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ّ:صـخمل ّ
هذا البحث دراسة تحلٌلٌة  موضوع ٌتناول
لألشكال المختلفة من التؤمٌن لهدؾ مقارنة 

ٌة والشرعٌة العملٌة الوصول إلى األسس العلم
قواعد فً إٌضاح  تتشكل منهاالتً ٌمكن أن 

الحدود بٌن المإسسات التؤمٌنٌة اإلسالمٌة 
وترمً الدراسة من الوصول وؼٌر اإلسالمٌة. 

الى هذه القواعد واألسس الى وضع لبنة فً 
 اتجاه بناء هٌكل شركة تؤمٌن إسالمٌة نموذجٌة.

 
 وتبتدأ مراحل التحلٌل، فً المقدمة،
بتعرٌؾ مفصل للتؤمٌن، لتنتقل منه إلى عرض 
مختلؾ الرإى حول أشكال شركات التؤمٌن، 
لٌتم بعدها اإلٌضاح ألهمٌة الدراسة والتطورات 
الفقهٌة والعلمٌة للتؤمٌن، ومن ثم أبعاد المشكلة 

ثم … البحثٌة واالتجاه الذي تسلكه الدراسة
بٌن  اتإٌضاح العالق تركز الدراسة على

قهٌة لكل نوع من أنواع شركات األحكام الف
التؤمٌن والعلل واألدلة والمناط المتعلق بها. 

 التوابمدرجة تحلٌل البحث  بعد ذلك ٌتناولو
بٌن واقع الشركات التؤمٌنٌة الحالٌة واألحكام 

ٌختتم والقواعد الشرعٌة التً رسمت لها. و
لتطوٌر  البحث بتلخٌص أهم النتابج والتوصٌات

مإسسات التؤمٌنٌة فً العالم الوضع التؤمٌنً وال
 .اإلسالمً

 

Mutual Insurance: Towards  

Alternative Approaches 
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This paper Provide comparative 

analysis among different forms of 

insurance. The purpose is to find out the 

basic pragmatic Islamic economic 

principles that give rules to form credible 

Islamic insurance companies. 

The study begins ,in the first section, 

with an introduction that include: an 

elaboration of insurance definitions as 

exposure of the different point of views 

regarding the Islamically legal form of 

mutual insurance, the importance of 

study, the dialogue development of the 

FIGH-economics rules towards insurance, 

and the problem and methodology 

dimensions of the study. Second section 

determine the relation of FIGH-

economics rules to SHARIAH verses, 

FIGH bases, and clauses. In section three, 

the analysis focus on the extent of 

difference between the outlaw of Islamic 

mutual insurance companies and their 

modus operandi. The study is concluded, 

in the fourth section, with results and 

recommendations to develop the 

insurance statues and institutions in the 

Muslim Arab world. 
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ّأوال:ّمقدمةّللتعريفّبالتامينّوإشكالهّوّتطوراته
ّتعريفّالتأمينّ:ّ-1

ن تؤمٌناً على وزن تفعلل، وأصل كلمة تؤمٌن من  التؤمٌن فً اللؽة مصدر للفعل تؤمَّ
الذٌن آمنوا  ى:قال هللا تعال أمن أمناً، فكؤنه طلب األمن بإدخال التاء على الفعل األصلً.

أفؤمنوا  ى:وقال سبحانه وتعال لبك لهم األمن وهم مهتدونولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم أو
واألمن  …وأّمنه جعله فً األمن… مكر هللا فال ٌؤمن مكر هللا إال القوم الخاسرون

فقد  ، وإذا أطمؤننت وركنت إلى الشاالطمؤنٌنة والركون إلى الشًء والوثوق به ىبمعن
د فالن إي جعله فً ضمانه. وفً المنجد أمن على ماله عن …هعتمدت علٌإتوكلت و

 (Insurance) ومصدر أمن أمان ومنه األمانة واألمٌن. وكلمة تؤمٌن هً ترجمة للفظ

و المصطلح المشهور لظاهرة التؤمٌن باللؽة اإلنجلٌزٌة، وهناك عدد من المرادفات وه
 المترجمة لكلمة تؤمٌن فً القاموس.

ى اختٌرت كلفظ مقبول للترجمة ولم تشتهر كلمة تؤمٌن فً تداول اللؽة العربٌة حت
وبعدها راجت فً الثقافة واللؽة العربٌة  فً اللؽة اإلنجلٌزٌة. (Insurance)عن نظٌرها 

وال رٌب … للتعبٌر عن مختلؾ ظواهر التؤمٌن المستوردة إلى البٌبة العربٌة واإلسالمٌة
وقبولهم  الناس ىأن لكل مسمى من أسمه نصٌب؛ ولذلك فؤن جزًء هاماً من القناعة لد

نتماءها فً أسماءها إجتماعً لمختلؾ الظواهر والمإسسات ٌعود إلى النفسً واإل
فً تؤمٌن"  ولذلك فلو طرحت مفردات بدٌلة لكلمة " ومسمٌاتها لثقافتهم ولؽتهم وتراثهم.

تتعلق بـظواهر التؤمٌن لكان حرٌاً أن ٌتوقع  التً عقودالمإسسات والشركات والسماء أ
 فً درجات القبول والرضا بها.اختالؾ التؤثٌر 

عبارة عن األنظمة والقواعد والهٌبات  إصطالحا بؤنهوٌمكن أن ٌعرؾ التؤمٌن 
والسلوكٌات التً تعمل على تقلٌل  اإلجراءاتوالمإسسات والشركات والعقود و

حتماالت حدوث الخسابر واألضرار واإلصابات و)أو( تخفٌؾ أثارها ومعالجة تكالٌفها إ
 حدثت. وأعبابها إذا

 
ّأشكالّالتأمينّ)بينّالتبرعاتّوالمعاوضات(:ّ-2

على مختلؾ الرإى حول عرؾ توبعد تعرٌؾ ظاهرة التؤمٌن بشكل عام ٌحسن أن ن
من حٌث الهدؾ و أحسب أنواعها، من حٌث النظم  المتعددةمٌن ؤشركات التأشكال 
أن هناك ولؽرض السبر والتقسٌم ٌمكن القول أو التعاون والتبرع.  الربحٌة لؽرض

خمسة رإى للتكٌٌفات والهٌبات التً ٌتم من خاللها تحقٌق التؤمٌن بمعناه المعروؾ 
أعاله. أول هذه الرإى هو الرإٌة التراثٌة التارٌخٌة األصٌلة التً تنظر إلى التؤمٌن على 
أنه تكافل وتضامن تحققه مختلؾ مبادئ الشرٌعة وجوانب المجتمع اإلسالمً والذي ٌنفر 

والمإسسات القٌمٌة نصرة بعضهم بعضاً عن طرٌق مختلؾ األشكال  إلى ونفٌه المإمن
الزكاة أو الحاجات عبر  ما أن تسدإف ،العابلٌة والقبلٌة وحقوق الجٌرة والصحبةو

الصدقات أو بٌت المال أو الوقؾ أو مختلؾ أنواع التطوع والتبرع والجهود 
مصالح الدنٌوٌة. وثانً هذه الرإى والمإسسات الخٌرٌة البعٌدة عن النواحً التجارٌة وال

من ٌرى أن شركة التؤمٌن التجارٌة ال ؼبار علٌها فهً مقبولة وجابزة ومباحة وأنها مع 
ل والتضامن حسب الرإٌة التراثٌة كلها فوأنواع التكا بقٌة الشركات التعاونٌة والتطوعٌة،
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شكال مختلفة المجتمع، وإن كان بؤحوادث األفراد و تعمل على تحقٌق التؤمٌن على
 …متفاوتة تعاونٌة وتطوعٌة وأؼراض

ؾ شركة التؤمٌن التجاري بؤنها: المنشؤة التً ٌقوم بإٌجادها المإسسون وٌمكن أن نعرّ 
بما ٌستثمرونه فٌها من عملهم وأموالهم وأموال شرٌحة محدودة أو مفتوحة تساهم معهم 

طٌط لتحقٌق الفوابض من والذي ٌتم بصفة ربٌسٌة بالتخ، لهدؾ أولً هو تحقٌق األرباح
ومجموع تكالٌؾ تؽطٌة  وراء الفروق بٌن مجموع أقساط المإمن علٌهم )المشتركٌن(

. وأهم ملحظ االقتصادالحوادث علٌهم فً إطار قانونً معٌن وفً حقل معٌن من حقول 
نٌن وأن هدفهم األول هو  ًعلى هذا التعرٌؾ هو تمٌز شخصٌات المإمن علٌهم عن المإمَّ

 ن جاء كهدؾ ثانوي.إربح والتجارة لٌس التعاون وتحقٌق ال
المنشؤة التً ٌقوم  تعّرؾ بؤنها: والتً شركة التؤمٌن التعاونٌةب الثالثةتعلق الرإٌة وت

وتضامناً من أموالهم وأعمالهم مع من ٌرٌدون  بإٌجادها المإسسون بما ٌبذلونه تعاوناً 
والها لهدؾ أولى هو التعاون مواساته من شرٌحة محدودة أو مفتوحة تساهم معهم بؤم

بصفة ربٌسٌة بالتخطٌط للتوازن أو الفوابض بٌن مجموع أقساط األسهم وعوابد 
نٌن )المساهمٌن( وبٌن مجموع تكالٌؾ تؽطٌة الحوادث  استثماراتها المقدمة من المإمِّ
ن علٌهم )المساهمٌن أنفسهم( وذلك فً إطار قانونً مختار وحقل معٌن من  على المإمَّ

هدفٌن هما التعاون والتكافل مع الربح والمضاربة،  امتزاجوأهم ملحظ هو  .تصاداالق
 تحاد شخصٌات المإمن علٌهم مع المإمنٌن؛ إذ الكل مساهمون.إو

المنشؤة الخٌرٌة  :ؾ بؤنهاتعرّ والشركة التؤمٌنٌة التطوعٌة  فتتناول الرابعةالرإٌة  وأما
وعاً وتصدقاً من أعمالهم وأموالهم مع من التً ٌقوم بإٌجادها المإسسون بما ٌبذلونه تط

الذي ٌتم  ،هدؾ وحٌد هو األجر والثواب والقربةلٌرٌد المشاركة فً البر معهم بؤموال 
 االشتراكاتتحقٌق الفوابض بٌن إٌرادات  عدم بصفة ربٌسٌة بواسطة التوازن أو

 وبٌن تكالٌؾ تؽطٌة الحوادث للمشتركٌن ()التبرعات المنظمة من المساهمٌن
 وأهم ملحظ …االقتصاد)المساهمٌن( وذلك فً إطار قانونً مختار وحقل معٌن من 

 .(1)يأن التبرع والقربة لٌس معها أو بعدها هدؾ تجارعلى هذا النوع من الشركات 

والرإٌة الخامسة هً مإسسات التؤمٌن االجتماعً العامة أو الحكومٌة والتً تستقطع 
ٌنه لتقوم بتعوٌضه عند الحوادث أو اإلعاقات من رواتب الموظفٌن والعمال كنسب مع

هذا  ىهم ملحظ علأو…وكذلك تصفٌة مستحقات لهم عند التقاعد أو إجراء المعاشات لهم
جوهر وظٌفة طبٌعة عمله  مثلت تن كانإلقطاع العام، ولالنوع من التؤمٌن هو ملكٌته 

ة والمعاوضة ثم المتاجرة العالقات التعاقدٌ ىالشركات التؤمٌنٌة التقلٌدٌة والذي ٌعتمد عل
لألموال التً ترجع عوابدها أوالً إلى المإسسة العامة وتحظً بالنصٌب  االستثمارأو 

 حقٌقةً  تسعً إذ ؛ؼٌر تعاونٌه فإنها مشروعات تؤمٌن عامهوإن كانت  فهً، األوفر منها
 .إلى تعظٌم الربح

 بٌعة كلوحسب ط كل من الرإى الخمسةإطار فً  العقود شروط وأشكالوتصاغ 
 .كل منها وفلسفة ونظامالتً تتكون فً ظلها بما ٌتناسب  الشركات والهٌبات من شركة
 
ّأهميةّالدراسة:ّ-3
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الى التؤمٌن فً العصر  الحاجةنمو  أهمٌة هذه الدراسة من عدة نواحً منها ًتؤت
وطول فترات تنفٌذها، والنظر إلى الخطر على  االقتصادٌةالحدٌث بسبب كثرة األعمال 

واألعمال، وعدم تطور وسابل إسالمٌة داخلٌة  االستثماره عنصر ٌلزم تقلٌله لتحفٌز أن
إلى التكافل والتعاون فً مواجهة األخطار  واالجتماعٌة االقتصادٌةكافٌة للقٌام بالحاجات 

فً ظل التؽٌرات الهٌكلٌة للمإسسات والعالقات الفردٌة  واالجتماعٌة االقتصادٌة
عقود التؤمٌن من مساءل الفقه التً لم تكن منتشرة أو مشهورة فً أن  ومنها ،0والجماعٌه

ن ظهور مإسسات أو شركات التؤمٌن أومنها  ،3فروع المعامالت الفقهٌة اإلسالمٌة

ولذلك  ،وانتشارهافً العالم اإلسالمً قد جاء متؤخراً بعد زمن ظهور البنوك  وانتشارها
داٌة الستٌنٌات المٌالدٌة من القرن العشرٌن، فلم تبدأ المناقشات الفقهٌة ألسسها إال فً ب

ومالٌة ضخمة ٌمكن أن تشكل  ادخارٌة ةومنها أن مإسسات وشركات التؤمٌن تعتبر أوعٌ
مواردها مصدراً تموٌلٌاً هاماً للتنمٌة فً العالم العربً واإلسالمً، ومنها أن شركات 

بل إلعادة ترابط ومإسسات التؤمٌن إذا قامت على أسس شرعٌة ٌمكن أن تصلح كبدا
المجتمع العربً واإلسالمً التً تعرضت  قطاعات وشرابح ىوتكافل وتضامن شت

للكثٌر من التشتت والتمزق جراء التعرض لموجات مستمرة من التؽٌرات نحو أسالٌب 
المادٌة فً إطار من النماذج الؽربٌة؛ ومنها أن  االجتماعٌةالحٌاة الصناعٌة والعالقات 

بحث العلمً والفقهً فً العالم العربً واإلسالمً )فً مظلة التؤخر مإسسات وأفراد ال
الذي نعٌشه( تعانً الكثٌر من النقص فً الموارد وعدم التكامل وضعؾ التخصص، 

لألحداث الوقتٌة؛  االنفعالٌة واالستجاباتوتخلخل جهودها العشوابٌة والسطحٌة الفكرٌة، 
فً الثقة بنتابج  اً بٌن العام والخاص وضعف وحٌرة اً فً الفتاوى وتردد اضطرابامما ٌثمر 

 مراكز اإلفتاء وأفرادها. مصداقٌةالدراسات و
 
ّ:الفقهيةّوالعمليةّللتأمينّلتطوراتعرضّاّ-4

تعرض العالم العربً واإلسالمً لظاهرة التؤمٌن ومإسساته  تزاٌد بتدأأن إمنذ 
 ةتٌمٌ ابنسالم ففً أسبوع شٌخ اإل ،الباحثٌن والعلماء والدارسٌن لها ى بعضتصد

أنقسم المشاركون إلى ثالث طوابؾ من ٌبٌح التؤمٌن  م1640المنعقد فً دمشق عام 

بٌن  هالزرقاء ومن ٌمنعه مطلقاً ومن ٌفصل فً حكم ىمطلقا وأشهرهم الشٌخ مصطف
مجمع البحوث الفقهٌة  االنقساماألموال و منعه على الحٌاة وتبع هذا  ىالتؤمٌن عل ةباحإ

كما أفاد الشٌخ فرج السنهوري األمٌن العام للمجمع بؤن اآلراء  م1645م فً القاهرة عا
هـ 1364الجواز والتحرٌم ثم صدرت فتوى شٌخ األزهر عام تساوت بٌن المختلفة قد 

 لالقتصادهذه الفتوى قرار المإتمر العالمً األول  دبالتحرٌم للتؤمٌن التجاري وقد أٌّ 
صدر قرار هٌبة كبار العلماء فً السعودٌة عام  ثم مٌن التجاري.ؤاإلسالمً بتحرٌم الت

د هذا القرار مجمع الفقه اإلسالمً فً وأٌّ  وتعاونً. يبتقسٌم التؤمٌن إلى تجار م1666
 أستمرم. وقد 1694د قرار هذا المجمعٌن بقرار مجمع الفقه الدولً عام ٌّ نفس العام. ثم أ  

رقابة الشرعٌة ولجانها التابعة بتؤٌٌده معظم هٌبات ال قامتسابداً حٌث  االتجاههذا 
 للمإسسات المالٌة والبنكٌة اإلسالمٌة.
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للجنة الشرعٌة االسابد منها فتوى  االتجاهومع ذلك فقد ظهرت مخالفات بارزة لهذا 
( وٌؤتً فً مقدمتهم فضٌلة الشٌخ عبد هللا بن م1661لشركة الراجحً المصرفٌة )عام 

وجود تمٌز مإثر بٌن الشركات التؤمٌنٌة التعاونٌة  منٌع بجواز التؤمٌن مطلقاً وعدم إقرار
وأصدرت اللجنة  والتجارٌة. كما ظهر من الفقهاء والباحثٌن من منع التؤمٌن مطلقاً،

م 1666ٌة واإلفتاء برباسة الشٌخ عبد العزٌز بن باز رحمة هللا عام مالدابمة للبحوث العل

دة إلى فتوى هٌبه كبار العلماء شركات التؤمٌن التعاونٌة الموجو انتساببطال صحة إب
ثم أخذت  وذلك لعدم تجنبها للمحظورات الممنوعة فً أسس شركات التؤمٌن التجارٌة.

بٌن عامة الناس وخاصتهم بعد توجه المملكة العربٌة السعودٌة  االختالفاتتتفاعل هذه 
 .0مسلمة مالٌاً( إلى إرساء أنظمة التؤمٌن ة)كؤكبر دول

شات العلمٌة الفكرٌة للتؤمٌن )فً الستٌنٌات المٌالدٌة من المناق قد صاحب ظهورو
خطوات عملٌة تطبٌقٌة أولٌة ب قٌام عدد من رجال األعمال والمال القرن العشرٌن( 

تؤسٌس عدد محدود من شركات التؤمٌن اإلسالمٌة  تم من خاللهاواعدة 
ت نفسها بؤنها ولكن مع ذلك فقد أتبعت هذه الشركات التؤمٌنٌة )التً وسم…والتعاونٌة

معظم فً تعاونٌة وأحٌاناً أنها إسالمٌة( أسالٌب تؤمٌنٌة ال تخرج فً جوهرها بل و
وان  طرقها وأشكالها عن ما ألفته شركات التؤمٌن التجارٌة من إجراءات وممارسات

 .كانت قد بدأت ببعض التعدٌالت الشكلٌة أو الجزبٌة فً ممارساتها
مناقشات وحوارات فً المنتدٌات والمجالس وظلت تلك الفتاوى وما زامنها من 

 وما صاحبها من نشوء مإسسات وسمت بؤنها إسالمٌة أو تعاونٌةبل الفكرٌة والفقهٌة 
متوقفة إلى حد كبٌر فً تطورها وأبعادها التحلٌلٌة والتطبٌقٌة عند تلك المستوٌات التً 

لفطام ناهٌك عن أن بدأت بها قبل ربع قرن من الزمان، فلم تتعد مرحلة الوالدة إلى ا
وٌبدو جلٌاً هذه األٌام  …ٌعٌش الفكر التؤمٌنً وتطبٌقاته مراحل الرٌعان والنمو والتطور

)من نضج  وبعد كل هذا التوقؾ والجمود العلمً والعملً أننا نرٌد أن نحصد اآلن زرعاً 
تطبٌقات التؤمٌن( ما رعٌنا  نبات من الفتاوى( ما سقٌنا بذرته وأن نقطؾ ثمرًة )

 …جرهاش
 

ّمشكلةّالبحثّّثانيا:
الكثٌر من الحٌرة والتردد بٌن العام  األخٌرة اآلونةتتبطن دوابر النقاش والحوار فً 

ما هو النوع من التؤمٌن المقبول وما  والخاص حول اإلجابة على تساإالت شتى منها:
مٌن هو النوع المرفوض وهل هناك حقٌقة فروق جوهرٌة أو أساسٌة بٌن النوعٌن من التؤ

التعاونً والتجاري بحٌث تإثر على حكمها الشرعً؟ وأي أنواع التطبٌقات الواقعة على 
صحٌحاً ٌعكس التوافق مع القٌم  واختٌاراالشركات ٌمكن أن تمثل حالً قرٌباً  ىمستو

وعلى أسوأ األحوال لو لم ٌوجد تؤمٌن شرعً  والمبادئ التً ٌتبناها جماهٌر الناس؟
بالتؤمٌن المروري عبر أي شركة تؤمٌن من مبدأ طاعة أولٌاء  مااللتزامقبول فهل ٌجب 

ّالخالق هاألمور؟ أم أن ّمعصية ّفي ّلمخلوق ّطاعة خشٌة  باالشتراك فٌجب الضن ال
لقد برزت هذه الحٌرة والمشكلة بعد عدة تطورات وإرهاصات  ؟5الوقوع فً الحرام

 نجمل خطوطها الربٌسٌة فٌما ٌلً:
ّميةّوالعملية:تباطؤّتطورّالجهودّالعلّ-1
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أهدافنا  هذه الحٌرة والتردد والتساإالت ؼٌر المحلولة أدى إلٌها أن كثٌراً من
إعالن المبادئ  ىوقراراتنا وخططنا بل وما نضعه من أسس ومإسسات أننا تعودنا عل

أرض  ىواألهداؾ الصحٌحة السلٌمة دون أن نتبعها بخطوات وجهود عملٌة مستمرة عل
ت تنفٌذٌة للمإسسات لتحقق أهدافها تدرٌجٌاً وتصل إلٌها مرحلة الواقع )من تطوٌر آلٌا

( بل وفً الفكر المتعلق بهذا الواقع من دعم مستمر معنوي ومادي وتنظٌمً ةمرحل
اللقاءات وجلسات ومإسسً للجهود العلمٌة والفكرٌة ومنها الحوار فً المنتدٌات 

 .رسٌنووقفات التقوٌم لألوضاع  بٌن العلماء والخبراء والمما
 
رن الهجري الماضً من مجموعة من العلماء قسات المبدبٌة فً أواخر الابعد الدرف

ومن بعض أقطاب الفكر  والمختصٌن فً عدد من المراكز الفقهٌة التً ذكرنا بعضها،
توقفت  ...مٌن "إسالمٌة" أو "تعاونٌة"ؤوالثقافة، وبعد اإلعالنات عن التؤسٌس لشركات ت

فبدل أن تزداد وتزدهر الجهود  ة والثقافٌة بل والعملٌة التطوٌرٌة؛تقرٌباً الجهود العلمٌ
وربما تالشت إال  واضمحلتالعلمٌة والعملٌة والتثقٌفٌة فً هذا الشؤن الحٌوي تناقصت 

وضعٌفة ال تتواكب وتتكافؤ مع نمو المجتمع حضارٌاً وتزاٌد  من محاوالت فردٌة متفرقة
 .وسمات المجتمع الصناعًلمظاهر  اكتسابه واطرادشبكات مدنٌته 

ّنموّالقناعاتّالتأمينيةّوظهورّاألولويةّلوضعّاألطرّالعملية:-2
أخذت تنمو فً مجتمعاتنا العربٌة اإلسالمٌة الحاجة وتلح  ربع قرن من الزمن، وبعد

فٌه الرؼبات وتتسع من خالله القناعات ألهمٌة معالجة األبعاد المادٌة والمالٌة لمشاكل 
ألعباء التشتت والتفرق  االجتماعٌةالشرابح  ىمقاسات األفراد فً شتوأثار ومعاناة و

. وعند ذلك أخذت الدعوات والعابلً الذي فرضته المدنٌة الؽربٌة ياألسر االجتماعً
ووجد  ،قنوات وطرق وأسالٌب ومإسسات التؤمٌن بشتى أشكالها وصورها تنشط إلٌجاد

عند  - القرارات واألعمال فٌه مفكرٌه ومصلحٌه ومثقفٌه وأصحاب - المجتمع نفسه
)التً اتخذت قبل ربع قرن(  حافة أولوٌة المسارعة والمعاجلة فً إنجاز سرٌع للقرارات

)أٌاً كانت أسالٌبها وطرقها وأشكالها(  لتكوٌن وتشرٌع وتنظٌم أطر ومإسسات التؤمٌن
وكوارث  فً هوة تتضرم فٌها نٌران مشاكل وأزمات وانزالقهالمجتمع  النجراؾاستباقاً 

 ىوذلك لنقص اإلمكانٌات عن الوفاء بالتزاٌد المضطرد فً الطلب عل القضاٌا الصحٌة؛
أو لتؤجج وتراكم القضاٌا المرورٌة العالقة التً ال ٌجد المرور لها  الخدمات الصحٌة،

فاء بالحقوق )حتى أصبحت الصكوك باإلعسار وحالً أال السجون لمن لم ٌستطع ال
رة مستمرة فً التزاٌد فً أٌدي أقارب المسجونٌن ٌطوفون بها للحوادث المرورٌة ظاه

ومثل ذلك ٌقال  (.واالحتٌالفً المساجد وربما طاؾ معهم أٌضاً الكثٌر من أهل النصب 
 .4عن مختلؾ القطاعات األخرى

أشكال مإسسات ؼٌر موابمة،  ىوحٌث البد من معاجلة تطبٌق القرارات ولو عل
المملكة فً دولة كاللوابح التنظٌمٌة الملزمة فً التؤمٌن  لتفادي ما هو أسوء منها جاءت

وجؽرافٌا  وقٌمٌاً،  ة، والتً تعد مركز دول العالم العربً واإلسالمً مالٌاً العربٌة السعودٌ
وعبر  هـ1003فً عام ثم  هـ،1001عام  الضمان الصحً للوافدٌن نظام عبروذلك 

جاءت هذه و …وري التعاونًمٌن المرؤمجلس الشورى حٌث قام بإقرار نظام الت
القرارات كؤنها ضرورة، لكنها بكل أسؾ لم تجد مإسسات واقعٌة تم تطوٌرها عبر ربع 
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قرن من الزمن لتواءم تطلعات وأهداؾ وتوجهات وثقافة المجتمع تجاه التؤمٌن الموابم 
فالبد أن  …التً أرساها وأسسها علماءها ومفكروها فً أواخر القرن الهجري الماضً

ن النتٌجة إذاً أن ٌكلؾ بتطبٌقات هذه األنظمة التً صدرت أما الشركات التؤمٌنٌة تكو
التجارٌة المعتادة أو من أسمت نفسها بالشركات التعاونٌة أو اإلسالمٌة )وقد ال ٌكون لها 

 .ال أسمه أو رمزه(إمن التعاون واإلسالم 
ّقوالبّتأمينيةّفكريةّوعمليةّجامدة:ّ-3

من مشاكل نقص التكافل  همما ٌبن من المجتمع السٌل الزبى؛هنا فقط وعندما بلػ ب
وفً مقدمة ذلك القطاع الصحً  –والتآزر لحل أزماته و كوارثة وحوادثه و معاناته 

المجتمع ومثقفوه و صانعوا القرار من رجال األعمال  مفكروهنا أخذ  – والمروري
ال قلٌالً عن إنهم لم ٌتقدموا لٌجدوا أنفسهم أ عٌدون النظراإلٌجابٌة( ٌ االتجاهات)ذوو 

المواضع التً تركوها قبل ربع قرن من الزمان، فإذا هم فً حٌرة وظلمة فكرٌة وعملٌة 
 …علمً وعملً فً ماذا ٌصححون وٌخطبون بل وماذا ٌعدون وٌعملون وارتباكوتردد 

م وٌدور معهم فً هذا التٌه والمتاهات عامة الناس وخاصتهم فً مختلؾ تٌاراتهم وفباته
 وأصنافهم.

 
، أمام قوالب مهتمونورجال األعمال ال المفكرون والمثقفون، ومعهم الناسعامة وإذا 

وأمام مإسسات تؤمٌنٌة تجارٌة أو  سوقه، ىعل يفكرٌة وعلمٌة لم تنضج وتستو
لم تتطور وتتؤقلم لتواءم ثقافة المجتمع وأسسه  فقط(. اسمٌةمإسسات تؤمٌنٌة تعاونٌة )

اته وتساهم أٌضاً فً حلول عملٌة إٌجابٌة صادقة لحوادثه وأزماته وأهدافه وطرٌقة حٌ
بدفع الرسوم واألقساط واألعباء المالٌة لشركات ال  ؛االشتراكومآسٌه. فلماذا ٌقبل الناس 

وكٌؾ  شركات تؤمٌن تعاونً(؟ أسمهاٌشاركون فً ملكٌتها وفوابضها )وأن كانت 
هً ال تفتر عن التملص من مسإولٌاتها هذه الشركات ومع ٌستمربون فوق ذلك التعامل 

إن هذه  أمراض ووعكات؟ أوالناس من أحداث أو حوادث  ىلتؽطٌة ما قد ٌطرأ عل
الشركات تسعً لمصلحتها وهً مصلحة أصحابها ومالكها ومدٌرٌها الذٌن ال ٌرٌدون 
إال جنً الفوابض واألرباح العظٌمة ومصالحهم الخاصة من دون المشاركٌن، ولذا فهً 

ال تهتم إال بتحصٌل األقساط وتوقٌع العقود ثم ال تهتم إال بمحاولة تخفٌؾ أعبابها أبؽً ٌن
دث واومسإولٌاتها المالٌة، وفً مقدمة ذلك نفقاتها لتؽطٌة الفواتٌر الصحٌة أو الح

لألمر ورضوخاً  فً مثل هذه الشركات فامتثاالً  االشتراكل الناس ب  ن ق  إف …ةالمرورٌ
 للنظام.
 
ّجديد:ّاهاتجنحوّ-4

الشركات التؤمٌنٌة )التجارٌة أو التعاونٌة( التً ستسبق فً محاولة تطوٌر  ٌتوقع أن
مبنٌة على األسس التعاونٌة أنظمتها وصٌػ عقودها وممارساتها لتكون شركات تؤمٌنٌة 

ستكسب تحول شرٌحة هامة من السوق  التًهً  ،الحقٌقٌة مع األسس التجارٌة العملٌة
نظمتها أت التً ستسابق فً تطوٌر عقودها وصٌؽها وإجراءاتها وهذه الشركا .إلٌها

التفاعل  ىقدر علأأٌضاً  ستكون ة للمجتمع من ناحٌة،ٌلتوافق األسس الثقافٌة والقٌم
 من ،فً تؽطٌة وتؤمٌن متطلبات المشتركٌن )الذٌن هم مالكها أٌضاً( اإلٌجابً للمشاركة
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 ةتكالٌؾ الحوادث المرورٌ ثالً لتؽطٌةناحٌة أخرى. وٌشمل ذلك الشركات التً تسعى م
وكذلك الشؤن فً التؤمٌن الصحً التعاونً الذي  التً تطول ممتلكات وأرواح الؽٌر،

مثل هذه الشركات التً  .ٌسعى لمعالجة معقولة لتكالٌؾ الصحة الباهظة للمشتركٌن
ٌة تسبق وتسارع إلى التطوٌر والتعدٌل والمواءمة هً التً ٌتوقع أن تحوز فً نها

توجهاتها فً السالمة الشرعٌة  بجزء كبٌر من السوق التؤمٌنٌة، ال بسب ىالمطاؾ عل
 ىأن مثل هذه التطوٌرات والتكٌٌفات ستجعلها أكثر مقدرة عل ببل أٌضاً بسب فحسب،

تنافسٌة معقولة  اً مع توزٌعها أٌضا أرباح تقدٌم خدمات أفضل لعمالبها )الذٌن هم مالكها(
 .بما ٌتناسب وأرصدتهم

 
كنتٌجة لمصداقٌة  – ن نجاح مثل هذه الشركات التؤمٌنٌة التعاونٌة فً استباق السوقإ

ستعمل مع الزمن نجاحاً آخر هو أن أجهزتها وإجراءاتها  – القابمٌن علٌها وجدٌتهم
أسسها العلمٌة الموابمة لقناعات المجتمع وثقافته هً التً ستحسم  ىالعملٌة المبنٌة عل

)وهذا  أال إذا كان تطوعٌاً بحتاً  -ًً  بٌن من ٌمنع التؤمٌن مطلقا حٌرة الناس وشتاتهم
 ىلإإذ ٌتطلع أكثرهم  الشك لن ٌحمل حلوالً عملٌه تسع كل شرابح وطبقات الناس؛

وبٌن من ٌبٌح التؤمٌن مطلقاً بكافة أشكاله وألوانه  -أهداؾ دنٌوٌة مع األهداؾ األخروٌة(
عٌب  أي خلل أوالتؤمٌن التجاري التقلٌدي  وأنواعه وال ٌكاد ٌرى من أسس وتطبٌقات

بل إذا نجحت مثل هذه الشركات  …عملٌة اقتصادٌةثؽرة شرعٌة أو  سواًء كانت
أن مثل هذه الشركات قد  ىلإقتصادٌة التؤمٌنٌة فسٌطمبن آنذاك عامة الناس التعاونٌة اإل

وفوابض  رباحاً حققت لهم مع السالمة الشرعٌة كفالة وتضامناً أمنٌا وأعطتهم مع  ذلك أ
قتصادٌة حلوال عملٌة لما ٌجابه الشركات التعاونٌة اإل فستوفر وحٌنذاك .اقتصادٌة

كاإلسكان  ىختناقات فً مجاالت أخرإستؽالالت وإمن ضؽوط والعمالء وعامة الناس 
 واختراعات ابتكاراتستمثل هذه األشكال الجدٌدة و …وؼٌرها …والمواد الؽذابٌة

ً تطوٌر عادل ومقبول ألسالٌب وصٌػ عملٌة تجارٌة تعاونٌة تسهم كثٌراً ف تنظٌمٌة
 .واالستهالكتعمل على توفٌر التكافل لألفراد والمإسسات لكل من قطاعً األعمال 

 
ّفروقّجوهريةّبينّالتأمينّالتجاريّوالتعاونيثالثا:

ٌمكن أن توضح فً هذه الدراسة كمرحلة أولى أهم المحاور الربٌسٌة التً ٌمكن من 
رإٌة حدود وفوارق مإثرة فً الحكم بٌن شركات التؤمٌن التجاري إما ا خالله

نطباع عن تجانس فً القواعد واألسس بٌن هذٌن النوعٌن من إالخروج ب وإما 6والتعاونً

 .الشركات إلى حد ال ٌمكن معه تصنٌفها بٌن الحظر واإلباحة
نفكة، إذ هما له جهة م نن والمإمَّ الجهة فً التؤمٌن التجاري من حٌث المإمِّ  -1

)وهو المشترك(  له نطرفان مستقالن ٌمثالن جهتٌن بٌنهما عقد معاوضة جهة المإمَّ 
وجهة الشرٌك المإمِّن )وهى الشركة(؛ فٌتوجه حٌنبذ النظر إلى هذا العقد من حٌث 

بٌنما فً التؤمٌن التعاونً  …دورانه بٌن الؽنم والؽرم والؽرر لكل من طرفً العقد
له هو المإمِّن نفسه فلٌسا طرفا عقد  نطرفان متحدان متعاونان مإمَّ  فالجهة متحدة فهما

هذا على أنه عقد بٌن طرفٌن مستقلٌن  ىمعاوضة لجهتٌن منفكتٌن، فال ٌتوجه النظر إل
 ٌدور كل منها بٌن الؽنم والؽرم.



 ووسفىصبدىاللهىالزاملد...............................................شركاتىالتأمونوةىالتجاروةىالتعاونوة:نحوىاتجاهاتىبدولةال

 60 (  0445) 40العدد                                                        مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

قد ٌقول بعض الفقهاء أنه فً هذه الحالة التبادلٌة التعاونٌة )ؼٌر التطوعٌة البحتة(  -2
 له( بٌنما الشرٌك األخر ٌستفٌد أحد الشركاء بتعوٌضات كبٌرة )نتٌجة حوادث وقعتقد 

له حوادث( ال ٌستفٌد بل قد ٌنقص رأسماله المساهم فٌه، فصار ؼرراً بٌن  )الذي لم تقع
 ةلٌسا طرفا عقد معاوض فٌقال أنهما )الشرٌكٌن( …الشركاء فؤشبه التؤمٌن التجاري
إحسان )أشبه ما لو كان كل من الشركاء ٌخرج من ماله وإنما هما طرفا عقد تعاون و

ه جابحة أو تقرضاً بؤذن أن ٌستخدمه من ٌحتاجه أو ٌعوض بجزء منه لمن أصاب
ن إمع تكالٌؾ تؽطٌة الحوادث ف االسمٌةوأما لو زادت قٌمة األسهم عن قٌمتها  …نازلة

بة رإوس أموالهم هم حسب نسٌلإهذه الزٌادات لم تكن مشروطة من المتشاركٌن، فترجع 
فال تعد ربا ألنها لٌست معقوداً علٌها بل تكون أشبه بالمكافؤة  مع رإوس أموالهم،

 التطوعٌة الجابزة شرعاً من المدٌن إن لم ٌنتظرها الدابن عرفاً ولم ٌشرطها عقداً.
ن لهم فهم طرؾ واحد، -3 نون هم المإمَّ و بالتالً فهم ال  فً الشركة التعاونٌة المإمِّ

وذلك  لتحقٌق مكاسب تؤمٌنٌة من وراء دفعهم لألقساط وتؽطٌتهم للتكالٌؾ؛ٌخططون 
بالسعً لتكوٌن فرق بٌن اشتراكاتهم )مساهماتهم( وتكالٌؾ تؽطٌة الحوادث الحاصلة 

بل تخطٌطهم أن  وإال لكانوا ٌرٌدون أن ٌربحوا من وراء أنفسهم وهذا ال ٌتوجه، لهم،
. ولو خططوا لعمل فابض لالشتراكاتوٌاً الحوادث مسا بٌكون متوقع التكالٌؾ بسب

 ما )وسلمنا أنه ربح( فإنهم فً الواقع إنما ٌعملون فابض ألنفسهم من أنفسهم، وأما
 ى( فإنه لو وزع علاستهدافهأي لم ٌتم )ٌحصل من فابض مخطط أو ؼٌر مخطط 

ا ثم إما هم أرادوا زٌادته ؼٌر مقصودة، مقصودة أوالشركاء لكان بمثابة إعادة لزٌادة 
رجعوا عن ذلك، وإما زٌادة لم ٌرٌدوها أو ٌخططوا لها ثم لم ٌشاءوا بقاءها فً 
صندوقهم أو شركتهم. نعم قد ٌستفٌد أحد الشركاء أكثر بكثٌر من اآلخرٌن ألنه تمت 

لكن هذه االستفادة وهذه  ...تكالٌؾ باهظة لحادث طرأ علٌه تؽطٌةبواسطة الصندوق 
جهة ألنه مع بقٌة الشركاء ، كاء ال ٌعتبر ؼرراً وال رباً الزٌادة أو الفابض ألحد الشر

 ات مستمرة بٌن جهات مستقلةمعاوض بٌنهم ال عقودإحسان وتعاون واحدة تكّونت بعقود 
ولو قلنا إن فً ذلك ؼرراً محرماً لتوجه … المحرم إلٌه الربا وال الؽرر إذاً  فال ٌتوجه

 ىلذي ال ٌعود فٌه رأس مال إل)ا نفس القول للصندوق التعاونً التطوعً المحض
 ثٌستفٌد فٌه أحد المشاركٌن من دفع تكالٌفه الباهظة لحاد هإذ أن، صاحبه ألنه متبرع(

والفرق بٌن الصندوق أو الشركة التؤمٌنٌة  …وال ٌستفٌد اآلخر مثله إذا لم ٌقع حادث له
سلؾ( )ال التعاونٌة والصندوق أو الشركة التطوعٌة هو أن األول من قبٌل القرض

لإلحسان والتعاون بٌنما الثانً من قبٌل الصدقة والتبرع لإلحسان والتعاون. فلٌس 
التؤمٌن التعاونً بمعنى البٌع أو المتاجرة بٌن الشركاء ولهذا ال ٌدخل فً أصله وجذره 

 تحت بٌوع الؽرر المنهً عنها.

ال سبق التؤمٌن التعاونً من عقود المواساة ال من عقود المسابقات وأما حدٌث " -4
" فإن الجوابز والمكافآت واألثمان تبذل من المتسابقٌن رإال فً نصل أو خؾ أو حاف

لٌفوز بها من هو )فً مجال سباقهم الذي هو بفعلهم أنفسهم( أعلى وأكبر وأكثر فٌتوجه 
إلٌها مصطلح الؽرر )وتحرم إال إذ كانت بمعنى الجهاد( ألنها بفعل المتسابقٌن 

ما األثمان التً تبذل بواسطة الشركاء فً التؤمٌن التعاونً فألجل والمتنافسٌن أنفسهم وأ
ولٌست بفعلهم  أو من خارجهم مواجهة ضرر ونقص وجابحة تفعل بهم من ؼٌرهم
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 ىثم أن الؽرض منها مواساة وجبر المخفق والمصاب والمتضرر ال مكافؤته عل أنفسهم،
وتؽطٌة المضرات فً  والشك أن ؼرض المواساة ،وارتفاعهتفوقه وزٌادته وعلوه 

 .نافسة للوصول إلى الجوابز على المناسبات والمسابقاتماألزمات تختلؾ عن ؼرض ال

 
ّ:قانون اإلحصاءات الكـبٌرة -5 ن شركة التؤمٌن إخالؾ شركة التؤمٌن التعاونٌة فّ

التجارٌة تخطط لتحقٌق مكاسب )أرباح( تؤمٌنٌة من وراء تحصٌلها لألقساط من 
 )طرؾ تعاقد( هو المإمِّن التؤمٌن التجارٌة التً ٌكون المشترك فٌها المشتركٌن. فشركة

وهما طرفان ، هو المإمِّنو)طرؾ التعاقد اآلخر(  .نله؛ وتكون الشركة مملوكة آلخرٌ
وفً هذه الحالة من  ع،عقد تعاون وتبر  طرؾ واحد فًمستقالن بٌنهما عقد معاوضة ال
من الفابض بٌن رسوم وأقساط المشاركٌن وبٌن  ستفادةلالالشركات التجارٌة فإنها تخطط 

خسابر( مثل هذه الشركات التجارٌة  وتعتمد حجم أرباح )أو …تكالٌؾ تؽطٌة حوادثهم
ّللتؤمٌن على عدة عوامل ربٌسٌة هً :

 
فكلما زادت المنافسة قلت األرباح ؼٌر العادٌة  درجة المنافسة فً صناعة التؤمٌن، .أّ

 البدٌلة لرأس المال واإلدارة. ال تكالٌؾ الفرصةإحتى ال ٌبقى 
الذي ٌتناوله موضوع التؤمٌن فقد ٌكون التؤمٌن  االقتصاديالحقل  استقراردرجة  .بّ

فً المجال الصحً ٌتعرض لتذبذب من ناحٌة الحوادث وتكالٌفها أكبر من تذبذب 
 الحوادث فً المجال المروري.

 .الحوادث فً مجال التؤمٌن المتعلق احتماالتدرجة دقة حسابات  .جّ
 .درجة أمانة الشركة فً القٌام بمسإولٌاتها تجاه المإمنٌن أو تملصها منهم .دّ
ككل أو أحد مجاالته لموجات من التذبذب تإثر على  االقتصاددرجة تعرض  .هّ

 .الحوادث التً تقع فٌه أو أحد مجاالته
درجة قوة النظام القضابً ونظام المحاماة الذي ٌخول الشركة كطرؾ أو عمالبها  .وّ
دعاء حقوق لٌست فً الواقع إلحصول على حقوقهم أو التملص منها أو خر اآرؾ طك

وتدخل شركات التؤمٌن التجارٌة فً عقود تؤمٌن مع شركات أخرى تإمن على  …لهم
لهزات التً ٌسببها لتعرضها  من فً هذه العقود لتقلل)ما( عقودها مقابل نسبة 

ولو قلنا أن الظروؾ  ...أحد أو بعض أو كل العوامل أعاله استقرارأو عدم  اختالل
والدرجات المتوقعة ستكون مثالٌة ومستقرة عند متوسط معٌن وقلنا أٌضاً أن طرؾ 

هذه الشركات فإنه ٌتمثل الطرفان وكؤنهما  قوٌاً أمام العمالء المإمن لهم شكلوا اتحاداً 
ن له أمام  فردان أو شخصان أو شركتان ٌمثل أحدهما )إحداهما( مإمِّن واألخر مإمَّ

( قد تحدث وقد ال تحدث طوال مدة العقد، ولو أنها حدثت احتماالتحداث عشوابٌة )أ
خالل العقد فقد تكون نادرة أو متكررة أو قد تكون كبٌرة ضخمة أو صؽٌرة بسٌطة، 

له ٌدور فً هذا بٌن الؽنم والؽرم الذي قد ٌكون فاحشاً أو  وكل من المإمِّن والمإمَّن
معتدالً متواضعاً معقوالً ولكن فً كلتا الحالتٌن فهو ؼرر هابالً أو خٌالٌاً وقد ٌكون 

 .وقمار محرم باطل
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ألن  ؛9بعض الفقهاء بقانون اإلحصاءات الكبٌرة ال ٌقوم احتجاجوهنا ٌتضح أن 

ٌسٌراً من  ن كان ٌمارس جزءً إن علٌهم( فً التؤمٌن التجاري و)طرؾ المإمَّ  المشترك
ركٌن اآلخرٌن الؽرر كله. ولو أورد علٌنا مورد أن الؽرر؛ فإنه فً الواقع ٌمثل مع المشت

صؽر نسبة الؽرر بالنسبة لكل مشترك ستجعل عقد التؤمٌن عقداً جابزاً، قٌاساً على 
فإن هذا اإلٌراد مردود و ذلك ألن الؽرر  تضمن بعض العقود الجابزة للؽرر الٌسٌر،
علٌهم( فإنه وإن لم ٌتحقق  نما طرؾ )المإمَّ أأوالً متحقق فً جانب الشركة )المإمِّن(، و

ؼرر فاحش ألي منهم أو لم ٌقبل أن ؼرر أي منهم مما ٌعتد به، فإن الؽرر فً جانبهم 
اًء من ناحٌة نظرنا إلى واقعهم ككل، أو من ناحٌة إن كالً منهم ٌسهم ومتحقق قابم س

 بؽرره الصؽٌر على أحداث الؽرر المحرم الكبٌر مع الشركة )المإمِّن(.
 

ّالتأمينّالتعاونيّهلّهوّالتأمينّالتطوعيرابعا:
ٌقصد بالتؤمٌن التطوعً الخروج من المال المتبرع به على هٌبة أقساط ال ٌرجع إلى 
المإمِّن علٌه شًء منها ال رأس مال وال ربح. و هذا النوع من شكل التؤمٌن هو أكثر 

حله وجوازه  تعاونً، تطوعً( وضوحاً من حٌث تصور أشكال التؤمٌن الثالثة )تجاري،
وهو المجمع على جوازه من الفقهاء والمفتٌن بال خالؾ؛ وذلك ألنه ببساطة خروج عن 

إال أن الدافع لقسط التبرع ٌكون أولى بتؽطٌة  العالقة مع المال، وانتهاءملك المال 
األخطار التً ٌتعرض لها مادام إنها تتعلق بها جهة التبرع من حٌث نوع الحقل الذي 

 لتؤمٌن التطوعً.ٌتوجه إلٌه ا
ولكن المشكلة فً التؤمٌن التطوعً، هو ما ٌنادي به كثٌر من الفقهاء بؤنه الحل 

وٌدخل فً هذا اإلطار عدد من  الوحٌد و الحالل األوحد الذي لٌس بعده إال الحرام،
الهٌبات الشرعٌة والعلمٌة الموثوقة والمقبولة لدى عامة الناس وجملة من أفاضل فتاوى 

مشهود لهم بالخٌر والرسوخ فً العلم. وما ترٌد أن تقرره هذه الدراسة هو أن الفقهاء ال
وال رٌب  هذا النوع من التؤمٌن التطوعً ال شك أنه أفضل وأطوع من التؤمٌن التعاونً،

لكن  أن مثل هذا النوع من التؤمٌن التطوعً  ٌكون األجر فٌه أرفع والثواب أعظم.
 ل والجواز فٌه وتكون الحرمة والحظر فٌما سواه؟التساإل الذي ٌتوجه هل ٌنحصر الح

أم أن الفقهاء لم ٌتم تصورهم أو إدراكهم ألوجه التعاون واإلحسان فً الشركات التؤمٌنٌة 
التعاونٌة؟ أم أن الفقهاء ٌصورون أٌاً من هذه الشركات على أنها عبارة عن شركاء 

تبرعات؟ أو ؼٌر  متمٌزون مستقلون عن بعضهم البعض بٌنهم عقود معاوضات ال
وما ٌمكن فً هذه المرحلة المناقشة فٌه وطرحه حول هذه التساإالت هو أن … ذلك؟

من ٌطلق التحرٌم على شركات التؤمٌن التعاونٌة بناًء على علل شرعٌة ٌراها فإنه قد 
ٌجد بعض هذه العلل أو ؼٌرها مرتسمة أٌضاً فً صنادٌق وهٌبات التؤمٌن التطوعٌة 

 ٌما ٌلً:مثل لها فٌالتً 
 
حصول حوادث للبعض من المتبرعٌن فٌدفع لهم  الحتمالأن الؽرر فٌها موجود  -1

وٌزداد هذا الؽرر  مقابلها وعدم حصول الحوادث للبعض من المشتركٌن فال ٌدفع لهم،
المبالػ الموجودة فً الشركة التؤمٌنٌة  إذا قلنا إن المسإولٌة تمتد إلى الشركاء إن لم تكؾ  



 ووسفىصبدىاللهىالزاملد...............................................شركاتىالتأمونوةىالتجاروةىالتعاونوة:نحوىاتجاهاتىبدولةال

 65 (  0445) 40العدد                                                        مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

لكن ٌبٌح هذا الؽرر كون المشاركات على سبٌل  …تكالٌؾ الحوادث التطوعٌة لتؽطٌة
 التعاون واإلحسان، وهذا ٌماثله قبول مثل هذا الؽرر فً شركات التؤمٌن التعاونٌة.

أن نٌة من ٌشارك فً التؤمٌن التطوعً لٌس المقصود منه محض الصدقة  -2
لً فإن المشارك فً والوقؾ بل تؽطٌة حوادث تتعلق بالمشارك فً مجال معٌن، و بالتا

مثل هذه الشركة قد ٌكون ألزم بما ال ٌلزم وأوجب علٌه إخراج مال بؽٌر وجه حق ٌقوم 
 علٌه.

أنه من الناحٌة العملٌة، فلن ٌنشط الناس للقٌام بتؽطٌة ما ٌلزم من التكافل  -3
والتضامن والتؤمٌن فً المجاالت التً أخذت تدعوا إلٌها الضرورة والحاجة فً هذا 

ألنه لٌس كٌل ٌقدر على ملكة الصدقة والتبرع والوقؾ بعٌن ماله، وألن هذا العصر؛ 
 سٌزٌد من إرهاق أصحاب الدخول المنخفضة بدالً من مساعدتهم.

 
إلٌصاد كل أبواب  من الفقهاء ىهذه العلل وأمثالها قد تجنح بالرأي عند طابفة أخر

أو شركة أو مإسسة وٌذهبون فً أي هٌبة  التكافلً والتعاونالتؤمٌنٌة م المشاركة ٌظتن
وذلك بؤن الضرر أٌاً كان نوعه إذا  ،األسلوب األول التزامبالتالً إلى القول بضرورة 

وقع ألي من الناس فلٌنفر بعض الناس أو أؼنٌاءهم لسد ومواساة المحتاج والمعاق 
وهذا مما ال ٌمكن تصوره فً هذا العصر والزمن الذي أصبحت فٌه  ،9والمصاب
 معقدة التركٌب مشتتة األجزاء متنوعة الصناعات. المجتمعات

 
 

ّتعاونيالهلّهوّمنّالتأمينّّاالجتماعيالتأمينّخامسا:
وهل تظهر العقود  الحد الفاصل ومناط الحكم هو فً الفرق بٌن المعاوضة والتعاون،

ن علٌه مشاركة وتعاون ووحدة وتضامن تظهر كل منهم كشخصٌة ن والمإمَّ بٌن المإمِّ 
خصٌتٌن مستقلتٌن؟؟ شمعاوضة ومقابلة بٌن طرفٌن متماٌزٌن وبٌن  هً عالقة أم ةواحد

 14جتماعًالعقود بٌن مإسسات التؤمٌن اإل ىأو المعٌار عل واالعتبارإذا طبقنا هذا المناط 

ن علٌهم من الموظفٌن والعمال وجدنا أنها عالقات تعاقدٌة للمعاوضة ال والمإمَّ 
ابضها وحكومٌة سٌجعل ف االجتماعٌةسات التؤمٌنٌة ومع أن كون هذا المإس …للمشاركة

مصالح  ىوالمضاربة تذهب إل واالستثمارالتراكمٌة التً تعود علٌها من إدارة التؤمٌن 
عامة وملكٌات عامة إال أن هذا ال ٌكفً مبرراً لجعل العقد شرعٌاً فالؽاٌة ال تبرر 

 …الوسٌلة
وعودة فابض األموال إلى جهة عامة الملكٌة الحكومٌة العامة  العتبارومع ذلك فهً 

الشركات الخاصة  استؽالللألطراؾ المإمن علٌها عن  االستؽالل انخفاض والحتمال
ن هذه إوباإلضافة إلى الؽرر ف ..تقل عنها ؼرراً. ن كانت الإفهً أخؾ منها ضرراً و

 اراتهااستثمٌتورط جزء مهم من  االجتماعًالمإسسات التؤمٌنٌة العامة الممثلة للتؤمٌن 
بعقود ربوٌة محرمة بخالؾ الشركات التؤمٌنٌة اإلسالمٌة والتعاونٌة الخاصة التً ؼالباً 

وألن العقود مع هذه المإسسات  …تجنب الوقوع فً صرٌح المعامالت الربوٌةتما 
إست فقد توجهت الفتاوى الشرعٌة بجواز  اختٌارالعمال والموظفٌن دون  ىتفرض عل

ما ٌساوي تماماً ما دفعه لها عندما ٌطرأ علٌه حادث أو ٌحال الموظؾ أو العامل ل ةعاد
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ما أعطً موضوع دراسة؛ فإذا قلنا انه  ىإمكانٌة أن ٌؤخذ زٌادة عل ىوٌبق. .المعاش.إلى 
نه إول إلى عقد تعاونً فإما أعطاه، وإذا قلنا انه ٌ ىعقد باطل فال ٌؤخذ أي زٌادة عل

مشروعة فوق أقساطه  ةلٌه شركة تؤمٌن تعاونٌإٌؤخذ الزٌادة التً كان ٌمكن أن تدفعها 
عن مقدار مدفوعاته المستقطعة من  االستحقاقاتأو أسهمه، فهذه اإلمكانٌة للزٌادة فً 
 مستقل. واقتصاديرواتب موضوع جدٌر ببحث شرعً 

 
ّرؤيةّفيّواقعّتطبيقاتّشركاتّالتأمينّالتعاونيةّسادسا:

حتى اآلن فً العالم العربً واإلسالمً  شركات تؤمٌن تعاونٌة عدٌدة أشكالتنتشر لم 
ٌعمل فً هذه المنطقة أربع شركات تؤمٌنٌة أبرز من وفً مقدمتها منطقة الخلٌج، و لكن 

مٌن التعاونً والشركة العربٌة ؤتعاونٌة أو إسالمٌة معروفة هً الشركة الوطنٌة للت
ودٌة للتؤمٌن اإلسالمٌة للتؤمٌن وشركة التؤمٌن اإلسالمٌة العالمٌة والشركة السع

فما هو نصٌب كل منها من تطبٌق مبادئ وأسس الشركات التعاونٌة والتً  …)مٌثاق(
تعطً مثل هذه الشركات مصداقٌة وشرعٌة على أحقٌتها بمثل هذه األسماء؟ ال شك أن 
كالً من هذه الشركات ترٌد أن تمثل صورتها فً الخارج وعند الجمهور األسس 

تكافل والتؤمٌن، ولكن ٌبدو أن هناك صعوبات تطبٌقٌة وواقعٌة التعاونٌة واإلسالمٌة فً ال
بتداء من كٌفٌات وضع األسس والقوانٌن المشروعة التً تنظم إوكذلك تنظٌمٌة ومعرفٌة 

وتحكم هذه الشركات التعاونٌة ثم كٌفٌات التطبٌق السلٌم والصحٌح لهذه النظم واألسس 
شركات التؤمٌنٌة التعاونٌة من عدم وجود لٌة مع ما تصطدم به هذه المفً الممارسات الع

فً معظم الدول أو عدم  هٌبات رسمٌة منظمة )فضالً عن هٌبة عامة للرقابة الشرعٌة(
عمل تلك الهٌبات الرسمٌة على تشجٌع تطور مثل هذه المإسسات وتمٌٌزها بقواعد 

 ...عن شركات التؤمٌن التجارٌة التقلٌدٌة تمٌزةطبٌعتها الم مع توافقتومراسٌم 
ن هذه الشركات التؤمٌنٌة التعاونٌة ٌمكن أن تنتعش كثٌراً فً قبولها وأعمالها إولذلك ف

 :لو أخذت بالتوصٌات التالٌة
ن( ن لهم( والشركة )المإمِّ تطور العالقة بٌن المشتركٌن )المإمَّ  تزٌد من أن -1

عالقة  ولتبتعد فً آخر المراحل كلٌة عنكة وتعاون اإلى عالقة شرولتصل فً النهاٌة 
 ...معاوضةالتعاقد وال

أن تدعم بشكل كاؾ إدارات كل من التطوٌر والرقابة الشرعٌة داخلها أو تنشا  -2
 ن لم تكونا موجودتٌن.إمثل هاتٌن اإلدارتٌن 

التعاون فٌما بٌنها فً إطار األبحاث الشرعٌة  علىأن تعمل هذه الشركات  -3
 وتطوٌر الممارسات.

لى إقناع المسإولٌن الحكومٌٌن فً بالدها أن تعمل كل شركة من هذه الشركات ع -4
 إلنشاء لجنة أو قسم شرعً وقانونً فً إطار هٌبة التؤمٌن الحكومٌة.

 
 تطبٌقالشركات التؤمٌنٌة التعاونٌة نماذج عملٌة جٌده للمرحلة األولى من  وتعتبر

 هتواجتمثل النموذج اإلسالمً التؤمٌنً من حٌث أنها  ن كانت الإو ،مٌن اإلسالمًؤالت
مثل تجاوز الحد العادل لتكالٌؾ  ،ةشرعٌ مخالفاتولل خصعوبات تطبٌقٌة توقعها فً 

كبر من األرباح أوالمضاربٌن بنسبة  األموالأصحاب رإوس  واستبثارإدارة التكافل، 
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فً  وأحقٌته، والشروط القاسٌة إلسقاط المشترك المشتركٌنمن المضاربة بؤموال 
سثناءات تتعلق إعدم وضع أي  مع ،بسداد األقساطتؤخر أو إخالل  ىدنأالتعوٌض عند 

 .وؼٌر ذلك …مثالً التؤخر عن سداد قسط أو قسطٌن  تتٌح ةبظروؾ موضوعٌ

جٌدة من حٌث قابلٌة  ةلهذه الشركات التعاونٌة بؤنها نماذج عملٌ االعتبار وٌؤتً
ن نٌوحدة بٌن المإمِّ  عبر مراحل لتصل الى لتطورلوطبٌعة نظام هذه الشركات  جوهر
تحاد الشركات إل بهذه والرباالؽرر  ن لهم، فإذا تحققت هذه الوحدة فلن ٌتعلق إذاً والمإمَّ 

التً وجهت إلى جوهر وأصل  االنتقاداتوتعود كثٌر من  ..واحدة. جهةاألطراؾ فً 
إلى  الشرعٌة لهذه الشركات )من حٌث عدم قبول تمثلها للمضاربة والتكافل فً آن واحد(

المستقلة  االعتبارٌةبل كثٌر من الباحثٌن والفقهاء بالشخصٌة من ق االعتراؾعدم 
 االنتقاداتتصور هذه  بالتالًو11التعاونٌة التؤمٌنٌةللشركات عموماً ومنها الشركات 

متعاوضٌن متبادلٌن منفصلٌن ال  مجموعة شركاء أنهم ىعل فً شركة واحدة المشاركٌن
معنوٌة متكاملة  تعبر عنهم سوٌاً متعاونٌن متضامنٌن متحدٌن عبر شركة ذات شخصٌه 

 ...كوحدة واحدة
 وصندوقدارة التكافل إالهٌكل األساسً لكل من هذه الشركات بٌن  وٌتوزع

 التكالٌؾوتؤخذ الشركة مبالػ مقابل ، دارة التكافلإ فوابضلٌه إالمضاربة الذي ترحل 
تقدٌمها لعمل  ابلمقرباح صندوق المضاربة أونسبة من  التكافل ةدارإلالتشؽٌلٌة العامة 

بواسطة شركة واحدة  والربحدارات وأخذ التكالٌؾ ، وهذا الشكل من توزٌع اإلةالمضارب
وال  ابرلٌس فٌها  ةتعود مصالحها لجمٌع المشاركٌن مع المضارب )الشركة( بنسب عادل

فال ٌتوجه اذاً ان ٌكون هناك  ،واحد وطرؾ واحدةن المشتركٌن والشركة جهة ؼرر أل
 المضاربةا والؽرر، ومع ذلك فال ٌلزم شرط وجود بٌتعلق بهما الر طرفٌنن معاوضه بٌ

 إلٌهمرجاع الفوابض إو المإمنٌندارة التكافل، فلو قام التكافل وتم تؽطٌة حوادث إلجواز 
لى هذا إولكن قد ٌتوجه  ،قساطهم كل عام لجازأو توظٌفها( من أ استؽاللها)دون 

ٌمنع الجواز أٌضاً  وال …ٌت تحقٌق المصالح بهاموال وتفوهدار األإالتصرؾ القول ب
نما ٌقدم كل مشارك إالمال، و سأربالخروج عن  االلتزامعدم  وأالتبرع  ىعل النصعدم 

أو  كلهاكثر منها أو أإلٌه بعد  عادت وأله أو لؽٌره  منها لتؽطٌة حادث أنتفعن إقساط أ
التعاون والتبرع الخروج حتماً  منٌلزم  نه متبرع متعاون والإلم ٌعد شٌباً ف وأبعضها 
ن إبه  والمواساة ةنه بذله للتؽطٌأنما ٌكفً إ، وللمالو لزوم الصرؾ أس المال أمن ر
 حادث. أطر

لمن ٌدخل معهم ولمن ٌتعاونون  محددة شروطاً ( المتكافلون)المإمنون  أشترط ولو
هذا التكافل تبرعاتهم من  أن وقررواؼٌرها  وأ ةسرٌأو أ ةعالقات مهنٌس ساأ ىمعه عل

لكان هذا تكافالً وتبرعاً من كل منهم  انقطاعقساط دون من ٌلتزم بدفع األ ىلإال إتصل  ال
بحٌث أن تخلفه عن ط قسااألدفع ب التزامعلٌه  ٌترتب باالستدامةلكنه ملزم  االبتداءفً 

لٌصبح مستحقاً  التكافلو بعضها ٌتضمن سقوط عضوٌته فً هذا النوع من أحدها أ
الخ( …جهة حكومٌة، خٌرٌة)الزكاة، جمعٌة  ىخرأمواساة  وأفً حقول تكافل  للمواساة

حد أ تؤخر عنٌعفوا  ىمت اومع ذلك فٌستطٌع المإمنون إن اختاروا أن ٌوضحو
 معٌنصندوقاً لتؽطٌة المتؤخرٌن بشروط  او ٌصنعوأقساط المشاركٌن لسداد بعض األ
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و أمحددة(  مالٌة والعجز عن الدفع لظروؾقساط مباالة بدفع األالو الأمثالً عدم التفرٌط )
 ؼٌر ذلك.....

نها تحتاج أنظمتها للتعدٌل إوأما واقع هذه الشركات التؤمٌنٌة األربعة المذكورة أعاله ف
تحاد ال عقود معاوضة إوالتطوٌر لتمثل عقودها مع المشاركٌن عقود تعاون ومشاركة و

ن فوابض أو أرباح لٌس أال خطوة فً وما توزعه حالٌاً م ..ومقابلة بٌن أطراؾ مستقلة.
 .سالمً للتؤمٌنطرٌق تحقٌق النموذج التعاونً اإل

 
ّالنظامّالخليجيّوالسعوديّللتأمينسابعا:

طبٌعة الشركات التً تعمل  االقتصاديتحدد األنظمة المتعلقة بؤي قطاع من النشاط 
ع التؤمٌن والتً ومن ذلك أنظمة قطا ..وحدودها وقٌودها وأسسها. االقتصاديفً القطاع 

فؤما  …اثنٌن منها أحدهما النظام الخلٌجً واألخر هو النظام السعودي ىنلقً الضوء عل
النظام الخلٌجً فقد ترك الدابرة مفتوحة إلمكانٌة قٌام أي من شركات التؤمٌن التجارٌة 

( بؤن أحكام هذا 3التقلٌدٌة أو شركات التؤمٌن التعاونٌة، وذلك عندما نصت المادة )

من ٌزاول أعمال التؤمٌن التً تسمح أنظمة الدولة بمزاولتها بمقابل  ىنظام تطبق علال
وأما النظام السعودي للتؤمٌن فقد حدد بؤن التؤمٌن فً  …10شتراك تعاونًإقسط ثابت أو 

ؼرار األحكام الواردة فً النظام  ىالدولة السعودٌة ٌكون بؤسلوب التؤمٌن التعاونً وعل
طنٌة للتؤمٌن التعاونً وبما ال ٌتعارض مع أحكام الشرٌعة األساسً للشركة الو

وٌتضح من تؤمل هذا النظام، والذي ٌعكس فً جملته أحكام الشركة  …13اإلسالمٌة

الوطنٌة للتؤمٌن التعاونً، أنه ٌمثل شركه عنان بٌن المشتركٌن والمساهمٌن 
هذا و10ركة مساهمة)المضاربٌن(، ولكن النظام ٌحدد أن طبٌعة الشركة البد أن تكون ش

قل احتماالً من قبل المإمن تجاه المإمن علٌه أوله، أستؽالل التؤمٌنً التحدٌد ٌجعل اإل
ن طبٌعة النظام  تترك للشركة المساهمة ممثلة فً مجلس إدارتها الذي ٌمثل إومع ذلك ف

مما  منٌن( الحرٌة الكاملة لتحدٌد نسب العوابد التً تستحق للمضاربٌن،المضاربٌن )المإِّ 
منٌن( ٌشعر بؤن المشاركٌن )مجلس  وفً ظل ؼٌابهم عن المشاركة فً التنظٌم )المإِّ

ومحل فصام عن  كبٌر من ناحٌة، استؽاللاإلدارة والجمعٌة العمومٌة( سٌكونون محل 
من ناحٌة  الشركة بحٌث ٌظهرون طرفاً مقابالً معاوضاً للطرؾ األخر )المساهمٌن(،

فً درجة تعاونٌة مثل هذه الشركات وبالتالً القول وهذا قد ٌإثر كثٌراً  …ىأخر
ة اإلسالمٌة وأنها ال تختلؾ فً جوهرها عن الشركات ٌعبتعارضها مع أحكام الشر

وٌمكن أن ٌصلح الوضع الشرعً لهذه الشركات بدرجة كبٌرة من  …التؤمٌنٌة التقلٌدٌة
إلحاق ممثلٌن  ىعلحٌث تمثلها للنظام اإلسالمً التعاونً بواسطة تطوٌر النظام لٌنص 

فً الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة بما ٌتناسب وأحجام  )المإمنٌن( عن المشاركٌن
أكثر تقدماً فٌمكن أن ٌضع النظام أسلوباً لجعل المشاركٌن  ىأموالهم، وفً خطوة أخر

وذلك لٌتم قٌام وصؾ ، سهم تمثل قٌمتها أنصبة مشاركتهمأ ةفً التؤمٌن حمل
منٌن((، وٌصبحوا بالتالً والمساهمٌن ))المإِّ  ن لهم(المشاركٌن )المإمَّ  ))التعاونٌة(( بٌن

 .اعتبارٌة موحدة ةمندمجٌن متجانسٌن كوجهٌن لعملة واحدة فً شخصٌ
 

ّالنتائجّوالتوصياتثامنا:
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تعود جذور التؤمٌن التارٌخٌة إلى التكافل بشتى صوره والتً كانت سابدة فً العالم 
المتمثلة فً أشكال متعددة كالعاقلة فً المجتمع القبلً قبل المجتمعات الصناعٌة و

وذوي  القربىالتلقابً )بٌن أولً  واالجتماعًوالتعاون األسري  االجتماعٌةواألحالؾ 
الجٌرة( لمواجهة النكبات العامة وبٌت المال واألوقاؾ والزكاة لإلنفاق على األرامل 

ٌن المدٌنٌن... وكل هذه األشكال والمساكٌن وتؤمٌن التعلٌم واإلطعام وتؽطٌة الؽارم
الذي تؤمر به األخالق الحمٌدة واألنظمة العادلة  االجتماعًوالصور تعبر عن التكافل 

وعلى رأسها اإلسالم الذي ٌحث على البر واإلحسان حتى مع أبناء الدٌانات المخالفة قال 
... وقال النبً دوانوتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعهللا تعالى: 

 ًأنا وكافل الٌتٌم كهاتٌن(( وأشار بإصبعه الوسطى والسبابة... وأمتدح النب(( : 
األشعرٌٌن فقال: ))إن األشعرٌٌن إذا أرملوا فً الؽزو أو أصابتهم فاقة جمعوا طعامهم 

 بالسوٌة فهم منً وأنا منهم((. واقتسموهفً إناء واحد 
الخطٌرة  االجتماعٌةلهابل للحضارات وآثاره ومع التطور المادي الصناعً ا

والعابلٌة وما أدى إلٌه ذلك من تفرق أفراد  االجتماعٌةوالمتمثلة فً تفكك الخالٌا 
، برزت الحاجة االجتماعٌةالمجتمع وتشتتهم وضعؾ عالقاتهم ، وتدهور رفاهٌتهم 

وات وتعٌد صناعٌة جدٌدة لتصلح الخلل وتسد الفج اجتماعٌةبشكل ملح إلنشاء شبكات 
ن أهمها م15إلى المجتمع عالقات تعاونٌة وتكافلٌة بؤنسجة )مإسسات( صناعٌة بدٌلة

 وأبرزها شركات وعقود التؤمٌن.
والعقود التً بمعنى التؤمٌن التجاري التقلٌدي  قد تداول فٌها الفقهاء ومنعوا منها 

ى من التؤمٌن وهذا المعن .14للؽرر والقمار الذي ٌحدث بٌن طرفً العقد المتقابلٌن

 ٌتؤثر وال ( فً الفقه الاثنٌنالتقلٌدي وحكمه فً العقد الجزبً الواحد )بٌن شخصٌن 
ٌتبدل على المستوي الكلً، وذلك فً حالة وجود إذا كان مجموعة كبٌرة جداً من العقود 
)أطراؾ كثٌرون( فً مقابلة طرؾ آخر واحد هً الشركة التؤمٌنٌة التجارٌة... لكن 

لحكم إلى الجواز إذا كانت الصورة الجزبٌة بٌن طرفٌن هً على سبٌل هذا ا رٌتمحو
التكافل بٌنهما وٌجعالن ماالً معٌناً منهما لتؽطٌة حادث معٌن وٌطلقانه أٌضاً للتجارة 

أو مختلطاً مع ؼٌره  االستقاللوللتعاوض مع ؼٌرهما )البٌنهما( إما معزوالً على وجه 
هذا المعنى  ٌستمر أٌضاوالخسارة... وهكذا  من أموال المضاربٌن بحصته من الربح

والحكم فً الصورة الكلٌة إذا كان ذلك ٌتمثل فً مجموعة عقود كثٌرة جداً ٌتكافل 
أصحابها بٌنهم بؤقساطهم من األموال لمواجهة خطر أو حادث معٌن على أحدهم 

شراك وٌطلقونها مع ذلك للتجارة للتعاوض مع ؼٌرهم )ال بٌنهم( لمصالحهم إما دون إ
أموال مضاربة من ؼٌرهم أو بإشراك أموال مضاربة من ؼٌرهم مع إعطابها قسطها 

 العادل وأسهمها المتساوٌة من الربح والخسارة...
مهمة على مجال التؤمٌن  وانعكاساتوتتضمن هذه النتٌجة الربٌسٌة من البحث آثاراً 

ة التؤمٌن وعقوده التعاونً من حٌث التحلٌل العلمً للطبٌعة المشروعة لهٌكل عملٌ
وأشكاله وشركاته، والتً تنعكس بالتالً على مصداقٌة الضرورة لوضع العدٌد من 
الشروط التً كثٌراً ما توضع شكلٌة على العقود أو الهٌكل المالً للشركة )من ق ب ل 
بعض الباحثٌن( إلجازة التؤمٌن وإظهاره بمظهر التعاون والتكافل والتطوع، وتشمل هذه 

 ل ربٌسً كال  من العناصر التالٌة:اآلثار بشك
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ٌلزم النص على "التبرع" فً عقد التؤمٌن... وذلك من عدة نواحً، أولها: أن  ال -1

لفظ التبرع إن لم ٌتضمن فعالً وتصرفاً ونًٌة تتمثل التطوع والتصدق لم ٌجد شرط التلفظ 
طر مع المتاجرة به شٌباً. وثانٌاً: أن عقد التؤمٌن التعاونً بالدفع المشترك لتحمل الخ

بالمال المدفوع ٌتضمن مع األجر التطوعً مصلحة مادٌة ربحٌة ومصلحة أمنٌة نفسٌة، 
ولبعض األفراد المتضررٌن مصلحة تعوٌضٌة مادٌة أٌضاً مع المصلحة الربحٌة 
واأل خروٌة )الثواب(، فهو ٌعبر عن مجموعة أهداؾ مادٌة وأخروٌة، فال ٌصح اإلطالق 

 "تبرع".على كل جوانبه كلمة 
بخصوص الؽموض وعدم الوضوح التً تحاط به الكثٌر من العقود فً شركات  -2

التؤمٌن الحالٌة المسماة بـ "التعاونٌة" والتً هً فً نظرنا )مختلطة الطبٌعة من التؤمٌن 
الرأسمالً التقلٌدي والتعاونً المشروع(، وذلك مثل حقوق المإمن والمستؤمن وكٌفٌة 

لألقساط فً حالة حل العقود، والتً كثٌراً ما توضع  عواالسترجاتوزٌع األرباح 
والتموٌه على المشتركٌن، كل ذلك سٌزول بحكم الوحدة التامة  االستؽاللألؼراض 
بٌن الشركاء والمإمنٌن وتملك كل من األعضاء والشركاء ألسهم بحسب  المتجانسة

 نسبة رإوس أموالهم وأقساطهم...

زٌة تابعة لهٌبة أو إدارة الرقابة على ضرورة وجود هٌبة رقابة شرعٌة مرك -3
التؤمٌن التعاونً، وذلك لتعمل بجهاز مستقل مالٌاً ومعنوٌاً عن شركات التؤمٌن، لتحري 
الموضوعٌة والحٌاد ودرجة معقولة من التجانس الشرعً، ولتتكامل معاً األبعاد النظامٌة 

 والشرعٌة للرقابة على حقل التؤمٌن.

ٌمكن أن تكون متطلباً مإقتاً ٌوضع له معاٌٌر  محدودٌة الضمان التؤمٌنً -4
وهوامش بواسطة هٌبة أو إدارة الرقابة على التؤمٌن التعاونً، رٌثما تتوفر كفاءة معقولة 

 وتطورات تنظٌمٌة وشرعٌة فً حقل شركات إعادة التؤمٌن التعاونٌة.

 الفصل بٌن أموال المإمنٌن وأموال المضاربٌن هو فصل شكلً قد تتطلبه ظروؾ -5
الشركات التؤمٌنٌة )المختلطة الطبٌعٌة( الحالٌة، ولكن إذا طبقت شركات التؤمٌن 

 ٌصبح لهذا الفصل أي مبرر حقٌقً... التعاونٌة التجارٌة فً شكلها األساسً ال
 

ّوفيّختامّهذهّالدراسةّنبرزّالتوصياتّالضروريةّالتالية:
ٌن فً المجال تحفٌز المزٌد من الدراسات واألبحاث المشتركة بٌن المتخصص -1

 التؤمٌنً والشرعً والمٌدان التطبٌقً.
إقامة الندوات واللقاءات والمإتمرات وحلقات النقاش حول موضوع التؤمٌن  -2

 التعاونً.

العمل على تطوٌر األنظمة التؤمٌنٌة والقواعد الشرعٌة التعاونٌة بواسطة إدارات  -3
 ومإسسات الرقابة على التؤمٌن.

 استحداثسات واإلدارات التؤمٌنٌة الحكومٌة مع تفعٌل الدور التوجٌهً للمإس -4
 أقسام للرقابة والبحوث الشرعٌة.
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الدعوة لتكوٌن لجنة شرعٌة قانونٌة علمٌة تضم ممثلٌن عن الجانب الفقهً  -5
ومبادئ هٌكل شركة  أسسوالتطبٌقً العملً والحكومً التنظٌمً لتضع  واالقتصادي

 تعاونٌة مثالٌة )نموذجٌة(. إسالمٌة

 

 
 
 
 
 

                                           
ّ:هوامش

م( ود. مسفر الدوسري 1663) ٌرى هذا الرأي بعض الباحثٌن والفقهاء مثل: د. سلٌمان الثنٌان -1
 هـ(.1000)

 See Siddiqi p 2-25 and 59-6 أنظر مزٌداً من اآلراء المفصلة حول هذا فً:  -2

لتؤمٌن فً ( أن ا3-0)ص  "وقفات فً قضاٌا التؤمٌن"فً بحث  1000أورد د. سامً السوٌلم  -3

صٌؽة )الضمان( كان موجوداً فً فقه المالكٌة؛ إذ نص األمام أشهب على منع الضمان بثمن فً القرن 
 .للضمان..بن رشد الجد من فقهاء المالكٌة اإلجماع على عدم الجواز إالثانً الهجري و نقل 

الحالل والحرام(( أنظر االستعراض الذي أورده فضٌله الشٌخ عبد هللا بن منٌع فً ))التؤمٌن بٌن  -4
 .10-14ص

الحٌرة وعدم الوضوح نتٌجة عدم تطور الفكر النظري والممارسات العملٌه فً  استمرارٌتبٌن  -5
العدٌد من المقاالت التً نشرت فً العدٌد من المجالت  العلمٌة والصحفٌة حول ))الفرق بٌن التؤمٌن 

لى سبٌل المثال مقالة الشٌخ عبد المحسن التعاونً والتجاري(( و))التؤمٌن بٌن الحل والحرمة(( أنظر ع
(، ومحمد  عبد الرواس قلعه 19/6/1003هللا بن منٌع )الرٌاض  ( و الشٌخ عبد1003العبٌكان )النخبة 
 (.00(، وعبد المنصؾ عبد الفتاح )رسالة األزهر عدد 60جً )النور عدد

ظل أنظمة القانون وجزء علٌه المجتمع ٌجعل التؤمٌن تحت  أقدمومع ذلك فقد كان القرار الذي  -6
ٌنبع من القناعة الذاتٌة لمعظم أفراد المجتمع بقدر ما ٌمثل  من الحٌاة االقتصادٌة للناس هو قرار ال

القناعة التبعٌه للمجتمع بما لدى )األخر(؛ وذلك لنقص البحوث العلمٌة الرصٌنة والواسعة حول المجال 
سسات التؤمٌن الؽربٌة ومن ثم المقدرة على التؤمٌنً، وإحداث تكٌفات جوهرٌة فً صٌػ وأسس مإ

 نوعٌة الناس بمصداقٌة المإسسات والنظم البدٌلة...

ٌّماً للشٌخ صالح بن حمٌد )التؤمٌن التعاونً اإلسالمً( والذي بٌن فً المبحث الرابع  -7 أنظر بحثاً ق
 الفرق بٌن نوعً التؤمٌن، موقع اإلسالم الٌوم.

قه هللا هذا القانون، وهو احتجاج صحٌح لسالمة مبدأ التؤمٌن هللا بن منٌع وف الشٌخ عبد استخدم -8
 وأنه ٌحقق المصالح، لكن مناط الحكم بتحرٌم التؤمٌن التجاري التقلٌدي ال ٌتعلق بوجود هذا القانون أو
عدم وجوده )فهو قانون طبٌعً( وإنما فً كٌفٌة االستخدام لهذا القانون، من حٌث طبٌعة الشركة وهل 

 ن التؤمٌن ؼرماء أم شركاء فً الشركة.المستفٌدٌن م
 م(.1663أنظر مثل هذا الرأي فً رسالة الشٌخ د. سلٌمان الثنٌان ) -9

 مثل مصلحة معاشات التقاعد والمإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة فً السعودٌة. -11
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 An Islamicد. ٌوسؾ الزامل ) بحث أنظر تحلٌالً مفصالً عن هذا فً -11

Institutionalization of Joint Stock Company and Stock Exchange )هنشر يجار 
 .اإلسالمً واالقتصادبمجلة البحوث 

أعمال التؤمٌن فً دول مجلس  ىشراؾ والرقابة عل( من النظام الموحد لإل3) مادة 3ص -12

 .التعاون
المنشور  هـ10/5/1000تارٌخ و 105نظر نظام مراقبة شركات التؤمٌن التعاونً قرار رقم أ -13

من المادة  ىهـ وهذا ما تنص علٌه الفقرة األول00/4/1000وتارٌخ  3655عدد  ىة أم القرفً جرٌد

أحكام الشركة  ىوهذا ٌعتبر تطوٌر إضافً عل ةن تكون شركة التؤمٌن شركة مساهمة عامؤالثالثة ب
 ...مٌن التعاونًؤالوطنٌة للت

ن تكون شركة ؤسعودي بنص علٌه الفقرة األولى من المادة الثالثة من النظام التوهذا ما  -14
 ...أحكام الشركة الوطنٌة للتامٌن التعاونً ىوهذا ٌعتبر تطوٌر إضافً عل ة،التامٌن مساهمة عام

 .siddiqi ,pp, 47-56أنظر فً تفصٌل تطورات ذلك  محمد نجاة هللا صدقً   -15

 .3-0راجع تحقٌق د. سامً السوٌلم وقفات فً قضٌة التدخٌن ص  -16

ّ:قائمةىالمراجع

دار العواصم المتحدة، الطبعة  قبرص، بٌروت: ،"التؤمٌن وأحكامه" م(.1663سلٌمان ) ،بن ثنٌان -
 رسالة دكتوراه للمإلؾ. ،األولى

: مكتبة ، مصر"التؤمٌن اإلسالمً بٌن النظرٌة والتطبٌق" م(1694، عبد السمٌع )المصري -
 .الطبعة األولى وهبة،

، جامعة األزهر. "مً واقعها ومستقبلهاالصناعة التؤمٌنٌة فً العالم اإلسال"المإتمر الدولً  -
-I.S.B.N.    977، الترقٌم الدولً:5036/0441مركز صالح عبدهللا كامل للنشر، رقم اإلٌداع: 

5252-77-6 

أساس عقد التؤمٌن  االستؽالل ال التعاون :اإلسالم والتؤمٌنم(، "1690ي، محمد شوقً )الفنجر -

 .زٌع، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتو"اإلسالمً

تحاد الدولً للبنوك ، مطابع اإل"حكم الشرٌعة اإلسالمٌة فً عقود التؤمٌن" ،حسٌن حامد، حسان -
 اإلسالمٌة.

التؤمٌن فً أطار الشرٌعة "م 1665المناقشات التً دارت فً المإتمر اإلسالمً العالمً  راجع -

 تحاد الدولً للبنوك اإلسالمٌة.، مطابع اإل"اإلسالمٌة

دار الوفاء للطباعة  المنصورة: ،"الزكاة وترشٌد التؤمٌن المعاصر" م(،1694، ٌوسؾ )كمال -
 الطبعة األولى. ،والنشر والتوزٌع

، مإسسة دار "التؤمٌن الصحً التعاونً" م(،0444) خالد بن سعٌد عبد العزٌز، بن سعٌد -
 الرعاٌة الصحٌة، الطبعة األولى. الستشاراتالمشورة 

، جمع وتنسٌق ) عبد الستار "األمانة العامة للهٌبة الشرعٌةفتاوى التؤمٌن، "مجموعة دله البركة  -
 .عز الدٌن محمد خوجة ( –أبو ؼدة 

"، مكة المكرمة: تقوٌم عقود هٌبات التؤمٌن اإلسالمٌة المعاصرة فقهٌاً "محمد مكً ، الجرؾ -
 .جامعة أم القرى

مٌن على ؤنظام المضاربة للتكافل االجتماعً البدٌل اإلسالمً للت"محمد مكً ، الجرؾ -
 .جامعة أم القرى مكة المكرمة: ،"األشخاص
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رسالة فً الربا والتوفٌر وعقود " (،م1691) رابطة الشباب المسلم العربً بؤمرٌكا الشمالٌة -

 .رابطة الشباب المسلم العربً: ، أمرٌكا الشمالٌة"التؤمٌن وؼٌرها من المكاسب

 دار الفكر.: دمشق "ر واإلباحةحظالتؤمٌن بٌن ال" م(،1693، سعدي )أبو حبٌب -

حول نظام الضمان الصحً التعاونً  هـ06/0/1004وتارٌخ  (61رقم )/ قرار مجلس الوزراء -
 الصادر بقرار من مجلس الوزراء.

 .شراؾ والرقابة على أعمال التؤمٌن فً دول مجلس التعاونالقانون الموحد لإل -

، مقالة منشورة، مجلة "التؤمٌن الصحً ضرورة  أم ترؾ" هـ(،1015العزٌز ) ، عبدالهبدان -
 هـ. 1015محرم  53التؤمٌنات االجتماعٌة  العدد 

، مقالة "التؤمٌن ومفهوم التعوٌض فً الشرٌعة اإلسالمٌة" هـ(1016، إبراهٌم )الشافعً سالم -
 هـ.1016، مجلة الشرطً العدد الخامس السنة الحادٌة عشر جمادى األولى ةمنشور

مقالة " التؤمٌن الصحً البرنامج الكلنتونً" هـ(،1015العزٌز بن إبراهٌم ) م، عبدالسوٌل -
 هـ. 1015منشورة، المجلة العربٌة رمضان 

( لعام 16)السنة  مجلة التجارة العدد الثالث (مقالة منشورة) "التؤمٌن فً الفكر اإلسالمً" -
 م.1664

الثون سبتمبر ، الثانً والث(تصدر شهرٌاً عن دار المٌرناء المملكة العربٌة السعودٌة)مجلة تؤمٌن  -
 م.0440الرابع والثالثون نوفمبر  –م  0440الثالث والثالثون أكتوبر  -م0440

 (.التؤمٌن التعاونً من وجهة النظر الشرعٌة) الشركة اإلسالمٌة العربٌة للتؤمٌن -

 . واالستثمار االجتماعًنظام المضاربة اإلسالمٌة للتكافل  –الشركة اإلسالمٌة العربٌة للتؤمٌن -

، مقالة "بٌن التؤمٌن التجاري والتعاونً خرافة هـ(، "التمٌٌز1000هللا بن سلٌمان ) عبد، المنٌع -
 .هـ 1000رجب  14، جرٌدة الرٌاض الخمٌس الموافق همنشور

 0630العدد  (مجلة االقتصادٌة)تؽطٌة الوافدٌن بالتامٌن الصحً خالل أسبوع من وصوله  -
 م.5/0/0441الخمٌس 

ٌقرر أن . عالم شرعً سعودي.."مقالة بعنوان  هـ(1003اصر )المحسن بن ن ، عبدالعبٌكان -

 منشورة بجرٌدة النخبة ..".بٌن أفراد المجتمع االجتماعًإنما هو صورة من صور التكافل  ...التؤمٌن
 دورٌة أسبوعٌة. 004العدد هـ، 04/9/1003 تارٌخ

، مقالة منشورة، "]0-1[رإٌة شرعٌة فً التؤمٌن هـ(، "1003هللا بن سلٌمان ) ، عبدالمنٌع -
 .10564، العددهـ19/6/1003جرٌدة الرٌاض ٌوم السبت 

هـ(، "التؤمٌن بٌن الحالل والحرام"، الرٌاض: مركز الملك 1003هللا بن سلٌمان ) ، عبدالمنٌع -
 فٌصل للدراسات.

شركة الراجحً المصرفٌة  الرٌاض: ،"وقفات فً قضٌة التؤمٌن" هـ(،1000، سامً )السوٌلم -
 ث والتطوٌر.وركز البحملالستثمار، 

فتوى رقم )، و (هـ6/14/1044بتارٌخ  3006فتوى رقم )اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء  -
 (.هـ05/11/1014( بتارٌخ 19330)

بتارٌخ  ة، فتوى مصوره"حقٌقة التؤمٌن وحكمهـ(، "1003) سلٌمان بن إبراهٌم ،بن ثنٌان -
 هـ.10/9/1013
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 90 (  0445) 40العدد                                                        مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

                                                                                                       
التجارة والصناعة ؼرفة  "،سوق التؤمٌن فً اإلمارات العربٌة تطور" هـ(،1004) ٌحٌى، خالد -

 .04-10صم، 1664نوفمبر  ،051،ع 01مج – العربٌة المتحدة اإلمارات

س  – ،الحٌاة التجارٌة )البحرٌن( ،انعكاسات أزمة الخلٌج على سوق التؤمٌن والشحن البحري -
 .03 – 00ص -064ع  -06

 ( // األسعار.61-64وٌت ) التؤمٌن // النقل البحري // ؼزو الك -

 .0ك-64المحاسب القانونً ع : األردن ،"طرق إعادة التؤمٌن" م(،1663، سلٌم )عبد تقالً -

هـ(، "اآلثار االقتصادٌة للتؤمٌن الصحً" ورقة مقدمة إلى 1000الدوسري، مسفر بن عتٌق ) -
د العزٌز هـ فً مركز الملك عب1000محرم  01-04ندوة وزارة الصحة عن اقتصادٌات الصحة 

 التارٌخً...

هـ(، "التؤمٌن التعاونً اإلسالمً"، ورقة عمل منشورة فً موقع 1003بن حمٌد، صالح ) -
 هـ.4/11/1003اإلسالم الٌوم 

جرٌدة أم القرى العدد  10/5/1000وتارٌخ  105نظام مراقبة شركات التؤمٌن التعاونً رقم  -
 .6-4ص 00/4/1000وتارٌخ  3655

والرقابة على أعمال التؤمٌن فً دول مجلس التعاون ورقة عمل تحت النظام الموحد لألشراؾ  -
 اإلعداد والدراسة.

 هـ.06/0/1004وتارٌخ  61نظام الضمان الصحً التعاونً فً السعودٌة قرار رقم  -

 .60قلعة جً، محمد رواس، "التؤمٌن المشروع منه وؼٌر المشروع"، النور عدد  -

- Muhammmad Nejatullah Siddiqi (INSURANCE IN AN  ISLAMIC ECONOMY) 

islamic foundation, london 1985. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


