي فالسودان يف املرتبة الرابعة
مليون دوالر أي ما يقارب  78.8املتوسط أييت يف املرتبة األخرية حيث حقق مبلغ اشرتاكات تقدر بــ

 من إمجايل اإلشرتاكات العاملية.%0.6نسبة 
 وهذا ما تشري إليه بياانت اجلدول املوايل: 

  
   مليون دوالر الوحدة:                        2010 لسنةاملقدرة  : اإلشرتاكات اإلمجالية العاملية 33 جدول رقم

 الدول الرائدة النسبة اإلشرتاكات  اإلقليم الرتتيب
 السعودية  %41.6 5.683.4 اخلليج العريب األول
 إيران %39 5.345.6 الشرق األوسط الثاين

 ماليزاي %14.3 1.951.4 الشرق األقصى الثالث
 السودان %3 413.7 إفريقيا الرابع

 بنغالديش %1.5 201.8 شبه القارة اهلندية اخلامس
حوض البحر  السادس

 املتوسط
 األردن  0.6% 78.7

 - %100 13.674.6 - اإلمجايل
Source : World Islamic Insurance Directory ( prepared by Takaful Re Co. Ltd-

Dubai ). 
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يشهدها إمجايل الناتج احمللي، وكذا اخنفاض  وفيما خيص معدالت النمو املرتفعة نسبيًا اليت
بد من  الشبكة الوقائية احلكومية، إىل جانب انتشار منخفض للتأمني، والنمو السكاين املتسارع، فال

 املسامهة يف النمو املستقبلي القوي للتكافل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.
زال سوق  فما ،األخرىلدول العربية واإلسالمية امنو سوق التكافل يف  وتقييما وحتليال ملسألة

شهد منوًا ملموسًا خالل السنوات القليلة ومتوقع أهنا ستمليئًا نسبيًا ابلفرص غري املستغلة،  فيهاالتكافل 
 .ثمرين لنقاط القوة يف هذا اجملالمن خالل اكتشاف املست القادمة،

فيه القطاع معدالت منو قوية، يبقى  وقد أشار التقرير أيضًا إىل أنه يف الوقت الذي يشهد
التحدي القائم أمام شركات التكافل هو احلفاظ على مستوى الرحبية خالل سنوات التطور األوىل، كما 
أنه ليس ابألمر غري املتوقع أن يتمثل التحدي الرئيسي يف قلة تواجد اخلرباء املتمرسني يف كافة اجلوانب 

 خاطر، وإدارة املطالبات، وتطبيق التقنيات.األساسية مثل االكتتاب، وإدارة امل

وتبقى خسائر االكتتاب مبعثًا للقلق ابلنسبة ملعظم الشركات، وقد يكون احلل املثايل هلذه 
املشكلة هو التخصص، ذلك أن تعزيز استيعاب الشركات حلاجات للعمالء وكسب رضاهم ووالءهم، 

ديثة من بينها التقسيمات اجلغرافية والتجزئة السوقية، احل التسويقيةوالسعي حنو تطبيق املفاهيم والتقنيات 
واالرتقاء بقدرة شركات التكافل على التسعري وحتليل املخاطر، كل ذلك من شأنه أن يساهم يف حتقيق 
نتائج قوية وسريعة. هذا ويعد اخنفاض قيم األصول، وحتدايت أسواق رأس املال، من بعض التحدايت 

 ء تداعيات األزمة املالية العاملية.اليت يشهدها القطاع يف ضو 

ويوصي تقرير إرنست ويونغ أبنه، ومن أجل مواجهة احملافظ االستثمارية عالية اخلطورة، يتوجب 
 على شركات التكافل تعزيز قدراهتا على إدارة حمافظها وحتسني العوائد املعدلة حبسب املخاطر. 

ذ التقرير أن تركز الشركات على تنمية الكفاءات احمللية وعقد شراكات لدخول السوق بً وحيُ 
لية وتقدمي برامج تدريب داخلية منظمة على إجياد ثقافة احملكفاءات البسرعة، حيث يساعد توظيف 

قد شراكات مع من خالل ع وميكن لشركات التأمني التقليدية تنموية إىل جانب تقليل دورة رأس املال.
 توفري بنية حتتية قائمة والوصول إىل خربات االمتثال للشريعة. شركات حملية اثبتة 

الدميوغرافيات الواعدة، وزايدة إيرادات األرابح، وامليل إىل االستهالك،  ويصنف التقرير كال من
تكافل واملواقف االجتماعية املتغرية فيما خيص جمال التأمني، كحاجات ومطالب بعيدة املدى ابلنسبة لل

 يف املرحلة القادمة. 
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اليت تعمل على  التأمني التشاركي شركاتاملقبلة ل الفرتةويشري إىل جمموعة من الفرص ستحملها 
وخدمات التكافل املصرفية، وابتكار املنتجات، ومضاعفة لفات املتزايدة، التحااالستفادة من 

 .يف األسواق الناشئة قنوات التوزيع لديها، وعمليات االندماج واالستحواذ، والتوسع
 

 صناعة التأمني التشاركي يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجيالفرع الثاين: 
أكده التقرير العاملي  وضعية سوق التكافل يف دول جملس التعاون اخلليجي فحسب ماأما عن 

 يوضحه املخطط التايل:  فإن اململكة العربية السعودية تعد أقوى سوق تكافلي يف املنطقة حسب ما
 

 

 مسامهات التكافل يف دول جملس التعاون اخلليجي: 09 شكل رقم
 

 (مليون دوالر أمريكيالوحدة: )                        حجم اإلشرتاكات اإلمجالية يف دول جملس التعاون اخلليجي 
 

 
  
Source: Ernest And Young, 2011 ,  op cit, p: 11. 

 
على معطيات املخطط السابق، يتبني لنا أبن اململكة العربية السعودية تبقى السوق  وبناء

تليها دولة البحرين  %0.62التكافلي األوسع مقارنة بدول جملس التعاون اخلليجي مبعدل نفاذية قدر بـ 
ارتفاعا ملحوظا  2009ليسجل سنة  2008سنة   %0.33مبسامهة تكافلية يف الناتج الداخلي اخلام بـ 

يف البحرين، بينما تبقى األسواق  %0.45يف اململكة ومعدل  %1.05لكلىت الدولتني مبعدل نفاذية بلغ 

 - 2005) معدل النمو السنوي المركب
2008) = 45% 
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      البحرين                         قطر                    اإلمارات               الكويت       المملكة العربية السعودية       
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التكافلية لكل من اإلمارات العربية وقطر والكويت أسواقا انشئة مقارنة ابألسواق السابقة الذكر 
 .2009على التوايل سنة  %0.12، %0.14، %0.31مبعدالت 

      خر اإلحصائيات املقدمة من التقرير العاملي للتكافل الصادر عن شركة " أرنستأما عن آ
، بينما شهد معدل %55بـمنوا  ُقدر  تلس التعاون اخلليجي شهد،  فإن دول جم2012يونغ " لسنة و 

، بنموذجها التعاوين لكل من اململكة العربية السعودية (2009-2005) النمو السنوي املركب لـ
        .على التوايل %55، %41، %98، %11، %38الكويت، اإلمارات، قطر والبحرين النسب 

تدل داللة واضحة  ا هذا األخريوحسب التقرير ذاته، فإن مجيع املؤشرات والبياانت اليت أورده
مقارنة بنظريهتا يف النظام التقليدي على الرغم من  على أن صناعة التأمني التشاركي مل تزل ضعيفة

ذلك أن حصة سوق التكافل يف دول جملس التعاون اخلليجي تصل إىل  تسجيلها نسب منو مرتفعة،
ايل من إمج %25 من إمجايل حجم السوق التكافلي، بينما تصل حصة التمويل اإلسالمي نسبة 15%

من حصة هذه السوق  %5ال يتجاوز كافل العائلي حصة سوق التمويل، ابإلضافة إىل أن حصة الت
وابملقابل جند ما يقابله يف التأمني التقليدي نسب التأمني على احلياة يف بعض الدول الغربية تفوق 

60%. 
 التأمني التعاوينأوال: تقييم التجربة السعودية يف جمال 

يصل يف  للتأمني ال السوق السعوديفإن  ،مقارنة مبستوى تطور السوق التأميين التقليدي
على الرغم من سيطرهتا على إمجايل اإلشرتاكات لسوق التكافل العاملي  %2أحسن الظروف نسبة 

يسعى احملللون لدراسة أسباهبا ووضع  يطرح مفارقةورايدهتا إال أهنا األقل منوًا يف الوقت نفسه، مما 
   .اآلليات املناسبة للخروج من هذه اإلشكالية

مليار رايل   21.2يل أقساط التأمني املكتتب هبا يف سوق التأمني السعودي ولقد بلغت إمجا
 %12.8مقابل  %14.4وبلغت نسبة اإلرتفاع بـ م2011مليار رايل سنة  18.5مقابل  م2012سنة 
مليار  11.3إبمجايل أقساط مكتتبة بلغت  %53، حيث ميثل فرع التأمني الصحي نسبة 2011سنة 

مليار رايل عام  9، أما فروع التأمني العام فقد بلغت إمجايل األقساط املكتتب هبا 2012رايل سنة 
أتمني احلماية يف حني بلغت إمجايل أقساط ، من سوق التأمني السعودي %43ـبنسبة تقدر ب 2012

 . %4مليون رايل يف السنة ذاهتا أي بنسبة  889واإلدخار 
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 (:2012-2008)  للفرتةفروع التأمني وفيما يلي جدول تفصيلي ل
 

 (       الوحدة: مليون رايل سعودي2012-2008للفرتة ): اإلشرتاكات اإلمجالية حسب الفروع 34 جدول رقم
 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

أتمني احلماية 
 واإلدخار

594 1.003 972 905 889 

 11.285 9.708 8.690 7.292 4.805 التأمني الصحي
 9.000 7.890 6.725 6.315 5.520 التأمني العام

 21.174 18.504 16.387 14.610 10.919 اإلمجايل
 .07ص: ، 2012تقرير سوق التأمني السعودي، مؤسسة النقد العريب السعودي، إدارة مراقبة التأمني، : املصدر

 

)معدل اإلنفاق الفردي السنوي على التأمني( ال تزال دون  يف السعودية أما عن كثافة التأمني
الفرد على  إنفاقليسجل مستوى  2012رايل  للفرد عام  725املستوى العاملي املطلوب، حيث بلغت 

وهذا املعدل  ( 2012-2008 ما بني الفرتة ) %11اخلدمات التأمينية بزايدة سنوية متوسطة بلغت 
  حمدود جدا مقارنة ابملعدالت العاملية، بل وببعض الدول العربية والدول النامية.

  
  التأمنيسوق وابلنسبة ملعدل نفاذية قطاع التأمني التشاركي يف اململكة أو ما يسمى بعمق 

، حيث شهد هذا املؤشر  %1 وصلت يف أحسن األحوالفقد سجل نسبة ضعيفة وهامشية جدا 
، ويف %9مبعدل منو سنوي مركب قدر بـ 2012إىل  2008اخنفاضا حمسوسا خالل الفرتة املمتدة من 

 2011سنة  %0.85مقابل   %0.78ليبلغ عرف معدل النفاذية يف اململكة اخنفاضا  2012سنة 
ويرجع سبب اإلخنفاض ابلدرجة األوىل إىل اإلرتفاع احملسوس الذي شهده الناتج السعودي والذي يعزى 

 .1أساسا إىل منو قطاع النفط
 
 

                                                 

 
 يحسب مؤشر كثافة التأمين بالمعادلة التالية: إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها / عدد السكان. 

 .07، مؤسسة النقد العربي السعودي، ص: 2012تقرير عن سوق التأمين السعودي   1



 الفصل الرابع: التجربة التأمينية التشاركية بين جهود التأصيل وواقعية التطبيق

 

242 

 

على   اتدراسأحدث ال قد أظهرتف وتفصيال للتجربة السعودية يف جمال التأمني التشاركي
أن قطاع التأمني ، 2012شركات التأمني التعاوين ابلسعودية لعام والبياانت املالية املفصلة لنتائج ال

 2012ام من إمجايل أقساط التأمني للشركات خالل ع % 55الصحي قد استحوذ على ما يزيد من الـ 
مليار رايل بنهاية عام  11.26حيث ارتفعت أقساط التأمني الصحي إىل  رايل، مليار  20.5البالغة 
 14ما يعادل منوا بنسبة  2011مليون رايل، مقارنة بنفس الفرتة من عام  1424.7بزايدة مبقدار  2012

.% 
من إمجايل األقساط املكتتب هبا بعد أن  % 23وشكلت أقساط التأمني على السيارات حنو 

مليار رايل، وبلغت أقساط  4.7إىل  2012خالل عام  %14ارتفعت األقساط يف هذا القطاع بنسبة 
مليار  4.5األخرى، اليت تشمل أقساط التأمني على املمتلكات والتأمينات اهلندسية  التأمني للقطاعات

 :وايلاجلدول امليف وضح هو م، كما 2012رايل يف عام 
  :م2008ويوضح اجلدول التايل تطور إمجايل األقساط املكتتبة للقطاعات منذ بداية عام 

 الوحدة: مليون رايل                     حسب القطاعاتتوزيع إمجايل أقساط التأمني املكتتبة : 35 جدول رقم

 

، على املوقع 2012تقرير خاص عن قطاعات شركات التأمني يف السوق السعودي: املصدر
 www.argaam.comاإللكرتوين

 

 

 

                                                 
 والشركات التي لم تفصح عن بياناتها  تبدأ أعمال التأمين بعدالدراسة الشركات المؤسسة حديثًا والتي لم  حيث لم تشمل

 مؤسسة النقد. المالية لعدم حصولها على موافقة

 نسبة املسامهة التغري 2012 2011 2010 2009 2008 الفرتة /القطاع

 %55+ %14+ 11262 9837 8266 5996 1319 الصحي

 %23+ %14 4680 4105 2968 1825 785  السيارات

 %22+ %4 4537 4374 2960 1855 813 رىأخ

 -  2918 9677 14195 18316 20479 12%اجملموع
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 اثنيا: طبيعة التأمني يف اململكة العربية السعودية
قد سيطرت  "بواب"و "ميدغلف"و "التعاونية"وهي  شركات ثالثأن السابقة بينت الدراسة لقد 

، يف حني سامهت ابقي 2012املكتتبة للقطاع الصحي بنهاية عام  من إمجايل األقساط % 73على حنو 
أقدم شركات التأمني  "التعاونية"الباقية، وسيطرت شركة  % 27ابلـ  الشركات املدرجة اليت بدأت أنشطتها

  من إمجايل األقساط للقطاع الصحي. % 31يف السوق السعودي، وحدها على 
، ارتفاعا يف إمجايل أقساط التأمني الصحي بنسبة 2012خالل عام  "التعاونية"وسجلت شركة 

نسبة ارتفاع  2011مقارنة بنفس الفرتة من العام السابق، بعد أن كانت قد حققت خالل عام  % 41
اثين أكرب الشركات ” ميدغلف“شركة  عن نفس الفرتة من العام املماثل، يف حني سجلت % 5قدرها 

، فيما ارتفعت األقساط املكتتبة 2012خالل عام  % 23من حيث حجم األقساط، ارتفاعا بنسبة 
 %. 10لشركة بواب، املتخصصة يف التأمني الصحي بنسبة 

وسجلت مجيع الشركات ارتفاعا يف أقساط التأمني الصحي وبنسب متفاوتة ابستثناء مخس 
 "اخلليجية العامة"و "األهلية"و "العربية التعاونية"و "املتحدة"و "مالذ للتأمني"ل عشرة شركة تشم

 اجلدول التايل: ه، كما يوضح"إليانز للتأمني"و"الراجحي"و
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 )مليون رايل(الوحدة:          2012و 2011إمجايل أقساط التأمني الصحي لعام : 36 جدول رقم
 التغري 2012 2011 الشركة

 % 41+  3520.0 2504.1 التعاونية

 % 23+  2484.3 2017.4 ميدغلف

 % 10+  2194.3 1993.3 بواب العربية

 % ( 16)  313.6 374.7 مالذ للتأمني

 % 27+  250.1 196.1 العربية السعودية للتأمني التعاوين

 % 13+  239.6 212.9 اإلحتاد التجاري للتأمني

 % 49+  239.3 161.1 الصقر للتأمني

 % ( 4)  230.2 239.5 أكسا للتأمني

 % ( 26)  222.7 301.7 املتحدة للتأمني

 % ( 12)  199.9 227.1 العربية التعاونية

 % ( 4)  194.2 202.2 األهلية للتأمني

 % 185+  174.8 61.4 وقاية للتأمني

 % 70+  162.3 95.6 احتاد اخلليج للتأمني

 % ( 48)  129.9 248.7 اخلليجية العامة للتأمني

 % 32+  127.2 96.5 الدرع العريب

 % ( 38)  125.1 201.5 الراجحي للتأمني التعاوين

 % ( 39)  82.3 134.7 إليانز السعودي الفرنسي للتأمني التعاوين

 % 227+  76.4 23.3 وفا للتأمني

 % ( 47)  68.3 129.8 سند للتأمني
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 .: املرجع نفسهاملصدر
 

 صناعة التأمني التشاركي يف منطقة جنوب شرق آسياالفرع الثالث: 
ستقطب لصناعة التأمني م اثينتعد إىل أن منطقة جنوب شرق آسيا السابق  يشري التقرير 

التشاركي يف العامل حيث تشهد منوا متسارعا نسبيا للعمل التكافلي مقارنة ابملناطق األخرى من العامل 
 يظهره املخطط املوايل:  حسب ما

 : مسامهات التكافل يف منطقة جنوب شرق آسيا10 شكل رقم
  

 (مليون دوالر أمريكيالوحدة: )                           حجم اإلشرتاكات اإلمجالية يف جنوب شرق آسيا       
 

 
  

Source: Ernest And Young, op cit, p: 12.  
فإن منطقة جنوب  2012العاملي لسنة األخرية اليت نشرها تقرير التكافل وحسب اإلحصائيات 

شرق آسيا بقيت حمافظة على املرتبة األوىل يف املنطقة اآلسياوية من حيث حجم اإلشرتاكات العاملية 
كل من اندونيسيا واتيلندا   ، بينما شهدت %29بلغ  (2009-2005)بنسبة منو سنوي مركب للفرتة 

 .على التوايل %3، %5، %35ــبوبرواني نسب مركبة ُقدرت 

 - 2005) معدل النمو السنوي المركب
2008) = 27% 

 %33 = (2009) معدل النمو

 2009معدل النفاذية 

 التكافل

 التأمين التقليدي

2009 
 معدل النمو

معدل النمو السنوي 

 المركب
2005-2008 

 بروناي
 

 

 

 تايلندا
 
 

 اندونيسيا
 

 

 ماليزيا

             بروناي                          تايلندا                                                اندونيسيا       ماليزيا                                       
                           



 الفصل الرابع: التجربة التأمينية التشاركية بين جهود التأصيل وواقعية التطبيق

 

246 

 

تعد السوق املاليزية من أكثر األسواق ديناميكية، وتعرف نشاطا مستمرا ولالطالع على تطور و 
 هذه الصناعة على مدى السنوات قمنا ابستعراض املؤشرات التالية:   

 
                             (2008-2012للفرتة )معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل : 37جدول رقم 

                                                                                         
 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

منو الناتج اإلمجايل 
 يف ماليزاي

5% -1.7% 7.2% 3.8% 5% 

  
Source: Ernest And Young, The world Takaful report, 2012, op cit, P: 21. 

 
 من خالل اجلدول نالحظ أن معدل النمو يعرف تذبذاب خالل السنوات اخلمسة فكان                 

النفقات  ذلك أن  % (1,7-)صل إىل حيث و  2009عرف اخنفاضا كبريا يف سنة لي %  5 2008يف 
مث اخنفضت سنة    %7,2ك سجلت قفزة نوعية لتصل إىل حدودبعد ذل ،اإليراداتكانت أكرب من 

وهذا التذبذب يف الناتج احمللي اإلمجايل من شأنه  5%.وتصل إىل 2012لتعود إىل االرتفاع سنة  2011
 يف معدالت نفاذية قطاع التأمني يف ماليزاي. اإلستقرار  التذبذب وعدمأن يفسر 
 

 التجربة املاليزية لصناعة التكافلأوال: 
مني اليزاي على إثر أتسيس أول شركة أتلقد ظهرت أوىل بوادر العمل التأميين التشاركي يف م 

على ضوء الطلب املتزايد من قبل شرحية شركة تكافل ماليزاي" يت بـ "واليت مسًُ  م1984تكافلي فيها سنة 
عريضة من اجملتمع املاليزي املسلم للتعامل ابملنتجات التأمينية اإلسالمية، خاصة بعد صدور الفتاوى 
الدولية احملرمة للتأمني التقليدي وإقرار ذلك من قبل جملس الفتوى الوطين املاليزي. ذلك ما جعل صناعة 

ظى بقبول وإقبال كبري من األفراد حىت ابتت هذه الصناعة تشهد معدالت التأمني التكافلي يف ماليزاي حت
منو مرتفعة يف منطقة جنوب شرق آسيا، ومن مث فإن دولة ماليزاي تعترب حاليا اثين سوق تكافل على 
املستوى العاملي بعد اململكة العربية السعودية وأول سوق تكافلي على املستوى اإلقليمي، كما أن التقرير 

من الدول اليت ترأس صناعة التكافل يف العامل، حيث يقر أبهنا عاملي املنبثق من قبل شركة أرنست ويونغ ال
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مليار دوالر حيث شهدت منوا قواي يف موجودات  3بلغ إمجايل اإلشرتاكات  واملسامهات يف القطاع 
 .20081إىل  2004خالل الفرتة من  %  29و %21وصايف مسامهات التكافل مبعدل منو سنوي بلغ  

 األجنبيةومما شًجع على اكتساب حصص سوقية تكافلية أكرب التزايد الذي شهدته املؤسسات 
لإلستثمار يف هذه الصناعة يف ماليزاي بسبب السياسات املتبعة يف الدولة لتحسني املناخ اإلستثماري 
واإلستقرار السياسي والوضع األمين اجليد الذي تشهده البالد والتحرير اإلقتصادي السريع ملاليزاي يف 

 خوض التجربة املالية اإلسالمية.
قطاع التكافل املاليزي دورا ابلغ األمهية يف تطوير املنظومة وكان للهيئات التنظيمية واإلشرافية ل 

التأمينية اإلسالمية ومسامهة جبارة يف إجناح التجربة التكافلية وتعزيز الصناعة من خالل محاية مصاحل 
 Malaysianأعضائها املكونني من شركات التكافل يف ماليزاي وأبرزها إنشاء مجعية التكافل املاليزية 

Takaful Association ) (  حيث ألزمت شركات التكافل بنص قانـون التكافل عام م2002سنة ،
أن تشرتك فيها، ويف إطار تطـوير هذه الصناعة فقد سامهت بطرح وتطبـيق عدة مبـادرات من  م1984

، (Inter- Takaful Operators Agreement) بينها تنفيذ اإلتـفاق املشرتك بني شركات التكافل 
لوسطاء التكافل للتأكد  ( The Takaful Basic Examination )األساسي للتكافلوالفحص 

من كفاءاهتم التسويقية ومهاراهتم البيعية، ابإلضافة إىل نظام وإجراءات تسجيل الوكالء والعمل على 
 . 2تكريس مبادئ إدارة العالقة مع العميل بفعالية من أجل اكتساب الفرص السوقية التكافلية املتاحة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Ernest And Young, The World Takaful Report 2009, p: 12.   

التعاوني، مرجع أكرم الل الدين، الوضع المهني واإلقتصادي لصناعة التكافل في باكستان وماليزيا، ملتقى التأمين   2
 .11سابق، ص: 
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 وتتمثل أهم الشركات العاملة يف السوق املاليزي للتأمني وإعادة التأمني يف:
 : هيكل شركات التكافل وإعادة التكافل يف ماليزاي38 جدول رقم

 اخلدمات املقدمة الشركات التأمينية للتكافل وإعادة التكافل

CIMB Aviva Takaful Berhad التكافل العام والعائلي 
Etiqa Takaful Berhad التكافل العام والعائلي 

Hong Leong Tokio Marine 
Takaful Berhad 

 التكافل العام والعائلي

HSBC Amanah Takaful (Malaysia) 
Sdn Bhd 

 التكافل العام والعائلي

_MAA Takaful Berhad التكافل العام 
Prudential BSN Takaful Berhad التكافل العام والعائلي 

Syarikat Takaful Malaysia Berhad التكافل العام والعائلي 
Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. التكافل العام والعائلي 

MNRB Retakaful Berhad إعادة التكافل 
ACR Re Takaful SEA Berhad إعادة التكافل 

ASEAN Retakaful International 
(ARIL) 

 إعادة التكافل

Munich Retakaful Malaysia إعادة التكافل 
Swiss Re إعادة التكافل 

AIA Takaful International Berhad التكافل العام والعائلي 
 

 .10: املرجع نفسه، ص املصدر:
 
 
 
 



 الفصل الرابع: التجربة التأمينية التشاركية بين جهود التأصيل وواقعية التطبيق

 

249 

 

 
 
 

 صناعة التأمني التشاركي يف ابقي األسواق األخرىالفرع الرابع: 
أما عن ابقي األسواق الناشئة للتأمني التشاركي،  فإن السودان تعترب أهم وأقوى سوق تكافلي 
خارج كل من منطقيت دول جملس التعاون اخلليجي ودول جنوب شرق آسيا إبمجايل إشرتاكات قدرت بـ 

 يوضحه املخطط التايل:  حسب ما 2008مليون دوالر أمريكي سنة  280
 

 التكافل يف ابقي األسواق األخرى: مسامهات 11 رقم شكل
 

 (مليون دوالر أمريكيالوحدة: )                                            إمجايل اإلشرتاكات لباقي األسواق األخرى
 

 
  

Source : Ernest And Young ,The World Takaful Report2011 ,op cit, p: 13. 

 
( يف ابقي األسواق التكافلية 2009-2005بلغ معدل النمو السنوي املركب للفرتة )ولقد 

يف كل من السودان وبنغالديش وأسواق متفرقة أخرى على  %35، %154 ،%19األخرى نسب 
 .التوايل

 - 2005) معدل النمو السنوي المركب
2008) = 28% 

 %41 = (2009) معدل النمو

 2009 معدل النفاذية

 التكافل

 التأمين التقليدي

                          بنغالديش                                                  السودان                                                 األسولق األخرى       

             

2009 
 معدل النمو

معدل النمو السنوي 

 المركب
2005-2008 

 األخرى
 

 

 

 بنغالديش
 

 

 السودان 
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أما عن طبيعة التأمني التشاركي والفروع التأمينية اليت تستحوذ على أكرب النسب يف كل من 
خرى  ومنطقة جنوب شرق آسيا فإهنا تتباين وختتلف من سنة أل إفريقيامنطقيت دول اخلليج العريب ومشال 

 وايل: كما يوضحه املخطط امل
 : توزيع احملفظة التأمينية حسب الفروع12 شكل رقم

 

 
   

Source : Ibid, p: 15. 

 

على  2012فقد وزعت حمفظة التأمني التكافلي حسب التقرير األخري لسنة  2010ويف سنة 
 النحو اآليت: 

           .2010: توزيع احملفظة التكافلية  يف العامل لسنة 39 جدول رقم
دول اجمللس  الفروع التأمينية

 والشرق األوسط
جنوب شرق 

 آسيا
شبه القرة 

 اهلندية
 اإلمجايل إيران

 %48 %27 %76 %69 %59 العائلي والصحي

 %32 %53 %7 %16 %20 السيارات
احلوادث 

 واملمتلكات
16% 13% 13% 18% 16% 

 %4 %3 %4 %2 %5 البحري واجلوي

 الشرق األوسط
 جنوب شرق آسيا

 

عائلي 

 وصحي

 

بحري و 

 جوي

 

حوادث  

 وممتلكات

 

 سيارات
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 .2012من إعداد الباحثة اعتمادا على التقرير العاملي للتكافل : املصدر
 
 

 العمل املؤسسي للتأمني التشاركي املبحث الثالث: واقع
نشاط أول شركة أتمني  انطالقمنذ ظهور البوادر األوىل لصناعة العمل التأميين اإلسالمي مع 

واليت أتسست من قبل  م1979ت حتت اسم الشركة اإلسالمية للتأمني سنة رف  إسالمية يف السودان عُ 
نشأت بعد شركة  ،مع سياسات الدولة يف أسلمة نظامها املايلبعد ذلك بنك فيصل السوداين متاشيا 

ركات اإلسالمية تعمل جبانب شركات التأمني اإلسالمية شركات أتمني تعاونية إسالمية، وظلت هذه الش
اليت صدر فيها قانون اإلشراف والرقابة على أعمال التأمني الذي ألزم  م1992التأمني التجارية إىل سنة 

مجيع شركات التأمني التجاري يف السودان ابلتحول إىل شركات أتمني تعاونية إسالمية، ومت هذا التحول 
 ،بسهولة، وترتب عليه إقبال كبري على شركات التأمني تؤيده اإلحصائيات الدالة على تزايد االشرتاكات

بل ودعت  حذت حذوها بعض الدول يف سن التشريعات والقوانني املنظمة ملمارسة النشاط التكافلي مث
سواق الكبري ألقبال اإلخاصة بعد  ،دفع مسرية التأمني التشاركي وتطوير آلياته الكثري منها إىل ضرورة 

اليت سعت لالستفادة  ،التأمني اخلليجية خالل العامني املاضيني على أتسيس شركات التأمني التكافلي
استمرار النمو يف قطاع  حولدراسات ما تؤكده ال ذلكمن النمو االستثنائي الذي حيققه هذا القطاع، 

التأمني التكافلي يف دول اخلليج بوترية أسرع نظرا لزايدة الوعي والقناعة لدى اجلمهور مبنتجات التأمني 
 التكافلي. 

أن زايدة قدرة الشركات على خلق قنوات توزيع أكثر جناعة يف الوصول إىل شرائح اجملتمع  حيث
زايدة النمو يف  كانت من عواملورغبة تلك الشركات يف االستفادة من منو الطلب على هذه اخلدمات  

اعة خصوصا مع تواجد عنصر التنظيم والتمويل اإلسالمي الذي يقي هذه الصن شاركيقطاع التأمني الت
األخذ بعني االعتبار املصاحل  مع ضرورةمن أي هزات تتسبب فيها األزمات الناشئة عن التعامالت. 

اإلقليمية الوطنية والتنسيق بني شركات التأمني اخلليجية للوصول إىل قيام جتمع اقتصادي أتميين موحد 
اليت خربات أتمينية عالية وقوي قادر على املنافسة اليت يفرضها وجود شركات أتمني أجنبية ضخمة ذات 

 وأبسعار منافسة. ذات جودة أكربتقدمي خدمات  وخاصة تشكل أكرب حتد يواجه العمل التكافلي
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 إدارة احملفظة اإلستثمارية يف شركات التأمني التشاركياألول: املطلب 

أبن هيكل ومكوانت احملفظة اإلستثمارية لعينة من " أرنست أند يونغ ـ"يشري التقرير السابق ل
 عن اختالف بنًي  2007-2008-2009شركات التكافل يف دول جملس التعاون اخلليجي للسنوات 

ا وسياساهتا اإلستثمارية من سنة ألخرى، حيث توزعت احملفظة اإلستثمارية بنسب وواضح يف مكوانهت
 4.1%و  5.4% غت يف جمال التوظيف العقاري نسبيت بل 2008و 2007متفاوتة ومتقاربة نسبيا سنيت 

  68.3%على التوايل، بينما شهدت التوظيفات املالية يف جمال األسهم نسبا مرتفعة مبا قًدر بـ 
 18.8%و 11.2%يف حني عرف اإلستثمار يف الصكوك اإلسالمية ارتفاعا حمسوسا بنسبيت  66.3%و

سنة   16.4%ملحوظا بني نسبة  اخنفاضايف جمال الودائع  التوظيفشهد ، كما يف السنتني ذاهتما
 .2008سنة  9.5%إىل  2007

قًيم  لسياسات التوظيف يف شركات التأمني التشاركي على أن 
ُ
وأكد اخلرباء يف هذا التقرير امل

شهدت اختالفا جوهراي وتغريا جذراي يف  2009متوسط مكوانت وهيكل احملفظة اإلستثمارية لسنة 
يف جمال الودائع، بينما   32.4%لألسهم كأعلى نسبة توظيف تليها نسبة 37.1%اهليكل بنسبة 
كحدود دنيا للتوظيف يف جمايل الصكوك اإلسالمية والعقارات على  8.2%و   22.3%ُسًجلت نسبيت 

يف النسب سوى تغريا طفيفا يف زايدة ا جذراي ري مل تشهد احملفظة تغي 2010بينما يف سنة  الرتتيب.
 مقابل اخنفاض النسبة ذاهتا يف جمال الصكوك. %1سجلها اإلستثمار يف جمال الودائع بنسبة 

وكعينة من سوق التكافل يف جنوب شرق آسيا، فقد تناول التقرير ابلدراسة والتحليل سوق 
يل متيز ومفارقة واضحة لتطور صناعة التكافل ، حيث مت تسجماليزاي كثاين أكرب سوق تكافل يف العامل

التوظيف يف جمال  يشهد، وحىت يف مكوانت احملفظة اإلستثمارية أين املاليزية مقارنة بدول هذه املنطقة
خاصة بعد اإلجتهادات البحثية األخرية   46.5%أبعلى نسبة ُقًدرت بـ الرايدة مرتبة الصكوك اإلسالمية 

اليت طرحت من قبل الندوات الفقهية واملؤمترات العلمية األخرية لتطوير الصكوك اإلسالمية كبديل 
مث نسبة % 28.4لألوراق املالية الربوية املتداولة يف البورصات، يليه التوظيف يف جمال األسهم بنسبة 
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املتعلقة ابإلستثمار يف جمال الودائع  بينما سجل التوظيف العقاري نسبة منخفضة قدرت   %20.4
 .4.7%بـ

سوى اإلخنفاض  2010اإلستثمارية تغيريا ملحوظا يف مكوانهتا سنة  احملفظةومل تشهد أيضا 
مقابل اإلرتفاع احملسوس بنفس النسبة يف جمال الصكوك  %1الطفيف يف نسبة األسهم مبقدار 

  اإلسالمية.

ملكوانت احملفظة اإلستثمارية لعينة من سوق التكافل لكل من وبيان ُمفصل وفيما يلي توضيح 
 دول اجمللس وماليزاي:

 متوسط مكوانت حمفظة اإلستثمار لعينة من شركات التكافل :13 رقم شكل

 
Source : Ibid, p: 14. 

 

 

 ماليزيا دول مجلس التعاون الخليجي

 الودائع صكوك أسهم عقارات
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فقد  2011أما عن التغيريات اليت شهدهتا حمفظة اإلستثمارات لشركات التأمني التكافلي لسنة  
لإلستثمار يف كل من  %5و %26، %31، %38دول جملس التعاون اخلليجي النسب  سجلت

عينة من الشركات املاليزية للتكافل األسهم والصكوك والودائع والعقارات على التوايل، يف حني شهدت 
كل من ل %3، %20، %20، %57اختالفا يف توزيع احملفظة اإلستثمارية متثلت يف النسب التالية 

 .1اجملاالت اإلستثمارية التالية: الصكوك، الودائع، األسهم والعقارات

فيما يتعلق ابملؤشرات املبينة يف  كبري بني أسواق التكافل الرئيسية  املايل بشكلوقد تفاوت األداء 
 شكل                                                                                  :األشكال التالية

 متوسط العائد على حقوق املسامهني لعينة من شركات التكافل وشركات التأمني التقليدي :14 رقم

 
 

Source : Ibid, p : 25. 
 

متوسط العائد على اإلستثمارات  أما عن إيرادات احملفظة اإلستثمارية فقد أوضح املخطط املوايل
 :لعينة من شركات التكافل وشركات التأمني التقليدي

 
 
 
 

                                                 
1- Ernest And Young, The World Takaful Report, 2012, op cit, P: 25.  

 من ماليزياعينة  عينة لمجلس التعاون الخليجي

 التقليديشركات التأمين  شركات التكافل
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 التقليدية للتأمني شركاتالاإلستثمارات لعينة من شركات التكافل و : متوسط العائد على 15 رقم شكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Source : Ibid, p : 33. 

وبناء عل هذه املعطيات يتضح لنا أبن عوائد شركات التأمني تزيد عن العوائد احملققة يف شركات 
وأن عوائد األنشطة اإلستثمارية للشركات التقليدية أزيد من مثيلتها يف شركات التأمني التأمني التشاركي 

تكافل على ، ويعزى هذا اإلخنفاض إىل عدة جوانب ضعف مسجلة يف تسيري شركات الالتشاركي
املستوى التنظيمي والتقين واإلستثماري والذي يرجع ابلدرجة األوىل إىل نقص الكفاءات واملؤهالت 

 املتخصصة يف التأمني التكافلي أو التشاركي. 
 املطلب الثاين: إدارة العمليات التأمينية  يف شركات التأمني التشاركي 
 :سنبحث يف هذا املطلب العناصر التالية 

 األول: إدارة التعويضات واملطالباتالفرع -
 الفرع الثاين: تقنية إعادة التكافل-
 الفرع الثالث: معدل اإلكتتاب-

 
 

نموذج دول مجلس 
 التعاون الخليجي

 النموذج الماليزي 

 شركات التأمين التقليدي شركات التكافل
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 الفرع األول: إدارة التعويضات واملطالبات
تسمى إدارة التكافلية يف شركات التأمني التكافلي إدارة متخصصة  تقوم إبدارة العمليات

     اب ـمن أقسام خمتلفة كل حسب اختصاصها بدءا بقسم االكتتواليت تتكون العمليات التأمينية، 
عمليات االشرتاك وصوال إىل إدارة التعويضات واملطالبات، ويقوم كل قسم  بدوره أيضا مبجموعة من و 

إضافة إىل عمليات اإلكتتاب والتعويضات  ت و األعمال الواجب القيام هبا،العمليات إلمتام اإلجراءا
ات التأمينية بتسيري عمليات توزيع الفائض التأميين و تغطية العجز التأميين دون أن ننسى تقوم إدارة العلي

كوين اإلحتياطات واملخصصات الالزمة الدور احملاسيب واملايل واملتمثل أساسا يف تسيري عملية ت
من حتياط من األخطار اليت قد تواجه املؤسسة، وكذلك تسديد املصاريف اليت تتحملها الشركة لإل

 دارة والتسويق وغريها.......اخل.أجور عمال ومصاريف اإل
 

 نسب التعويضات واملطالبات لعينة من أسواق التكافل :16شكل رقم 
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Source : Ibid, p : 27. 

 
 

 : متوسط نسبة صايف العموالت لعينة من شركات التكافل وشركات التأمني التقليدي17شكل رقم 

 نسب التعويضات لفرع الحياة في اإلمارات نسب صافي التعويضات  في المملكة
 نسب التعويضات في البحرين

 نسب التعويضات لغير الحياة في اإلمارات  نسب التعويضات في ماليزيا
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Source : Ibid, p : 28. 

 
 : متوسط نسبة النفقات لعينة من شركات التكافل وشركات التأمني التقليدي18شكل رقم 

 
Source : Ibid, p : 29. 

 
السابق يتضح أبن مستوى النفقات املدفوعة يف العينة املختارة من خالل معطيات املخطط 

لكل من النموذج املاليزي ودول جملس التعاون اخلليجي يُظهر تباينا واضحا يف نسبة هذه النفقات، 

 ماليزيامن عينة  عينة من دول مجلس التعاون الخليجي

 شركات التأمين التقليدي شركات التكافل

 عينة من دول مجلس التعاون الخليجي

 

 ماليزيامن عينة 

 

 شركات التكافل
 

 شركات التأمين التقليدي
 



 الفصل الرابع: التجربة التأمينية التشاركية بين جهود التأصيل وواقعية التطبيق

 

259 

 

هد نسبا مرتفعة ( أين كانت تش2010-2006ة )حيث شهدت العينة املاليزية نسبا منخفضة خالل الفرت 
ويف متوسط النفقات مقارنة بنظريه يف شركات التأمني التقليدي ( % 37و%  42) 2007و 2006سنة 

ويرجع هذا اإلرتفاع يف النفقات ألسباب عديدة  إما إىل سوء   -اليت سجلت نسبا متقاربة نسبيا -
التسيري وعدم التحكم يف نفقات التسيري أو إىل ارتفاع مبالغ التعويضات أو املطالبات  بسبب ارتفاع 

 الكارثية للمشرتكني خالل تلك الفرتة.معدل 
ومقارنة بدول اجمللس فإن معدل النفقات املتوسط يُظهر تقاراب نسبيا يف النسب بني معدل 

 النظامني. يف كال %33و  25%
 

 الفرع الثاين: تقنية إعادة التكافل
ية على اعتبار أن  متثل التجربة املاليزية يف جمال إعادة التكافل نسبا أقل مقارنة ابلتجربة اخلليج

كممثل قوي للصناعة التكافلية اليت تعكس تطور شركات التكافل   –كال من اململكة العربية السعودية 
ودولة ماليزاي كأقوى سوقني للتكافل وإعادة التكافل، ذلك ما تُفًسره بياانت  –يف منطقة اخلليج العريب 

يف شركات التكافل املاليزية  ما يقابل  %7هذا الشكل الذي يظهر نسبة إعادة التأمني قدرها 
، بينما جند أن هذه النسب تشهد ارتفاعا ملحوظا 2010يف شركات التأمني التقليدية سنة   %21نسبة

يف نظريهتا التجارية يف السنة  %56مقابل  %41بـيف شركات التكافل يف دول اجمللس بنسبة ُقًدرت 
لذي تشهده تقنية إعادة التكافل يف املنطقة بوصفها ركيزة ذاهتا. وهذا ما يُفًسر جليا مستوى التطور ا

تؤكده املؤشرات  أساسية الستكمال تطوير وكفاءة املنظومة التكافلية مقارنة ابلنموذج املاليزي حسب ما
 والعدد املتزايد لشركات اإلعادة التكافلية يف منطقة اخلليج العريب. الشكل املوايلاملبينة يف 

وعلى الرغم من هذا اإلرتفاع املسجل والتطور امللحوظ واخلطوات اجلادة إلجياد شركات قوية 
إلعادة التكافل متتلك القدرات التسيريية الكفء وامليزات التنافسية مقارنة بنظريهتا يف النظام التقليدي، 

ى املستوى التنظريي إال أن هذه الصناعة مازالت جتابه العديد من التحدايت والصعوابت والعقبات عل
واملايل والتقين وحىت التشريعي والقانوين، ومل تصل بعد إىل حتقيق امليزات والقدرات املالية الكبرية 
واملهارات الفنية اليت تتمتع هبا صناعة اإلعادة التقليدية اليت تظهر نسبا مرتفعة يف مالءهتا املالية 

 ومستوايت قوية من األداء اإلداري والتقين. 
  

 : نسب إعادة التأمني لعينة من شركات التكافل وشركات التأمني التقليدي19شكل رقم 
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Source : Ibid, p: 30.  

 

، فقد شهدت نسب 2011 لسنةوحسب آخر اإلحصائيات اليت نشرهتا شركة أرنست ويونغ 
ت التكافل لشركا %34إعادة التأمني تغيريا ملحوظا يف دول اجمللس ) ابستثناء السعودية ( بنسبة 

سنة  %37بعد نسبة   %27نسبة  اململكة العربية السعودية للشركات التقليدية، بينما سجلت %50و
يف حني سجلت عينة من الشركات املاليزية ارتفاعا ملحوظا يف نسب إعادة التكافل ُقدرت بـ  .2010

  . %125، بينما سجلت شركات التأمني التقليدي نسبة 20%

 

 

 

 

 : معدل اإلكتتابلثالثالفرع ا
                                                 

1 - Ernest And Young, The World Takaful Report, 2012, op cit, P: 30. 

 عينة من دول مجلس التعاون الخليجي

 

 ماليزيامن عينة 

 

 شركات التأمين التقليدي شركات التكافل
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املوايل الذي يظهر معدل اإلكتتاب لعينة من شركات التكافل  شكلعلى معطيات ال بناء
وشركات التأمني التقليدي، يتبني جليا أن هناك متايزا واختالفا جليا يف معدل اإلكتتاب لكل من دول 
جملس التعاون اخلليجي والنموذج املاليزي للتكافل أين يشهد هذا األخري معدل اكتتاب يف واثئق التأمني 

 %97مقارنة بنسبة  2010سنة  %268وق بكثري من نظريه يف دول اجمللس حيث بلغ نسبة التكافلي يف
يؤكد بقوة زايدة الطلب على اإلكتتاب يف واثئق التكافل مقارنة ابلواثئق التقليدية  ، وهذا ما2007سنة 

عته وذهنيته (، واليت تفسر حتما ارتفاع ثقافة التأمني لدى الفرد املاليزي وطبي%221)واليت بلغت نسبة 
وجديته يف التعامل مع كل ماله صلة ابلتعامالت املالية اإلسالمية، حيث يرجع أسباهبا إىل ارتفاع 
املستوىل الثقايف ودرجة الوعي بضرورة التأمني من جهة، ابإلضافة إىل الوازع الديين واحلس والصحوة 

وعي بطلب واثئق التأمني التكافلي اإلسالمية للفرد املاليزي الذي يشكل عامال رئيسيا لرفع درجة ال
 البديلة عن الواثئق التقليدية للتأمني من جهة أخرى،

دون أن ننسى اإلسرتاتيجيات املتبعة على املستوى الكلي أين تبنت الدولة املاليزية تطبيق  
اإلقتصاد اإلسالمي يف أنظمتها املالية ومؤسساهتا اإلستثمارية واملالية والتنموية وحتفيز القطاع التأميين 

سالمية، وهذا ما جعل اإلسالمي والسعي الدؤوب للسلطات احلاكمة يف البالد حنو تكريس املالية اإل
القطاع التكافلي يف ماليزاي يشهد منوا مضطردا يف السنوات األخرية متاشيا مع انعقاد العديد من اجملامع 
والندوات وامللتقيات العلمية اليت هتدف إىل تطوير آليات العمل التأميين التشاركي أو التكافلي أو 

 التعاوين اإلسالمي.
 بل واعد وآفاق تدعو للتفاؤل لتطور ومنو شركات التكافل هيمبستقكما أن املالحظة اليت تبشر 

ابلنسبة للعمليات التكافلية قد فاق نظريه يف النظام التقليدي يف الوقت  2010أن معدل اإلكتتاب لسنة 
سنة  %179الذي كان فيه هذا املعدل يف الشركات التقليدية للتأمني يفوق نظرية التكافلي بنسبة 

2007. 
العينة املدروسة يف دول اجمللس، فإن معدل اإلكتتاب يف شركات التكافل بلغ سنة أما عن 

يفسر أبن  فقط ُسًجلت لدى الشركات التقليدية، وهذا ما %78مقارنة بـ  %162معدل  2010
املنطقة تشهد منوا ملحوظا وتطورا ملفتا للصناعة التكافلية مما ستشكل سوقا واعدة لإلستثمار يف اجملال 

يين التكافلي لرفع مسامهتها اإلقتصادية ومعدالت نفاذيتها، ذلك أن املنطقة اخلليجية تعد أضخم التأم
سوق للتكافل حاليا، يف الوقت الذي شهد فيه معدل اإلكتتاب وإقبال املستأمنني لإلكتتاب يف واثئق 

يف شركات التكافل،  %62ويف النظام التقليدي  %55تقاراب نسبيا بني معدل  2007التكافل سنة 
يدعم بقوة منو الصناعة التكافلية ويؤكد أبن النظام التكافلي قد شهد إقباال كبريا يف األوساط  وهذا ما
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كبديل   شاركياخلليجية راجع ابلدرجة األوىل إىل اإلسرتاتيجيات التسويقية واحلمالت الرتوجيية للمنتوج الت
زات اليت تقدمها حكومات هذه الدول لإلستثمار يف هذا وكذا التحفي ،شرعي للمنتوج التأميين الغريب

 احلقل من خالل توفري الُبىن التشريعية وأتسيس األطر القانونية والتنظيمية واإلشرافية هلذا اجملال.
 : معدل اإلكتتاب لعينة من شركات التكافل وشركات التأمني التقليدي20شكل رقم 

 

 
 

Source : Ibid, p : 31.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  العمل التأميين التشاركي اتـوحتدي : معوقاتاملبحث الرابع
 

عينة من مجلس 
 التعاون الخليجي

 النموذج الماليزي 

 شركات التأمين التقليدي شركات  التكافل
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جيابه العمل التأميين التشاركي العديد من العقبات اليت تعيق املسار التنموي ملؤسساته، وهلذه 
وأطر خمتلفة أفرزهتا التطبيقات املعاصرة لشركات التكافل منها ماله عالقة ابإلطار الشرعي العقبات أبعاد 

والتأصيلي لعقد التأمني ومنها ماله صلة ابألطر اإلدارية والوظيفية والتشريعية للتأمني دون أن ننسى 
انعكاساهتا  ي، وسنتبنًي اجلانب املايل والتسويقي وحنومها، سنقتفي أثرها على أداء شركات التأمني التشارك

 السلبية على تطوير املنظومة التشاركية للتأمني يف العناصر التالية:
 
 

 املطلب األول: إشكاليات تطبيقية لصناعة التأمني التشاركي
 املطلب الثاين: حتدايت العمل املؤسسي للتأمني التشاركي

 
 
 ملطلب األول: إشكاليات تطبيقية لصناعة التأمني التشاركيا

ابلنظر إىل حداثة الصناعة التأمينية التكافلية مقارنة ابلعمل املصريف اإلسالمي الذي جتاوز مرحلة 
نشاط التكافلي إال أن اإلجتهاد والتنظري فإنه وعلى الرغم من اخلطى التطبيقية واملساعي اجلادة لتطوير ال

 :العراقيل من بينهازال يكتنفه بعض النقائص ويعيق مساره التنموي بعض  هذا األخري ما
التنافسية غري املتوازنة لشركات التأمني بني النظام التقليدي والنظام اإلسالمي بسبب  .1

أقدمية الشركات التجارية يف التأسيس ويف اكتساب املزااي التنافسية والكفاءات املهنية 
الكربى  والقدرات التسيريية وتنوع احملفظة التأمينية واملالية ومن مث يف اكتساب احلصص

 من السوق التأميين؛
 مقارنة ابلشركات التقليدية للتأمني؛وحمدودية قنوات التوظيف ضآلة رؤوس األموال  .2
ممارسة األعمال التقنية كإدارة املخاطر والتسعري وعدم عدم كفاءة املورد البشري يف  .3

 التحكم يف التقنيات اإلكتوارية؛
ريين ابلفروق اجلوهرية بني طبيعة عمل ضعف الوعي التأميين التكافلي وعدم إدراك الكث .4

 واإلسالمي.  تقليديومبادئ التأمني بني الفكر ال
 وسنستعرض ضمن العناصر التالية أهم هذه املعوقات والعقبات:

 الفرع األول: املعوقات ذات الصلة ابإلطار الشرعي -
 الفرع الثاين: اإلشكاليات املتعلقة أبطراف التعاقد -
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 املاليةالفرع الثالث: العقبات  -
 التأمينية الفرع الرابع: العقبات ذات الصلة ابلوظائف  -
 الفرع اخلامس: اإلشكاليات املتعلقة ابملوارد البشرية -

 الفرع األول: املعوقات ذات الصلة ابإلطار الشرعي
من وجهة نظر أتصيلية، فإن اجلانب التنظريي للتأمني التشاركي من حيث املبادئ واألسس 

تطبيقاته وجتاربه العاملية مثل التجربة السودانية، حيث مت اإلتفاق على مبدئني التقنية تتعارض مع 
رئيسيني مها: التربع وتوزيع الفائض التأميين على املشرتكني، بينما أفرزت تطبيقات التأمني التشاركي 

  املعاصرة مبادئ إضافية إىل املبدئني السابقني وهي:
مشاركة املشرتكني األعضاء يف إدارة الشركة اليت تتم عرب مبعىن مبدأ املشاركة يف اإلدارة  .1

اهليئات التالية: هيئة املشرتكني وعضوية جملس إدارة الشركة وعضوية اجلمعية العمومية 
 للشركة؛

 مبدأ املشاركة يف اخلسارة الزائدة حسب نسب أقساطهم؛  .2
مبدأ الفصل التام حلساابت محلة األسهم من حساابت محلة الواثئق وال يعطي من   .3

 احلساابت املالية لآلخر إال مبسوغ شرعي.
يف ذلك ممارسة  ومبدأ اإللتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع أنشطة الشركة مبا  .4

 .1نشاط إعادة التأمني
تندات التأمني التشاركي وهي ضرورة اإلقرار وجدير ابلتنويه على نقطة أساسية يف عقود ومس 

يا على على اإلشرتاك الذي يكون مبن ابملوافقة الصـرحيةالواضح والبارز يف املستندات الرمسية للشركة 
 حتققه. يف الفائض يف حالابملشاركة التربع ابشرتاك التأمني و 

 
 
 
 

  اإلشكاليات املتعلقة أبطراف التعاقدالفرع الثاين: 

                                                 
  .41 سابق، ص:ناصر عبد الحميد، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني، ملتقى التأمين التعاوني، مرجع  1
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املشاكل اليت انبثقت عن مجلة املبادئ التقنية والقانونية لشركات التأمني التشاركي واليت وهي 
نُقلت عن مثيلتها يف شركات التأمني التجاري، حيث أن معظم هذه املبادئ متت صياغتها بطريقة 

بني أطراف حمالة إىل التنازع  يكتنفها الغموض والتعقيد وعلى درجة من اإلستغالل املادي الذي يؤدي ال
 التعاقد.

اإلشكاليات ذات الصلة ابملشرتكني واليت تكمن أساسا يف غياب ثقافة أتمينية شرعية ابإلضافة إىل 
للمشرتك وجهله حلقيقة التأمني اإلسالمي القائم على التكافل والتعاون وضرورة استحضار نية التربع عند 

فحسب، بل إن نية بعضهم اإلشرتاك التأميين بغرض لزاميته القانونية إ حول مسألة اإلشرتاك بغض النظر
التعويض أو ابألحرى اإلحتيال بغرض اإلسرتابح من التأمني إما ابلتضليل أوالغش أو التدليس عند 

 .التصريح ابلبياانت املطلوبة للتعاقد
 : العقبات املاليةلثالفرع الثا
ي يشكل مبعثا أساسيا إلعاقة إن ضعف احلافز املايل للمستثمرين يف نشاط التأمني التشارك 

ؤًسسني واملسامهني يشتكون من ضعف العائد مسار منو شركات التأمني التكافلي، ذلك 
ُ
أن بعض امل

فإدارة التأمني  .يف النظام التقليدي للتأمنيللمستثمرين  غريةامل العوائدعلى اإلستثمار على عكس 
صيغا جاذبة لإلستثمار من الناحية الرحبية وخاصة متثل  التشاركي ابلصيغ املطروحة واملطبقة حاليا ال

جانب الالاسرتابح من العمليات التأمينية نفسها املناقض ملنطق التربع األمر الذي يفسر معه عدم 
استقطاب املستثمرين حىت من غري املسلمني كما هو احلال يف البنوك اإلسالمية بغية اإلستحواذ على 

 فوائض املال اإلسالمي.
بعض التجارب العاملية أظهرت عدم املصداقية يف بعض مبادئ التأمني التشاركي كما أن 

وخاصة ذات البعد املايل واملتعلقة أساسا مببدأ توزيع الفائض التأميين للمشرتكني الذي حيقق أهم ميزة 
 واختالف عن التأمني التقليدي.

 التأمينية : العقبات ذات الصلة ابلوظائف رابعالفرع ال
املماطلة يف دفع  املشاكل التقنية ذات الصلة إبجراءات العملية التأمينية كاإلكتتاب و وتتمثل يف

ينجر عنها من أضرار مالية  وعمليات إعادة التأمني، واملنافسة السعرية وما املستحقة التعويضات
أخالقيات املشرتك يف افتعال احلوادث وممارسة أشكال الغش والتزوير، ابإلضافة  واملشاكل املتعلقة بال

أتمني جتارية يف اآلونة األخرية السيما يف إىل بروز ظاهرة عمل شركات أتمني إسالمية كوكيل لشركات 
 .جمال التكافل الطيب والسفر مما ينتج عنه شبهة شرعية  آللية العمل التأميين اإلسالمي
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علق بعمليات إعادة التأمني اليت تعترب صمام األمان الستمرار النشاط التأميين وفيما يت
واسرتاتيجية مثلى لتوزيع املخاطر التشغيلية ألعمال التأمني، فقد أظهرت التطبيقات األخرية بعض 

 :1العقبات ذات الصلة هبذا النشاط واملتمثلة يف
أتمني جتارية عمال بفقه  على ضوء جواز بعض الفقهاء التعامل مع شركات إعادة .1

يف ظل ُشًح خدمات اإلعادة اإلسالمية من جهة، واخنفاض رؤوس أمواهلا  -الضرورة
فإن بعضها يتحصل على اتفاقيات  -مقارنة بشركات اإلعادة التجارية من جهة أخرى

ت ذلك: اتفاقياتسهم يف إجناح التجربة اإلسالمية وبشروط قاسية مثال  إعادة أتمني ال
لية قليلة أو منطقة جغرافية ضيقة أو التحكم يف سداد املطالبات، أو احلد من حدود ما

 قبول أخطار معينة.
عدم التحكم يف تكاليف اتفاقيات إعادة التأمني بسبب نقص اخلربات الفنية يف هذا  .2

 اجملال.
 أو مابشفافية ومصداقية تكريس مفهوم املشاركة  بني شركات التأمني التكافلي غياب  .3

بتقنية التأمني املشرتك الذي يعمل على اتساع دائرة التكافل من جهة وتكوين  يعرف 
ستيعابية للشركات التأمينية ملواجهة كياانت مالية تكافلية من شأهنا زايدة الطاقة اإل

 األخطار الكبرية.
 

 الفرع اخلامس: اإلشكاليات املتعلقة ابملوارد البشرية
ستوى العنصر البشري يف إدارة التأمني التشاركي كثرية هي اإلشكاالت اليت لوحظت على م

وخاصة غياب املؤهالت العلمية واخلربات التقنية والثقافة الشرعية يف جمال إدارة التأمني التشاركي، حىت 
يفرقون بني التأمني  أن العاملني هبذه الشركات ليست لديهم أدىن ثقافة أتمينية شرعية مما جعلهم ال

تقليدي، بل وإن الكثري من اإلداريني ابلشركات التكافلية ميارس مجيع أنشطة التأمني التشاركي والتأمني ال
 :2ابملفهوم واإلجراءات نفسها املمارسة إلدارة التأمني التجاري ويرجع ذلك لألسباب التالية

 غياب الربامج التكوينية واملقررات التعليمية للتأمني التكافلي يف املعاهد واجلامعات. .1
 على اإلجتهادات الفردية يف التنمية الذاتية للعاملني يف جمال التأمني التكافلي.اإلعتماد  .2

                                                 
، الملتقى الثاني للتأمين التعاوني، -المشاكل والحلول  –السيد حامد حسن محمد، مسيرة التأمين التعاوني اإلسالمي  1

 ، بتصرف.15 مرجع سابق، ص:

  .41 ناصر عبد الحميد، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني، ملتقى التأمين التعاوني، مرجع سابق، ص: 2
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غياب هيئات رمسية معتمدة تكون مسؤولة عن إعداد الكفاءات والكوادر البشرية  .3
 وتنميتها واإلستثمار األمثل فيها لتطوير هذه الصناعة.

  للتأمني التشاركيايتاملطلب الثاين: حتدايت العمل املؤسس
يدين لى الرغم من أن صناعة التأمني التشاركي حققت العديد من اإلجنازات على الصعع

الشرعي والتقين والتنافسي واستطاعت أن تفرض نفسها يف السوق التأميين كمنافس قوي للصناعة 
التقليدية من خالل النمو املضطرد واملتسارع سواء يف عدد الشركات العاملة أو يف النتائج واملعدالت 

زالت هذه  للصناعة على مدى الثالثني عاما من التجربة التطبيقية والعمل امليداين، إال أهنا ال لتقنيةا
مل تتسارع  التجربة الفتًية تواجه العديد من التحدايت والتهديدات الستمرارية هذه الصناعة وتطويرها ما

تدعيم أنشطتها من الناحية الفنية الرؤى اإلسرتاتيجية واجلهود التقنية لتعزيز مسريهتا اإلقتصادية ول
والشرعية والتسويقية والبشرية وحنوها، والسعي الدؤوب واجلاد حنو استكمال كل أشكال النقص واخللل 

 الذي يعرتي التطبيقات احلالية للعمل املؤسسايت التشاركي.
الرحبية واإلستمرارية، مت حتويرها يف: اليت فقد مت إيراد أبرز هذه التحدايت  ،وحتقيقا هلذا املسعى

احلوكمة ، إرساء مبادئ ة، اتساع املادة القابلة للتأمنيجودة املنتجات التأمينية وكفاءة التغطية التأميني
 اختاذ مفهوم العمل القائم على مبدأ إدارة املخاطر ، و واهليكلة الصحيحة للشركات واالمتثال التنظيمي

 طة بسياسة التخطيط االسرتاتيجي لشركات التأمني التكافلي. كأولوية قصوى مرتبونظم الرقابة الداخلية  
 بتكارتأمينية من خالل تطبيق سياسات اواحملفظة ال اإلنتاج إدارةحتسني أساليب ابإلضافة إىل 

 منتجات أتمينية جديدة وتنافسية.
 

 يف العناصر اآلتية: بياهناوبشيء من التفصيل سيتم 
 

  والقانوينالفراغ التشريعي  الفرع األول: -
الفرع الثاين: الدور الصوري والغائب هليئة املشرتكني يف البناء التنظيمي  -

 لشركات التكافل
 الفرع الثالث: التحدايت املالية والتسويقية -

 
  الفرع األول: الفراغ التشريعي والقانوين

 

غياب اإلطار التشريعي والقانوين يف كثري من األنظمة املالية واإلقتصادية يف البلدان إن 
 يعد من أبرز التحدايت التنظيمية ابملقارنة مع مااإلسالمية اليت تنظم الصناعة التأمينية التشاركية، 
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ومواكبة مع انفتاح والتأمينية تشهده التشريعات املنظمة للصناعة التقليدية من حتديث لألدوات املالية 
حيتكمون إىل القوانني املنظمة  التشاركية األمر الذي اضطر العاملني يف الصناعة نظمة املالية العاملية،األ

للتأمني التقليدي وأصبحت العمليات اإلدارية واإلستثمارية للنشاط التشاركي خاضعة للقوانني التقليدية 
 أنشطتهمنطلقه وتباين  يةشرعحيث منطق تنظيمه و ية التأمني اإلسالمي من دون النظر إىل خصوص

 املؤسسية واختالف أسسه التقنية واملالية واإلستثمارية وغريها.
مناص وال مفر منه، يناقض ويتعارض مع مبادئ  لذلك فإن هذا اخلضوع التشريعي الذي ال

لقضائي الذي قد شكل االتأمني التكافلي ومقاصده كبديل شرعي للتأمني التقليدي، دون أن ننسى امل
يف حالة وجود املنازعات والدعاوى أين ستُجرى أحكام التأمني التقليدي املبنية على األسس  يطرح

مما سيشكل حتما خماطر قانونية وأخطاء فادحة يف األحكام  ،التجارية على النموذج التشاركي للتأمني
 القضائية.

ظرة املتشاهبة واملساوية للنشاط هو خمالف للمنطق العملي لشركات التكافل هو الن إن ما
التقليدي للتأمني الذي يفرض اهلدف التجاري واإلسرتابحي احملض حبجة فقط حتقق الفائض التأميين 

 .القابل للتوزيع بني املشرتكني
ويف هذا الصدد، فإن شركات التأمني التشاركي تسعى جاهدة لتدارك هذه اإلشكالية القانونية 

  :1القضائية يف اختاذ تدابري عملية وقانونية واملتمثلة فيما يليأمام منازعاهتا 
العناية بزايدة البيان والتنصيص على الشروط والضوابط اليت تقلل من صالحية القضاء يف  .1

رجل القانون يستفيد أكثر من تفعيل مبدأ  مني التقليدي، ذلك أنأتطبيق نصوص قانون الت
صياغته لوثيقة التأمني، واليت تسمح للطرفني حتديد  " القواعد القانونية املكملة " عند

 احلقوق واإللتزامات دون اإلخالل بنص قانوين معني.
اللجوء إىل نظام التحكيم كبديل اسرتاتيجي عن إشكاالت التقاضي بوصفه أداة فعالة  .2

للفصل يف املنازعات املطروحة بطريقة عملية أكثر يف شركات التأمني التشاركي من خالل 
، وما ينتج عن ذلك من ب التحاكم إىل القوانني الوضعية املنظمة للتأمني التجاريجتن

شرعية وتقنية، حبيث يتيح التحكيم لطريف النزاع أن يتفقا على أن تكون املرجعية  إشكاالت
 .2غري النهائية  لفض اخلصومة تنحصر يف إطار الشريعة اإلسالمية الغراء ال

 

 
                                                 

 .34 -33منصور الخليفي، تقييم تجارب التأمين، مرجع سابق، ص ص: رياض  1

 المرجع نفسه.  2
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 والغائب هليئة املشرتكني يف البناء التنظيمي لشركات التكافل الدور الصوريالفرع الثاين: 
على الرغم من أتكيد املختصني يف التأمني التشاركي على ضرورة وجود فصل حماسيب ومايل  

لشرعنة العالقات املالية والتعاقدية حقيقي بني كل من هيئيت املسامهني واملشرتكني كشرط ضروري 
زال صوراي وغائبا عن التأثري  هلذا اإلستقالل ال قانوينال أن هذا األثر ي، إاللشركات التأمني التشارك

احلقيقي أو املباشر ملسرية الشركة األمر الذي سينعكس سلبا على التطبيق األمثل للمقاصد التكافلية 
التشاركية. كون أن هيئة املسامهني هي الطرف األقوى يف املعادلة التنظيمية واإلدارية واملالكة لزمام األمور  

غائبا فة الوحيدة ابلشؤون املالية والتأمينية يف حني يبقى دور املشرتكني كلها يف إدارة الشركة، بل واملتصر 
على أساس وصايتهم ووكالتهم من قبل هيئة املسامهني املمثلني مبجلس اإلدارة والذي يعمل على  تفضيل 

 ابلدرجة األوىل. ومحاية مصاحل املسامهني
 : 1ينبغي اختاذ التدابري والقرارات التاليةومن أجل الشخصنة القانونية واإلدارية هليئة املشرتكني،  

إنشاء كيان قانوين حقيقي يعرف هبيئة املشرتكني، وينص عليه يف النظام  .1
 األساسي للشركة.

يف من جملس اإلدارة، ميتلكون حق التصويت  ضرورة متثيل املشرتكني أبعضاء .2
واملشاركة يف مجيع السياسات اإلستثمارية واإلسرتاتيجيات التأمينية املطروحة 

اختاذ القرارات املصريية للشركة وكذا التدخل يف املعايري املستخدمة يف احتساب 
 الفائض التأميين وطرق توزيعه.

من ذوي الكفاءة  -احلضور يف اجلمعية العامة للمسامهني ابختيار ممثلني  .3
 عن املشرتكني.  -واخلربة وأهال للثقة

انعقاد مجعية عامة خاصة ابملشرتكني هلا حق التحفظ على أداء جملس اإلدارة  .4
 واملطالبة بتغيريه إن لزم األمر. 

 
 الفرع الثالث: التحدايت املالية والتسويقية

اليت تواجهها صناعة التأمني التشاركي وأبرزها ضعف قاعدة رأس املال العملية التحدايت  يف ظل
ة التأمني، وقلة املختصني املؤهلني وضعف القواعد التشريعية يف الكثري من لدى شركات التأمني وإعاد

                                                 
 .37المرجع نفسه، ص:  1
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الدول، وعدم وجود مقاييس موحدة للشركات، واخنفاض مستوايت االستثمار للفوائض التأمينية، 
 .، مقارنة ابلتأمني التقليدي«التأمني التكافلي»واخنفاض معدالت النفاذية لشركات 

الرؤية " يف « وحدة األحباث والدراسات املالية»دراسة حديثة صادرة عن  أكدتحيث 
التأمني »زالت تعاين من غياب التسويق املناسب خلدمة  ن سوق التأمني التكافلي ماأ " االقتصادية

عليه اآلن، وال  هي أعلى مما نفاذيةأو الفهم الصحيح له، حىت يستطيع حتقيق مستوايت « التكافلي
دول غري اإلسالمية، وكون املنتجات التأمينية اإلسالمية حمدودة، إضافة إىل أن اخنفاض سيما يف ال

 .حملياً وعاملياً  ثرت بشكل سليب يف معدالت النمو للتأمني التكافليمعدالت النمو االقتصادي احلالية أ
نفسها   يف صناعة التأمني التكافلي أن شركات القطاع مل تنجح حىت اآلن يف تقدمي يرى خرباءو 

بتكار، إىل جانب وعدم اإل كبديل قوي للتأمني التقليدي، بسبب ضعف مستوى اخلدمات الذي تقدمه
اليت  اإلسرتاتيجيةكذلك احنصرت   كر،بت  ما هو جديد ومُ  أهنا تقلد شركات التأمني التقليدي دون تقدمي

  أو إغراق السوق. بطريقة حرق األسعار اتبعتها للمنافسة يف السوق
اهليئات الوصية واملشرفة واملنظمة لقطاع التأمني ل بعض املختصني محً فقد من انحية أخرى، 

بسبب ترخيصها لشركات   مسؤولية فشل شركات التأمني التكافلي يف حتقيق منو وفوائض كبرية التكافلي
ة خاصة فتح بعض شركات التأمني التقليدي نوافذ منفصل وبشأن ظاهرة . كثرية يف فرتة زمينة قصرية

النموذج شركات التأمني التجاري وجدت يف  أنفإن السبب الرئيسي يرجع إىل ، شاركيالت ابلتأمني
منطلقاته ومبادئه  عنكان ال بد أن تتبعه. بغض النظر   سوقيف ال هلا جديداتروجييا منطًا  التشاركي

تنظيمية منها ضرورة  من ضوابط  أو التشاركي كثريا مبا يتطلبه العمل التكافلي كرتاثالشرعية ودون اإل 
ابإلضافة إىل أن الشركات التكافلية للتأمني  .هذه الشركات إدارة أعمال تدقق وجود هيئات رقابة شرعية

يف خدمة  وليس إىل التكافل والتعاونابلدرجة األوىل هتدف مع األسف إىل الربح العاملة حاليا 
هو حتقيق التكافل والتعاون بني  عمل هذه الشركاتواملفروض أن يكون اهلدف األساس من  املشرتكني،

 .نتيجة وليس هدفاً  محلة واثئق التأمني، وجيب أن يكون الربح
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 عـالراب لـالفص صـملخ
 

تناولناه ابلدراسة والتحليل للتجارب التأمينية التشاركية  على مضامني هذا الفصل ومابناء  
 أن ننتهي إىل عرض النتائج املوجزة يف النقاط التالية:أبطرها التنظريية وواقعها التطبيقي ميكن 

من أبرز القضااي املعاصرة اليت حتتاج إىل مزيد من اإلجتهاد  التشاركي يعد التأمني .1
بعد ا فيه يفصل فيها ومل جيزمواإليضاح، ال سيما أن كثريا من مسائله مل  والتجلية

املسائل الشائكة والتناقضات هذه أبرز  ولعل .وبصفة خاصة مسألة املرجعية الشرعية
املشرتكني لشركة  املطروحة مسألة ملكية اشرتاكات التأمني بعد دفعها من قبل

 .مل مع الفائض أو العجز يف الصندوقالتأمني، وكيفية التعا
التأمني التكافلي يف  وتزداد احلاجة إىل ضرورة إجياد احللول الشرعية مع تنامي صناعة .2

 ؛ إذ من املتوقع أن تصل قيمة االشرتاكاتخاصة ويف العامل ككل العامل اإلسالمي
 ، حيث ال2017سنة  مليار دوالر 20 يقاربما  التشاركي مني التكافليلتأل العاملية 

حتمل فرصا واعدة للتوسع والنمو وتقدمي منتجاهتا حىت يف تزال هذه الصناعة 
ما زال قليال ومنخفضا إذا ما  البلدان الغربية ال سيما وأن معدل التغطية التأمينية

  .قورن بعدد سكان العامل من املسلمني
لقد اتضحت بعض معامل النقص ومواطن اخللل عند تطبيق بعض مناذج إدارة أعمال   .3

هو متعلق ابإلطار الشرعي  منها ماالتأمني التشاركي بشقيها التأميين واإلستثماري، 
واإلستثماري وحىت العملي ابإلضافة إىل وجود بعض له عالقة ابملنظور املايل  ومنها ما

 . همةالثغرات التنظيمية والتقنية امل
يف أحسن األحوال.  %1نسبة  لقطاع التأمني التشاركيمعدالت النفاذية مل تتخط   .4

كنسبة من  أي أقساط التأمني اإلمجالية -هذه املعدالتبقى ابإلضافة إىل ذلك، ت
حىت يف أكرب سوق تكافلي ابلعامل حيث شهد هذا املعدل  نيةمتد -إمجايل الناتج احملّلي

مقارنة ابملناطق الرئيسية  2012 سنة %0.78يف السوق السعودي للتأمني نسبة 
تبقى العوامل املؤسسية  حيث ة مع األسواق التقليدية للتأمني.وابملقارن األخرى يف العامل

واإلسالمية وابلدرجة األوىل نقص والثقافية للمجتمعات العربية  واإلدارية والشرعية
الكفاءات واإلطارات الكفء يف جمال تسيري األنشطة التأمينية التشاركية، تشكل عوائق 

 تقف دون تطوير أساليب وتقنيات أنشطة التأمني يف النظام اإلسالمي.
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على ضرورة رتكز إن التحدايت اليت تواجهها صناعة التكافل يف العامل اإلسالمي ت .5
 األطر التالية:اعتماد 

حقوق شأنه محاية  الصارم منقانوين الطار اإلوضع ذلك أن  اإلطار القانوين: -أ
التأمني وينظّم نشاطات املشاركني يف السوق ويضمن الصّحة املالية  واثئقحاملي 

وافقت على اأُلطر قد خطت هذه اخلطوة و العديد من الدول  للقطاع؛ علمًا أن
  .القانونية أو وّسعت نطاقها

فيذ القوانني ضرورية لإلشراف على القطاع وضمان تنوهي  اإلشراف: هيئات -ب
تفتقر إىل هذه اهليآت اليوم  إفريقياالشرق األوسط ومشال   نطقةواألنظمة. وتبقى م

 ، علمًا أن البحرين رائدة يف جمالوغري فاعلة متطّورةوحىت إن ُوجدت فهي غري 
 .اإلشراف التنظيمي

تعترب  ال هنااخلرباء أببعض فقد أكد ، التشاركيةالتأمينية التكافلية أو  لتجربةا لتقييمو  .6
 التكافل ن شركاتحمليا وأ يدةـولال تزال  ألهنا، الوقت الراهنيف  إىل حد كبري انجحة

فهم مبادئ التأمني التكافلي من جهة، وعدم وجود   حمدودة النمو بسبب القصور يف
والقواعد الشرعية من جهة أخرى، إضافًة إىل القصور التأمينية  كوادر مدربة من الناحية

فشركات التأمني التكافلي ال تزال يف بداايهتا، لذا ال ميكن  ،والرقابة عليها يف اإلشراف
النجاح أو الفشل، إذ حتتاج هذه الشركات ملزيد من الوقت  تقييم جتربتها من حيث

كفاءة هذه األمور مرتبطة ب وتوسيع رقعة عمالئها وخدماهتا، ومجيع لتنمية مواردها
جلأت إىل تقليد التأمني التأمني التكافلي إىل السوق،  فعندما دخلت شركات .إدارهتا

عن اإلطار واملنهج الذي تقدمه شركات التأمني التقليدي من  التجاري ومل خترج
  .خدمات جديدة حيث تقدمي

وتشريع عمل التأمني تطبيق وتنظيم  يف دول اخلليج العريبهناك دول أخرى سبقت  .7
أصدرت من  ، اليتوبصفة خاصة ماليزاي التكافلي هي دول جنوب شرق آسيا

  .التشريعات ما يناسب ويضمن تطور القطاع واستمراره
أبن هناك منافسة بني قطاعي التأمني  إن الواقع العملي ملمارسة نشاط التأمني يؤكد .8

اسرتاتيجيات  رية البحتة، وال توجدوالتكافلي، لكنها تنحصر ابملنافسة التجا التقليدي
فاملنافسة بني  .األخرى معينة تتبعها كل من شركات القطاعني يف منافسة إحداها

التكافلي والتقليدي جيب أن تقوم على اسرتاتيجية احلصول على عمالء  شركات التأمني
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وتعزيز إىل جانب حتسني اخلدمات وتطوير نطاق البيع وأساليبه،  وحصة سوقية أكرب،
العروض ودخول  إضافة إىل طريقة تقدمي العاملني يف اجملال وطريقة خدمة العمالء، قدرة

التقليدي ال تزال تقود أكرب  واجلدير ابلذكر أن شركات التأمني املشاريع الكبرية،
 املشاريع اإلستثمارية يف العامل.

يًا وجتاراًي لسوق بعدًا تسويق فأضاقد التكافلي  شركات التأمنياإلنتشار السريع ل إن   .9
، على الرغم من أن بعض الوعي والفكر والثقافة التأمينية ابنتشار التأمني وساهم

التسمية جمرد فكرة تسـويقية تروجيية املستثمرين يف جمال التأمني التكافلي وجدوا يف 
ني عاملياً التأم ن ميكانيكية توزيع الربح واخلسارة موجـودة يف صناعة. وذلك ألإال ليس

 .شاركيوليس فقط يف التأمني الت
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 الخـاتـمة
 

فيو قائما إىل يومنا  نقاشزال ال لقد تناولت ىذه الدراسة موضوعا مستحدثا وشائكا للغاية وما
ىذا، كما أنو حيتاج إىل مزيد من التأصيل الفقهي واإلجتهاد البحثي سواء على الصعيد الفقهي أو 

 اإلقتصادي.
ا وكذا اإلقًتاحات اليت مت التوصل إليهوعلى ضوء التحليل السابق، فيما يلي بيان ألىم النتائج اليت 

 نظام تشاركي وتكافلي حقيقي.يف ظل  تستهدف تطوير ادلنظومة التأمينية اإلسالمية
  ج البحث:ـنتائ

 أوال: النتائج الفقهية
ىناك العديد من اجلوانب التقنية والعالقات التعاقدية وادلالية بل والفقهية يف حقل  التأمني  .1

اجتهادا فقهيا وإبداعا اقتصاديا معاصرا ُيضاف إىل اإلجتهادات احلالية التشاركي تستدعي 
   .لفقهاء العصر

يكاد يكون اإلتفاق منعقدا بني مجهور الفقهاء على أن التأمني التعاوين ىو البديل الشرعي  .2
، لكن األخريوادلفاسد الشرعية اليت وجدت يف ىذا  احملظوراتللتأمني التجاري احملرم النتفاء 

 ىذه القضية  زلل نظر وإمعان وإعادة دراسة فقهية واقتصادية معمقة.
إذ  -سبق وأن أشرنا يف فصول مضت كما   – )التشاركي( أمني التعاوينإن الذين أجازوا الت .3

اشًتطوا عنصر التربع أًكد الفقهاء على توافر رلموعة من الشروط لشرعية عقد التأمني، حيث 
التعاون على جرب الضرر  ايستهدف رحبا ماديا وإمن أو اذلبة عند التعاقد، فادلستأمن ال

واإلحسان والرب بني ادلشًتكني على دفع األخطار، بينما الواقع العملي لنشاط ىذه الشركات 
اإلدعاء بتربع مسألة على حتفظا كثري من العلماء   بدىينفي ىذه ادلسألة احلساسة، حيث أ

ىبة  ة ثواب واليف شركات التأمني التعاوين أمر فيو مغالطة، فقد سبق أنو ليس ىبادلشًتك 
ليس من التبرعات، بل هو من  " أتبرع لك على أن تتبرع لي "، فقول ادلشًتك زلضة

 المعاوضات،
زاد التأكيد على انتفاء التربع أن ىذا األخري يستوجب التمليك للمتربع عليو، بينما  وما .4

 !! للمستأمننيأن اإلشًتاكات تبقى شللوكة تؤكد ب الواردة يف عقود التأمني التشاركيالنصوص 
 مع األرباح أو نصيبهم يف الفائض التأميين إن حتقق.
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استند إليو الفقهاء يف التأمني التعاوين  قا جوىرية بني فعل األشعرين الذيكما أن ىناك فرو  .5
القائم على التعاقد يف الشركات ادلطبق حاليا )التشاركي( و البسيط، وبني التأمني التعاوين 

 هما سلتلف عن اآلخر.حيث أن الدافع يف كل من
أهنا خاضعة للقوانني والتشريعات نفسها اليت ختضع  شاركييالحظ على شركات التأمني الت ما .6

ذلا شركات التأمني التجاري وحىت يف إجراءات التأسيس واإلعتماد والوصاية وضلوىا، بل وحىت 
اخلطر  التأمينية )القسط،حتتويو عقود التأمني من شروط عامة وخاصة وكذا عناصر العملية  ما

 (.تعاقد  )شركة التأمني، ادلستأمن(، باإلضافة إىل أطراف الادلؤمن ضده، مبلغ التأمني
ال  من جهة أخرى واإلضلرافات يف التطبيق ضلو التأمني التقليدي ،فادلعوق التشريعي من جهة .7

بني التأمني التشاركي والتأمني  نةـ  مسألة وجود فروقات واضحة وبيينفي على اإلطالق 
وبصفة خاصة أن مجهور ادلستأمنني يف التأمني التجاري ىم أجانب عن إدارة  التقليدي

  ادلايل.الشركة، بينما ىم متضامنون يف التأمني التشاركي حيث أهنم شركاء يف الفائض 
ة ادلشًتك إن التباين واإلختالف يف مواقف وآراء العلماء حول التكييف الفقهي لعالق .8

يشكل دليال قاطعا  ىذااإلختالف فيها باد إىل غاية يومنا  يزال البالصندوق التكافلي واليت 
مسألة التبرع، مسألة وأمرا جازما بأن مرد ىذا اإلختالف يتمحور يف األمور اذلامة التالية: 

 التعويض وعودة نصيب من مبلغ الفائض التأميني وتوزيعه على المشترك.
 شاركيبعض العلماء والباحثني رأيهم يف ىذه ادلسائل بني تأييد لشرعية التأمني التلقد أبدى  .9

حىت مع وجود ادلعاوضة يف ىذا العقد التأميين وبني منتقد ومعارض دلسألة شرعيتو وتأكيدىم 
لضرورة االنتباه دلسألة تشابو كلى النوعني من التأمني،  فإن من أجازوا التأمني التعاوين، أكدوا 

الغرر الفاحش الذي يتضمنو عقد التأمني التعاوين جائز شرعا وذلك ألنو عقد مبين على أن 
التربع وبذلك يغتفر فيو الغرر، ولكن بعض الفقهاء اعترب عقد التأمني عقد معاوضة ألنو تربع 
مشروط مبقابل، وىو التعويض الذي حيصل عليو ادلؤمن يف حالة حدوث ادلكروه ادلؤمن من 

التجاري يف احملظورات وادلفاسد، يف حني رأى بعضهم أن  خيتلف مع التأمني يل الأجلو، وبالتا
البناء األسلم للتأمني اإلسالمي الذي خيرجو من دائرة ادلعاوضة ىو تكييف العقد على أنو 

 -كما أسلفنا تبيانو من قبل   -والذي يعترب شبيها بالتربع، بل وليس تربعا زلضا  عقد إبـاحة
يف أمور عديدة، ومن شأنو حل مشكلة العالقة التعاقدية بني ادلشًتكني بل يتميز عنو 

 والصندوق ومشكلة ملكية األقساط والفائض التأميين.
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أصل إن التكييف الفقهي األرجح واألدق للعالقة بني ادلشًتكني والصندوق التشاركي ىي  .11
ومرجع ىذه العالقة من السنة النبوية الشريفة واليت تًتجم أحقية ىذه العالقة وانتساهبا إىل 

وهي أنظمة معاين التكافل والتعاون والًتاحم بني الناس وادلعروفة يف اجملتمعات اإلسالمية 
)حديث األشعريين  الن هد والتناهد التي عرفت في عهد الرسول عليه الصالة والسالم

، واليت تعكس جليا نظام التأمني التشاركي الذي يستمد حقيقتو من نظام ادلشاركة (مثال
وادلواساة القائمة على الرب واإلحسان والتسامح والتربع ادلشًتك، وليست ادلشاركة القائمة على 

 ادلعاوضة.
إن التباين واإلختالف يف مواقف وآراء العلماء حول التكييف الفقهي لعالقة ادلشًتك  .11

صندوق التكافلي واليت ال يزال  اإلختالف فيها باد إىل غاية يومنا ىذا وىو ما يشكل بال
دليال قاطعا وأمرا جازما بأن مرد ىذا اإلختالف يتمحور أساسا يف مسألة اجلهالة مع 

  ادلعاوضة.
و البعض من أنو ال فرق بني التأمني التجاري والتأمني التشاركي، جُ وً نو ويُ ر  ضُ على خالف ما ي   .12

 المرجعية الشرعيةفإن ادلقارنات الفنية وادلالية والقانونية والشرعية بني النظامني وبصفة خاصة 
بني  قيقة اإلختالف وسعة التباين الواضحـحواإلدارية واإلستثمارية كشفت  ادلاليةاألسس و 

 أمني التشاركي.التأمني التقليدي والت

 ثانيا: النتائج اإلقتصادية
تدل داللة واضحة على أن صناعة أحدث الدراسات ا هتإن مجيع ادلؤشرات والبيانات اليت أورد .1

التأمني التشاركي مل تزل ضعيفة مقارنة بنظريهتا يف النظام التقليدي على الرغم من تسجيلها 
يف أكرب سوق تكافلي بالعامل   %1نسبة مل تتخط  معدالت النفاذية حيث نسب منو مرتفعة، 

مع مقارنة  2812 سنة %8.78حيث شهد ىذا ادلعدل يف السوق السعودي للتأمني نسبة 
ذلك أن حصة سوق التكافل يف دول رللس التعاون اخلليجي   األسواق التقليدية للتأمني.

من إمجايل حجم السوق التكافلي، بينما تصل حصة التمويل اإلسالمي  %15تصل إىل 
ايل حصة سوق التمويل، باإلضافة إىل أن حصة التكافل العائلي ال من إمج %25 نسبة

من حصة ىذه السوق وبادلقابل صلد ما يقابلو يف التأمني التقليدي نسب التأمني  %5يتجاوز 
 .%61على احلياة يف بعض الدول الغربية تفوق 
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عيد الصناعي والزراعي من منظور اقتصادي، تلعب شركات التأمني دورا بالغ األمهية على الص .2
تشجيع ة اليت تعمل على ، وادلتمثل أساسا يف العديد من التغطيات التأمينيواإلجتماعي

، من إعادة تشكيل رؤوس األموال المنتجةوزيادة الدخل عن طريق  وتجديد اإلستثمار
والتجهيزات ووسائل  ادلعدات) سائل اإلنتاجخالل الدور احليوي والبارز للتأمني يف محاية و 

الكوارث،  وبالتايل ( وختفيض اخلسائر ادلالية الناجتة يف حالة حدوث األخطار أو النقل وغريىا
 يسعى إىل حتقيق التنمية اإلقتصادية.

ضمنية  تؤدي وساطة تصنف كمؤسسة مالية التشاركي كما ىو معلوم، فإن شركة التأمني .3
ادلتأتية من جتميع مبالغ  تعبئة المدخرات الماليةتقوم بدور ادخاري مهم وادلتمثل يف 

ربة من مدخرات األفراد شلا جيعلها على نسبة معتبذلك تستحوذ فاألقساط من ادلستأمنني 
وللمدخرات ادلالية التأمينية  ،آخر منافسا لودائع ادلصارف من جهةماليا  اوعاءتشكل 

 شركات التأمني التقليدي من جهة أخرى.ل
التمويلي الدور  وىو، التأمني التشاركي دلؤسسات دون أن نتجاىل الدور اآلخر .4

استثمار الفوائض ادلالية يف أوعية و  دتويل ادلشاريع اإلستثمارية يفأساسا وادلتمثل  واإلستثماري
 من شأهنا منافسة احلقل اإلستثماري الربوي احملرم لصناعة التأمني التقليدي.    ،استثمارية

إن حاجة مؤسسات التأمني التشاركي لتمويل مشاريعها وفق الصيغ الشرعية من شأنو أن يعزز  .5
على حساب ختفيض الطلب  ؤسسات التمويل اإلسالمياألداء الكلي للمصارف وممن 

 على إمجايل التمويل واإلئتمان التقليدي الربوي.
 التشاركيثالثا: النتائج المتعلقة بإدارة أعمال التأمين 

واليت تشمل عقودا متعددة من                        من الناحية العملية، فإن ىناك عدة عالقات تعاقدية  .1
 وىي:  شاركيوحتديد العالقات يف شركات التأمني التشأهنا تنظيم 

 عقد الوكالة بأجر بين الشركة وهيئة المشتركين؛ -
 عقد المضاربة الستثمار أموال حساب التأمين؛  -
قتضي نطق اإلختالف يف األساس وادلبدأ يفمفيما يتعلق بالجهاز التنظيمي والتأسيسي،  -

حىت وإن كان الشكل القانوين لشركات التأمني -ختالف يف اذلياكل اإلدارية والتنظيمية إلا
، لكن ادلالحظ أنو ليس ىناك -على شكل شركات مسامهة مثل الشركات التجارية شاركيالت

على الرغم من أن يف كال النظامني )التشاركي والتقليدي( فروقا كبرية بني اإلجراءات اإلدارية 
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ختتلف أحكامها عن  مضاربة والوكالةالادلبادئ ادلؤصلة يف العمل التأميين القائمة على 
 األحكام التنظيمية والتسيريية ادلعمول هبا يف شركات التأمني التجاري.

فإن التطبيقات احلالية للتأمني التشاركي  من حيث التسجيل المحاسبي ومكونات الذمة المالية .2
 ادلشت ركني التأمني أو وعاء ىيئةُتظهر حسابني منفصلني فصال تاما، أحدمها يتعلق حبساب 

(، واحلساب الثاين ف، والغرم والغنماإلشًتاكات، وعوائد اإلستثمارات، والتعويضات وادلصاري)
يتمثل يف حساب ادلسامهني أو حساب الشركة الذي ىو وعاء ألمواذلا وعوائدىا ونسبتها من أرباح 

حساب واحد فقط ادلضاربة إن وجدت والتزاماهتا، أما الشركة يف التأمني التجاري فتحتوي على 
 وىو حساب الشركة ادلؤمنة.

  وتتكون الذمة ادلالية لشركة التأمني التجاري من: 
 رأس ادلال ادلدفوع ؛ .1
 عوائد رأس ادلال؛ .2
 األرباح التأمينية ادلتحققة؛ .3
 التعويضات ادلستحقة؛ .4
 ادلخصصات أو اإلحتياطيات. .5

 من ذمت ني منفصلتني مها: شاركيالتبينما تتكون الذمة ادلالية يف شركات التأمني               

 واليت تتكون من:  ذمة الشركة، 
 رأس ادلال ادلدفوع إلشهار الشركة؛ -1
 ؛ادلتأتية من اإلستثمارات عوائده ادلشروعة -2
 اإلحتياطات ادلقتطعة من عوائد استثمار أموال ادلسامهني؛ -3
 األجرة اليت حصلت عليها الشركة مقابل إدارهتا حلساب التأمني؛   -4
       نسبتها من أرباح ادلضاربة. -5

 : وادلكونة من:ذمة هيئة المشتركين 
 اشًتاكات التأمني؛ -1
 العوائد ادلتأتية من اإلستثمارات؛ -2
 .والتعويضات ادلستحقة اإلحتياطيات وادلخصصات التقنية -3
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ويكون حساب ىيئة ادلشًتكني ىو ادلسؤول الوحيد عن مجيع ادلصاريف ادلتعلقة بأنشطة التأمني مبا 
 يف ذلك التعويضات.

من أىم ميزات التأمني  عديالتي  الفائض التأمينيىو وجود مصطلح : من الناحية المالية  .3
الذي يعد إيرادا و  ،يف شركة التأمني التقليديالربح التأميني الذي يقابلو مصطلح و  شاركيالت

اإلختالف ، حيث يوزع كلو أو بعضو على ىيئة ادلشًتكني، وىو شًتكني دون سواىمخالصا للم
 النظامين. بين ممارسات التأمين في كالالوحيد والتقني المحسوس والعملي 

إن تكييف العالقة ادلمثلة باإلدارة اإلستثمارية بني ادلسامهني وادلشًتكني من منظور فقهي تكمن يف  .4
ادلعروفة يف الفقو اإلسالمي، ذلك أن ىيئة ادلشًتكني تعد مبنزلة عقد ادلضاربة أو ادلشاركة اإلستثمارية 

رب ادلال ادلضارب مبالو، بينما ىيئة ادلسامهني ىي مبثابة العامل ادلضارب بعملو وجهده، شريطة 
اإلتفاق على نسبة مشاعة من الربح الناتج، كما ديكن تكييف العالقة السابقة على أساس عقد 

 ر معلوم.اإلجارة أو الوكالة بأج
إلدارة أعمال التأمني التشاركي واليت تكون فيها حقوق ادلشًتكني  مالئمةإن الصيغة األكثر  .5

هي الصيغة المختلطة بين نموذجي  وادلسامهني نسبيا أقرب للعدالة وعدم التحيز ألية جهة منهما
الوكالة في إدارة عمليات التأمين مقابل أجر معلوم، ونموذج المضاربة الستثمار الفوائض 
المالية  للصندوق التشاركي مقابل حصة مشاعة من الربح المحقق ال حصة من الفائض 

علق بأجر الوكالة الذي كوهنا الصيغة اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف ما يت ،التأميني
يكون وفقا ذلذه الصيغة معلوما مسبقا، كما تكون حصة ادلضارب من األرباح معلومة ومشاعة قبل 

 بداية كل سنة مالية كنسبة مئوية. 
عند تطبيق بعض مناذج إدارة أعمال التأمني  معالم النقص ومواطن الخلللقد اتضحت بعض  .6

لو عالقة  ىو متعلق باإلطار الشرعي ومنها ما التشاركي بشقيها التأميين واإلستثماري، منها ما
بادلنظور ادلايل واإلستثماري وحىت العملي باإلضافة إىل وجود بعض الثغرات التنظيمية والتقنية 

 ادلهمة.
تعاون، الوقف، ليا يف شركات التأمني التشاركي )الوكالة، ادلضاربة، الالنماذج اإلدارية ادلطبقة حاإن  .7

( دتثل إبداعا فقهيا معاصرا مؤسسا على تكامل وائتالف وازدواجية اذلدف الوكالة وادلضاربة
، بل إن التجاري اإلسًتباحي من جهة واذلدف التكافلي التشاركي أو التعاوين من جهة أخرى

التطبيقات ادلعاصرة إلدارة أعمال التأمني التشاركي كشفت جليا عن تفضيل وطغيان اذلدف 
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بالهدف التكافلي اإلسًتباحي وجعلو من أوىل أولويات العمل التشاركي للتأمني دون اإلىتمام 
 الذي أنشئت من أجلو شركات التأمني التشاركي. والتعاوني

تتأسس  كفأ وأنسب من منظور اقتصادي وشرعيأليت أجدىا بناء على ما سبق، فإن الصيغة ا .8
ومها التأمينات على األشخاص وأشهرىا حاليا  على ضرورة التمييز بني نوعني رئيسيني للتأمني

 التأمني على احلياة، والتأمينات على األضرار.
إلنسانية خصوصية التأمينات على األشخاص وبالنظر إىل تبعاهتا اإلقتصادية واإلجتماعية واإن  .9

( تتطلب أن بادلدى أو األجل الطويلعلى الفرد ادلستأمن )وخاصة التأمني على احلياة الذي يتميز 
أساس مركب وجامع بين التكافل واإلستثمار يقوم النظام التأميين التشاركي يف ىذه احلالة على 

للعمل التأميين من خالل الدور معا  منوذجا مركبا  والتكافلاإلستثمار ديثل  حيث معا
النموذج تطبيق ىذا  حيث أنالشًتاكات األفراد أو مسامهاهتم،  اإلستثماريةاإلسًتاتيجي لألعمال 

جيعل كال من ادلشًتكني ىم أنفسهم ادلسامهني يف أبسط األشكال التطبيقية التشاركي  اإلستثماري
يف أعمال اإلدارة واإلستثمار مقابل أجر زلدد على أن خُيتار من بينهم من ذلم دراية وخربة وكفاءة 

 مقتطع من الربح احلاصل.
ك لتوسيع دائرة التشار  أو أن توكل عمليات اإلدارة واإلستثمار إىل شركات مسامهة

قيامهم بإدارة عمليات التأمني عن  نظري زلدد مقابل أجرعلى أساس الوكالة بأجر  والتكافل
(، كما تستحق إدارة الشركة رحبا معلوما كنسبة مئوية  مشاعة األشخاص )التأمني على احلياة مثال

 على أساس ادلضاربة. 
للتكافل  النموذج المقترح في هذا الصدد، هو نظام التأمين بالمضاربة اإلسالميةإن  .18

على الحياة،  أحدهما متعلق بفروع التأمين رئيسيين واإلستثمار الذي يشتمل على نظامين
الذي يقوم على توظيف واستثمار مال ادلضاربة عن طريق اإلدخار  واآلخر متعلق باإلستثمار

لتكوين رأس مال ادلشًتكني، حيث أن الشركة تقوم بإدارة أموال ادلضاربة واستثمارىا وتتمثل ىذه 
 .األموال يف رلموع اإلشًتاكات اليت يدفعها ادلشًتكون

 ت تطبيق ىذا النموذج ادلركب فيما يلي:وتتمثل كيفيات وإجراءا
تقوم الشركة باستثمار اإلشًتاكات يف نظام التكافل ويف نظام اإلستثمار وفقا ألحكام الشريعة  -

، وبإقرار من ادلشًتك بأنو متربع عن طيب نفس ويف سبيل اإلسالمية وحتت إشراف ىيئة الرقابة الشرعية
 ادلشًتكني.التكافل والتواد والًتاحم بني رلموع 
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للمشًتك حرية اإلختيار يف اشًتاكو يف نظام اإلستثمار عن طريق ادلضاربة اإلسالمية من خالل  -
 دفعو لقسط اإلستثمار مقابل نسبة مشاعة من الربح احملقق.

ختصص الشركة لتطبيق ىذا النموذج حسابني منفصلني أحدمها لنظام التأمني بالتكافل واآلخر  -
 ربة اإلسالمية.لنظام اإلستثمار بادلضا

التكافل أما عن تأمينات األضرار أو التأمينات العامة، فإن الصيغة األنسب ىي الًتكيز على أسس  -
على اليت باتت غائبة من الناحية العملية يف شركات التأمني التشاركي القائمة حاليا  والتعاون

أساس تطبيق النموذج ادلختلط إلدارة أعمال التأمني التشاركي، فاإلشًتاكات ينبغي أن تكون 
موجهة أساسا للتكافل بني ادلشًتكني بالدرجة األوىل لتعويض من حلق بو ضرر أو خسارة مالية 

ه على نتيجة حدوث اخلطر ادلبني يف وثيقة التأمني، وما فاض يف الصندوق التشاركي  ديكن استثمار 
الطرق يف التسويق واإلدارة واالستثمار؛ لتحقيق  مع ضرورة اتباع أصلع أساس ادلضاربة أو ادلشاركة 

 الشركة وتعزيز مركزىا ادلايل هبدف تعظيم إيرادات التأميين أفضل النتائج على مستوى الفائض
 ستثماره يف، ومن أىم سبل استثمار الفائض التأميين الضمان استمراريتها يف زليط األعمال

معلوم، أو  صندوق ادلخاطر أو يف حساب االحتياطات الفنية على أساس ادلضاربة أو الوكالة بأجر
بأجر معلوم، أما  استثماره يف حساب وجوه اخلري قبل توزيعو على أساس ادلضاربة أو الوكالة

حسابو  بو يدخل يف الفائض التأميين ادلخصص للتوزيع فإن نصيب كل مشًتك يصبح ملكا خاصا
  اخلاص يف الشركة، وال جيوز استثمار شيء منو إال بإذن صاحبو.

مراعاة متطلبات  جيب ومن أجل رفع كفاءة إدارة العملية التأمينية يف شركات التأمني التشاركي  .11
ادلالية اإلسالمية وىيئة احملاسبة وادلراجعة  الصادرة عن رللس اخلدمات حوكمة الشركاتوقواعد 

الرقابية ذات الصلة يف كل بلد، وإصدار اللوائح الداخلية  ادلالية اإلسالمية، واجلهاتللمؤسسات 
حتقيق أفضل النتائج حلساب ادلشًتكني، مبا يف ذلك مراعاة أحدث الوسائل هبدف  اليت حتقق ذلك

 .علميا للتنبؤ باخلسائر، وختفيض سلاطر السيولة وادلالءة ادلتعلقة حبساب التأمني ادلطورة

 حات البحث:مقتر 
 ،كخطوة أوىل لتطبيق التأمني برؤية شرعية  واإلجتهادات ادلطروحة  " شاركيتثمني جتربة "التأمني الت -

 . وتطوير دورىا التنموي ة ىذه التجربةوتفعيل دور ىيئات الرقابة الشرعية يف ترشيد مسري 
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ضرورة توحيد ادلرجعية الفقهية والشرعية دلمارسة العمل ادلؤسسايت للتأمني التكافلي من خالل  -
إصدار معايري شرعية تلتزم هبا مؤسسات التأمني التكافلي بشكل خاص وادلؤسسات ادلالية 

 واإلستثمارية اإلسالمية على وجو العموم. 
وتعاونية هتدف إىل تطوير العمل التأميين  ضرورة اتباع اسًتاتيجيات تسيريية وتسويقية وتنافسية -

التشاركي ورفع أداءه وتعزيز وتثمني دوره التنموي عن جدارة واستحقاق، والذي من شأنو أن 
يعكس كفاءة وأمثلية العمل ادلايل اإلسالمي بشكل خاص، وصلاعة تطبيق اإلقتصاد اإلسالمي يف  

 كل زمان ومكان على وجو العموم.
االرتقاء جبودة اخلدمات التأمينية ادلقدمة مبا حيقق كسب رضا  شاركيمني التجيب على شركات التأ -

 العمالء، وادلنافسة السعرية مع الشركات األخرى.
باعتبارىا جتربة  إعداد الربامج التكوينية وادلقررات التعليمية للتأمني التكافلي يف ادلعاىد واجلامعات. -

وتوفري الكوادر البشرية ادلؤىلة اليت تأخذ على عاتقها رائدة من شأهنا أن تثري اىتمام الدارسني 
 مستقبال تفعيل أداء اذلندسة ادلالية اإلسالمية واقعيا.

، مع تبين نظام والتكافل تأسيس نظام تأميين إسالمي بطريقة مؤصلة وناجحة يقوم على ادلشاركة -
 مالئم للرقابة واإلفصاح.

 بنية على نظام ادلشاركة.ضرورة التوسع يف العمليات االستثمارية ادل  -
 .المؤسسي اإلستثماري" تكافلالإجياد اإلطار ادلؤسسي ادلناسب لتطبيق مقًتح  "  -
 دعم ادلؤسسات اإلستثمارية للتأمني التشاركي وتطوير دورىا يف العملية التنموية. -
مستوى ضرورة إتباع أصلع الطرق يف التسويق، واإلدارة، واالستثمار، لتحقيق أفضل النتائج على  -

 الفائض التأميين.
الشركات الصادرة عن رللس اخلدمات ادلالية  ة وكم حالتأكيد على ضرورة تطبيق وجتسيد قواعد  -

اإلسالمية وىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، واجلهات الرقابية ذات الصلة يف  
 كل بلد، وإصدار اللوائح الداخلية اليت حتقق ذلك.

كومات والربدلانات يف الدول العربية واإلسالمية إىل وضع اإلطار القانوين ادلناسب لنشاط دعوة احل -
ادلؤسسات التأمينية اإلسالمية ادلقًتحة وتنظيم عالقاهتا التعاونية وتشجيع اندماجاهتا ادلؤسسية يف 

 إطار إسًتاتيجية ختدم مصلحة االقتصاديات ادلشاركة.
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التشريعي الذي ينظم الصناعة التشاركية للتأمني وخاصة عقود أو  إجياد الكيان القانوين واإلطار -
 وثائق التأمني واحلد من اإلحتكام إىل النصوص ادلنظمة للعمل التأميين التجاري.

 : اق البحثـآف -
إن البحث يفتح آفاقا لتحليل ودراسة موضوعات كثرية تستوجب ضرورة تناوذلا من قبل طلبة 

 ومنها:ادلاجستري والدكتوراه، 
 .شاركيالبناء الشرعي األسلم للتأمني الت حول  دراسة فقهية -
يف النظام  على احلياةلتأمني كافل كبديل لادلضاربة اإلسالمية للت نظامحول  دراسة فقهية -

 .التقليدي
 .لإلستثمار التجربة التشاركيةالنظام التأميين وفق ترشيد حول  دراسة فقهية اقتصادية -
 التأمني التشاركي.لشركات وادلايل  حول حتديد النظام احملاسيب معمقة دراسة مالية ومحاسبية -
ودورىا يف تطوير  صيغ اإلستثمار يف شركات ادلضاربة اإلسالمية للتكافلحول  دراسة اقتصادية -

 العمل اإلستثماري التشاركي.
 .ةدور العمل اإلستثماري التشاركي  للتأمني يف التنمية اإلقتصاديحول  دراسة اقتصادية -
حول منتجات األضرار ومنتجات األشخاص يف شركات التأمني  دراسة تأمينية اقتصادية -

 التشاركي.
 دور مؤسسة الزكاة يف دعم نظام التكافل اإلجتماعي.حول  دراسة تأمينية اقتصادية -
 صريفة التأمني اإلسالمية ودورىا يف تطوير ادلنظومة ادلالية اإلسالمية.حول  دراسة اقتصادية -
حول اإلسًتاتيجيات التسويقية وادلالية ودورىا يف تعزيز ادلركز التنافسي لشركات  اقتصاديةدراسة  -

 .شاركيالتأمني الت
 حول تقنني عمل شركات التأمني وفق النظام اإلسالمي التشاركي ادلقًتح. دراسة قانونية -
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 مالحـــــق البحــث
 .القرارات المجمعية والفقهيةأوال:  

للتأمين اإلسالمي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات   26 نص المعيارثانيا: 
 .المالية اإلسالمية

 .المالية اإلسالميةلمبادئ اإلرشادية السبعة الصادرة عن مجلس الخدمات  ثالثا: ا         
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للتأمين اإلسالمي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية   26 نص المعيارثانيا: 
 .اإلسالمية
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  مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  لمبادئ اإلرشادية السبعة الصادرة عناثالثا:  
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 ثانيا: فيرس اآليات القرآنية
   

15 " ۖ   اْلَغمّْ أََمَنًة نَُّعاًسا يَْغَشٰى طَائِفًَة مّْنُكمْ ُثمَّ أَنَزَل عَلَْيُكم مّْن بَْعِد  " 
120

1

16 
 40" فوَآَمـنَـُيم ِمْن خَـوْ " 

2 

33 
 122" ۖ   بـَا  َم الرّْ   وَأََحلَّ اللَـُّو اْلبَْيَع وََحرَّ " 

3 

33 
فـَِإن لَّْم تَْفَعُلوا فـَأْذَُنوا   ﴾٨٧٢﴿بـَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمنِيَن    وا َما بَِقَي ِمَن الرّْ   يـَا أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللَـّوَ َوذَرُ " 
  "﴾٨٧٢﴿ُءوُس أَْموَاِلُكْم ال َتْظلُِموَن َوال ُتظْـَلُموَن    وَِإن تُْبُتْم فـََلُكْم رُ  ۖ   ُسولِوِ   ٍب مَّْن اللَـِّو َورَ   بَِحرْ 

121129

 

4 

 ۖ   يَتَخَبَّطُُو الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسّْ بـَا ال يَقُوُموَن إالَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي    الَِّذيَن يـَْأُكُلوَن الرّْ  " 31

"122 

5 

35
  َوَمنـَاِفُع لِلنَـّاِس وَإِْثُمُيمَا أَْكبَرُ   قـُْل فِيِيَما إِْثٌم َكبِيرٌ  ۖ    وَاْلَمْيِسرِ   َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلخَْمرِ "

119"ۖ   ِمن نَّْفِعِيَما

6 

ْجٌس مّْْن َعَمِل الشَّْيطَاِن    وَاأْلَنَصاُب وَاأْلَْزالُم رِ   وَاْلَمْيِسرُ   يـَا أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما اْلخَْمرُ "  35
ُيوِقَع بَْيَنُكُم اْلَعَداَوَة وَاْلبَْغضَاَء  يُد الشَّْيطَاُن أَن    إِنََّما ُيرِ  ﴾٢٩﴿فـَاْجتَنُِبوُه لََعلَُّكْم ُتفْـلُِحوَن  "

 ("﴾٢٩﴿فََيْل أَنتُم مُّنتَُيوَن   ۖ   اللَـِّو َوَعِن الصََّلةِ    َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكرِ   وَاْلَمْيِسرِ   ِفي اْلخَْمرِ 
9491 

7 

36 
َوال   ۖ   اٍض مّْنُكمْ   ًة َعن َترَ   أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال تَـْأُكُلوا أَْموَاَلُكم بَْيَنُكم بِاْلبَـاِطِل إالَّ أَن َتُكوَن تَِجارَ يَـا   "

19ِحيًما    ِإنَّ اللَـَّو َكاَن ِبُكْم رَ   ۖ   َتقْتُـُلوا أَنفَُسُكمْ 

8 

36 
َوال تـَْأُكُلوا أَْموَاَلُكم بَْيَنُكم بِاْلبـَاِطِل َوُتْدُلوا بَِيا إَِلى اْلُحكَّاِم لِتـَأُْكلُوا   " 

 111"يقـًا مّْْن أَْموَاِل النَـّاِس بِاإْلِْثِم وَأَنُتْم تَْعلَُموَن    فَرِ 

9 

37 19ميعا"جَ   ضِ رْ ا في األَ مَ   مْ لكُ ََ  قَ لَ ي خَ الذً   وَ "ىُ 
11 

38 11م " يُ يبَ صِ نَ   مْ وىُ آتُ م فَـ كُ انُ مَ قدت أيْ عَ   ينَ الذِ " وَ 
11 

51
 " ومِ   لّْلسَّائـِِل وَاْلَمْحرُ  ﴾٨٢﴿وَالَِّذيَن ِفي أَْموَالِِيْم َحقّّ مَّْعُلوٌم   "

10

12

http://tanzil.net/#2:278
http://tanzil.net/#2:279
http://tanzil.net/#5:90
http://tanzil.net/#5:91
http://tanzil.net/#70:24
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" َوَما تُنِفقُوا ِمن َشْيٍء فـَِإنَّ اللَـّوَ بِِو عَلِيمٌ  ۚ   َحتَّٰى تُنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ    َلن تَنـَاُلوا اْلبِرَّ "  52
91 

13 

52  

َمْن آَمَن بِاللَـِّو    ِب َولَـِٰكنَّ اْلبِرَّ   وَاْلَمْغرِ ِق    أَن ُتَولُّوا وُُجوَىُكْم قِبـََل اْلَمْشرِ    لَّْيَس اْلبِرَّ " 
َبٰى    وَاْلَمَلِئَكِة وَاْلِكتـَاِب وَالنَّبِيّْيَن وَآَتى اْلَماَل عََلٰى ُحبِّْو ذَوِي اْلقُرْ   وَاْليَْوِم اآلِخرِ 

اِب وَأَقـَاَم الصََّلةَ وَآَتى الزََّكاةَ  قَـ   وَاْليَتـَاَمٰى وَاْلَمَساِكيَن وَاْبَن السَّبِيـِل وَالسَّائـِلِيَن َوِفي الرّْ 
  ۖ   اِء وَِحيَن اْلبـَْأسِ   يَن ِفي اْلبـَأَْساِء وَالضَّرَّ   وَالصَّابِرِ  ۖ   وَاْلُموفُوَن بَِعْيِدِىْم ِإذَا عَاَىُدوا

 122" وَأُولَـِٰئَك ُىُم اْلُمتَّقُونَ  ۖ   أُولَـِٰئَك الَِّذيَن َصَدقُوا

14 

53
" يًَّة ِضَعافـًا خَافُوا عَلَْيِيْم فـَْليَتَّقُوا اللَـَّو َوْليَقُوُلوا قَْوال َسِديًدا  ُكوا ِمْن خَْلِفِيْم ُذرّْ   َوْليَْخَش الَِّذيَن َلْو َترَ  "

49

15 

82 فـَأَبَْوا أَن ُيَضيّْفُوُىمَا فَوََجَدا فِيَيا  يٍَة اْسَتْطَعَما أَْىلََيا    فـَانطـَلَقـَا َحتَّٰى ِإذَا أَتَيـَا أَْىَل قَرْ 
س رةن  كهف،ن آليةن(" قـَاَل لَْو ِشْئَت التََّخْذَت عَلَْيِو أَْجرً  ۖ   يُد أَن يَنَقضَّ فـَأَقـَاَموُ   ا ُيرِ   ِجَدارً 
ن.)22

16 

83

َما َسقَْيَت    لِيَْجزَِيَك أَْجرَ   فََجاَءْتُو إِْحَداُىَما تَْمِشي عََلى اْستِْحيـَاٍء قـَاَلْت ِإنَّ أَبِي َيْدُعوكَ  "
﴾ ٨٢نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم الظَّالِِميَن ﴿ ۖ   فـَلَمَّا َجاَءُه َوَقصَّ عَلَْيِو اْلقََصَص قـَالَ ال تََخفْ  ۖ   لَنـَا

﴾ قـَالَ  ٨٢َت اْلقَوِيُّ اأْلَِميُن ﴿  َمِن اْستـَأَْجرْ   ِإنَّ خَْيرَ   ۖ   هُ   قـَاَلْت إِْحَداُىَما يـَا أََبِت اْستـَأِْجرْ 
فـَِإْن أَْتَمْمَت   ۖ   ِني ثََماِنَي ِحجَجٍ   يُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َىاتَْيِن عََلٰى أَن تـَأُْجرَ   إِنّْي أُرِ 

 َستَِجُدِني ِإن شَاَء اللَـُّو ِمَن الصَّالِِحينَ  ۖ   يُد أَْن أَُشقَّ عَلَْيكَ   رِ َوَما أُ  ۖ   ا فَِمْن ِعنِدكَ   َعْشرً 
(12-16-12س رةن  قصص،ن آلي لن

17 

85 وا ِمَن الصََّلِة ِإْن ِخْفُتْم أَن    ِض فـَلَْيَس عَلَْيُكْم ُجنـَاٌح أَن تَْقُصرُ   ْبُتْم ِفي اأْلَرْ   وَِإذَا َضرَ " 
س رةن  ن  ء،ن آليةن( يَن َكاُنوا َلُكْم َعُدوِّا مُّبِينـًا  ِإنَّ اْلَكاِفرِ   ۖ   وا  الَِّذيَن َكفَرُ يَْفتَِنُكُم  

141(.

18 

85  
ن.)14)س رةن ملز ل،ن آليةن"  ِض يَْبتَُغوَن ِمن َفْضِل اللَـّوِ   ُبوَن ِفي اأْلَرْ   وَن َيْضرِ   وَآخَرُ " 

19 

89 10" إِنَُّيم مَّْسُئوُلونَ   ۖ   َوِقفُوُىمْ "  21 

89 21 14ولو ترى إذ وقفوا على ربيم "   " 
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 :خص البحثمل
-مدخل مقارن –" إدارة أعمال التأمين بين النظام التشاركي والنظام التقليدي  تناولت ىذه األطروحة موضوع

 .باعتباره موضوعا مستحدثا  ما زال يحتاج إلى مزيد من التأصيل واإلجتهاد والبحث العلمي" 

وقد ىدفت الدراسة إلى وضع نموذج تأميني تشاركي إسالمي على ضوء الفروقات الهيكلية الموجودة بين 
 .التكافلينظام التأمين التقليدي الغربي والتطبيقات المعاصرة للتأمين 

ل فصول، تناول الفصل األو  أربعةتباطا بإشكالية الرسالة وتحقيقا ألىدافها، فقد تم تقسيم ىذا البحث إلى ر ا
حقيقة التأمين بين نظامو في الفكر الغربي وتطبيقاتو المستحدثة في الفكر اإلسالمي، وُخًصص الفصل الثاني إلبراز 
أىم العالقات المالية والتعاقدية في شركات التأمين التشاركي، أما الفصل الثالث فقد تعرض لألبعاد اإلقتصادية 

لتطبيقات والتجارب الحالية للتأمين التشاركي فقد خصصنا الفصل لصناعة التأمين التشاركي. وإللقاء الضوء على ا
 .لتقييم التجربة التشاركية للتأمين في النظام اإلسالميالرابع واألخير 

من النتائج والمقترحات التي تهدف إلى إقامة نظام تأميني تشاركي  توصل إلى جملة وأخيرا، فإن الباحث 
كمستثمر مؤسسي مبني على أساس ني من منظور إسالمي وتعزيز سبلو وآلياتو  كآلية مستحدثة في تفعيل العمل التأمي
 صيغتي المضاربة والوكالة إلدارة أعمالو.

  الكلمات المفتاحية: إدارة أعمال التأمين، النظام التشاركي، النظام التقليدي.

 Résumé  

Au terme d’un essai comparatif entre le système participatif et le système 

traditionnel, cette thèse traite du management  des assurances en tant que thème 

nouveau nécessitant davantage d’enracinement, d’investigation et de recherche 

scientifique.  

 

L'étude vise à proposer un modèle d’assurance participatif  et islamique des 

assurances à travers la mise en évidence des différences structurelles distinguant le 

système d'assurance conventionnelle,  et les nouvelles  applications  de l’assurance  

takaful. 

 

En liaison avec la problématique  de la thèse et dans le souci d’atteindre ses 

objectifs, cette recherche a été divisée en quatre  chapitres.  le premier Chapitre aborde 

le concept  des assurances suivant la pensée traditionnelle  et  les applications 

développées dans le cadre de la pensée islamique ;  le second Chapitre a été consacré à 

faire ressortir les principales relations financières et contractuelles dans les compagnies 

d'assurances participatives, le troisième Chapitre étudie  les dimensions économiques de 

l'industrie des assurances  participatives. Le quatrième vient  mettre en évidence les 

pratiques et l’expérience  participative permettant d’évaluer  les applications actuelles  

de l'assurance participative  dans le système islamique. 

 

Enfin, la chercheure a abouti un ensemble de résultats et de suggestions qui 

visent à établir un système participatif d’assurance  comme un mécanisme novateur 

consacrant l’industrie d’assurance dans le cadre islamique, et  afin de renforcer ses 

mécanismes en tant qu’investissement institutionnel fondé  sur les modèles de gestion  

El -Mudharaba et El- Wakala. 

 

Les mots clés : le management d’assurance, le système participatif, le système  

traditionnel. 
 



 

 

 


