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د َّ ِّد حامد حسن حمم ي َّ  ١د الس

  
 ِّ  مةاملقد

ُ نظر الباحث يف جمال التَّأمني، خدمات التَّأمني ودورها  َّ ما يلفت َّ من أهم لعل
 َّ َّة وارتباط النَّاس هبا؛ فهي خدمات اقتصادي ة واالجتامعي َّ َّة يف احلياة االقتصادي ة واجتامعي

َّ لنا ذلك إذا نظرنا إىل تغلغل التَّأمني  ة هلا عظيم األثر يف عامل اليوم، ويتبني َّ يف مهم
تي حتققها  َّ َّة، وكذلك إذا استعرضنا األهداف ال َّة واالجتامعي النَّواحي االقتصادي

 .خدمات التَّأمني
ية املوضوع َّ  :أمه

ة  ِّ ية االقتصادي َّ َّ للفقهاء عدم جواز التَّأمني التِّجاري، انتبهوا لألمه بعد أن تبني
َّة ب لوا لصيغة رشعي َّ ِّة خلدمات التَّأمني؛ فتوص ً واالجتامعي موجبها أصبح التَّأمني جائزا

طلق عليه اسم التَّأمني اإلسالمي ُ ر إطالق اسم التَّأمني اإلسالمي، أو . رشعاً وأ ِّ ا مرب َّ أم
التَّأمني التَّعاوين اإلسالمي وليس اسم التَّأمني فقط؛ فهو أنَّ التَّأمني اإلسالمي مؤسس 

                                                        
 .السودان -املدير العام للرشكة التعاونية للتأمني  ١



٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

زه عن الت أمني ِّ ي ُ تي مت َّ َّة ال عي َّ  ،التِّجاري والتَّأمني التَّعاوين املامرسان عاملياً  عىل األحكام الرش
َّة يعة اإلسالمي َّ  . ولكنهام خيالفان أحكام الرش

، واعتمدت  لقد مىض عىل تطبيقات التَّأمني اإلسالمي ما يربو عن الثَّالثني عاماً
َّة، ومن بني تلك  يعة اإلسالمي َّ ها فقهاء الرش َّ هذه التَّطبيقات عىل أسس ومبادئ أقر

ن هلم: بادئامل َّ  .مبدأ توزيع الفائض التَّأميني عىل املشرتكني، وهم املُؤم
ا هلا  ً ق فْ َ تي تؤسس و َّ ة ال َّ عترب مبدأ توزيع الفائض التَّأميني من املبادئ املهم ُ وي

ِّز بني التَّأمني ي ُ َّتي مت َّة ال  اإلسالمي خدمات التَّأمني اإلسالمي؛ فهو من املبادئ األساسي
َّتهالتِّ  والتَّأمني ذي ثبت عدم مرشوعي َّ ولذلك يعترب مبدأ توزيع الفائض . جاري ال

سالمي والتَّأمني التِّجاري ِ َّة بني التَّأمني اإل  . التَّأميني من أهم الفروق اجلوهري
 :أهداف البحث 

َّة فيام  .١ عي َّ ُسس الرش ٍ قاطعٍ يعتمد عىل األ هيدف هذا البحث للوصول إىل رأي
ق بإثبات جواز مشارك َّ . ة املسامهني يف الفائض التَّأميني، أو عدم جوازهايتعل

ُ املُسامهني يف الفائض التَّأميني بني ": وقد رأيت أن يكون عنوان  البحث مشاركة
ُعدُّ  "املنع و اجلواز ية هذا املوضوع يف صناعة التَّأمني اإلسالمي حيث ي َّ ً ألمه نظرا

ي الواضح يف صناعة التَّ  ِّ ُ من املبادئ ذات األثر املاد أمني اإلسالمي، ويمثِّل
ِّنة لطريف صناعة التَّأمني اإلسالمي ومها ن هلم ، : املشرتكون: مصلحة بي َّ أي املُؤم

 . أي أصحاب رأس املال: واملسامهون



 ٣  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

ُّ يف جتارب التَّأمني اإلسالمي عىل املستوى العاملي بشأن الفائض  .٢ توضيح ما يتم
مع الفائض التَّأميني من حيث أسسه، التَّأميني حيث أظهرت تبايناً يف التَّعامل 

َّة حسابه، ومن يستحقه من طريف صناعة التَّأمني اإلسالمي  .وتوزيعه، وكيفي

٣.   ُ ت َّ ري َ َ الوقوف عىل مشاركة املسامهني وصيغها يف الفائض التَّأميني هو ما خت
ّ موضوعات التَّأمني اإلسالمي ه من أهم َّ  .الكتابة فيه ألنَّني أرى أن

َّة بصفتي من العاملني يف حقله، زيادة حصيلت  .٤ َّة اإلسالمي ي يف املعرفة التّأميني
ِّ من الباحثني املهتمني هبذا املجال  . وألين

تي تواجه مسرية التَّأمني اإلسالمي .٥ َّ ً من املشاكل ال َّ يل من و ،شخَّصت قدرا تبني
تي حتتاج  َّ ة ال َّ لعالج خالل هذا التَّشخيص أنَّ من أهم املشكالت الكبرية وامللح

وء  ،عاجل دور املسامهني يف هذا احلقل َّ لذلك قصدت من هذا البحث إلقاء الض
 :اآليت يف عىل دورهم، ويف ذلك مربرات أخلصها

ودان –يف بعض جتارب التَّأمني اإلسالمي  • ُّ جيأر  كام يف الس
يق مصلحة مقنعة بالنِّسبة هلم املسامهون بشكوى عدم حتق

ال التّأمني اإلسالمي ويأهبون جتعلهم هيتمون باالستثامر يف جم
 .بأدائه وتنميته



٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ٌ من املسامهني عن  وبسبب • ٌ كبري كوى؛ أحجم جزء َّ هذه الش
االهتامم واملتابعة ألداء رشكات التَّأمني اإلسالمي وكأنَّام 

ُسقطت من حساباهتم  .أ

٦.   َّ َّة ثم عي َّ المة الرش َّ راسة هتدف إىل حتقيق الس ِّ ِّ ما سبق ذكره فإنَّ هذه الد حتقيق  لكل
َّة هلذا النَّشاط احليوي املهم َّة، واإلداري َّة، واملالي المة القانوني َّ ذي يعترب من  الس َّ ال

َّة  ة، من النَّواحي االقتصادي َّ أدوات االقتصاد اإلسالمي الفاعلة و املهم
َّة ياسي ِّ َّة والس  .واالجتامعي

َّ لنا   .٧ أنَّ مشاركة املُسامهني يف من خالل املتابعة لتطبيقات التَّأمني اإلسالمي؛ يتبني
تتعارض مع  لتَّأمني اإلسالمي املامرسة اآلنالفائض التَّأميني يف بعض جتارب ا

ُّ ذلك  عي، ومرد َّ ل املسامهون عىل أن احلكم الرش َّ تي بموجبها يتحص َّ يغ ال ِّ الص
ة من الفائض التَّأميني  َّ ة ال تتسقحص ّ يعة اإلسالمي َّ لذلك رأيت . مع أحكام الرش

راسة توضيح ما هو مطبق اآلن فيام يتَّصل بمشاركة املسامهني من خال ِّ ل هذه الد
تي متنع هذه املشاركة، واقرتاح  َّ َّة ال عي َّ يف الفائض التَّأميني وحتديد العلل الرش
ه لذريعة الفساد ِّ َّته وحتقيقه للمصلحة وسد  ؛البديل بعد االستيثاق من مرشوعي

مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني  ليكون بديالً مرشوعاً ملن يرغبون يف
 .  بجانب محلة وثائق التَّأمني وهم املشرتكون

 



 ٥  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

 :مشكلة البحث
ُ مشكلة البحث يف اآليت         :تتمثَّل

ا ملا هو سائد اليوم يف  .١ ً ق فْ َ هل تكون مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
 َّ عي َّ  ة؟التَّجارب القائمة جائزةً من النَّاحية الرش

قاً هلا مشاركة  .٢ ة وجيوز وفْ ّ يعة اإلسالمي َّ هل من صيغة بديلة تتَّفق مع أحكام الرش
 املسامهني يف الفائض التَّأميني؟

 :فروض البحث
يغ املطَّبقة اآلن ال يتوافر  .١ ِّ قاً للص فْ َ إنَّ مشاركة املُسامهني يف الفائض التَّأميني و

عي، وبالتَّايل تصبح املشا َّ  .ركة؛ غري جائزة وينبغي منعهافيها املقتىض الرش

ق بموجبها مشاركة املسامهني يف الفائض  .٢ َّ َّة تتحق يمكن تبنِّي صيغة رشعي
ُعالة(التَّأميني، أال وهي صيغة  ستحق ) اجل ُ ُعل(عىل أن ي يف هذه املشاركة ) اجل

د من أنَّ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني تتفق مع أحكام  بعد التَّأكُّ
يعة َّ د رشوط استحقاق  الرش َّ تي حتد َّ َّة، باإلضافة إىل وضع األُسس ال اإلسالمي

ُعل(  .ومقداره) اجل

 :منهج البحث
لقد اتَّبعت يف هذا البحث املنهج التَّحلييل واالستقرائي واالستنباطي بقصد        

ة َّ ل للنَّتائج املرجو ُّ  .التَّوص



٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 :هيكل البحث
 : يتكون هيكل البحث من

مة  .١ ِّ  .املقد

لالفص .٢ َّ َّة ملشاركة املسامهني ": ل األو التَّعريف بالفائض التَّأميني واملامرسة احلالي
 ."يف الفائض التَّأميني

مة • ِّ  .املقد

ل • َّ  .مصادرها وأوجه رصفها ،األموال يف التَّأمني: املبحث األو

َّة لرشكات التَّأمني : املبحث الثَّاين • طبيعة نتائج األعامل املالي
 .اإلسالمي

ُسس : الثاملبحث الثَّ  • أنواع الفائض التَّأميني ومن يستحقه وأ
 .توزيعه

ü ل َّ  .أنواع الفائض التَّأميني: املطلب األو

ü من يستحق الفائض التَّأميني: املطلب الثَّاين. 

ü ُسس توزيع الفائض التَّأميني: املطلب الثَّالث  . أ

ابع • َّ َّن هلم من الفائض التَّأميني : املبحث الر طرق حساب أنصبة املؤم
 .القابل للتَّوزيع

ü ل َّ َّة حتديد الفائض التَّأميني : املطلب األو كيفي
 .القابل للتَّوزيع



 ٧  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

ü َّة املستخدمة يف : املطلب الثَّاين املعادالت املحاسبي
ن هلم من الفائض التَّأميني  َّ حساب أنصبة املؤم

 .القابل للتَّوزيع

 .أثر توزيع الفائض التَّأميني: املبحث اخلامس •

ا • َّ َّة ملشاركة املسامهني يف الفائض : دساملبحث الس تقييم املامرسة احلالي
 . التَّأميني

ر املقرتح ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني": الفصل الثَّاين .٣ ُّ  ."التَّصو

مة • ِّ  .املقد

ل • َّ ر ملقرتح مشاركة : املبحث األو ُّ ذي نبني عليه التَّصو َّ اإلطار ال
 .رشوطهاملسامهني يف الفائض التَّأميني  و

قاً : املبحث الثَّاين • فْ َ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
ُعالة  .لصيغة اجل

ü ل َّ ُعالة: املطلب األو  .التَّعريف باجل

Ø ل َّ لغوي: الفرع األو ُّ  .التَّعريف ال

Ø التَّعريف : الثَّاين الفرع 
 .الصطالحيا

ü ُعالة: املطلب الثَّاين َّة اجل  .مرشوعي



٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ü ُعالةرشوط ا: املطلب الثَّالث  .جل

ü ابع َّ ُعالة: املطلب الر  .النِّزاع يف اجل

ü ُعالة واإلجارة: املطلب اخلامس  .مقارنة بني اجل

 .مقرتح ملعيار مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني: املبحث الثَّالث •

ü ل َّ  .رشوط املعيار املقرتح: املطلب األو

ü ح : املطلب الثَّاين ِّ تصور لنموذج حماسبي يوض
َّة تطبيق رشوط املعيار املقرتح ملشاركة  كيفي

ُعالة قاً لصيغة اجل فْ ّ  .املسامهني و

ابع • َّ قاً : املبحث الر فْ َ تقييم أثر مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
ُعالة  .لصيغة اجل

ü ل َّ محلة أسهم (أثرها عىل املسامهني : املطب األو
 ).رأس املال

ü أثرها عىل املشرتكني : املطلب الثَّاين) َّ  ).ن هلماملؤم

ü لطة املنظمة : املطلب الثَّالث ُّ أثرها عىل الس
قابة عىل التَّأمني(لصناعة التَّأمني  َّ  ).هيئة الر

ü ابع َّ  .أثرها عىل املستوى القومي: املطلب الر

قاً : املبحث اخلامس • فْ َ تقييم مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
ُعالة  .لصيغة اجل



 ٩  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

ü ل َّ عي توافر املقتىض: املطلب األو َّ  .الرش

ü سدُّ ذريعة استغالل أموال التَّأمني : املطلب الثَّاين
 .اإلسالمي دون وجه حق

ü ة: املطلب الثَّالث َّ  .حتقيق املصلحة العام

ادس • َّ تي قد يثريها مقرتح مشاركة : املبحث الس َّ د عىل التَّساؤالت ال َّ الر
ُعالة قاً لصيغة اجل فْ َ  .املسامهني يف الفائض التَّأميني و

 :ةاخلامت .٤

 .االستنتاجات •

 .التَّوصيات •

 .املراجع .٥

 الفهرس .٦

 
 املستخلص

مة  هيف هذ ِّ َّتي شملها البحث من خالل مقد خلص املوضوعات ال ُ طور أ ُّ الس
نتها خطَّة البحث. وفصلني َّ مة فقد ضم ِّ ا املقد َّ ل عنوانه. أم َّ التَّعريف ": والفصل األو

َّة ملشاركة املس ، وحيتوي "امهني يف الفائض التَّأمينيبالفائض التَّأميني واملامرسة احلالي
ل  َّ األموال يف التَّأمني مصادرها وأوجه منها عىل ستة مباحث تناولت يف املبحث األو



١٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ا  َّ َّة لرشكات التَّأمني، أم رصفها، ويف املبحث الثَّاين رشحت طبيعة نتائج األعامل املالي
صته ألنواع الفائض التَّأميني، و َّ ُسس توزيعه املبحث الثَّالث فقد خص من يستحقه، وأ
ن هلم يف الفائض التَّأميني َّ باإلضافة إىل كيفية حتديد  ،وطرق، حساب أنصبة املؤم

ن  َّ َّة املستخدمة حلساب أنصبة املؤم الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع واملعادالت املحاسبي
ل بتناول أثر توزيع الف َّ ائض التَّأميني هلم من الفائض التَّأميني، وختمت الفصل األو

َّة ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني  .وتقييم املامرسة احلالي
ا الفصل الثَّاين فعنوانه َّ ر املقرتح ملشاركة املسامهني يف الفائض ": أم ُّ التَّصو

ذي بنيت عليه "التَّأميني َّ ل وجعلته لإلطار ال َّ َّ املبحث األو مة ثُم ِّ ، وابتدرته باملقد
ري ملقرت ُّ ً تصو ح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني ورشوطه، وقد اشرتطت عددا

نَى عليها املعيار املقرتح ملشاركة املسامهني يف الفائض التَأميني، وقد  ْ ب ُ تي ي َّ وط ال ُّ من الرش
وط ُّ يغة، : شملت هذه الرش ِّ عي، والص َّ َّ يكون للمسامهني يدٌ يف وضع واملقتىض الرش أال

واقرتحت أن تكون هذه اجلهة هيئة  .نى أن تضعه جهة حمايدةبمع ؛رشوط املعيار
َّ مشاركة امل قابة عىل التَّأمني، وأن تتم َّ ن هلم،  اسامهني يف الفائض التَّأميني برضالر َّ املؤم

ِّ ذريعة استغالل أموال التَّأمني اإلسالمي دون وجه  ي هذه املشاركة إىل سد ِّ وأن تؤد
ق هذه املشارك ِّ ب جانب املصلحة عىل حق، كذلك أن حتق ُ ل غْ َ ة، وأن ي َّ ة املصلحة العام

لة بصناعة  َّ جانب املفسدة، وأن ينتج من هذه املشاركة مصالح لألطراف ذات الص
ي هذه املشاركة إىل وقف شكوى املسامهني من عدم  ِّ التَّأمني اإلسالمي، كذلك أن تؤد

ضوبذ ،وجود منفعة من وراء إنشائهم لرشكات التَّأمني اإلسالمي ِّ ق هلم الر َّ كام . اا يتحق
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قابة والتَّنظيم لصناعة التَّأمني بام حيقق أن متكن مكن هذه املشاركة ي َّ من بسط سلطان الر

فافية َّ المة والش َّ ِّقة هبا . الس ُعالة واألحكام املتعل صته لرشح صيغة اجل َّ واملبحث الثَّاين خص
ُعالة وصيغة اإلجارةتمتتواخ حت فيه املعيار واملب. ه باملقارنة بني اجل َّ حث الثَّالث وض

ابع فقد ضمنته  .املقرتح ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني ورشوطه َّ ا املبحث الر َّ أم
ذي اقرتحه لتوضيح كيفية تطبيق رشوط املعيار اخلاص بمشاركة  َّ النَّموذج املحاسبي ال

 َّ ذي يوضح كيفي َّ ة تطبيق رشوط املعيار املسامهني يف الفائض التَّأميني عىل النَّحو ال
م مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني . املقرتح ِ صته لتقيي َّ ا املبحث اخلامس فقد خص َّ أم

ُعالة وتوضيح أثر هذه املشاركة عىل املسامهني قاً لصيغة اجل فْ َ ن هلم ،و َّ واجلهة  ،واملؤم
ً عىل املستوى القومي ،املنظِّمة للتَّأمني ا املبحث . وأخريا َّ ادس فقد أجبت فيه عىل أم َّ الس

قاً  فْ ّ تي يمكن أن يثريها مقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و َّ التساؤالت ال
ُعالة  . لصيغة اجل

ا  ً تي ذوأخري َّ نتها االستنتاجات ال َّ راسة املتواضعة بخامتة ضم ِّ يلَّت هذه الد
لت إليها وتوصيايت َّ راسة ملحقاً حيتوي . توص ِّ َّة توضح وأحلقت بالد عىل أمثلة رقمي

ذي سيمنح  َّ ُعل ال كيفية تطبيق رشوط املعيار باستخدام النَّموذج املحاسبي حلساب اجل
 . للمسامهني
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راسة ِّ داد يل وملن اهتم بأمر هذه الد َّ كام أسأله سبحانه  ،واهللا أسال التَّوفيق والس
ُّ  ،وتعاىل أن يتقبل جهدنا أمجعني وأن يصلح ما فسد منه ه ويل َّ  .ذلك والقادر عليه إن

 
ل َّ  الفصل األو

 التَّعريف بالفائض التَّأميني
َّة ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني ُامرسة احلالي  وامل

مة ِّ  :مقد
قاً  فْ َ ة املؤسسة و َّ من املعلوم لنا أنَّ التَّأمني اإلسالمي من األدوات االقتصادي

َّة يعة اإلسالمي َّ جتربته مع انطالقة جتربة املصارف  وقد تزامن بروز ،ألحكام الرش
َّة َّة هي األسبق تطبيقاً  ،اإلسالمي  .إالَّ أنَّ جتربة املصارف اإلسالمي

ة ينطلق التَّأمني اإلسالمي من جمموعة من َّ ُسس واملبادئ املهم تي تتَّسق  األ َّ ال
َّة يعة اإلسالمي َّ  .  من ضمنها الفائض التَّأمينيو ،مع أحكام الرش

ُعدُّ الفائض ً يف تأصيل  وي ِّ هذه املبادئ؛ بل يعتمد عليه كثريا التَّأميني من أهم
التَّأمني اإلسالمي باعتباره من أميز معايري التَّفرقة بني التَّأمني اإلسالمي والتَّأمني 

 . التِّجاري
ية الفائض التَّأميني يف منظومة التَّأمني  ِّ َّ لنا أمه مة تتبني ِّ طور املتقد ُّ من الس

ع العامل اإلسالمي وغري اإلسالمياإلسالمي، غد وقد انتبه األخري  .ت حتظى بتطلُّ
 .لالستفادة من خدماهتا والعمل عىل إنشاء مؤسساهتا
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 ،وبحثنا هذا بسبب االنتباه العاملي احلايل املتواتر ألدوات االقتصاد اإلسالمي
أن االهتامم كام  .وهو االقتصاد احلقيقي ،وذلك ألنَّ االقتصاد اإلسالمي اقتصاد الفطرة

ق متزايد  ِّ فر ُ ذي ي َّ ي القوي ال ِّ ليل املاد َّ بالتَّأمني اإلسالمي وبالفائض التَّأميني باعتباره الد
 . التَّأمني التِّجاريبني التَّأمني اإلسالمي و

ّ  لذا ه من أهم َّ ية الفائض التَّأميني باعتبار أن َّ راسة أمه ِّ كان من أهم دوافع هذه الد
 ِ ص فْ تي تَ َّ ل بني التَّأمني اإلسالمي والتَّأمني التِّجاري من ناحية،  باإلضافة إىل الفروق ال

ق املسامهني يف املشاركة فيه من ناحية أخرى،  َّ ن هلم، وتعل َّ يته بالنَّسبة للمؤم ِّ ومن ثم أمه
صناها ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني بني املنع ك َّ تي خص َّ راسة ال َّ انت هذه الد

يل لنا هذه املوضوع بحول اهللا تعاىل وقدرتهوال .واجلواز ُ طور التَّالية جت ُّ  .س
 

ل َّ  املبحث األو
 األموال يف التَّأمني مصادرها وأوجه رصفها     

عة  ِّ إنَّ أموال التَّأمني من حيث اإليرادات واملرصوفات تنتج عن مصادر متنو
ا عن شاط االستثامري بعيدً ذات طبيعة تتَّصل بالنَّشاط التَّأميني الفنِّي البحت، أو النَّ 

ف َّ  . النَّشاط التَّأميني الرص
ا ال خترج من  َّ ن إيرادات النَّشاط التَّأميني من بنود خمتلفة؛ أرى أهن َّ وتتكو

 :البنود اآلتية
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َّن هلم .١ تي يدفعها املؤم َّ  .أقساط التَّأمني ال

تي تبارشها ا .٢ َّ َّة ال كة عائد االستثامر النِّاتج عن األعامل االستثامري َّ لرش
 .بشكل مبارش، أو غري مبارش

ِّني يف التأمني مسامهة معيدي .٣ ِّيني والعاملي ، أو مشاركي التَّأمني املحل
ن هلم َّ  .املطالبات املستحقة للمؤم

َّن له  .٤ عمليات االسرتداد من الطَّرف املتسبب يف حدوث املطالبة للمؤم
َّة، أو من غريها؛ إذ  ُّ حمل نَّ رشكة اإسواء كان من رشكة تأميني لتَّأمني حتل

ن له يف املطالبة واملالحقة حتَّى عرب القضاء للطَّرف املتسبب يف  َّ املؤم
َّة، وذلك بموجب تطبيق  ى إىل نشوب املطالبة املالي َّ ذي أد َّ احلادث ال

 .املبدأ التَّأميني املعروف بمبدأ احللول يف احلقوق

َّات إعادة التَّأمني و .٥ هى ما تعرف؛ بعمولة اإليرادات النَّاشئة عن اتفاقي
 .األرباح، و عمولة إعادة التَّأمني

تي تعرف بمصطلح  .٦ َّ ام(قيمة موضوعات التَّأمني املستنقذة ال طَ ُ ، أو )احل
تؤول للرشكة التَّأمني بموجب تنازل  وهي) Salvage(املستنقذات 

َّة ملوضوع تأمينه؛ فإنَّ رشكات  ن له عقب تسلمه للقيمة التَّأميني َّ املؤم
املة التَّأم َّ املة، أو شبه الس َّ ام، أو املخلفات الس طَ ُ ني تعمل عىل بيع هذا احل

 .ملوضوع التَّأمني
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تي تفرضها رشكات التَّأمني عىل  .٧ َّ عة؛ كرسوم العطاءات ال ِّ إيرادات متنو
َّتي تستحقها  ها، كذلك العموالت ال ُّ قة بأعامل ختص ِّ العطاءات املتعل

يام بأي عمل جلهة تعمل يف حقل رشكات التَّأمني عن التَّمثيل، أو الق
 .  التَّأمني، أو غريه

لها رشكات التَّأمني فيام يف و     َّ املقابل فإنَّ املرصوفات املتوقع أن تتحم
 Retentionيتَّصل بترصيف نشاطها التَّأميني واالستثامر واالحتفاظ 

 :فيمكن حرصها يف البنود اآلتية
ة رشكة التَّأمني يف التَّعويضات امل -١ َّ ن هلمحص َّ وهذه  .ستحقة للمؤم

ة تعرف يف اصطالحات التَّأمني بحد االحتفاظ  َّ  .Retentionاحلص

كة  -٢ َّ َّتي تدفعها الرش أقساط إعادة التَّأمني، أو املشاركة يف التَّأمني ال
ِّيني ِّني واملشاركني املحل ِّيني والعاملي  .ملعيدي التَّأمني املحل

َّة إذا -٣ َّة واإلداري ذين  املرصوفات العمومي َّ ن هلم ال َّ لها املؤم َّ كان يتحم
 .١يمثلهم هنا صندوق التَّأمني املعني

                                                        
ودان  -يقات التَّأمني اإلسالمي وفقاَ لتطب ١ ُّ ة  -كام يف الس َّ ن هلم يتحملون مجيع املرصوفات العمومي َّ فإنَّ املؤم

َّة وهيئة املشرتكني، وال يأخذ  َّة العمومي ة بام يف ذلك مكافآت أعضاء جملس اإلدارة ونفقات اجلمعي َّ واإلداري
 .ة إجارةاملسامهون شيئاَ من أقساط التَّأمني كعمولة وكالة، أو أجر
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تي تُدفع من أقساط التَّأمني حلملة األسهم  بصفتهم   -٤ َّ أجرة الوكالة ال
 .١الوكيل، أو أجرة بصفتهم األجري

مرصوفات إدارة استثامر أقساط التَّأمني، أو استثامر أقساط التَّأمني  -٥
َّن هلميف حالة أن حتملها املؤواستثامر رأس املال  كر . م ِّ واجلدير بالذ

املضارب حني يستثمرون رأس املال وبالتَّايل  وسيكون ماملؤمن هل أنَّ 
 . يستحقون نسبة مشاعة من عائد استثامر رأس املال

َّة بخالف املطالبات  -٦ رسوم املعاينات : مثال(املرصوفات الفنِّي
التَّأمني وعموالت  ملوضوع التَّأمني ورسوم تسوية مطالبات

 ). التَّسويق والكشف الطِّبي ونحو ذلك

مغة وغريها من  -٧ َّ ائب والد َّ كاة والرض َّ َّة كالز سمي َّ االلتزامات الر
َّة سمي َّ َّة أو  ،املرصوفات الر باإلضافة إىل أي مرصوفات أخرى فنِّي

ة َّ  . إداري
 

      
 
 
 

                                                        
ة  ١ َّ أمني اإلسالمي يأخذ املسامهون أجرة الوكالة ويتحملون املرصوفات العمومي يف غالب تطبيقات التّ

حصيل َّ ة ومرصوفات الت َّ   .واإلداري
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 املبحث الثَّاين    
َّة ل  رشكات التَّأمنيطبيعة نتائج األعامل املالي

ة، وإىل رشكات التَّأمني  َّ َّة بصفة خاص إذا نظرنا إىل رشكات التَّأمني اإلسالمي
ه ال َّ ة؛ نلحظ أن َّ كات يف هناية  التَّجارية بصفة عام َّ َّ من وجود نتيجة ألعامل هذه الرش بد

سات يف خمتلف القطاعات واألنشطة  ،العام َّ كات واملؤس َّ شأهنا شأن سائر الرش
َّةاالقتص َّة واالجتامعي  .    ادي

ُّ التَّوصل إليها بعد اختالط اإليرادات  ا نتائج األعامل يف رشكات التَّأمني فيتم َّ أم
يه رشكة التَّأمني ِّ ذي تؤد َّ حيث ينتج عن هذا  ،باملرصوفات هبدف حتقيق النَّشاط ال

َّة َّة التَّأميني ُّ جانبي العملي ن جانب املسامهني: مها ،االختالط نتائج هتم َّ ، وجانب املؤم
َّة  َّة لرشكة التَّأمني بالنَّظر إىل األطراف املعني هلم، وتبعاً لذلك  تنقسم نتائج األعامل املالي

َّة إىل قسمني َّة التَّأميني  :مها ،بالعملي
ل  َّ  ):املسامهون(محلة أسهم رأس املال : األو

املال، أي بعبارة  ونتائج األعامل بالنِّسبة هلم هي العائد من االستثامر عىل رأس
ويضاف إىل ذلك أجرة الوكالة عن . أخرى األرباح النَّاجتة من استثامر رأس املال

توليهم إدارة خماطر حمفظة أقساط التَّأمني، وحصتهم من ربح استثامر أقساط التَّأمني 
 .ذا كان مطبقا صيغتي الوكالة واملضاربة، أو أحدمهاإبصفتهم املضارب 

ن هلم جانب ا: الثَّاين   َّ  ):املشرتكون(ملؤم
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 :ونتائج األعامل  بالنِّسبة هلم تكون عىل صورتني
ورة األوىل ُّ َّة"هي ما يعرف  :الص يمكن توضيحها باملعادلة و "بالنَّتيجة الفنِّي

 :اآلتية
َّة  َّة = النَّتيجة الفنِّي ق هبا من إيرادات فنِّي َّ تكون ذات صلة (أقساط التَّأمني وما يتعل

َّة  َّة وليس االستثامربالعملي َّة  -)التَّأميني َّة التَّأميني ق بالعملي َّ تي تتعل َّ َّة ال املرصوفات الفنِّي
 .كاملطالبات وأقساط إعادة التَّأمني وعمولة التَّسويق وما شابه ذلك

ا، أو خسارةً  ً َّة يمكن أن تكون ربح ا فيطلق . والنَّتيجة الفنِّي ً ا إن كانت ربح َّ أم
بح الفنِّي : أمينيعليها االصطالح التَّ  ِّ بح النَّاتج من أعامل  Technical profitالر ِّ أو الر
كانت خسارة فيطلق عليها االصطالح  نبينام إ ،Underwriting profitاالكتتاب يف التَّأمني 

َّة:  التَّأميني أو اخلسارة النَّاجتة عن أعامل االكتتاب يف التَّأمني  Technical loss اخلسارة الفنِّي
 .Underwriting loss 

ف وهو االكتتاب  َّ أي (ونلحظ هنا أن النَّتيجة تنحرص يف النَّشاط الفنِّي الرص
ن ) أقساط التَّأمني وتوابعه َّ ة للمؤم َّ َّة بام يف ذلك املطالبات املستحق واملرصوفات الفنِّي

 .  هلم
َّانية ورة الث ُّ  : الص

َّة عائد االس ا إذا أضفنا إىل النَّتيجة الفنِّي َّ َّة أم ِّ إيرادات ليست فنِّي تثامر وأي
ورة الثَّانية  ُّ ِّ التزام، أو مرصوف غري فنِّي فإنَّنا نحصل عىل الص وخصمنا من ذلك أي
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تي بوجه آخر تعرف  َّ ورة الثَّانية وال ُّ ذي  "بالفائض التَّأميني"وبالتَّايل تكون هي الص َّ ال
                                                                                          :               يمكن حتديده وفقاً للمعادلة التَّالية

ة= (الفائض التَّأميني  َّ ل املد َّ َّات ألو صات واالحتياطي َّ + أقساط التَّأمني +  ١املخص
ة معيدي ومشاركي التَّأمني يف املطالبات املستحقة  َّ أي + عائد االستثامر + حص

                                                        
تي وردت  ١ َّ ص التَّعويضات حتت التَّسوية وتشمل املطالبات ال َّ صات واالحتياطيات هي خمص َّ وهذه املخص

ص التَّعويضات حتت  هدادها يف العام نفسيف العام املايض مل يكتمل س َّ ولذلك تنقل للعام التَّايل ضمن خمص
ّ أقساط العام التَّايل ص كذلك و. التَّسوية وال تدفع من أقساط العام التَّايل ألهنا التزامات ال ختص َّ خمص

داد يف العام املايض و َّ ّ سداد تيلاأقساط إعادة التَّأمني لألقساط املستحقة الس وهلذا تنقل للعام  ،هامل يتم
ُّ أقساط العام  ا التزام ال خيص َّ ص املعني وليس من أقساط العام التَّايل أيضاً ألهن َّ التَّايل لتدفع من املخص

َّ تأمينها يف العام احلايل ولكنها حسب . التَّايل تي تم َّ ارية للمخاطر ال َّ كذلك تشمل احتياطي األخطار الس
 َّ ه يف حالة حدوث مطالبات عن هذه املخاطر ستدفع من احتياطي توارخيها تنتهي يف العام الت َّ ايل مما يعني أن

ا ليس من التزامات أقساط العام التَّايل َّ ارية وليس من أقساط العام التَّايل ألهن َّ َّ . األخطار الس ومعلوم لنا أن
نة املالية لرشكات التَّأمني  تنتهي يف هناية شهر ديسمرب أو ذي احلجة بين َّ ام وثائق التَّأمني ال تنتهي كلها يف الس

َّ إهناية ديسمرب أو ذي احلجة حيث  تي مدهتا عام اهن َّ برمت بعد يناير شهر أو  .جزء من وثائق التَّأمني ال ُ فإذا أ
ن هلم ختتلف باختالف  َّ َّة للمؤم نة التَّأميني َّ بعد شهر حمرم فحتام ستنتهي يف العام التَّايل مما يعني  أنَّ الس

تي تنتهي قبل هناية العام أو يف  ،بداية وهناية وثائق تأمينات كل منهم تواريخ َّ ويستثنى من ذلك الوثائق ال
َّة .هناية العام نة التَّأميني َّ نة اال هلذا يطلق مهنيو التَّأمني عىل الس َّ  The كتتابيةمصطلح الس

Underwriting Year   ن َّ ة باملؤم َّ ن له سنة وتنهي بنهاية وثيقة التَّأمني اخلاص َّ له وهذا يعني أن لكل مؤم
نة التَّأمينية  ،اكتتابية َّ نة املالية"بينام يطلق املاليون عىل الس َّ وهي تنتهي  The Financial Year "الس

نة املالية املعروفة يف شهر ديسمرب أو شهر ذي احلجة َّ يه . بنهاية الس ِّ كذلك تعزل رشكات التَّأمني ماالً تسم
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ة رشكة التَّأمني + أقساط اإلعادة واملشاركة يف التَّأمني (  –) أخرىإيرادات  َّ حص
َّة األخرى +  "االحتفاظ"يف املطالبات  مرصوفات االستثامر + املرصوفات الفنِّي

ة، أو أجرة+  َّ َّة واإلداري +  اإلجارة، أو عمولة الوكالة : املرصوفات العمومي
ة  َّ َّات آخر املد صات واحتياطي َّ َّة أخرى أي+ خمص  ).التزامات مالي

ُّله جانب      ذي يمث َّ وما هيمنا هنا يف هذا التَّقسيم هو اجلانب الثَّاين ال
ن هلم  َّ وء عىل نتائج هذا اجلانب يف سلذا ) املشرتكون(املؤم َّ نسلط الض

راسة ِّ  .هذه الد
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
غ عنها احتياطي املطالبات  َّ ل َ ب ُ َّتي حدثت ومل ي ، والغرض Claims Incurred but not Reportedال

تي قد  َّ ط لتلك املطالبات ال ُّ حو َّ نة احلالية من هذا االحتياطي هو الت َّ غ هبا  تكون حدثت خالل الس ِّ ل َ ب ُ مل ي
نة التَّالية َّ َّ  .أصحاهبا إال يف الس نة الت َّ ُّ دفعها من أقساط الس . الية وإنَّام من هذا االحتياطيوبالتَّايل ال يتم

ة تشمل كل التزام عىل رشكة التَّأمني حقيقيا كان أم متوقعا  َّ صات واحتياطيات أول املد َّ َّ خمص وعموما فإن
نة التَّالية َّ نة احلالية ولكنه سيدفع يف الس َّ َّ أقساط الس وجود فهمني  هاوهذه املامرسة سبب .برشط أن خيص

نة التَّأمينية َّ تي ال تنشأ عن  .دمها اكتتايب واآلخر مايلأح: للس َّ هذا باإلضافة إىل أن االلتزامات املالية ال
صات واالحتياطيات  َّ َّة وإنَّام طبيعتها مالية بحتة أيضاً جتنب هلا املخص مثال نفسه واملفهوم باألعامل الفنَّي

ص حافز العاملنيذلك  َّ ائب وخمص َّ ص الرض َّ كاة وخمص َّ ص الز َّ  .  لخإ......خمص
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َّالث  املبحث الث
ُسس توزيعه  أنواع الفائض التَّأميني ومن يستحقه وأ

َّة من          قاً ملا سبق ذكره يف املبحث الثَّاين فإنَّ نتائج أعامل رشكات التَّأمني اإلسالمي فْ َ و
َّة نتيجة  نة املالي َّ ق يف هناية الس َّ ذي يتحق َّ ُ يف الفائض التَّأميني ال ن هلم تتمثَّل َّ وجهة نظر املؤم

ة َّ َّة واإلداري كة ومرصوفاهتا الفنِّي َّ  . لتفاعل وتداخل إيرادات الرش
ل َّ  املطلب األو

 أنواع الفائض التَّأميني
َّ لنا أنَّ الفائض التَّأميني ليس له  ابق يتبني َّ ضنا له يف املبحث الس َّ من خالل ما تعر

يف هذا املطلب بغرض التَّوضيح،  صورة واحدة وإنَّام له صورتان نتناوهلام باختصار
ورة ا ُّ َّ نأخذ الص م َ ورتان صايف الفائض التَّأماملسامة بومن ث ُّ يني القابل للتَّوزيع، أما الص

 :فهام
ابق حتت البند  -١ َّ ذي ذكرناه يف املبحث الس َّ ورة "الفائض اإلمجايل وهو ال ُّ الص

 ."الثَّانية
وهو عبـارة عـن الفائض اإلمجايل . صايف الفائض التَّأميني القابل للتَّـوزيع -٢

صات كاالحتياطي العام، َّ َّات واملخص واالحتياطي  مطروحاً منه االحتياطي
تي  َّ ص املطالبات ال َّ ص التَّعويضات حتت التَّسوية وخمص َّ احلسايب، وخمص
ص مكافأة هناية  َّ ارية وخمص َّ ص األخطار الس َّ غ عنها وخمص َّ ل َ ب ُ حدثت ومل ي
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صات  َّ َّات واملخص ص حافز العاملني وغريها من االحتياطي َّ اخلدمة وخمص
ُّ تكوينها تي يتم َّ  .ال

ؤال امللح ُّ طور : هو ولكن الس ُّ ُّ هذا الفائض التَّأميني؟ ونحاول يف الس من يستحق
ؤال ُّ  .التَّالية اإلجابة عن هذا الس

 
 املطلب الثَّاين

 من يستحق الفائض التَّأميني
س فإكام هو معلوم  َّ تي تؤس َّ ة ال َّ نَّ مبدأ توزيع الفائض التَّأميني من املبادئ املهم

قاً هلا صناعة التَّأمني اإلسالمي  فْ َ ذي ازدهرت بفضل اهللا تعاىل خدماته يف أيامنا هذه و َّ ال
حتَّى أصبح مقبوال عند غري املسلمني من حيث تنظيمه، أومن حيث االستفادة من 

 .خدماته
ُّ مبدأ توزيع الفائض و غم من أنَّ مجيع التَّجارب القائمة اآلن تُقر ُّ عىل الر
َّة للتَّ فالتَّأميني؛  دة أإنَّ مجيع هذه املامرسات العاملي َّ ُسس موح مني اإلسالمي مل تتَّفق عىل أ

ُّ توزيع عىل اساسهالتوزيع الفائض التَّأميني   .عىل  مستحقيه الفائض يتم
ذي يستحق الفائض التَّأميني؟ فهل يستحقه  َّ د من ال ِّ حد ُ وبدايةً جدير بنا أن ن

َّن هلم(؟ أم هل يستحقه املشرتكون )أصحاب رأس املال(املسامهون؟  م ؟ أ)املؤم
 .كالمها؟
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َّة لتطبيقات التَّأمني : نجيب عىل هذا التَّساؤل بقولنا إنَّ مجيع النَّامذج العاملي
ن هلم، غري أنَّ بعضها يرى أنَّ الفائض  َّ اإلسالمي تأخذ بمبدأ توزيع الفائض عىل املؤم

ٌ للمشرتكني،  ٌ  وبعضهاالتَّأميني كله مستحق اآلخر يرى بأنَّ الفائض التَّأميني مستحق
 .لمشرتكني واملسامهني معاً ل

أي  َّ ن هلم واملسامهنيآور ِّ يتفرع إىل و ،خر يرى توزيع الفائض التَّأميني بني املؤم
َّة؛  ون  نسبة معينة من الفائض التَّأميني  همبعضفآراء فرعي ُّ يرى أنَّ املسامهني يستحق

ى أي وهو ماالنَّاتج من أعامل تأمني املمتلكات، أو تأمني األشياء  َّ ضاً عند مهنيي يسم
ون شيئًا من  ويرىالتَّأمني بالتَّأمني العام،  ُّ أي الفرعي أنَّ املسامهني ال يستحق َّ هذا الر

والتَّكافل يطلق عىل تأمني ( ١.الفائض النَّاتج عن أعامل تأمينات األشخاص، أو التَّكافل
ة، بينام يطلق َّ َّة واملرصي َّة واخلليجي وداني ُّ عليه يف التَّجربة  األشخاص يف التَّجربة الس

َّة وعموم جتارب جنوب رشق آسيا بالتَّكافل العائيل، وباملقابل التَّكافل العام  املاليزي
حي فأحياناً يلحق بالتَّكافل ). لقسم تأمني املمتلكات، أو التَّأمني العام ِّ ا التَّأمني الص َّ أم

كة من تقسيموأحياناً بالتَّأمني العام وأحياناً يكون قسامً قائامً بذاته وف َّ  .قا ملا تراه الرش

                                                        
 Dato Mohd Fadzli Yusof in a bookهذا الرأي متثله التجربة املاليزية وقد وضح ذلك األستاذ  ١

title is ”Takaful” (Islamic Insurance) concept and operation system, 
publisned by Bimb Institute of Research and Training SDN.BHD, 
Kualalumpur, first edition, 1996, pages21-24 
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ون املشاركة يف الفائض التَّأميني  َّ ٍ يرى بأنَّ املسامهني يستحق ٌّ ثان ٌ فرعي ورأي
سواء أكان ناجتاً من أعامل تأمني املمتلكات، أم من أعامل التَّكافل وهو تأمني 

 .األشخاص
ون النَّصيب ُّ ٍ يرى بأنَّ املسامهني يستحق ٌّ ثالث ٌ فرعي األوفر من  وهنالك رأي

ة؛ إذ  َّ عودي ُّ أي متثله التَّجربة الس َّ ه وفقاً لالئحة التَّنفيذية إالفائض التَّأميني؛ وهذا الر َّ ن
ادرة بموجب  َّ ادر باملرسوم امللكي رقم "الص َّ نظام مراقبة رشكات التَّأمني التَّعاوين الص

ل ـه٦/١٤٢٤ /٢وتاريخ ) ٣٢  /م( َّ ذي ينظم صناعة التَّأمني باملم َّ ة، ال َّ عودي ُّ َّة الس كة العربي
ع بني املسامهني واملشرتكني بنسبة  َّ ُوز للمسامهني %) ٩٠(فإنَّ الفائض التَّأميني ي

ن هلم(للمشرتكني %) ١٠(و) أصحاب رأس املال( َّ  ).املؤم
 

َّالث  املطلب الث
ُسس توزيع الفائض التَّأميني  أ

ق بأسس توزيع الفائض التَّأميني فهنال َّ ا فيام يتعل ٌ خمتلفة أفرزهتا أم  ُسس ك أ
َّة لصناعة التَّأمني اإلسالمي نلحظها من امللخص التَّايل  :التَّجارب التَّطبيقي

ع عليهم ، جتارب ترى بأنَّ الفائض التَّأميني كله يستحقه املشرتكون .١ َّ ويوز
فع له تعويض عن حادث حصل ملوضوع  ُ مجيعاَ برصف النَّظر عن من د

 َّ ن لدى الرش ِّ دفع له تعويض؛ إذ  كة، أوالتَّأمني املؤم ُ نَّ اجلميع إمن مل ي
َّة وداني ُّ َّة يف استحقاق الفائض التَّأميني، ومثال ذلك التَّجربة الس  .سواسي
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ً عىل املشرتكني  .٢ جتارب أخرى ترى بأن يكون الفائض التَّأميني حمصورا
ذي جرى تأمينه برشكة  َّ ذين مل تدفع هلم مطالبة عن موضوع التَّأمني ال َّ ال

فع له أي قدر من . تَّأمني اإلسالميال ُ أي فإنَّ أي مشرتك د َّ قاً هلذا الر فْ َ وو
ً، عن أي حادث حصل ملوضوع التَّأمني  ً كان أم كبريا التَّعويض، صغريا
َّة؛ ال يستحق شيئاً من الفائض  ن لدى رشكة التَّأمني اإلسالمي َّ املؤم

أي تنفرد به التَّجارب بجنوب رش َّ سيام ماليزيا  ق آسيا الالتَّأميني، وهذا الر
 .وجنوب أفريقيا ويف بعض دول اخلليج كدولة قطر

ون  .٣ ُّ ذين يستحق َّ ٌ آخر أفرزته جتارب التَّأمني اإلسالمي يرى أنَّ ال ورأي
ه  َّ دفع هلم أي مبلغ من التَّعويض غري أن ُ ذين مل ي َّ الفائض التَّأميني هم ال

ابق  َّ َّرأي الس َّ  بأنهخيتلف عن ال يستثنى من  حيثة؛ ليس بصورة حرصي
ذين بلغت مبالغ تعويضاهتم نسبة  َّ استحقاق الفائض التَّأميني أولئك ال

َّنة من أقساط تأمينهم؛ كأن تكون  أو  فهي تزيد ،% ٣٠أو% ٢٠، %١٠معي
 .أيضاً بامليزيا متارسوهذه التَّجربة . تنقص حسب ما يرون

ذي يرى بأنَّ الفا .٤ َّ ابع واألخري فهو ال َّ أي الر َّ ع عىل أما الر َّ ُوز ئض التَّأميني ي
َّ تعويضهم عنه، باإلضافة إىل  ذين مل حيدث هلم حادث تم َّ مجيع املشرتكني ال
َّ تعويضهم عنه برشط أن خيصم مقدار  ذين حصل هلم حادث وتم َّ أولئك ال

تهم يف الفائض املستحق َّ فع هلم من حص ُ ذي د َّ وبالتَّايل  ،مبلغ التَّعويض ال
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َ الفرق بني الف ون طَ ْ ع ُ فع هلم تعويضاً عن ي ُ ذي د َّ ائض املستحق، واملبلغ ال
ذي حصل ملوضوع التَّأمني َّ ذي دفع هلم يف . احلادث ال َّ ا إذا جاوز املبلغ ال َّ أم

ون شيئاً من الفائض  ُّ شكل تعويضات الفائض املستحق؛ فال يستحق
ول العرب. التَّأميني ة واألردن وبعض الدُّ َّ عودي ُّ أي يطَّبق يف الس َّ َّة وهذا الر ي
 .١األخرى

ابع َّ  املبحث الر
 حتديد الفائض التَّأميني وطرق حساب  

ن هلم من الفائض القابل للتَّوزيع َّ  أنصبة املؤم
َّ من خالل وقوفنا عىل  جتارب التَّأمني اإلسالمي اختالفها يف كيفية  تبني

ن هلم يف الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع من جتربة إىل َّ أخرى بل قد  حساب أنصبة املؤم
ولة أو سوق التَّأمني املحيل أو اإلقليمي .يوجد اختالف داخل التَّجربة نفسها َّ . أو الد

                                                        
َّة العربية للتَّأمني  ١ كة اإلسالمي َّ عودية فقد عملت بالرش َّ جربة الس َّ ى اآلن  "إياك"بالنِّسبة للت َّ تي تسم َّ ال

المة" َّ ا بالنِّسبة . ع الفائض التَّأمينييف توزي ههي تتبع املنهج ذاتو ،١٩٩٣إىل  ١٩٨٤للفرتة من  "الس َّ أم
جربة األردنية فهي تطبق هذا املنهج َّ َّة  ،للت كة التَّأمني اإلسالمي َّ عي لرش َّ األردن  –وقد بني ذلك املراقب الرش

كتور أمحد سامل ملحم راجع كتابه بعنوان ُّ التَّأمني اإلسالمي املنشور بواسطة دار األعالم، عامن : فضيلة الد
كذلك أكد يل األستاذ رؤوف قطب العضو املنتدب لبيت التَّأمني املرصي . ١٧١، ص ١، ط ١٩٩٩

عودي يف حديث خالل اجتامع ملجلس االحتاد العاملي لرشكات التَّكافل والتَّأمني اإلسالمي عقد  َّ الس
 . م٢٠٠٦بالقاهرة عام 



 ٢٧  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

غم من هذه احلقيقة  ُّ سب هبا أنصبة  مجيعهمإنَّ فوعىل الر ُ تي حت َّ يرى وجاهة الطَّريقة ال
ن هلم من الفائض التَّأميني َّ  . املؤم

وء عىل كيفية الوصول إ َّ َّ وفيام ييل نلقي الض ىل الفائض التَّأميني وحتديده، ثُم
َّة  رق املحاسبي َّة املستخدمة يف حساب أنصبة  املعمولنستعرض الطُّ هبا يف املامرسة العملي

ن هلم من الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع َّ ومن بعد االستعراض نختم الكالم . املؤم
َّ الطَّريقة َّ نبني م ً َّة؛ ث رق املحاسبي تي بموجبها أصبحت  بتقييم كل الطُّ َّ غات ال ِّ املثَّىل واملسو

ا كيفية حتديد الفائض التَّأميني وطرق حساب أنصبة . الطَّريقة املختارة طريقة مثَّىل َّ أم
 :املشرتكني فنستعرضها عىل النَّحو اآليت

 
ل َّ  املطلب األو

 كيفية حتديد الفائض التَّأميني ؟
ن هلم وحدهم أم عىل سوا- إنَّ الفائض التَّأميني املراد توزيعه  َّ ء أكان عىل املؤم

ن هلم واملسامهني َّ تي جتعله قابال للتَّوزيع عىل  ال - املؤم َّ ورة ال ُّ َّ من حتديده بالص بد
 . مستحقيه
ه ي و َّ ُّ حتديد الفائض التَّأميني بالنَّظر إىل تطبيقات التَّأمني اإلسالمي؛ فإن تم

 :تنييالطَّريقتني التَّال إحدىب
ِّ وثائق التَّأمني املختلفة؛ : وىلالطَّريقة األ ُّ حتديد الفائض التَّأميني لكل وبموجبها يتم

: لصندوق واحد جيمع كل وثائق التَّأمني بمعنى أنَّ تأمينات اً فائض



٢٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

يارات، احلريق، البحري، اهلنديس، الطَّاقة َّ لخ من أنواع تأمني إ....الس
ً، وبالتَّايل ال يس تبعد مشاركة أي املمتلكات تعترب صندوقاً واحدا

يارات، البحري، احلريق، : صندوق فرعي؛ كصندوق تأمني َّ الس
لخ يف الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع حتَّى لو إ.....اهلنديس، الطَّاقة

ندوق الفرعي املعني عجز ُّ  . كان بالص
ُّ حتديد الفائض التَّأميني لك: يةالطَّريقة الثَّان لتَّأمني ل نوع من أنواع او بموجبها يتم

ُّ حتديد الفائض التَّأميني لكل صندوق تامني  ،بمفرده ه يتم َّ بمعنى أن
بحيث يضاف له ما خيصه من إيرادات وخيصم منه ما  ،بشكل منفرد

خيصه من مرصوفات للوصول للفائض التَّأميني، أو العجز لصندوق 
 .نوع التَّأمني املعني

 
 املطلب الثَّاين

ِّة املست ن هلماملعادالت املحاسبي َّ  خدمة يف حساب أنصبة املؤم
 من الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع

ابق يف املطلب   َّ ح الس َّ بعد حتديد الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع حسب الرش
َّة ال َّة املحاسبي ه من النَّاحي َّ ل من هذا املبحث؛ فإن َّ َّ حساب األنصبة عرب  األو َّ أن يتم بد

َّة  َّ حساب األنصبة من الفائض التّأميني القابل معادالت حماسبي بموجبها يمكن أن يتم
 . للتّوزيع ليتسنَّى توزيعها عىل مستحقيها عىل نمط حماسبي معروف
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ياق، ومن واقع التَّجارب   ِّ َّ لنا أنَّ هناك أنواعاً من املعادالت يويف هذا الس تبني
 َّ ُّ حساب أنصبة املؤم تي بموجبها يتم َّ َّة ال ن هلم يف الفائض التَأميني القابل املحاسبي

ح والتَّقييم ،للتَّوزيع َّ طور التَّالية من هذا املطلب بالرش ُّ  .وهذا ما سنتعرض له يف الس
ن هلم(ويف حساب أنصبة املشرتكني        َّ ذي توصلنا ) املؤم َّ يف الفائض التَّأميني ال

م َّ قاً ملا تقد فْ َ خدم العديد من املعادالت نجد أنَّ رشكات التَّأمني تست ،لتحديده و
َّة  :  أشهرها ما ييل ،املحاسبي

ُّ عىل أساسها توزيع الفائض التَّأميني عىل  املعادلة البسيطة: أوالً  تي يتم َّ وهي املعادلة ال
َّة لالشرتاك مني َّ داد الفعيل ألقساط التَّأمني والفرتة الز َّ  . كافة املشرتكني دون اعتبار للس

 : تقييم هذه املعادلة
َّات: والأ   :االجيابي

تنفرد املعادلة البسيطة املستخدمة يف حساب أنصبة املشرتكني يف الفائض التَّأميني 
َّات التَّالية  :باإلجيابي

د .١ ّ هولة وعدم التَّعقي ُّ  .متتاز هذه املعادلة بالبساطة والس

 .يستغرق إجراؤها زمناً قليالً نسبياً  .٢

      .توزيع الفائض بشكل دقيق عىل مجيع املشرتكني .٣

 
 



٣٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

َّات: ثانيا لبي ِّ  :الس
تي سلف ذكرها أعاله؛           َّ َّات ال غم من اإلجيابي ُّ ه تعرتهيا العديد من نإفعىل الر

َّات؛ أمهها ما ييل لبي ِّ  :                                             الس
ن هلم  دون نظر ملن سدد أقساط اشرتاكاته، و .١ َّ من توزيع الفائض عىل كافة املؤم

ـة مـن الفـائض  َّ ذين مل يسددوا أقسـاطهم حص َّ ي ال ِ ط ْ ع ُ مل  يسددها؛ فإنَّ ذلك ي
َّة، وبالتَّايل  َّة التَّأميني التَّأميني،  بينام مل تساهم مبالغ أقساطهم املتربع هبا يف العملي

ا دون مقابل من جانبهم ً  . وبعبارة أخرى فهو مغنم بال مغرم .جينون كسب
ـا أعاله، ) ١(مما ذكر يف  .٢ ً ذي منح فائض َّ ً للمشرتك ال داد نقدا َّ ّ الس حتَّى ولو مل يتم

دد هـذا الفـائض بإشـعار ُ إضـافة، فـإنَّ إشـعار  عن قسطه غري املسدد؛ فإذا س
ً دائنـاً  اإلضافة هذا داد  منحه رصيدا َّ ِّة  بسبب أنَّ الس ي إىل ختفيض املديوني ِّ يؤد

تي عليه بالتَّخ َّ َّة ال ّ انعكس إجياباً عىل املديوني .                                                                             فيض بدون وجه حق
ذي شاركت فيه أقساط  .٣ َّ من ال َّ كذلك مل تأخذ هذه الطَّريقة يف االعتبار عنرص الز

َّـة  َّة وعملت عـىل مسـاواة مجيـع املشـرتكني يف عملي َّة التَّأميني التَّأمني يف العملي
َّـة توزيع  ِّ يف مسـامهة أقسـاط التَّـأمني يف العملي الفائض مع االخـتالف البـني
َّة  .                                       التَّأميني

َّـة  .٤ ـداد الفعـيل يف عملي َّ عدم األخذ يف االعتبار فرتة االشرتاك باإلضافة إىل الس
انبت العدالة؛ إذ نتيجة لذلك فإنَّ هذه املعادلة قد جو .توزيع الفائض التَّأميني

ذين دفعوا أقساطهم يف  َّ ع  ١/١نجد املشرتكني األوائل ال َّ ـوز ُ ـذي ي َّ من العام ال
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ا يعنـي  َّة بشكل أطول، ممـَّ َّة التَّأميني فيه الفائض قد سامهت أقساطهم يف العملي
دوا  ِّ ذين مل يسد َّ دوا بعدهم باإلضافة إىل ال َّ ذين سد َّ م حتملوا عبء اآلخرين ال َّ أهن

                  . أصال
َّـة حسـاب  .٥ تي سلف ذكرها؛ فإنَّ هذه املعادلـة ال تصـلح يف عملي َّ للمربرات ال

ن هلم يف الفائض التَّأميني َّ                        .أنصبة املؤم
  

من : ثانيا َّة عىل الزَّ ُّ استخدامها ) فرتة االشرتاك(معادلة النِّمر املبني تي يتم َّ وهي املعادلة ال
داد يف توزي َّ من دون اعتبار للس َّ ع الفائض التَّأميني مع األخذ يف االعتبار عنرص الز

 .    الفعيل ألقساط االشرتاك
 :تقييم هذه املعادلة     

الً               َّ َّات: أو  :اإلجيابي
َّات التَّالية                  زت هذه املعادلة باإلجيابي َّ  :متي

 .تَّعقيدقليلة ال - ١                   
ء - ٢                    َّ  .سهلة بعض اليش
من  - ٣                    َّ  ).فرتة االشرتاك(أخذت بعنرص الز

َّات: ثانيا              لبي ِّ  :الس
َّات هذه املعادلة يف اآليت                 :تتمثَّل سلبي



٣٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

َّات املعادل .١ ً من سلبي غم من أنَّ املعادلة عاجلت جزءا ُّ ق عىل الر َّ ة األوىل فيام يتعل
داد الفعيل لقسط  َّ ا مل تأخذ يف االعتبار عنرص الس َّ من؛ غري أهن َّ باألخذ بعنرص الز

 .االشرتاك
ت املعادلة مبدأ توزيع الفائض التَّأميني عىل كافة املشرتكني برصف  .٢ َّ أيضاً أقر

داد الفعيل لألقساط َّ ذي يرتتب عليه منح الفائض ،النَّظر عن الس َّ  األمر ال
دوا أقساط اشرتاكهم؛ ونتيجة لذلك  ِّ ذين مل يسد َّ التَّأميني ألولئك املشرتكني ال
، وبالتَّايل تنخفض مديونيتهم بمقدار ما  سيظهر رصيد هؤالء املشرتكني دائناً

يصه هلم من نصيب يف الفائض التَّأميني ِ َّ ختص  .   تم
ترصف يفمل توضح املعادلة  .٣ ُ ي من الفا كيف ي ِّ صيد املتبق َّ وهذا يتَّضح . ئضالر

َّ توزيعه فائض ذي تم َّ تي شارك  اً من أنَّ املبلغ ال َّ نة ال َّ تم حسابه عىل عدد أيام الس
ِّ ٍفيها امل ن هلم، وينتج عن ذلك متبق َّ  .من إمجايل الفائض التَّأميني ؤم

غم من أن هذه املعادلة أفضل من املعادلة األوىل؛ عىل و .٤ ُّ ا مل تكن عادلة هنإفالر
داد الفعيل ألقساط االشرتاك، وكذلك لتجاهلها إلغفاهلا جان َّ صيد اب الس َّ لر

ي من الفائض  التَّأميني من ناحية معاجلته ومصريه ِّ  .املتبق

 
من : ثالثاً  َّ داد الفعـيل) فرتة االشرتاك(معادلة النِّمر وفقا للز َّ وهـي املعادلـة  ومقدار الس

 ُّ تي يتم َّ ـداد الفعـيل ألقسـاط ايف االعتبـار توزيع الفائض التَّأميني مع األخذ فيها ال َّ لس
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َّة بعدد أيام ااالشرتاك و َّة التَّأميني تي شارك فيها قسط االشرتاك يف العملي َّ َّة ال مني َّ لفرتة الز
نة َّ  .الس

من املعادالت املستخدمة يف توزيع أنصبة الفائض التَّأميني هذه املعادلة الثَّالثة و
ن هلم َّ د فعالً مـن ويس عىل زمن االشرتاك وهى تعتمد بشكل أسا ،بني املؤم َّ املبلغ املسد

معادلـة ": ـوعليه فإنَّ املعادلة املذكورة يمكن تسميتها ب. أقساط التَّأمني وتاريخ سداده
زمن  َّ قاً لل فْ َ داد الفعيل) فرتة االشرتاك(النِّمر و َّ  . "ومقدار الس

 
 :تقييم هذه املعادلة

الً      َّ َّات: أو  :اإلجيابي
َّات اخلاصة هبذه املعادلة يف أمور كثرية أمهها ما ييلتت           :مثل اإلجيابي

 .عادلة جداً  -١
َّة -٢ َّة وكذلك املرصوفات الفعلي  .تأخذ باإليرادات الفعلي

داد الفعيل لألقساط، وهي  -٣ َّ قاً لفرتة االشرتاك ومقدار الس فْ َ توزيع الفائض و
 .بالتَّايل تطبق طريقة النِّمر املعروفة تطبيقاً سليامً 

َّة ودقيقة -٤ ا عملي َّ  .متتاز بأهن

ي من  -٥ ِّ هذه املعادلة يمكن استخدامها يف توزيع أرباح استثامر القدر املتبق
ُّ توزيعه يف العام التَّايل؛ فإذا تعرض هذا  ذي سيتم َّ ابق ال َّ فائض العام الس



٣٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ً؛ ف ي لالستثامر، ونتجت عن هذا االستثامر أرباحا ِّ هذه إن الفائض املتبق
ي األرباح يستحق ِّ ون الفائض املتبق َّ َ عليهم سابقاً ويستحق ع ِّ ز ُ ها من و

 َّ ذين أبرموا عقود تأمني يف العام  ،ل للعام التَّايلواملرح َّ ن هلم ال َّ وهم املؤم
داد يف العام َّ قاً أليام الس فْ َ تهم من الفائض و َّ ً من حص ابق وأخذوا جزءا َّ  الس

 .هنفس

َّات: ثانيا لبي ِّ  :الس
 ُّ ا تلحق هذه املعادلة عىل الر َّ َّ أهن زها عن األخريات؛ إال ِّ تي متي َّ َّاهتا ال غم من إجيابي

ً وهي ة جدا َّ َّة واحدة مهم ِّ عدم : هبا  سلبي ه يصعب تطبيقها يف ظل َّ ، كام أن ً دا ّ ا أكثر تعقي َّ أهن
ذي باستخدامه يسهل تطبيقها َّ  .استخدام احلاسب اآليل ال

 
 املبحث اخلامس

 أثر توزيع الفائض التَّأميني
تي تؤثِّر  نتج عن ي َّ َّة ال َّة توزيع الفائض التَّأميني العديد من اآلثار االجيابي عملي
ها ما ييل .النَّشاط  التَّأميني إجياباً عىل ّ  :ونرى أنَّ أمه

ٍّ من مبادئ  .١ ٍ مهم َّة توزيع الفائض التَّأميني تعترب تطبيقاً ملبدأ إنَّ عملي
 .أميني عىل املشرتكنيوهو توزيع الفائض التَّ  ،التَّأمني اإلسالمي

َّة  .٢ َّة توزيع الفائض التَّأميني إىل تأكيد املصداقي ي عملي ِّ  هاوتعزيزتؤد
 .بني مجهور املشرتكني ورشكة التَّأمني اإلسالمي
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َّة نرش ثقافة  .٣ َّة توزيع الفائض التَّأميني عىل تعميق و عملي تساعد عملي
ة وثقافة التَّ  هاتوسيعوالتَّأمني اإلسالمي  َّ أمني بصفة بصفة خاص

ة َّ  .عام

ع سنوياً زاد اإلقبال عىل  .٤ َّ ز َ َ مبلغ الفائض التَّأميني املو ُ َّام كَرب كل
 .خدمات رشكة التَّأمني اإلسالمي

ع سنوياً زادت  .٥ َّ ز َ َ مبلغ الفائض التَّأميني املو ُ وكذلك كلام كَرب
ذي يمكنها  َّ زت الثِّقة يف رشكة التَّأمني اإلسالمي، األمر ال َّ وتعز

ن هلم–من استبقاء املشرتكني بسهولة  َّ ِّني، وتعظيم  –املؤم احلالي
َّن هلم –فرص انضامم مشرتكني   .جدد مما هو متاح يف املجتمع –مؤم

َّة إعادة  .٦ َّة توزيع الفائض التَّأميني تشبه إىل حدٍّ كبري عملي إنَّ عملي
خل وإن كانت تنحرص يف  َّ ن (جمموعة املشرتكني توزيع الد َّ املؤم

 ).هلم

ع سنوياً مع زيادة عدد املرشكني زيادة .٧ َّ ز َ – مبلغ الفائض التَّأميني املُو
ن هلما َّ غري باالستثامر يف  -  ملؤم ُ كة؛ ي َّ وحتقق زيادة الثَّقة يف الرش

 .ميدان التَّأمني اإلسالمي
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 –زيادة مبلغ الفائض التَّأميني املصحوبة بزيادة عدد املشرتكني  .٨
ن هلم َّ ي إىل زيادة أقسا - املؤم ِّ تي ينتج عنها زيادة تؤد َّ ط التَّأمني ال

 :عوائد محلة أسهم رأس املال؛ وذلك ألنَّ 

ي إىل زيادة العائد من أجرة   - أ ِّ زيادة أقساط التَّأمني تؤد
ٍّ منهام يف إدارة  اإلجارة، أو الوكالة يف حالة استخدام أي

ومبلغ األجرة، يستحقه املسامهون . خماطر حمفظة التَّأمني
 .حمفظة التَّأمني نظري قيامهم بإدارة

ي إىل زيادة القدر املتــاح مـن   -  ب ِّ زيادة أقساط التَّأمني تؤد
َّ استثامره وبالتَّايل يزداد العائد من  أقساط التَّأمني ليتم

وهذا . استثامر أقساط التَّأمني تبعاً لزيادة القدر املستثمر منها
وهنا  تي يستحقُّ َّ ة أصحاب رأس املال ال َّ ي إىل زيادة حص ِّ يؤد
َّات استثامر أقساط  حمفظة التَّأمني  نظري إدارهتم لعملي

 .بصفتهم املضارب

ق بتخصيمكن االستفادة من   .٩ َّ ٍ منه، الفائض التَّأميني املحق يص جزء
أو بتخصيصه كله هبدف دعم املركز املايل لرشكة التَّأمني اإلسالمي 

نها من الوفاء بكافة االلتزا مات حتَّى تكون يف مركز مايل قوي يمكِّ
مهام كرب حجمها من ناحية، وكذلك يمكنها من تقليل االعتامد عىل 
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تي ال  َّ خدمات إعادة التَّأمني السيام مع رشكات إعادة التَّأمني ال
فْق نظام التَّأمني اإلسالمي من ناحية أخرى َ  .تعمل و

زيادة الفائض التَّأميني النَّاجم عن زيادة أقساط التَّأمني نتيجة  .١٠
ي لزيادة عدد امل ِّ ِّني؛ فإنَّ ذلك يؤد شرتكني، أو لزيادة  تأمينات احلالي

. إىل زيادة مسامهة قطاع التَّأمني يف النَّاتج القومي لالقتصاد الكىل
َّة  يادة ستؤثِّر إجياباً عىل املوارد املالي ِّ هذا باإلضافة إىل أنَّ هذه الز

ة؛ سوا َّ مغةالعام َّ ً أكان ذلك بموجب رسوم الد  أو رضيبة أرباح ء
ولة َّ ِّ رسوم أخرى تفرضها الد  .األعامل أو أي

 
ادس َّ  املبحث الس

َّة ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني  تقييم املامرسة احلالي
َّة ملشاركة املسامهني يف الفائض  من خالل هذا املبحث نقيم املامرسة احلالي

ابقة َّ م يف املباحث الس ِّ د املتقد َّ  .التَّأميني عىل ضوء الرس
أن نجد أنَّ هناك رأيني انتهينا إليهام و َّ ابق يف هذه الش َّ إذا استحرضنا احلديث الس

ق بتوزيع الفائض التَّأميني ومها َّ  :فيام يتعل
ل َّ ٌ للمشرتكني، : األو  يرى أنَّ الفائض كله مستحق
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َّ أنَّ هذا: والثَّاين أي  يرى أنَّ الفائض التَّأميني يستحقه املسامهون واملشرتكون معاً إال َّ الر
ً للمسامهني؛ واجلزء  دار االستحقاق، فمنهم من يرى أنفيه تفاوت يف مق يكون جزءا

د تسعة أعشار الفائض للمسامهني والعرش  َّ اآلخر للمشرتكني ومنهم من حد
 .للمشرتكني

َّ لنا من هذه اخلالصة أنَّ املشرتك يف كل ُّ الفائض تويتبني ا احلالتني يستحق
ُّ يستحبينام  ،التَّأميني  .املسامهون الفائض التَّأميني يف حالة واحدة فقط ق

أي األصوبف َّ  ام هو الر
َّة م ملن يستحق الفائض حسب التَّجارب العاملي ِّ ح املتقد َّ من خالل ، و١بعد الرش

ل القائل بأنَّ الفائض  َّ أي األو َّ عية للتَّأمني اإلسالمي؛ فأنَّ الر َّ استحضار املبادئ الرش
 ٌ أي األصوب يف رأينا وفقاً  للمشرتكني وال التَّأميني كله مستحق َّ يشء للمؤسسني هو الر

ير َّ يق الرض ِّ د ِّ يخ الص َّ َّة ": حيث قال ،ملا قال به الش واملعمول به يف رشكة التَّأمني اإلسالمي
أنَّ الفائض يوزع عىل مجيع املشرتكني بنسبة أقساطهم من غري تفرقة بني مشرتك نزلت 

، وهذا املسلك أعدل عندي  به مصيبة فأخذ تعويضاً من كة، وآخر مل يأخذ تعويضاً َّ الرش
ً، مم ذي أخذ تعويضا َّ كات من خصم التَّعويض من اشرتاك العضو ال َّ ا تسلكه بعض الرش

                                                        
تي أرشت إليها يف صفحة  ١ َّ ابقة ال َّ ذكرةهنا دها وأعي ،٥اهلامش  ١٧انظر املراجع الس َّ عودية : للت َّ جربة الس َّ الت

المة للتَّأمني  َّ َّة ،"إياك"ممثلة يف رشكة الس جربة األردنية ممثلة يف رشكة التَّأمني  اإلسالمي َّ جربة  ،والت َّ والت
ة صفحة رقم  ،املرصية ما قاله األستاذ رؤوف قطب َّ جربة املاليزي َّ َّ رأي حممد داتو فضيل يوسف عن الت م ُ ث

 . ٤مش رقم اهلا ١٥
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وحماسبته عىل الباقي، إن وجد، وحرمانه من الفائض إذا زاد التَّعويض عام دفعه من 
َ حق املشرتكني  ّ الفائض ، فكل مشرتك متربع أقساط أو ساواه، وذلك ألن مجيعاً

لآلخرين بام حتتاج إليه الرشكة لدفع التَّعويضات، والتَّعويض حق من حتققت فيه 
 :وذلك لآليت ١"رشوط استحقاقه، فال وجه لتأثري هذا احلق عىل ذاك

ى من أقساط التَّأمني، وعوائد القدر املستثمر من  .١ َّ إنَّ الفائض التَّأميني ناتج عام تبق
ُّ أقساط التَّأ ذي دفعه املسامهون؛ وبالتَّايل فهو خيص َّ مني، وليس رأس املال ال

 .املشرتكني وحدهم

تي يقوم عليها التَّأمني ) ١(باإلضافة إىل ما ذكر يف  .٢ َّ أعاله فإنَّ من ضمن املبادئ ال
ن هلم . اإلسالمي؛ هو مبدأ فصل األموال َّ ه جيب فصل أموال املؤم َّ بمعنى أن

ويشرتط أن يكون هذا ) أصحاب رأس املال(لة األسهم عن أموال مح) املشرتكون(
َّاً كذلك اً و فعلي َّ  .الفصل فصالً دفرتي

                                                        
تي  ١ َّ ة ملامرسة التَّأمني، بحث قدمه خالل ندوة التَّأمني التَّكافيل ال َّ عي َّ ير، االعتبارات الرش َّ يق الرض ِّ د ِّ يخ الص َّ الش

االحتاد العريب للتَّأمني واحتاد التَّأمني  التي نظمها ٢٠٠٤فرباير  ١٦-١٤أقيمت باخلرطوم يف الفرتة من 
ودانية ورشكة شيكان للتَّأمنيسيوي واحتاد رشكات اآاألفرو ُّ ونرش هذه البحث . لتَّأمني وإعادة التَّأمني الس

َّة  تي نظمتها له املؤسسات املرصفي َّ ل عن التَّأمني عرب جلنة التَّكريم ال َّ ضمن أبحاث فضيلته الكتاب األو
 ُ َّة وترشفت َّة واألكاديمي َّة واملالي ونشري إىل هذا املرجع يف . ١٠٠ ، ص.برئاسة جلنة التَّأمنيفيها  والتَّأميني

َّة ملامرسة التَّأمني. د ـالعزو الالحق ب عي َّ ير، االعتبارات الرش َّ  .الرض
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قبل الوصول إىل مرحلة حتديد توزيع الفائض التَّأميني؛ وهي املرحلة األوىل  .٣
َّة، أي عند سداد أقساط التَّأمني فإنَّ املسامهني يأخذون من أقساط  َّة التَّأميني للعملي

ُّ التَّأمني أجرهت م  نظري إدارهتم ملخاطر حمفظة التَّأمني، ومقدار هذه األجرة يتم
حتديده بواسطة املسامهني أنفسهم، سواء كانت هذه األجرة وفقاً لنظام اإلجارة، أو 

دها املشرتكون ِّ غ رشعي وال . الوكالة؛ أي أنَّ هذه األجرة مل حيد ِّ إذن ال يوجد مسو
َّة أخذ امل ِّد عملي ي يؤي ِّ ي أقساط التَّأمني، مربر منطق ِّ ٍ آخر من متبق سامهني ألي جزء

قاً لصيغة اإلجارة، أو الوكالة؛  فْ َ وعوائد استثامر القدر املتاح من أقساط التَّأمني؛ و
ان املشرتكني وحدهم َّ ام ختص َّ  .ألهن

وكذلك نجد أنَّ املسامهني يأخذون نظري استثامرهم للقدر املتاح من أقساط التَّأمني  .٤
ِّي  أي أنه. بصفتهم املضاربنسبة مئوية،  ر منطق ِّ غ رشعي وال مرب ِّ ال يوجد مسو

قاً لصيغة  فْ ّ ز أن ما يأخذه املسامهون من نسبة أخرى من الفائض التَّأميني و ِّ و ُ جي
 .املضاربة

ٍ مـن الفـائض التَّـأميني ال تتَّفـق مـع أي .٥ َّة استحقاق املسـامهني ألي جـزء إنَّ عملي
َّة عي َّ يغ الرش ِّ َّ هذا االستحقاق وفقاً  صيغة من الص تي يمكن أن يتم َّ ه ال َّ  :هلا ألن

ُّ وفقاً لصيغة املضاربة: أوال           ا تتم َّ  :إن قيل؛ أهن
ن من   - أ َّ تي يأخذها املسامهون من الفائض التَّأميني تتكو َّ فإنَّ النِّسبة ال

ل هو باقي أقساط التَّأمني: جزأين َّ وإنَّ  .أي رأس مال املضاربة ،األو
ٌ من رأس مال املضاربةما يأ  .خذه املسامهون يف هذه احلالة هو جزء
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ا ألحكام رشكة املضاربة ال جيوز للمضارب أن  ً ق فْ َ ه و َّ ومعلوم لنا أن
وإن حدث ذلك يكون املضارب  يأخذ أي قدر من رأس مال املضاربة

ل املضاربة إىل مضاربة فاسدة ِّ يا وتتحو ِّ  .متعد
غم من أنَّ بعض الفقهاء   -  ب ُّ وفنِّيي التَّأمني يرون أنَّ الفائض  عىل الر

أعاله إنَّام هو ربح فنِّي، وهو صحيح بتطبيق املفاهيم ) أ(املشار إليه يف 
َّة للتَّأمني ه يف احلقيقة باقي أقساط التَّأمني بعد سداد فإن ،الفنِّي

ِّقة بإصدار وثائق  ِّة املتعل االلتزامات املتمثِّلة يف املرصوفات الفنِّي
ومستحقات إعادة التَّأمني، ومطالبات املشرتكني، وعموالت التَّأمني، 

َّة سواء  ،التَّسويق، ورسوم املعاينة، والفحص للموضوعات التَّأميني
ر احلاصل هلا لتسوية  َّ أكان بغرض تأمينها أم بغرض حتديد مقدار الرض

ِّي من هذه األقساط هو من رأس مال  ومن ثم فإن. مطالبتها املتبق
تَّايل ال جيوز للمسامهني أن يأخذوا منه شيئاً عىل سبيل املضاربة، وبال

ُّ املشرتكني ه خيص َّ ا يف حالة تطبيق صيغة املضاربة . املضاربة؛ ألن َّ أم
فقاً للمفهوم  َ ه و َّ بح الفنِّي؛ فإن ِّ هبدف مشاركة املسامهني يف هذا الر

 ٌ ، وإنَّام هو جزء بح الفنِّي ربحاً ِّ عي للمضاربة ال يعترب الر َّ من رأس الرش
ذي جرى استثامره بواسطة املضارب  َّ  ).وهم املسامهون(املال ال
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ة  - ج َّ ن منه الفائض التَّأميني فهو؛ حص َّ ذي يتكو َّ ا اجلزء الثَّاين ال َّ أم
بح النَّاتج من نامء رأس مال املضاربة، وهو بعبارة  ِّ املشرتكني من الر

ذي استثمر من أقسا َّ ط التَّأمني أخرى أقساط التَّأمني؛ أي القدر ال
َّة . من أرباح هذا القدر خمصوما منها حصة املسامهني ة املتبقي َّ ا احلص َّ وأم

ة املشرتكني من أرباح املضاربة َّ ي من  بحيث ،فهي حص ِّ تضاف للمتبق
غ . أقساط التَّأمني ليتكون منهام الفائض التَّأميني ِّ إذن ال يوجد مسو

ِّد أخذ املسامهني  ر منطقي يؤي ِّ ألي قدر آخر من الفائض رشعي وال مرب
قاً لصيغة املضاربة فْ َ  .التَّأميني و

ة املشرتكني  - د َّ ن هلم(بام أنَّ حص َّ من أرباح استثامر رأس مال ) املؤم
ُّ ختص) ساط التَّأمنيأق(املضاربة  تي يتم َّ قاً لرشوط نظام ال فْ َ يصها و

نَّ وهو أقساط التَّأمني، فإ ،املضاربة؛ جيب إضافتها لرأس مال املضاربة
ة املشرتكني يف عائد استثامر  َّ ن من جمموع حص َّ الفائض التَّأميني يتكو

ً رأس مال املضاربة وهذا املجموع  أي (رأس مال املضاربة زائدا
ن هلم) الفائض التَّأميني َّ غ  ومن ثم. ينبغي إعادته للمؤم ِّ ال يوجد مسو

 َ ً من الفائض و ة َّ ر منطقي يؤيد منح املسامهني حص ِّ قاً رشعي وال مرب فْ
 .لنموذج املضاربة

ٍ من أقساط  - ه ِّ قدر ِّ عدم جواز أخذ املسامهني ألي ابقة تبني َّ النِّقاط الس
بح الفنِّي أي  ِّ قاً لصيغة املضاربة سواء أكان ذلك من الر فْ َ التَّأمني و



 ٤٣  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

ِّي من أقساط التَّأمني، أم من قسط التَّأمني عند سداده، وقبل أن  املتبق
وهبذا . مايل أو فني أو إداريالتزام سواء  يتحمل قسط التَّأمني أي

ة َّ َّ لنا حقيقة مهم وهي أنَّ تطبيق صيغة املضاربة يف إدارة  ،القول تتبني
 ً ة املضارب ابتداء َّ َّ أخذ حص حمفظة التَّأمني عىل النَّحو املذكور سواء تم

َّ ذل ه إذا تم َّ ؛ ألن ُّ يها، ال يصح ِّ ً من متبق ك من أقساط التَّأمني، أو انتهاء
ذي هو رأس مال املضاربة  َّ قاً لصيغة املضاربة فإنَّ قسط التَّأمني ال فْ َ و
ةً  للمضارب ال من نامئه،  َّ ه ستؤخذ منه حص َّ خيرج من ملك صاحبه ألن

َّة َّة وإداري هذا ما ال و ،وكذلك ستدفع منه مرصوفات والتزامات فنِّي
به وال جيوز يف املضاربة؛ ألنَّ رأس مال املضاربة يظل ملكاً لصاح

ذي ينتج من تطبيق صيغة املضاربة عىل التَّأمني أما  .يؤخذ منه يشء َّ ال
ة، أو من  َّ َّة واإلداري ٍ من رأس املال للمرصوفات الفنِّي هو اقتطاع جزء

ة املضاربة يف املضاربة َّ ِّي هذه األقساط يف شكل حص واملضاربة . متبق
ي املضارب عىل رأس املال، ِّ ولسبب آخر  هنا تكون فاسدة بسبب تعد

 . ١ال جتوز املضاربة خلروج رأس مال املضاربة من ملك صاحبه

                                                        
ُحيل القارئ إىل كتاب فضيلة الشيخ حممد عيل ملع ١ تي ذكرهتا؛ أ َّ رفة املزيد عن فساد املضاربة يف األحوال ال

ابوين، فقه املعامالت َّ َّ  ،الص نة، املكتبة الوارد ضمن سلسة الفقه الرش ُّ عي املُيرس يف ضوء الكتاب والس
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ُّ وفقا لصيغة : ثانيا ٍ من الفائض يتم ِّ قدر ا إن قيل إنَّ استحقاق املسامهني ألي َّ أم
ُّ عليه باآليت  :اإلجارة، أو الوكالة فنرد

تي يدفعها املشرتكون   .أ  َّ  بام أنَّ املسامهني يأخذون األجرة من األقساط ال
ة  َّ سلفاً نظري إدارهتم ملخاطر حمفظة التَّأمني؛ فلامذا تؤخذ األجرة مر

 ِّ غ رشعي، وال مرب ِّ ر منطقي ألن يأخذ أخرى؟ ال يوجد مسو
ٍ آخر من الفائض التَّأميني املسامهون أي  .قدر

َّ االتفاق عىل أخذ األجرة من الفائض،   .ب  عالوة عىل ذلك؛ إن تم
 فإنَّ ذلك جيعل أجرة اإلجارة ،وليس من أقساط التَّأمني عند دفعها

ه كام هو م َّ َّةأو الوكالة حمتملة احلدوث؛ ألن  علوم فإنَّ النَّتيجة احتاملي
ق َّ ا إذا . خسارة حيث يمكن أن يتحقق فائض وحيتمل أن تتحق َّ أم

َّقت خسارة عامالً  املساهم سواء كانفال يوجد يشء يأخذه  حتق
ً بالعمولة  را َّ ً، أو وكيالً مؤج را َّ وهذا الوضع ينتج عنه . أيضاً مؤج

ل َّ ه ليس من مصلحة محلة األسهم أن تتأرجح : أمران، األو َّ أن
قه ُّ ق الفائض أو عدم حتق ُّ أي  ،أجرهتم أو منفعتهم بني احتامل حتق

: واألمر الثَّاين. بمعنى أن تكون أجرهتم حمتملة احلصول أو منعدمة

                                                                                                                                             
ونشري إىل . بعدها وما ٢٦: معامالت، صفحة "٢"، اجلزء ـه١٤٢٨ -م٢٠٠٧بريوت،  -العرصية، صيدا

ابوين، فقه املعامالت َّ  .هذا املرجع يف العزو الالحق بالص
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ي إىل جهالة يف حصول محلة ِّ األسهم عىل  هو أنَّ هذا الوضع يؤد
 .األجرة

أعاله، أيضاً تكون ) ب(باإلضافة إىل ما أرشنا إليه يف الفقرة   .ج 
ذين يرون بجواز  َّ اإلجارة أو الوكالة هنا باطلة حتَّى لدى أولئك ال
أن يكون مبلغ األجرة يف حالة اإلجارة، أو العمولة يف حالة 

َّة وجود فائض جيعل االت فاق الوكالة، نسبة مئوية؛ ألنَّ احتاملي
ق بتحديد أجرة اإلجارة، أو الوكالة  َّ َّة اجلهالة فيام يتعل تشوبه عل

قد وبالتَّايل تصبح عىل حدٍّ سواء، ومعلوم أنَّ اجلهالة تبطل الع
 .أو الوكالة املستخدمة صيغة باطلة أيضاً  صيغة اإلجارة

؛ ولكن تطبيقاهتا يف صناع ة وأنوه هنا إىل أن الوكالة جتوز بدون أجرة أي تربعاً
، لذلك يؤخذ هذا يف االعتبار  كام انه التَّأمني اإلسالمي هي وكالة بأجرة وليست تربعاً

 . ١ بد من حتايش اجلهالة يف األجرة ألنَّ الوكالة بأجر يكون حكمها كحكم اإلجارات ال

 
بعد أخذهم ألجرة اإلجـارة أو  يكون إنَّ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني.   ٦

وكذلك بعد أخـذهم  ،م ملخاطر حمفظة أقساط التَّأمنيظري إدارهتالوكالة ن

                                                        
حييل، الفق. ، د. ١٦١: ص، اخلن وآخرون، الفقه املنهجي. راجع د ١ ُّ : ه اإلسالمي وأدلته، صوهبة الز

٥/٤٠٥٨. 
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تهم من استثامر أقساط التَّأمني بصفتهم املضارب َّ فإنَّ متت بعد ذلك  .حلص
مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني وفقاً لصيغة اإلجارة أو الوكالة أو 

 َّ تي يتحص َّ ً عىل ما سلف ذكره من النِّسب ال لون عليها من الفائض املضاربة بناء
تُوصف صناعة التَّأمني  لذا .جتعلهم يتصفون بالنَّهم املايلفإهنا التَّأميني، 

َّة قد متاثل، أو تفوق التَّأمني التَّجاري لعظم  ا صناعة اسرتباحي َّ اإلسالمي بأهن
ذي ال مربر له َّ َّة ال يخ. املنفعة املالي َّ ياق نشــري إىل رأي الفقيه الش ِّ  ويف هذا الس

رقاأمحَّــد مصــطفى  َّ ذي كــان يـرى بجواز التَّأمني التَّجاري ) رمحه اهللا( ١الز َّ ال
يه أيضاً بالتَّأمني االسرتباحي  برشط خل ِّ ذي يسم َّ با وهال ِّ  . من الر

َّ ذلـك عـىل أسـاس صـيغة الوكالـة أو . ٧ بعد استحقاق املسامهني ألجرهتم سواء تـم
إذا و. أو املضاربة تكون غري جـائزة الوكالة إنَّ أي مشاركة أخرى عرباملضاربة ف

 َّ َّ وجـل َّ ذلك فيكون فيه خمالفـة  لقـول اهللا عـز وال تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم "تم
 .   ٢"بالباطل

ع به.    ٨ َّ ذي يدفعه املشرتكون هو قسط مترب َّ وصـيغة هـذا التَّـربع  ،إنَّ قسط التَّأمني ال
ٍ منه حسب احتي" :هي وهذا يعنـي . "اج صندوق التَّأمنيمتربع به كله، أو بجزء

تي دفعهـا  َّ ى من أقساط التَّأمني ال َّ د أنَّ ما تبـق يغة يؤكِّ ِّ أنَّ اجلزء الثَّاين من هذه الص
سواء  جيب أن تعود ملن دفعوها ال لغريهم، رتكون يف حالة عـدم احلاجة إليهااملش

                                                        
  .وما بعدها ٥٠الشيخ مصطفى أمحد الزرقا، نظام التَّأمني، دار الفكر، دمشق، ص  ١
 .١٨٨سورة البقرة اآلية  ٢
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ي هذه األقساط أكان هذا الغري  منــفرداً  ِّ ا يف متبق وبالتَّايل إذا وجـب . أم مشاركً
ي من أقساط التَّأم ِّ هلم عوائد  وجـب كذلك أن ترد، ني للمشرتكنيرد اجلزء املتبق

ا ناجتة من أقساط التَّـأمني ولـيس مــن  َّ تهم من استثامر أقساط التَّأمني؛ ألهن َّ حص
والتَّابع يتبـع املتبـوع، كـام تقـول ، وهي بالتَّايل تعترب تـابعة لألقساط .رأس املال

َّةب  ١."التَّابع تابع": ذلك القاعدة الفقهي
الفائض  -والقواعد املتفرعة منها عىل موضوعنا "التَّابع تابع"وبتطبيق قاعدة      

ن هلم من أرباح  -التَّأميني وأقساط التَّأمني َّ ة املؤم َّ فإنَّنا نجد أنَّ التَّابع هو حص
ا لنظام املضاربة، بينام املتبوع استثامر أقساط  التَّأمني بأقساط التَّأمني نفسها وفق

ن هلم من أرباح  ِّ هو أقساط التَّأمني؛ لذا يستوجب إحلاق، أو إضافة حصة املؤم
أي أنَّ التَّابع يتبع املتبوع  ،"التَّابع تابع"استثامر أقساط التَّأمني عمال بقاعدة 

ن هلم ِّ  .نيوأن جمموعهام  ما نسميه بالفائض التَّأمي ،وكالمها يتبعان للمؤم
ة القول إنَّ املسامهني يستخدمون نموذج اإلجارة أو الوكالة يف وخالص

ً كانوا بصفتهم  ً عىل ذلك يأخذون األجرة سواء إدارهتم ملحفظة التَّأمني، وبناء
م يستخدمون  وأ أجراء َّ ن هلم نظري إدارهتم ملحفظة التَّأمني، كام أهن َّ وكالء عن املؤم

ً عليه  حيصلون عىل نسبة نموذج املضاربة يف إدارهتم استثام ر أقساط التَّأمني، وبناء

                                                        
ة، دار القلم، دمشق، ط  ١ َّ رقا، رشح القواعد الفقهي َّ د الز َّ يخ حمم ِّ يخ أمحد بن الش ِّ . ٢٥٣م، ص ١٩٨٩، ٢الش

رقا األب ونشري إىل هذا املرجع يف َّ  .العزو الالحق بالز
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شائعة من أرباح استثامر أقساط التَّأمني نظري إدارهتم الستثامر أقساط التَّأمني 
قاً  فْ َ ه ال جيوز هلم أنَّ يأخذوا شيئاً من الفائض التَّأميني و َّ بصفتهم املضارب؛ فإن

د مع عدم املفسدة للعق لصيغة الوكالة، أو اإلجارة بسبب اجلهالة يف األجرة
عي َّ غ الرش ِّ قاً لصيغة املضاربة بسبب فساد املضاربة نتيجة  ،وجود املسو فْ َ أو و

عي َّ غ الرش ِّ ي املضارب وانتفاء املسو ِّ  . لتعد
ورة املمنوعة، أو غري اجلائزة ملشاركة املسامهني يف و         ُّ ُمثَّل لنا الص م ي َّ ما تقد

 .الفائض التَّأميني
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َّاينالف  صل الث
ر املقرتح ملشاركة املسامهني ُّ  التَّصو

 يف الفائض التَّأميني
مة ِّ  مقد

َّة غات رشعي ِّ دناه بمسو َّ ذي تبنيناه، وعض َّ أي ال َّ غم من الر ُّ متنع  مشاركة  ١عىل الر
 ٍ حسب نظام اإلجارة أو  املسامهني يف الفائض التَّأميني بعد ما يأخذون من أتعاب

فْ  َ ابقالوكالة واملضاربة و َّ ون شيئاً من  ،قاً ملا ذكرناه يف الفصل الس ُّ م ال يستحق َّ فإهن
الفائض التَّأميني، نسبة لثبوت املفسدة املتمثِّلة يف أكل املال بالباطل بسبب مشاركة 

                                                        
َّة ملامرسة التَّأمني، ص . د١ عي َّ ير، االعتبارات الرش َّ نظر تعقيب فضيلة األستاذ الدكتور اكذلك . ١٠٢الرض

ير  َّ يخ الرض َّ حييل عىل بحث فضيلة الش ُّ َّة ملامرسة التَّأمني"وهبة الز عي َّ ذي شارك به يف  "العتبارات الرش َّ ال
 َّ تي انعقدت باخلرطوم يف الفرتة منندوة التَّأمني الت َّ كذلك راجع . ٦: ص م،٢٠٠٤فرباير ١٦-١٤كافيل ال

ة  َّ تي كونتها هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمي َّ َّة ال عي َّ ذي أعدته اللجنة الرش َّ التَّقرير ال
كتور عبد الستار أبوغدة وعضوية عدد من العلام ُّ ء أعضاء هيئات الرقابة ومقرها البحرين برئاسة الد

جربة املاليزية يف مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني وفقا لصيغة  َّ ذي تتبعه الت َّ َّة  لتقييم  النظام ال عي َّ الرش
َّتي أرسلها يل  .املضاربة وقد بينت اللجنة عدم جواز هذه املشاركة، وبكل أسف فقدت نسخة التَّقرير ال

تار َّ أبوغدة واتصلت باهليئة عرب بعض األصدقاء بالبحرين ومل جيدوها ولعل  فضيلة الدكتور عبد الس
تي ال شك يذكرها َّ علام بأن هذا اللجنة املعني تم .فضيلة الدكتور أبوغدة قد نجد عنده هذه الوثيقة ال

 .لهيئةل عاما اتكوينها  خالل فرتة عمل الربوفسري رفعت عبد الكريم أمين
 



٥٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ا لصيغة الوكالة، أو املضاربة ً ق فْ َ َّ لنا أنَّ هذه . املسامهني يف الفائض التَّأميني و وتبني
َّ من منعهاورشعاً  غري جائزةيف جتارب التَّأمني اإلسالمي  املشاركة املطبقة حالياً   . البد

حتارب التَّأمني اإلسالمي نجد أنَّ أصحاب رأس املال الدول التي يف بعض  و
َّة بالقدر  يشكون من عدم استفادهتم من استثامر رأس ماهلم يف رشكات التَّأمني اإلسالمي

ذي يشجعهم  َّ َّ  عىلال َّة يف رشكة التَّأمني اإلسالمياالستمرار يف العملي  .ة االستثامري
ة من وراء حث وتشجيع املستثمرين احلاليني إشك  ال َّ نَّ هنالك مصلحة عامة وخاص

َّة مع االلتزام بالنَّواحي ذَ واآلخرين الّ  ين يرغبون يف تأسيس رشكات التَّأمني اإلسالمي
كة بام يف ذلك حتقق املصل َّ َّة يف كل أنشطة الرش عي َّ ة باملستثمرينالرش َّ  .حة اخلاص

ي إىل حتقيق املنفعة و َّ ية البحث عن بدائل رشعية تؤد ِّ َّ لنا أمه م يتبني َّ ممَّا تقد
َّة يعة اإلسالمي َّ َّ تتعارض مع أحكام الرش  .بالنِّسبة للمسامهني برشط أال

م مقرتحاً ليكون البديل للنَّامذج املطبقة اليوم ويشاركو ِّ  ملا سبق ذكره؛ فإنَّنا نقد
بموجبها املسامهون يف الفائض التَّأميني بصورة غري مرشوعة كام بينَّا ذلك يف الفصل 

ابق َّ فْق مقرتحنا هذا يمكن أن يشارك املسامهون يف الفائض التَّأميني بموجب . الس َ وو
تي تستخدم اآلن من جانب مؤسيس رشكة التَّأمني  َّ يغ ال ِّ َّة أخرى غري الص صيغة رشعي

 .والوكالة واملضاربة اإلجارة ذلك صيغونعني ب. اإلسالمي
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ل َّ  املبحث األو
َّذي نبني عليه التَّصور املقرتح ملشاركة  اإلطار ال

 املسامهني يف الفائض التَّأميني ورشوطه 
غني عن البيان القول بأنَّ مقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني حتَّى 

عي له يتوافر  َّ يعة وض حيتاج إىلالقبول الرش َّ ع إطار تتسق رشوطه مع أحكام الرش
ُول ليكون البديل ملا هو مطبق اليوم ب َ رات الطَّرح والق ِّ  .اإلسالمية وتتوافر فيه مرب

لتحديد هذا اإلطار ورشوطه نستحرض مشاركة املسامهني يف الفائض و
َّة عىل أمل أن يكون يف إطارنا  عي َّ املعني التَّأميني وعلل عدم قبوهلا من النَّاحية الرش

ل به ركب التَّأمني اإلسالمي منزالً مباركاً  ِ نْز َ ق املخرج املقبول رشعاً وي ِّ  .ورشوطه ما حيق
َّة،  ويتشكَّل إطار مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني من رشائط حمورها املرشوعي
َّ صيانة التَّأمني اإلسالمي وضامن سالمت ه ودرء املفسدة، وحتقيق املصلحة العامة، ثُم

ا حتقيق هذه الغايات فيكون عرب رشوط اإلطار التَّالية. وازدهاره َّ  :    أم
عي عند تطبيقها  .١ َّ َّة يتوافر فيها املقتىض الرش فق صيغة رشعي َ َّ املشاركة و أن تتم

برشط أالَّ تكون صيغة اإلجارة، أو الوكالة، أو املضاربة كام وضحنا عدم 
يغ ِّ يغة املقرتحة هلذه املشاركة . صحة مشاركة املسامهني وفقا هلذه الص ِّ ا الص َّ أم

ُعالة  . هي صيغة اجل



٥٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

أن تكون مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني بموجب معيار تضع رشوطه  .٢
قابة عىل التَّأمني، وجتاز  ،جهة حمايدة َّ ونقرتح أن تكون هذه اجلهة هي هيئة الر

َّة العليا عي َّ قابة الرش َّ  .للتَّأمني، إن وجدت رشوط هذا املعيار من هيئة الر

َّ يكون للمسامهني يدٌ البتة يف حتديد هذه املشاركة يف كل رشوطها وأن تنفرد  .٣ أال
قابة عىل التَّأمني ملا هلا من  والية عىل صناعة  َّ بوضعها وتطبيقاهتا هيئة الر

 .التَّأمني

ضأن يكون ل .٤ ِّ وحتديد املشاركة من حيث  المشرتكني دور واضح من حيث الر
وط ُّ قابة  الرش َّ تي تضعها هيئة الر َّ وط ال ُّ ة، بمعنى أن يقبلوا الرش ّ ومقدار احلص

ُول  ،عىل التَّأمني وكذلك مقدار احلصة املقرتحة ب َ وبالتَّايل يكون هلم حق الق
فض والتَّعديل َّ  .والر

ِّ ذريعة استغالل أموال التَّأمني اإلسالمي فيام  .٥ ي هذه املشاركة إىل سد ِّ أن تود
ق باملشارك َّ ّ يتعل خيالف املقتىض  ، عىل نحوة يف الفائض التَّأميني دون وجه حق

عي َّ ق بموجب هذه املشاركة درء املفسدة احلاصلة اآلن املتمثِّلة يف  ،الرش َّ وتتحق
 .مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني بدون مسوغ رشعي

ة وليس املصلحة    .٦ َّ يق املصلحة العام ِّ ي هذه املشاركة إىل حتق ِّ ة أن تؤد َّ اخلاص
 .باملسامهني وحدهم

 . أن يغلب جانب حتقيق املصالح عىل جانب املفاسد يف هذه املشاركة .٧

لة بصناعة التَّأمني .٨ ِّ  .أن ينتج من هذه املشاركة منافع لكل األطراف ذات الص
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ُعالة  .٩ ا لصيغة اجل قً فْ َ ق بموجب مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و َّ أن  يتحق
ُ من بس قابة واإلرشاف عىل قطاع التَّأمني بصورة أفضل التَّمكني َّ ط سلطان الر

فافية َّ  .ممَّا هو متاح اليوم بام يضمن جودة األداء وحتقيق الش

ُعالة إىل وقف  .١٠ ي مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني وفقا لصيغة اجل َّ أن تؤد
لتَّأمني شكوى املسامهني من عدم وجود املنفعة من وراء االستثامر يف رشكات ا

ضا ِّ وإن مل تؤد إىل وقفها هنائيا؛  .بالنَّسبة هلم اإلسالمي، وباملقابل حتقيق الر
 .فحتام ستقللها

َّة؛ فقد       عي َّ يغة الرش ِّ ل املتمثِّل يف الص َّ ط األو َّ ق بالرش َّ ياق وفيام يتعل ِّ ويف هذا الس
َّة مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني َّ عملي قاً لصيغة  اقرتحنا أن تتم فْ َ و

ُعالة املعروفة يف الفقه اإلسالمي راسة . اجل ِّ وسنتعرض يف هذا اجلزء من الد
عي هلذه املشاركة من حيث كوهنا  َّ ُعالة مع التَّقييم الرش لرشح موجز لصيغة اجل

ا-تسدُّ ذريعة أكل أموال التَّأمني اإلسالمي بالباطل  ً ، وحتديد -املطبقة حالي
ب عىل هذ ِّ ُعالة من حيث اإلجيابيات األثر املرتت ه املشاركة وفقا لصيغة اجل

قابة عىل التَّأمني، وهل  َّ لبيات، وحتديد دور املشرتكني، ودور هيئة الر ّ والس
ِّنه عرب املحاور  تفيض هذه املشاركة إىل حتقيق املصلحة العامة؟ وهذا ما نبي

 :التَّالية
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 املبحث الثَّاين
 ملسامهنيمشاركة ا

عالة ُ قاً لصيغة اجل فْ َ  يف الفائض التَّأميني و
ط  واملخترص غري املخل صيغة  َّ ح املبس َّ يف هذا املبحث نتناول بالرش
تي نحن بصدد استخدامها يف تطبيق مقرتحنا اخلاص بمشاركة  َّ ُعالة ال اجل

يغة ال ِّ قة هبذه الص ِّ َّة املسامهني يف الفائض التَّأميني من حيث األحكام املتعل عي َّ رش
وذلك هبدف اإلملام هبا عند حديثنا عن هذه  ،املعروفة يف الفقه اإلسالمي
يغة وبناء مقرتحنا عليها ِّ  . الص

 
ل َّ  املطلب األو

عالة ُ  التَّعريف باجل
وهو يشمل التَّعريف  ،معروف أنَّ العقود يف الفقه اإلسالمي تبدأ بالتَّعريف

ذي يعرف أي َّ غوي والتعريف الفقهي ال وفيام ييل نتناول . ضاً بالتَّعريف االصطالحياللُّ
َّة َّة واالصطالحي لغوي ُّ ُعالة من النَّاحية ال  . التَّعريف باجل
ل َّ  الفرع األو

غوي ُّ  التَّعريف الل
ها هلا العديد من املعاين حسب استعامهلا يف  ِّ م َ كلمة جعالة بكرس اجليم، أو ض

ُ  يصمعنى التَّخصالكالم ونذكر بعضاً من هذه املعاين فهي تستعمل ب كقولك جعلت
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ار لك، أو هذا القلم جعلته ألمحد ونحو ذلك َّ ه كام  .هذه الد َّ ري َ وقد تستعمل بمعنى ص
َّاً " :يف قوله تعاىل ً،  "وجعلني نبي ا َّ ين نبي َّ فجعلهم كعصف "كقوله تعاىل وأي صري

هم اهللا تعاىل عصفاً  "مأكول َّ  .١أي صري
ُعل، أو ُعالة، أو اجل عالة، واجل ِ يلة هي اجل ِ ما جيعل لإلنسان عىل فعل يشء، : أو اجلع

اإلنسان لغريه نظري عمل يقوم  ٢أو ما يعطيه لإلنسان عىل أمر يفعله، وأيضاً ما يعطيه
 .به

 
 الفرع الثَّاين

 التَّعريف االصطالحي

مصادر الفقه املقارن بالعديد من وتذخر مصادر مذاهب الفقه اإلسالمي 
 ٍ َّة التَّعريفات؛ وباستعراض بعض ؛ املالكي ا  ٣من هذه التَّعريفات نجد أنَّ َّ فوهنا بأهن ِّ عر ُ ي

                                                        
ذ ١ َّ ذي ال يشء فيه وهو تبن والعصف هو إما الورق ال َّ خصيب فيؤكل، أو هو ال َّ رع قبل الت َّ ي يقطع من الز

يح ِّ رع وورقه تعصفه الر َّ ة . راجع د. لعل هذا هو األقرب  ،الز َّ أمحد عيل اإلمام، القرآن الكريم بحاشي
حق ، ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الال٦٠١مفاتح فهم القرآن، مصحف أفريقيا، اخلرطوم، بدون،  ص 

 .بدكتور أمحد عىل اإلمام، مفاتح فهم القرآن

حيىل، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، ط . د.أ ٢ ُّ ، ونشري إىل ٥/٣٨٦٤م، ص  ١٩٨٩، دمشق، ٣وهبة الز
حييل، الفقه اإلسالمي وأدلته.د.أ ـهذا املرجع يف العزو الالحق ب ُّ  .وهبة الز

 .٥/٣٨٦٤ه، ص  وهبة الزحيىل ، الفقه اإلسالمي وأدلت.د.أ ٣



٥٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

اردة، أو : مثل قول القائل ،"اإلجارة عىل منفعة مظنون حصوهلا" َّ َّ يل دابتي الش من رد
ائع، أو بنى يل هذا احلائط؛ فله  َّ كذا ألف جنيه، أو ألف  –أي جعلت له  - متاعي الض

ص للمتسابقني والنَّاجحني يف وذات املعنى يشمل م. دينار ونحو ذلك َّ ا خيص
مثال  ،االمتحانات، وكذلك ما جيعله القائد جلنده من مبلغ، أو سهم معني من الغنيمة

الح : ذلك إذا قال ِّ ً له كذا، أو من يسقط طائرةً له كذا، أو من يأيت بالس ا َّ من يقتل عدو
ي أيضاً يدخل يف هذا املعنى ما جي. له كذا دبابة مثالً  - الفالين  ِ ف ُ عل للطَّبيب إذا ش

َّات ونحو ذلك ياضي ِّ ؛ كتحفيظ القرآن، أو رشح الر َّ . املريض، أو املعلم لتعليم علم معني
َّة افعي َّ ا عند الش َّ ، ": فهي ١أم َّ َّ معلوم، أو جمهول ملعني وض معلوم عىل عمل معني ِ التزام ع

ُعل، أو ا "أو جمهول ض، أو اجل َ و ِ ملكافأة معلومة ألداء وهذا التَّعريف يفيد أن يكون الع
وض معني معلوم لعمل جمهول ِ  .عمل، وقد يكون العكس وهو االلتزام بع

ا َّ فوها بأهن َّ يعة فعر ِّ جل ": أما الش َّ تي، أو فعل كذا : قول الر َّ َّ عبدي أو ضال من رد
َّل، وجيوز أن يكون  ُّ عىل كل عمل مقصود حمل ُول، ويصح ب َ فله كذا، وال يفتقر إىل الق

 ."٢العمل جمهوالً 

                                                        
ة، دمشق، ط .د ١ َّ افعي، دار العلوم اإلنساني َّ ن وآخرون، الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الش ِ ، ١مصطفى اخل

 .، ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق باخلن، وآخرون، الفقه املنهجي١٣٩م، ص ١٩٨٩

ُعالة واالستصناع. د ٢ مي للتَّنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث منشورات البنك اإلسال ،شوقي أمحد دنيا، اجل
ُعالة . د ـونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ب. ٩، ص ١٩٩١والتَّدريب جدة  شوقي دنيا، اجل

  .واالستصناع
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ُعالة رشعاً هي ٍ معلوم عىل عمل  ": وعند علامء الفقه املقارن؛ اجل وض ِ التزام ع
التزام مال معلوم نظري عمل  ": ، كذلك هي"١معني معلوم، أو جمهول، عرس علمه

 .٢"معني معلوم، أو البسته جهالة
ُعالة؛  ص جائزة،  :نحواعتاد الفقهاء أن يرضبوا األمثلة لعقد اجل َّ جعل أو خص

ِّ العبد اآلبق  أو اردة، ويف حاالت رد َّ ائعة، أو الش َّ ابة الض َّ ِّ الد أي ( مكافأة يف حالة رد
 ).اهلارب

ا؛ الوعد باجلائزة ، وبالتَّايل ٣أما عند فقهاء القانون      َّ ُعالة بأهن ف اجل َّ ؛ فتعر
ُعل"تصبح كلمة   ."املكافأة "، أو"اجلائزة "معناها  "اجل

الفة َّ َّ جزاء : نقول من التَّعريفات الس عل معني ُ ُعالة هي التزام بدفع ج إنَّ اجل
َّ جمهول ، أو  معلوم، أو عمل معني َّ أو هي وعد بجائزة معلومة، أو . انجاز عمل معني

ً جمهوالً  ، أو أمرا ً معلوماً ي أمرا ِّ ويف كل األحوال قد يكون . مكافأة معلومة، ملن يؤد
َّة؛ كأ ً، أو جمهوالً جهالة جزئي َّ العمل معلوما ٌ من العمل كقولك من رد علم جزء ُ ن ي

َّ عبدي اآلبق فالن فله كذا وكذا ونحو ذلك . بعريي األبيض فله كذا وكذا، أو من رد

                                                        
حيىل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ص. د.أ ١ ُّ  ٥/٣٨٦٤وهبة الز

َّة طبعة بنك الرب ٢ عي َّ يخ عيل اخلفيف، أحكام املعامالت الرش ِّ ، ٥٠٧كة اإلسالمي البحرين، بدون، ص الش
ةـ ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ب َّ عي َّ    .اخلفيف، أحكام املعامالت الرش

حيىل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ص . د.أ ٣ ُّ  .٥/٣٨٦٤وهبة الز



٥٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ائعة، أو بعريي : أيضاً قد يكون العمل جمهوال جهالة تامة؛ كقولك َّ من رد دابتي الض
ارد، أو عبدي اآلبق؛ فله كذا وكذا َّ  .الش

 
 املطلب الثَّاين

عالةمرشو      ُ َّة اجل  عي
ة  َّ ُعالة وقد خالفهم األحناف والظَّاهري َّة اجل  .يرى مجهور الفقهاء مرشوعي

َّة : وهم ١واستند مجهور الفقهاء ق بمرشوعي َّ َّة، واحلنابلة فيام يتعل افعي َّ َّة، والش املالكي
 َّ َّ وجل ُعالة؛ إىل قول اهللا عز َ  "عقد اجل ِ مل َ ِ و ك ِ َ املَْل اع َ و ُ ُ ص د ِ ق فْ ْ نَ ُوا ال اْ قَ نَ َ أ َ ٍ و ري ِ ع َ ُ ب ل ْ ِ ِ مح ه ِ اء ب َ ن ج

 ٌ يم ِ ع َ ِ ز ه ِ  .٢"ب
نة ا َّ ذي يرويه أبكام استندوا عىل ما جاء يف الس َّ رة للحديث ال َّ سعيد اخلدري  وملطه

قية بالقرآن حيث جاء به  ُّ ق بجواز أخذ األجرة عن الر ِّ أنَّ : عن أبى سعيد اخلدري"املتعل
َّ اهللا ع َّاً من أحياء العرب، فلم أناساً من أصحاب رسول اهللا صىل ليه وسلم أتوا حي

ِّد أولئك، فقالوا ُدغ سي روهم، فبينام هم كذلك إذ ل ْ ق ُ ؟ فقالوا: ي ٍ مل تقرونا، : هل فيكم راق
ِّ القرآن  عالً، فجعلوا هلم قطيع شاء، فجعل رجل يقرأ بأم ُ فال نفعل، أو جتعلوا لنا ج

جل، فأت)الفاحتة( َّ اء فقالوا، وجيمع بزاقه، ويتفل، فربأ الر َّ ال نأخذها حتَّى : وهم بالش
                                                        

حيىل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ص . د.أ ١ ُّ ، ١٣٩: صاخلن وآخرون الفقه املنهجي، . ، د٥/٣٨٦٤وهبة الز
ة، ص َّ عي َّ  .٥٠٧:اخلفيف أحكام املعامالت، الرش

  .٧٢سورة يوسف اآلية  ٢
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َّ اهللا عليه وسلم  َّ اهللا عليه وسلم من ذلك، فسألوا رسول اهللا صىل نسأل رسول اهللا صىل
ا رقية: عن ذلك، فضحك، وقال َّ .  "١خذوها وارضبوا يل فيها بسهم .وما أدراك، أهن

يخان  َّ ذي يرويه الش َّ َّ اهللا عليه وسلم ال ه قالكذلك حديث املصطفى صىل َّ من قتل : أن
ً فله سلبه  .٢"كافرا

ُعالة عقد جائز بسند رشعي من نصوص القرآن الكريم  نة وإذن اجل َّ من الس
رة َّ  .املطه

ُعالة         م يتَّضح لنا أنَّ هناك حاجة تدعو إىل استخدام عقد اجل ِّ د املتقد َّ من الرس
ر يف بعض األحيان تطبيق عقد اإلجارة، لصعوبة تطبيق أحكام اإلجارة عىل  حيث يتعذَّ

َّة ُعالة، بينام و .احلالة املعني ُّ يف اجل ا ال ترض َّ ق بجهالة العمل واملدة ألهن َّ ذلك فيام يتعل
ُعالة عقد غري الزم وهى  ،العكس متاماً يف اإلجارة بسبب أنَّ اإلجارة عقد الزم بينام اجل

َّ  ،بالتَّايل رخصة اتفاقاً ملا فيها من اجلهالة  .ارع هباوأجيزت إلذن الش

                                                        
م، كتاب ١٩٩٩، ١عبداهللا بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، دار الفكر، بريوت، ط  اإلمام أبو ١

قية حديث رقم  ُّ  ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ،٤٣٣:، ص ٢٢٧٦اإلجارة، باب ما يعطى يف الر
 .صحيح البخاري ـب

هري بابن محزة احلسيني احلنفي الدمشقي، أسباب  ورود  ٢ َّ ين الش ِّ د بن كامل الد َّ يف إبراهيم بن حمم َّ الرش
ة، بريوت، دون َّ يف، املكتبة العلمي َّ ، وذكر املؤلف أن هذا احلديث رواه البخاري ومسلم تاريخ احلديث الرش

مذي عن قتادة األنصاري  ِّ من  "كام أخرجه اإلمام امحد وأبو داود عن انس يف رواية البخاري وأبو داود والرت
 .٣/٢٢٨، ص "قتل قتيالً فله سلبه 
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ا األحناف       َّ فال يرون جوازها ملا يعرتهيا من الغرر املتمثِّل يف جهالة العمل  ١أم
َّة العمل واملأجور   تي يشرتط فيها معلومي َّ من، وقد قاسوا ذلك عىل اإلجيارات ال َّ والز
ُعل  م أجازوا صورة منها من قبيل االستحسان؛ وهي دفع اجل َّ ة؛ غري أهن َّ واألجرة واملد

ِّ العبد اآلبق عن َّة القامر واملخاطرة عالوة . رد ُعالة لعل َّ بعض فقهائهم عقد اجل كذلك رد
ِّ العبد اآلبق . عىل اجلهالة ق برد َّ ه فله  "كام قال بذلك أحد علامئهم فيام يتعل َّ لو قال من رد

ً، ألنَّ العقد مع املجه ه أحدهم ال يستحق شيئا َّ ول كذا ومل خياطب به قوماً بأعياهنم فرد
ُول كذلك ب َ ثم هذا تعليق استحقاق املال باخلطر، وهو قامر حرام . .. ال ينعقد وبدون الق

 .٢"يف رشيعتنا ومل يكن حراماً يف رشيعة من قبلنا
ه ما هو إالَّ إجارة؛ إذ        َّ ُعالة غري جائز ألن ه يف إإذن األحناف يرون أنَّ عقد اجل َّ ن

ا يف حالة تعيني الطَّرف الثَّاين ) املالع(حالة عدم تعيني الطَّرف الثَّاين  َّ تكون باطلة، أم
 .نجاز العمل ما زال موجوداً إفهي فاسدة؛ ألنَّ احتامل ) العامل(

                                                        
حييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ص.د.أ ١ ُّ ُعالة  واالستضاع، ص. د ٥/٣٨٦٤:وهبة الز   .٨: شوقي دنيا ، اجل

َّة شوقي دنيا هذا القول لإلمام ال. ، وقد نسب د٨، ص نفسه املرجع السابق ٢ خيس أحد فقهاء احلنفي َّ رس
َّة للمذهب احلنفي "املبسوط"وصاحب كتاب   .وهو من أهم كتب الفقي
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غم مما وقفنا عليه من رأي لألحناف؛ فإنَّ بعض علامئهم أجاز عقد عىل و ُّ الر
ُعالة بصورته املعروفة اص: ومها ،اجل َّ  ١.ابن احلسن واجلص

ا وعد وليس عقدأما الظَّاهرية ف َّ ، ويلزم الوفاء بالوعد، ويف ذلك يقول اً ريون أهن
ُعل عىل أحد، فمن قال آلخر "إمام املذهب الظَّاهري ابن حزم  إن : ال جيوز احلكم باجل

َّ درهم وما أشبه هذا : جئتني بعبدي اآلبق فلك دينار، أو قال إن فعلت كذا وكذا عيل
ويف قول آخر منسوب  ٢"لو وىف بوعده يقض عليه بيشء، ويستحب مل ،فجاءه بذلك

، أو له كذا ":البن حزم قال ٌ َّ عبدي، أو وجد يل متاعي، فله عندي دينار َّ عيل من رد
ي بوعده، وليس بواجب الوفاء: وكذا، ال جيب عليه يشء، قال ِ ف َ  ٣"يستحب له أن ي

ُعالة عنده ليست بعقد وإنَّام هي مواعدة بحتة ا إذ. وهذا يعني أنَّ اجل َّ ا كان العمل أم
ً والطَّرف الثَّاين  دا َّ معيناً وقد قبل عرض اجلاعل، فهي عند ذلك ) العامل(معلوماً وحمد

 .تكون إجارة ملزمة
ُعالة  ز عقد   اجل ِّ َّتي  جتو َّة، ال م عىل آراء مجهور املذاهب الفقهي ِّ د املتقد َّ تضمن الرس

َّة، واحلنابلة، و افعي َّ َّة، والش ة؛ املالكي َّ َّةوهم األكثري يعة، وبعضاً من فقهاء احلنفي ِّ أما . الش
                                                        

ابق، ص   ١ َّ ار . ود ٨املرجع الس َّ ير، الغرر وأثره يف العقود الفقه اإلسالمي، الد َّ د األمني الرض َّ ديق حمم َّ الص
َّة للكتب، اخلرطوم، ودار اجليل، بريوت، ط   وداني ُّ ، ونشري إىل هذا املرجع يف ٤٩٣ص  .م١٩٩٠، ٢الس

ير، الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي.د ـالعزو الالحق ب َّ  .الرض
ُعالة واالستصناع، ص.د ٢  . ٩: شوقي دنيا، اجل

ابوين، فق ٣ َّ د عىل الص َّ   .١٠٩: ، صتاملعامال هحمم
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ُعالة ما هي إالَّ إجارة؛  ذين قالوا بعدم جوازها وهم األحناف، فقد رأوا أنَّ اجل َّ ال
ُعالة؛ أصبحت عندهم غري جائزة؛ فهي  وبتطبيق أحكام اإلجارة عىل طبيعة عقد اجل

ِّ العامل ني ُ َّ العامل، وتارة فاسدة إن ع عني ُ  .الحتامل إمتام العمل تارة باطلة إن مل ي
ذين  َّ َّة ال ذين رأوا بجوازها، ويلحق باألحناف الظَّاهري َّ ويستثنى منهم بعض علامئهم ال

ا مواعدة وليست عقدإقالوا  َّ  .اً هن
َّة؛  نَّ رأى مجهور الفقهاء هو األصوب إوواضح من رشحنا هلذه اآلراء الفقهي

َّة من القرآن الكري ُعم بنصوص رشعي م بيان ألنَّ موقفهم د َّ رة كام تقد َّ نة املطه َّ م والس
 .ذلك

 
َّالث  املطلب الث
عالة ُ  رشوط اجل

ُعالة ما ييل ١يشرتط  :إلمتام عقد اجل
َّة .١ َّة واحلنابلة ال: األهلي افعي َّ َّ أن يكون اجلاعل                                  فعند الش بد

ا ، عاقالً، رشيدً ب .بالغاً َّ ا . ي واملجنونوبالتَّايل فهم يستبعدون الص َّ أم
ا التَّكليف فهو  َّ ز، وأم ِّ بي املُمي َّ َّة فتصح عندهم من الص َّة واحلنفي املالكي

ز. رشط الزم ِّ بي املُمي َّ عالة الص ُ ُّ عندهم ج  .وهبذا تصح

                                                        
حييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ص . د.أ ١ ُّ  ١٤٠ن وآخرون، الفقه املنهجي، ص اخل. ، د ٥/٣٨٦٤وهبة الز

ُعالة  واالستضاع، ص . وما بعدها ، د  .وما بعدها ١٢شوقي دنيا، اجل
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، فإذا ما أفىض إىل نزاع بسبب اجلهالة لزم أجر  .٢ ُعل معلوماً أن يكون اجل
ُ . املثل إذا قام العامل بالعمل ُعالة وإن كان اجل عل جمهوالً فسد عقد اجل

وض ِ مثال ذلك من قال من وجد سياريت فله ثوب، أو نحو . جلهالة الع
ُعل أي األجر حراماً كاخلمر لنجاستها، أو . ذلك وال جيوز أن يكون اجل

ا لعدم القدرة عىل تسليم املغصوب ً ُعالة إذا جعل . مغصوب ُّ اجل وتصح
 َّ َّاً وإن ُالً لعمل ليس له شخصي َّ عىل : ام لغريه، كقولكاجلاعل جع من رد

َّ ألف جنيه فإذا أنجز العامل العمل املطلوب؛ وجب . أمحد ضالته له عيل
ُعل وليس عىل املالك  .عىل اجلاعل اجل

ه يلزم وصفه، وإالَّ كان  ١\٢ َّ ً غري أن ُعل ماالً منتقدا جيوز أن يكون اجل
ُعل بعضاً من املال . للعامل أجر املثل ائع، و جيوز أن يكون اجل َّ الض

ً من اإلنتاج مثل  ُعل جزءا كام جيوز لدى بعض الفقهاء أن يكون اجل
أي نقله عن . من حصد يل حقيل هذا فله نصفه: قولك َّ وهذا الر

اإلمام مالك؛ اإلمام سحنون وهو أحد فقهاء املذهب املالكي يف 
هري  َّ نة الكربى "كتابه الش َّ  ١."املدو

                                                        
وما بعدها، ونشري  ٣/٤٣٠تاريخ، صاإلمام  سحنون بن سعيد التَّنوخي، املدونة الكربى، دار الفكر، دون ١

  .اإلمام سحنون، املدونة الكربىـ إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ب
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ُعل ٢\٢ ق بتعجيل اجل َّ ه إذا اشرتط ذلك إريى الفقهاء ف أما فيام يتعل َّ ن
ه مجع بني عقدين جعالة وسلف، وهو ممنوع َّ ؛ ألن ُّ ه . فال يصح َّ غري أن

ويف ذلك يقول اإلمام القريواين يف كتابه . جيوز التَّعجيل بغري رشط
باين( َّ ذي نقله لنا د) كفاية الطَّالب الر َّ من  ": شوقي أمحد دنيا. ال

وط  أالَّ ينقد  ِّ فعأي ي(الرش َّ ُّ العمل ) عجل الد برشط، إذ قد ال يتم
عالً، وتارةً سلفاً  ُ وجيوز النَّقد بغري رشط إذ ال .  فيكون تارةً  ج

وعموما فإنَّ األصل أن حيصل العامل عىل األجر، أو . ١"حمذور فيه
ُعل عند   .نجاز العملإاجل

ُ  ،أن يكون العمل، أو املنفعة معلومة حقيقة .٣ ً، فال جتوز اجل عالة مباحة رشعا
ر  ُّ حرة؛ لتعذ َّ خص، وال عىل إبطال سحر الس َّ ِّ من الش ن ِ عىل إخراج اجل

ُعالة فيام هو . معرفة النَّتيجة والقاعدة يف . حمرم نفعهكذلك ال جتوز اجل
ض عليه يف اإلجارة، جاز أخذ إ"ذلك؛ هي َ و ِ نَّ كل ما جاز أخذ الع

ض عليه  َ و ِ ُعالة، وما ال جيوز أخذ الع ض عليه يف اجل َ و ِ يف اإلجارة، ال الع
ُعل عليه، لقوله تعاىل ْ عَ : (جيوز أخذ اجل اونُوا َ ع الَ تَ َ ِ و ان َ و دْ ُ ع ْ ال َ مِ و ْ ث ِ َ اإل  ")ىل

َّة ُعل كحفر اآلبار يف  ": وهي ،وهناك إضافة للاملكي ُّ ما جاز فيه اجل كُل
ُّ ما جازت فيه  فالة، جازت فيه اإلجارة، وليس العكس، فليس كُل

                                                        
ُعالة واالست. د ١  .١٣اع، ص صنشوقي دنيا، اجل
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ُعل وال يأخذ  .بلإمثال ذلك بيع سلع من ثياب و. "اإلجارة، جاز فيه اجل
دة  ِّ لع بمنزلة عقود متعد ِّ د الس ُعل إالَّ عىل بيع اجلميع ألنَّ تعدُّ العامل اجل

ُعل يف كل سلعة بانتهاء عملها وما شابه ذلك ُّ اجل ُّ ". يستحق وهنا تصح
، من ناحية املحل واملعقود عليه ُّ ُعالة، فاإلجارة أعم . اإلجارة دون اجل

 َّ ُعالة فيام ذكروالس ُعالة تكون فيام ال حيصل : بب يف عدم صحة اجل أنَّ اجل
للجاعل نفع إالَّ بتامم العمل، وهذه األمور يبقى فيها للجاعل منفعة إذا مل 

َّ العامل العمل  ."يتم

ُعالة .٤ َّة ال يشرتط حتديد األجل: حتديد أجل اجل بينام يرى . عند املالكي
ُّ عندهم  همبعض ة والعملعكس ذلك؛ إذ يصح َّ  .اجلمع بني تقدير املد

عل معني لقاء : اجلاعل .٥ ُ ذي أفصح عن التزامه بج َّ نجاز إوهو املعطي ال
، أو جمهول َّ ُعالة ويشرتط يف اجلاعل . عمل معني ودون اجلاعل ال تقوم اجل

، أو  َّاً َّة، وجيوز أن يكون اجلاعل شخصاً طبيعي أن يكون كامل األهلي
اً  َّ  .اعتباري

خص املجتعل أي اآلخذ وهو العاملوهو ا: املجعول .٦ َّ كون وجيوز أن ي. لش
، أو مشرتكاً  عامالً ) أي العامل(املجعول  ، أو مبهامً َّناً وبحسبان أنَّ . معي

كن األسايس لعقد ا ُّ ُعل هو الر ذي التزم باجل َّ ُعالة، فإنَّ للعامل اجلاعل ال جل
َّ و ،دور مهم ا  تتوق َّ ُعالة؛ ألهن ف عىل إنجاز دونه ال تكتمل صورة عقد اجل



٦٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ية العامل، أو  ِّ ُعل؛ وهنا يتَّضح لنا أمه َّ أخذ اجل م َ العامل للعمل ومن ث
 .املجعول

يغة .٧ ِّ يغة حتتوى عىل اإلجياب والقبول بني الطَّرفني : الص ِّ معلوم لنا أنَّ الص
ُعالة يلزم فقط اإلجياب من  ه يف عقد اجل َّ وذلك لكافة العقود؛ غري أن

ُول م ب َ  .ن العاملاجلاعل وال يلزم الق
 

ابع َّ  املطلب الر
عالة ُ  النِّزاع يف اجل

وط ولكنَّها  ُّ يد من الرش ِّ ة تتضمن العد َّ إنَّ العقود يف الفقه اإلسالمي بصفة عام
يات وليس  َّ تتفق يف األحكام العامة لنظرية العقد، وهذا االتفاق يكون من حيث املسم

تي قد ختتلف من عقد آل َّ يات ال َّ  .خر بحسب طبيعة العقدالتَّفاصيل لتلك املسم
ة يف نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي هو موضوع  َّ ومن بني هذه األحكام العام

ُعالة إذا حدث بني اجلاعل واملجعول . النِّزاع بني طريف العقد ا النِّزاع يف صيغة اجل َّ أي (أم
ه الطَّرف األسايس، إذ األصل عدم١بقول اجلاعل منه فيعتد) العاطي واآلخذ َّ  ؛ ألن

امن، إالَّ يف حالة إبراز العامل لبينة دامغة َّ  .الض
 

                                                        
 .١٤٣اخلن وآخرون، الفقه املنهجي، ص . د  ١
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 املطلب اخلامس
عالة وا ُ  ١إلجارةمقارنة بني اجل

ز كل  نعقدفيام ييل          ِّ مي ُ ُعالة واإلجارة هبدف الوصول إىل ما ي مقارنة بني صيغتي اجل
قاً للنِّقاط التَّالية ،وإلجالء التَّشابه بينهام ،صيغة عن األخرى فْ َ  : وذلك و

ً، أو جمهوالً  .١ ُعالة عقد بني طرفني يمكن أن يكون فيه الطَّرف الثَّاين معينا اجل
ُعالة باإلجياب بينام اإلجارة عقد بني طرفني يلزم أن . لذا يكتفى يف عقد اجل

ُعالة  .يكون طريف العقد معينني ال أحدمها، كام يف اجل

ُعالة عقد غري الزم،  .٢  .عقد الزمعىل العكس من ذلك فعقد اإلجارة واجل

ُعالة يف األصل حيصل عليه العامل عند إمتام عمله، ولو   .٣ األجر يف اجل
ُعالة بينام األجر يف اإلجارة جيوز أن حيصل عليه . اشرتط تعجيله فسدت اجل

ماً  َّ  .مقد

، أو جمهول، بينام ال جتوز اإلجارة إالَّ عىل  .٤ َّ جتوز اجلعالة عىل عمل معني
 َّ  .عمل معني

ُعالة أن .٥  .يكون اجلاعل غري املالك، بينام ال جيوز ذلك يف اإلجارة جيوز يف اجل

                                                        
حيىل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ص .د.أ ١ ُّ ُعالة واالستصناع، ص . د ٥/٣٨٦٤وهبة الز . د ١٦شوقي دنيا، اجل

 .١٤٤اخلن وآخرون الفقه املنهجي، ص 



٦٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ُعالة واإلجارة .٦ ُعالة حيتمل " :قال اإلمام أمحد فيام يف التَّفرقة بني اجل إنَّ اجل
ُعالة عقد  ة بخالف اإلجارة، كام أنَّ اجل َّ فيها الغرر وجتوز جهالة العمل واملد

خول فيها مع الغرر رضر بخالف ا عقد  جائز فال يلزمه بالدُّ َّ اإلجارة فإهن
 .١"الزم فإذا دخل فيها مع الغرر لزمه ذلك

غم من  ُّ ُعالة عقد قائم بذاته وال عالقة له باإلجارة عىل الر ختاماً نقول إنَّ اجل
به بينهام َّ ة. توافر عنارص الش َّ ه لكل منهام أحكامه اخلاص َّ ويف ذلك يقول اإلمام ابن . بيد أن

ُعالة أصل يف ذاهتا ": رشد ال تقاس عىل اإلجارة وال تقاس اإلجارة عليها، وإن اجل
 .٢"أخذت شبها منها

ُعالة حسب طبيعة عقدها؛ فهي تشبه حلد كبري عقد  َّ لنا هو أنَّ اجل ذي تبني َّ وال
َّة الغرر يف كل وبالتَّايل  فهي العقد املناسب لألخذ به هبدف . التَّأمني؛ للجهالة، وعل
َّة . ض التَّأمينيحصول املسامهني عىل حصة من الفائ ولكننا نقف عند نقطة عدم معلومي

ُعل، أي األجر  .اجل
ذي  َّ ا ألحد فقهاء املسلمني وهو اإلمام مالك ال ً َّنا أن هناك رأي كام سلف أن بي

اإلمام مالك هذا قال به  يو أحد فقهاء املذهب املالكي، ورأنقله اإلمام سحنون؛ وه

                                                        
د بن عبداهللا بن قدامة ١ َّ د بن حمم َّ ة، أيب حمم َّ َّات األزهري ، املغني، مكتبة النَّدوة اجلديدة، بريوت، ومكتبة الكلي

ابن  ـ، ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ب٥٤٢٧مسألة رقم ، ٦/٣٧٨م، ص ١٩٨٩، ٣القاهرة، ط 
 .قدامة، املغني

د، بداية املجتهد وهناية املقتصد، دار الفكر، دون ٢ ّ  .٢/١٧٨، ص تاريخ ابن رشد احلفي
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أن  ١حزم األندليس؛ وجيوز عند هؤالء األئمةأيضاً اإلمام أمحد بن حنبل واإلمام ابن 
ً أو شائعاً  ى َّ ً مسم ً من اإلنتاج؛ سواء أكان هذا األجر جزءا ُعل، أو األجر؛ جزءا يكون اجل

واحلصاد هنا غري معروف  "من حصد يل حقيل هذا فله نصفه": من اإلنتاج كقولك
ُعل َّة؛ بمعنى أنَّ هناك جهالة يف معرفة مقدار اجل . سعر بيعه جمهول ، كام أنَّ القدر والكمي

ذي  إذن يوجد جهل تام َّ ُعل ال ٌ يف مقدار اجل ٌ تام ً عليه، حيصل جهل َّة اإلنتاج وبناء يف كمي
د  ِّ د ُ أيضاً هناك آراء لفقهاء آخرين؛ ترى بجواز حتديد %). ٥٠(أي  "بالنِّصف"ح

تج من العمل واإلجارة والوكالة مما ين .٢األجرة يف عقد اإلجارة والوكالة بنسبة مئوية
ذي يقوم به األجري، أو الوكيلا َّ  .ويالحظ هنا وجود اجلهالة يف أجرة اإلجارة والوكالة ل

 
َّالث  املبحث الث

 رشوط املعيار املقرتح ملشاركة املسامهني
موذج املحاسبي لتطبيقه عالة والنَّ ُ قاً لصيغة اجل فْ َ  يف الفائض التَّأميني و

                                                        
 .٦/٨٢وما بعدها، وابن قدامة ، املغنى ص  ٣/٤٣٠اإلمام  سحنون، املدونة الكربى، ص ١
َّة عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق  ٢ عي َّ أمحد بن عبداهللا القاري، كتاب جملة األحكام الرش

د إبراهيم أمحد عىل، هتامة ط. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليامن ود.د ّ ابن  وفتاوى. ٢٤٦،ص ١٩٨، ١حمم
وابن قدامة، ، ٣/٤٣٠واإلمام سحنون، املدونة الكربى ص وما بعدها ،  ١١٢و ٣٠/٦٧تيمية، ص 
دة، بريوت، ٦/٨٢املغني، ص  ّ د عىل بن أمحد سعيد بن حزم األندليس، املحيل، دار اآلفاق اجلدي َّ ، أيب حمم

 .١٩٩و ٨/١٩٨، ص تاريخدون



٧٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

لة أسهم رأس املال يف الفائض التَّأميني؛ إنَّ مقرتح مشاركة املسامهني أي مح
ُكله؛ ال َّ  حتَّى يكون ناجحاً ويؤيت أ ُّ بموجبها املشاركة فيه بد من وضع رشوط تتم

َّة دد نقرتح . الفعلي َّ وط التَّايلويف هذا الص ُّ َّة  الرش ا املثالي َّ طور وال أقطع بأهن ُّ ذكرها هلذه الس
 َّ ا العملي َّ توضيح الفكرة فقط وهذا يعني أنَّ من أراد أن ؛ ولكني قصدت هبا ١ةوال بأهن

ُعالة يمكن أن  يأخذ بفكرة مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني وفقاً لصيغة اجل
ه يستفيد منها سواء بأخذها كلها، أو بعضها، أو أن يضع رشوطاً أخر َّ ى باعتبار أن

ي الغرض بالنِّسبة ل رييسيضع املعا ِّ تي يراها مناسبة وتؤد َّ  .هال
 

ل َّ  املطلب األو
 رشوط املعيار املقرتح

وط التَّالية للمعيار املقرتح عىل أمل أن تكون هي       ُّ لتطبيق هذا املقرتح فإنَّنا نقرتح الرش
سيام إنَّ مقرتح  ال - كام أسلفنا –حيتمل التَّعديل  يما نقرتحه رأفإن وعىل كل . املناسبة

ُعالة هو مقرتح جديد يطرح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و فقا لصيغة اجل
بينه ،ألول مرة ُ ّذي سأ أما . حيث مل أطلع ومل أسمع بأنَّ أحدا قال به عىل النَّحو ال

وط فهي ُّ  :الرش

                                                        
سخة األوىل  ١ َّ "كانت الصياغة يف النُّ هال أدعي أهن َّ ا عملي َّ َّة وال أهن  ."ا مثالي



 ٧١  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

ص للمسامهني من الفائض عىل شكل سهم من   .أ  َّ ص ُ تي خت َّ أن تكون احلصة ال
صات واالحت َّ َّات الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع بعد خصم املخص ياطي

كاة َّ ص الز َّ َّة وخمص  .الفنِّي

ة ثالثة أعشار وثلث العرش  .ب  َّ َّ تتجاوز نسبة احلص  .أال

صة من الفائض للمسامهني بواسطة مراقب التَّأمني  .ج  َّ د النِّسبة املخص َّ د ُ  .أن حت

تي هلا   .د  َّ َّة ال َّة بواسطة هياكلها اإلداري قابة عىل التَّأمني النِّسبة املعني َّ د هيئة الر ِّ حتد
قابة عىل التَّأمني من مراقبة أداء رشكات التَّأمني سواء دو َّ ر يف متكني هيئة الر

 :يه اهلياكل منفردة، أم جمتمعة، وهأكانت هذ

َّة .١ عي َّ قابة الرش َّ  .اهليئة العليا للر

قابة عىل التَّأمني .٢ َّ  .جملس إدارة هيئة الر

قابة عىل التَّأمني .٣ َّ َّة هليئة الر  .اإلدارة التَّنفيذي

و  .ه  ُّ تي عىل ضوئها يصبح املسامهون أهالً الستحقاق نسبة من الرش َّ ط ال
 :الفائض نقرتح أن تشمل وال تنحرص يف اآليت

قابة عىل  .١ َّ ده هيئة الر ِّ د ُ ذي حت َّ َّة يف املوعد ال قفل احلسابات اخلتامي
 .التَّأمني أو قبله

َّة وفق ما .٢ ق باملالءة املالي َّ َّة فيام يتعل كة املالي َّ ده  اتساق بيانات الرش ِّ د ُ حت
قابة عىل التَّأمني َّ  .هيئة الر



٧٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

دها  .٣ ِّ د ُ َّتي حت كة مع النِّسبة ال َّ َّة الرش اتساق النِّسبة القصوى ملديوني
َّة مشرتكي التَّأمني قابة عىل التَّأمني ملديوني َّ  .هيئة الر

ده هيئة  .٤ ِّ نيا لتحصيل أقساط التَّأمني مع ما حتد اتساق النِّسبة الدُّ
قابة عىل التَّأم َّ ددالر َّ  .ني من نسب يف هذا الص

قة بالتَّأمني اإلسالمي .٥ ِّ َّة املتعل ِّري اإلسالمي  .االلتزام باملعاي

ِّقة بالتَّأمني اإلسالمي  .٦ َّة املتعل ِّري املحاسبي  .االلتزام باملعاي

االلتزام بالقوانني واللوائح والقرارات املنظِّمة لصناعة التَّأمني  .٧
ق َّ تي تصدرها هيئة الر َّ ابة عىل التَّأمني، أو أي جهة اإلسالمي ال

ة أو بصناعة  َّ كة بصفة خاص َّ َّة أخرى يتصل نشاطها بالرش رسمي
ة َّ  .التَّأمني بصفة عام

َّة  .٨ اً واجلمعي َّ االلتزام بعقد اجتامعات هيئة املشرتكني سنوي
َّة  .العمومي

 .االلتزام بمشاركة املشرتكني يف جملس اإلدارة .٩

١٠.  ٍّ كة وأي َّ من املشرتكني يف سداد مطالبة عدم وجود نزاع بني الرش
داد َّ  .سليمة وصحيحة ومستحقة الس

عدم وجود شكوى من التَّأخري يف سداد مطالبة مستوفية  .١١
وط ُّ  .الرش



 ٧٣  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

ده هيئة  .١٢ ِّ ذي حتُد َّ مني ال َّ حيحة يف املدى الز َّ تسديد املطالبة الص
قابة عىل التَّأمني َّ  .الر

١٣.  َّ َّة لألعامل اآلتي عي َّ قابة الرش َّ  :  .  ةاعتامد هيئة الر

َّة - أ                  .احلسابات اخلتامي

 .عقود التَّكافل، ووثائق التَّأمني - ب
َّات إعادة التَّكافل وإعادة التَّأمني بكل  - ج اتفاقي

 .أنامطها وصورها املعروفة
َّة وعقودها -د  َّات االستثامري  .العملي

قابة عىل التَّأمني عرب .١٤ َّ يصها صح ختممثلها النِّسبة املقرت تطرح هيئة الر
إلجازهتا من قبلهم  ١من الفائض التَّأميني عىل هيئة املشرتكني

                                                        
ودان ومقننة بموجب النَّظم  ١ َّ هيئة املشرتكني هي شخصية اعتبارية جمودة يف جتربة التَّأمني اإلسالمي يف الس

َّة لرشكات التَّأمني َّة لرشكات التَّأمني . األساسي قابة عىل التَّأمني العتامد احلسابات اخلتامي َّ وتشرتط هيئة الر
 َّ قابة عىل التَّأمني وأن جتيز هيئة اإلسالمي َّ نوي هليئة املرشكني وبحضور ممثل عن هيئة الر َّ ة عقد االجتامع الس

ة َّ نوي لإلدارة التَّنفيذي َّ َّة وتقرير األداء الس وفوق ذلك موافقتها عىل توزيع  ،املشرتكني احلسابات اخلتامي
ة َّ وهلا احلق يف تعديل مقرتح التَّوزيع وترشيح من يمثلها  الفائض التَّأميني وفقا ملا تقرتحه اإلدارة التَّنفيذي

ة َّ َّة وكذلك رفع التَّوصيات للهياكل اإلدارية لرشكة التَّأمني اإلسالمي ة العمومي َّ . يف جملس اإلدارة واجلمعي
 :من النِّظام األسايس لرشكة التَّأمني اإلسالمية اخلرطوم حيث جاء ٢٤، و٢١، ٢٠نظر املواد رقم ا
نة عن ألف جنيه، تتكون " َّ تي دفعها كل منهم خالل الس َّ ذين ال تقل أقساط التَّأمني ال َّ هيئة من املشرتكني ال

كة والتَّقرير "، "أو ما يعادل ذلك بأي عملة أخرى َّ ُعرض عىل هيئة املشرتكني احلساب اخلتامي للرش ي



٧٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

نة  َّ وذلك بتالوهتا عىل احلارضين الجتامع هيئة املشرتكني عن الس
َّة قابة عىل التَّأمني  ،املعني َّ تي وضعتها هيئة الر َّ وتوضيح الرشوط ال

ق، أو ملنح املسامهني نسبة من الفائض التَّأميني ولتقييم مدى اتفا
ِّري املوضوعة بواسطة هيئة  َّة مع املعاي إخفاق رشكة التَّأمني املعني
َّتي ينبغي أالَّ  ق بمنح النِّسبة املذكورة ال َّ قابة عىل التَّأمني فيام يتعل َّ الر
قابة عىل التَّأمني َّ  .تتجاوز النِّسبة القصوى املحددة بواسطة هيئة الر

رش، أو أي نسبة ثالثة أعشار وثلث الع: هي وفق مقرتحناو
قابة عىل التَّأمني َّ  .قصوى أخرى حتددها هيئة الر

َّة بحدٍّ أدنى  .١٥ نة املعني َّ سداد االلتزامات ملعيدي التَّأمني عن الس
بع الثَّالث ُّ  .الر

ولة مثال ذلك  .١٦ َّ َّة يف الد سمي َّ لطات الر َّ سداد االلتزامات جتاه الس
ائب ورسوم اإلرشاف وأي رسوم، أو عوائد أخرى َّ  .الرض

َّة .١٧ نة املعني َّ كاة  للس َّ  .سداد االلتزامات املستحقة عن الز
 .سداد مستحقات العاملني .١٨

                                                                                                                                             
َّة ال نوي ملجلس اإلدارة قبل مدة ال تقل عن شهر من اجتامع اجلمعي َّ ةالس َّ يتكون جملس اإلدارة "و"عمومي

ً منهم عىل األقل ممثالً للمشرتكني واجلدير  ."من عدد ال يزيد عن سبعة أشخاص عىل أن يكون واحدا
ودان ُّ كر أنَّ النِّظام األسايس لرشكة التَّأمني اإلسالمية أخذت به كل رشكات التَّأمني يف الس ِّ   .بالذ
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كة من أي جهة بام يف ذلك  .١٩ َّ عدم وجود شكوى ضد الرش
مت لدى أي مستوى من  ِّ كوى قد َّ العاملني، وأن تكون هذه الش
مستويات التَّظلم برشط أن يكون هذا التَّظلم سليامً وصحيحاً 

اكيوبالفعل قد كسب َّ  .                 ه الش
ق باألعامل  .٢٠ َّ كة يتعل َّ َّة للرش عدم إثبات أي فساد عىل اإلدارة التَّنفيذي

َّة  وهو يشمل االكتتاب واملطالبات وإعادة التَّأمني (الفنِّي
ة) والتَّسويق َّ ة واإلداري َّ َّة واالستثامري  .واملالي

، أو عدم إثبات أي حالة من حاالت االعرتاض، أو املعاكسة .٢١
قابة عىل التَّأمني  َّ التلكؤ أو اإلبطاء، أو اإلخفاء ملا تطلبه هيئة الر

رة مكتوبة، أو عرب  سواء أكان هذا الطَّلب عرب خطاب، أو مذكِّ
قابة عىل  ومندوب أ َّ مناديب، أو ممثِّل أو ممثِّلني عن هيئة الر

 .التَّأمني
ٍّ من املسامهني، أو ذوهيم باملوارد املا .٢٢ كة بام عدم انتفاع أي َّ َّة للرش لي

َّة للمساهم املعني، ويستثنى من ذلك  خصي َّ ق املصلحة الش ِّ حيق
فْق اإلطار املتاح لكافة اجلمهور باستثناء  َ ُّ و تي تتم َّ احلاالت ال

ربعات  .التَّ



٧٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

كة فيام  .٢٣ َّ َّة للرش َّات املالي عدم انتفاع املسامهني، أو ذوهيم باإلمكاني
ق بتمويل أعامهلم املختلفة َّ  .يتعل

َّ ع .٢٤ كة من دم انتفاع املسامهني، أو ذوهيم باإلمكانيات اإلداري َّ ة للرش
َّ هذا التَّوظيف  ،أو توظيف ذوهيم استغالل ألصوهلا إال إذا تم

ً عليه إذا ثبتت كفاءة  ،بموجب منافسة حرة مع اآلخرين وبناء
ٍ جيري  خص املعني عىل غريه من املتنافسني؛ فحينئذ َّ وتفوق الش

 .توظيفه
نوي امل بمسالوفاء الك .٢٥ َّ خيص الس َّ دها تحقات جتديد الرت ِّ د ُ تي حت َّ ال

قابة عىل التَّأمني َّ  .هيئة الر
تي  .٢٦ َّ قابة عىل التَّأمني بالتَّقارير والبيانات ال َّ ِّ هيئة الر االلتزام بمد

قابة عىل التَّأمني يف مواعيدها َّ  .تطلبها هيئة الر
َّة وا .٢٧ ف يف بنود املرصوفات العمومي َّ َّة عدم جتاوز الرص إلداري

ن  َّ ل املؤم ُّ قابة عىل التَّأمني يف حالة حتم َّ دها هيئة الر ِّ د ُ تي حت َّ للنَّسبة ال
ة، أو عدم جتاوز نسبة أجرة الوكالة  َّ هلم للمرصوفات اإلداري

 .املعلنة
وضوح فصل أموال محلة األسهم عن أموال محلة وثائق وعقود  .٢٨

اً وفعلياً  َّ  .من حيث الوجودالتَّأمني فصالً بيناً وواضحاً دفرتي
َّاً  .٢٩ َّاً وعاملي كة حملي َّ د للرش ِّ  .االنتشار املتجد
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ق بالتَّأمني واألنشطة املسامهة اإل .٣٠ َّ كة فيام يتعل َّ زة للرش ِّ َّة املتمي جيابي
لة ِّ  :مثال ذلك .ذات الص

كة  ارض  . أ ِّ وإشادهتم  ئهاوأدااملشرتكني عن خدمات الرش
ضواإلفصاح عن  ،بذلك ِّ  .بةواإلشادة هبا كتاا هذا الر

َّة جديدة يف سوق التَّأمني  . ب كة ألنامط تأميني َّ  .ابتكار الرش

َّة امتنعت عنها  . ج كة ألنشطة تأميني َّ رشكات  ولوج الرش
َّة  كة املتطلبات الفنِّي َّ التَّأمني برشط أن تتوافر للرش
ي والتَّأمني  ِّ ح َّ َّالزمة ملثل هذا الولوج؛ كالتَّأمني الص ال

يايض و ِّ راعي والتَّكافل الر ِّ  .التَّأمني األصغرالز

كة لقطاعات وفئات من املجتمع . د َّ شمول خدمات الرش
ا مل جتد لذلك سبيالً، أو  َّ حتتاج خلدمات التَّأمني غري أهن

ا جاهلة هبا َّ  .ألهن
َّة . ـه كة فيام يتعلق بعملي َّ اإلسهام الواضح من قبل الرش

َّة ِّ الوعي والثَّقافة التَّأميني  .نرش وبث
كة . و َّ َّة حصول الرش َّة، أو عاملي عىل شهادات وجوائز حملي

َّة  من معرتف هبا ول واملؤسسات العاملي ولة، وكذا الدُّ َّ الد
َّة َّة أو املهني  .العلمي



٧٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 املطلب الثَّاين
عل ُ َّنموذج املحاسبي حلساب اجل  ال

ل، أو رشوط املعيار اسنقرتح تطبيق رشوط املعيار ال َّ بق ذكرها يف املطلب األو
تي قد يراها َّ ُّ منحه للمسامهني من  ال ذي سيتم َّ ُعل ال ون مناسبة حلساب اجل ُّ املختص

قاً لآليت فْ َ َّ تطبيقها و وط نقرتح أن يتم َّ  :الفائض التَّأميني  وكيفام تكون الرش
كأن يكون  ،حتديد صيغة مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني بحدٍّ أعىل: أوالً 

 .ثالثة أعشار وثلث العرش
عطى: ثانياً  ُ وط  "نمرة"كل رشط درجة، أو  ي ُّ َّ ذلك بمساواة مجيع الرش سواء تم

ل من  َّ هذا املبحث، وهى املقرتحة حسب ما ورد بياهنا يف املطلب األو
ً، أ عطى رشطٌ درجة أقل من  وثالثون رشطا ُ باملفاضلة بينها، بمعنى أن ي

عطى رشطٌ درجة  ُ ذي يأاآلخر، أو أن ي َّ ط ال َّ كون كرب من غريه، السيام الرش
ط رقم  َّ َّة، كالرش ية أكثر )٣٠(له رشوط فرعي ِّ ط له أمه َّ ، أو أن يكون الرش

 .من غريه
وط  أن يبلغ: ثالثاً  ُّ رجات القصوى للرش َّ  درجة، نيثالث) ٣٠(جمموع النِّمر، أو الد

سب جمموع  .مائة درجة) ١٠٠( درجة، أو نيمخس) ٥٠(أو  ُ وباملقابل حي
تي حتصل عليها املس َّ رجات ال َّ تي الد َّ رجات ال َّ امهون، وربام يكون إمجايل الد

 ٍ رجة القصوى كأن تكون حتصل عليها املسامهون مساو َّ ، أو أقل من الد
 ... وهكذا)  ١٠٠من ٧٠(، أو )٥٠من ٤٠(، أو )٣٠من  ٢٥(
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نة : رابعاً  َّ تي حققها أداء املسامهني يف الس َّ رجات ال َّ َّ التَّوصل إليه من جمموع الد ما تم
َّة  قاً سياملعني فْ َ ة املسامهني يف الفائض التَّأميني و َّ تخدم يف حساب حص

 :للمعادلة التَّالية
ُعل  َّتي(اجل رجات ال َّ ة املسامهني         الفائض التَّأميني املحقق         جمموع الد َّ  أي حص

دة فعالً  )            =  يف الفائض التَّأميني َّ  مهون     حتصل عليها املسا×   وفقاً لألقساط املسد
رجة القصوى                                                                                                                 َّ  الد

موز تكون املعادلة عىل النَّحو التَّايل ِّ  :        وبالر
 ن)/د(مج × ) ف(مج= ص  

 :حيث تعنى
ة املسامهني يف الفائض ا: ص َّ  . لتَّأمينيحص

دة فعالً : تعني) ف(مج    َّ  . جمموع الفائض التَّأميني وفقاً لألقساط املسد
تي حتصل عليها املسامهون: تعني) د(مج     َّ رجات ال َّ  . جمموع الد

ة املسامهني يف الفائض التَّأميني : تعني) ن(   َّ َّة حلص رجة القصوى، أو اإلمجالي َّ الد
دها مراقب التَّأ ِّ د ُ تي حي َّ  .خالفه وأثالثة أعشار، وثلث العرش بمني ال
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 :مثال توضيحي
َّة للتَّأمني  كة األهلي َّ َّة املراجعة للرش استخرجت البيانات التَّالية من احلسابات اخلتامي
ة املسامهني يف الفائض التَّأميني علامً بأنَّ  َّ اإلسالمي واملطلوب حساب حص

رجة القصوى  َّ  .درجة) ١٠٠(الد
 جنيه ٥٠٠،٠٠٠) = ف(مج
 درجة ٨٥٫٧= د       

 درجة  ١٠٠= ن           
 

 احلل
 ن/مج د× ) ف(مج= ص 

v  جنيه٤٢٨،٥٠٠) = ٨٥٫٧/١٠٠(× ٥٠٠،٠٠= ص 

ة املسامهني يف الفائض التَّأميني وفقاً للمعادلة املذكورة يف : خامساً  َّ ُّ حساب حص يتم
قابة عىل التَّأمني  )رابعاً ( َّ هولة ون بحيث يكأعاله، بواسطة هيئة الر ُّ من الس

َّاً  قاً لنظام اإلكسل، وبالتَّايل يمكن عملي فْ َ بمكان برجمتها يف احلاسب اآليل و
ة) املعايري(إدخال درجات البيانات  َّ َّة  ،للوصول إىل احلص ُّ هذه العملي وتتم

ويعات ُّ اعة أو الس َّ ً ال يتجاوز الس  . يف زمن قصري جدا
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ا متكن: سادساً  َّ قابة عىل التَّأمني من الغوص بشكل  فوائد هذه املعادلة أهن َّ هيئة الر
كة ال َّ ة بالرش َّ َّة اخلاص ق  دقيق للغاية يف احلسابات اخلتامي َّ سيام فيام يتعل

ق َّ  .بعنرصي التَّحصيل والفائض التَّأميني املحق
 
 
ابعاملبحث  َّ  الر
 )أصحاب رأس املال(أثر مشاركة املسامهني 

قاً لصيغ  فْ َ عالةيف الفائض التَّأميني و ُ  ة اجل
ة من الفائض التَّأميني حلملة األسهم؛  َّ َّة ختصيص حص إذا تصورنا تطبيق عملي
َّة عىل  أي أصحاب رأس املال؛ فإنَّ تطبيق هذا الطَّرح له العديد من اآلثار االجيابي

َّة، وهذه األطراف هي  :األطراف املعني
 .طرف املسامهني، وهم أصحاب رأس املال -١
 .لة وثائق وعقود التَّأمنيطرف املشرتكني، وهم مح -٢

قابة عىل التَّأمني -٣ َّ َّة، وهى هيئة الر سمي َّ لطة الر ُّ  .طرف الس

٤-  ِّ يل ُ  .الطَّرف القومي، وهو صناعة التَّأمني اإلسالمي عىل املستوى الك
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ل َّ  املطلب األو
 )أصحاب رأس املال(أثرها عىل املسامهني 

َّة من وجهة نظر امل ونرى أنَّ أمهها  ،سامهني عديدةنتوقع أن تكون اآلثار اإلجيابي
 :ما يأيت

حصول املسامهني عىل حافز مادي يعود عليهم بالنَّفع املادي ممَّا يزيد من  .١
 .دوافعهم نحو االستثامر يف ميدان التَّأمني اإلسالمي

تأكيد قناعتهم ومتسكهم باالستمرار واالعتناء بمؤسسة التَّأمني  .٢
 .اإلسالمي

ة من الفيف  .٣ َّ ائض التَّأميني وفق أسس تتَّفق مع أحكام حصوهلم عىل حص
َّة سدٌ لذريعة التَّرصف يف أموال التَّأمني اإلسالمي  يعة اإلسالمي َّ الرش

ل املسامهني َ ب ِ عي للحصول عىل  .بالباطل من ق َّ وهذا يغنيهم عن الس
ة بأعامل التَّأمني بصور، أو بنامذج ال يتوافر فيها املقتىض  َّ األموال اخلاص

عي َّ  .الرش
ة لدى املسامهني يف رشكة هذ .٤ َّ ي إىل وجود دوافع قوي ِّ يص يؤد ِّ ا التَّخص

التَّأمني اإلسالمي وبالتَّايل حيرصون بشدة عىل مراقبة األداء ومتابعة 
َّات، وهذا مفقود يف  لبي َّ َّات ومعاجلة الس جمريات العمل وتعظيم اإلجيابي

ضاً تعزيز هذا فضالً عن أنَّ هذا احلرص سينتج عنه أي .الوضع احلايل
َّ هدف منشود ،عوامل النَّجاح لصناعة التَّأمني اإلسالمي  .وهو ال شك
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ى تطبيق هذا الطَّرح وفق املعايري املقرتحة إلنفاذه كام سلف ذكره، إىل  .٥ ِّ يؤد
كة بصورة سليمة َّ ّ أعامل الرش ألنَّ يف حتقيق هذه  ،متسك املسامهني بأن تتم

المة حتقيق منفعة هلم َّ  .الس

 .تزام بعقد هيئة املشرتكني سنوياً دون إبطاءتأكيد االل .٦

املسامهني عن أهدافهم يف املشاركة يف صناعة التَّأمني اإلسالمي،  ارض .٧
تي  َّ وبالتَّايل قفل باب شكوى املسامهني يف انتفاء عدم وجود املنفعة ال

 .ينادون هبا

 
 املطلب الثَّاين

 )محلة وثائق وعقود التَّأمني(عىل  املشرتكني  هاأثر 
َّة إأيضاً هذا الطَّرف ستتحقق له آثار  غم من أنَّ حصتهم من عىل جيابي ُّ الر

ذي يمنح للمسامهني َّ ولكن مع ذلك فإنَّ هنالك  .الفائض التَّأميني ستقل بالقدر ال
ا س َّ َّات نرى أهن  :من أمهها ما ييل .تحقق بالنِّسبة هلمتإجيابي

َّة   .أ  العائدة إليهم تعزيز تأكيد حصوهلم عىل اخلدمات التَّأميني
بصورة منضبطة وسليمة للغاية بل تأكيد العمل عىل حتقيق ذلك 
وط  ُّ َّ تطبيق مقرتحنا هذا وفق الرش من قبل املسامهني إذا تم

ة من الفائض التَّأميني َّ  .املقرتحة ملنح املسامهني حص
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كة بفعل   .ب  َّ طالعهم ااطمئنان املشرتكني عىل سالمة إدارة الرش
 َّ ُسس ال قاً هلا حيصل املسامهون عىل حصة من وإملامهم باأل فْ َ تي و

قابة عىل  .الفائض التَّأميني َّ ُسس وضعتها هيئة الر وهذه األ
 .ترشف عىل تنفيذها بوصفها جهة حمايدة يوه ،التَّأمني

سيقومون  -  نيأي املشرتك - بام أنَّ محلة وثائق وعقود التَّأمني؛   .ج 
َّة ة املعني َّ من فائض التَّأمني  باملوافقة عىل منح املسامهني احلص

ى  ِّ نوي؛ فإنَّ ذلك يقو َّ العائد هلم خالل اجتامع هيئة املشرتكني الس
كة َّ ن هلم يف إدارة الرش َّ  .من مشاركة املؤم

كة عرب هيئة املشرتكني   .د  َّ َّة مشاركة املشرتكني يف إدارة الرش استمراري
تي سيكون عقدها أمر َّ ، وذلك الرتباط استحقاق اً ميتح اً ال

عل بانعقاد هيئة املشرتكنياملسامهني  ُ  .للج

 
َّالث  املطلب الث

لطة املنظمة لصناعة التَّأمني ُّ  أثرها عىل الس
قابة عىل التَّأمني(  َّ  )هيئة الر

لطة املنظِّمة  ُّ قابة عىل التَّأمني- أما بالنَّسبة للس َّ فستتحقق هلا  - وهي هيئة الر
َّة من وراء مشاركة املسامهني يف الفائ وط انعكاسات إجيابي ُّ ض التَّأميني وفق الرش

 :ونرى أنَّ أمهها ما ييل ،املقرتحة ملنحه هلم
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ليمة .١ َّ  .تنظيم صناعة التَّأمني ورقابته وفق األسس واملعايري الس
ة واملفيدة عن  .٢ َّ االقرتاب بصورة أكرب من املعلومات املهم

م يف أدائها  .مؤسسات التَّأمني اإلسالمي مع زيادة التَّحكُّ
َّات  .٣ التَّحليل والتَّدقيق ومتابعة نشاط رشكات التَّأمني زيادة آلي

تي يمكن أن تكون من  َّ َّة اجلديدة ال اإلسالمي بتبنِّي هذه اآللي
قابة َّ  .أفضل آليات الر

٤.  ِّ يس تنشيط روح احلرص والتَّحايش للمخالفات من قبل مؤس
َّة البة واملشاكل مما  رشكة التَّأمني اإلسالمي َّ يقلل من النَّتائج الس

 َّ تي يعاين منها املشرتكون، وبالتَّايل يرتفع معدل سالمة أداء ال
سات التَّأمني اإلسالمي وهو  َّ من أهداف هيئة ما يعد مؤس

قابة عىل التَّأمني َّ  .الر
ة اال .٥ َّ الة يف تنفيذ مهم َّ بتكار وتبني اآلليات واألساليب الفع

قابة واإلرشاف عىل قطاع التَّأمني َّ  .التَّنظيم والر

سات التَّأمني اإلسالمي  حتقيق أكرب .٦ َّ ل لسالمة أداء مؤس َّ معد
َّ سوق التَّأمني اإلسالمي الوطنِّي م َ  .ومن ث

 
 



٨٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ابع َّ  املطلب الر
 أثرها عىل  صناعة التَّأمني اإلسالمي عىل املستوى القومي

تي حلقت بأطراف صناعة التَّأمني اإلسالمي األخرى َّ  -ي وه ،نتيجة لآلثار ال
ِّ  - بطبيعة احلال  . ل جمموع وحداهتا قطاع التَّأمني عىل املستوى القومي، أو الكيلتُشك

ُعالة وباستخدام  قاً لصيغة اجل فْ َ فإنَّ مقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
َّة  عىل املستوى القومي ي إىل آثار إجيابي ِّ وط املناسبة؛ حتامً سيؤد ُّ ها ما  ،الرش َّ نرى أنَّ أمه

 :ييل
قاً لنظام رشعي تنسجم طبيعته مشاركة محلة    .١ فْ َ ُّ و األسهم يف الفائض التَّأميني تتم

 .مع طبيعة أعامل التَّأمني

تي تضعها اجلهة املنظِّمة لصناعة  .٢ َّ وط ال ُّ ُسس والرش ُّ هذه املشاركة وفق األ تتم
َّة طرحها عىل املشرتكني  َّ عملي تي تتوىل َّ قابة عىل التَّأمني ال َّ التَّأمني، وهي هيئة الر

ح مدىب ِّ َّة حمايدة، منوط هبا أن توض اتفاق، أو خمالفة أداء رشكة  صفتها جهة رقابي
ر منحهم نسبة من الفائض التَّأميني ِّ تي ترب َّ  .التَّأمني للمعايري ال

ُعالة إىل  .٣ قاً لنظام اجل فْ ّ ة األسهم يف الفائض التَّأميني و لَ َ َ َّة مشاركة مح ي عملي ِّ تُؤد
ذي يعتعظيم مبدأ املشاركة يف اإلد َّ قاً  دارة، ال فْ َ تي تؤسس و َّ ً من املبادئ ال واحدا

قاً  فْ َ هلا خدمات التَّأمني اإلسالمي؛ ألنَّ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
وط املقرتحة تتطلب موافقة املشرتكني عليها وإجازهتا اجتامع هيئة  ُّ للرش

َّة نة املعني َّ َّة هذ. املشرتكني عن الس ه يعترب من إا املبدأ حيث ونلحظ هنا أمهي َّ ن
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َّة الواضحة بني التَّأمني اإلسالمي والتَّأمني التَّجاري، كام يؤكد  الفروق املادي
ن هلم(حقيقة مشاركة املشرتكني  ِّ علامً بأنَّ قرار املشاركة يف  ،يف القرار) املؤم

ة َّ  . الفائض التَّأميني يعترب من القرارات املهم
ض .٤ ِّ َّ  يذالانبني، وأحدمها هو الطَّرف املهم من اجل اتوافر عنرص الر َّة يتوىل  عملي

ذي يمثله محلة وثائق وعقود التَّأمني ،يصاملوافقة عىل التَّخص َّ  .وهو الطَّرف ال
ُعالة؛ توافر روح  .٥ قاً لنظام اجل فْ ً ب عىل مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و َّ يرتت

ُسس واألساليب ل كة وأداء واجباهتا التَّجديد واختيار أفضل األ َّ َّة رسالة الرش تأدي
 .واحلصول عىل حقوقها

َّة مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني حظر وانحسار أي طمع،  .٦ ُسفر عن عملي ي
كة يقوم به املسامهون لتحقيق منفعتهم دون  َّ ، أو استغالل ألموال الرش أو تعدٍّ

كة بام ذلك َّ تي سيحصل عليها  علم املشرتكني ورضاهم؛ ألنَّ أداء الرش َّ املنافع ال
ُّ عىل مر قابة عىل  أاملسامهون ستتم َّ قاً لسلطتهم وسلطة جهاز الر فْ َ املشرتكني وو

 .التَّأمني
َّة من الفائض التَّأميني  .٧ ة املعني َّ توافر احلرص من قبل املسامهني للحصول عىل احلص

كة َّ ي بشكل مبارش إىل ممارسة الرش ِّ وط املقرتحة سيؤد ُّ لنشاطها  وفقا للرش
 .التَّأميني بشكل سليم



٨٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ُسس  ويف- ينتج عن حرص املسامهني للحصول عىل الفائض التَّأميني  .٨ إطار األ
وط املقرتحة ُّ ام يشجع عىل اطراد زيادته وجود الفائض التَّأميني نفسه، ك - والرش

ي إىل  سنوياَ  ِّ ة املسامهني  فحسب، بل إنَّ ذلك  يؤد َّ ى إىل زيادة حص ِّ وهذا ال يؤد
ولةزيا َّ ور  ،دة مسامهة قطاع التَّأمني يف النَّاتج القومي للد باإلضافة إىل تعزيز الدُّ

 .االقتصادي للتَّأمني عىل املستوى الكيل
قابة عىل التَّأمني وهيئة  .٩ َّ ل هيئة الر َ ب ِ قابة من ق َّ ذي يأيت بفعل تعزيز الر َّ ليم ال َّ األداء الس

 َّ افعة املشرتكني، ومتابعة محلة األسهم ألداء الرش َّ كة بعد وجود البواعث الد
كة مع تعزيز الكفاءة سهذا الوضع ولذلك  َّ يعمل عىل االرتقاء بخدمات الرش

ة َّ َّة واإلداري َّة واملالي المة الفنِّي َّ  .والس
كة من جانب  .١٠ َّ َّالمباالة بأداء الرش َّ االنعدام التَّام لروح ال االنحسار التَّدرجيي ثُم

وافع َّ م موعودون  املسامهني بعد وجود الد َّ كة؛ ألهن َّ َّة لالهتامم بأداء الرش القوي
تهم من الفائض التَّأميني ستمنح هلم  َّ بجائزة يف حالة سالمة أدائهم تتمثَّل يف حص

وط املقرتحة ُّ فْق الرش َ هذا الوضع يزيد من اكرتاث املسامهني من حيث . و
كة  َّ تي ويعضداالعتناء بأداء الرش َّ ي ال ِّ تي تؤد َّ حتسني وتفعيل األداء  املجهودات ال

َّة عطاء قطاع التَّأمني عىل املستوى الكيل  .مع تقوي
 .مع نرش الثَّقافة والوعي التَّأميني يف املجتمع بانتشارهازدهار صناعة التَّأمني  .١١
َّة  .١٢ وجيي َّ وافع للمسامهني للعمل عىل تعظيم وزيادة األعامل واألنشطة الرت َّ خلق الد

ي إىل  ِّ تعظيم وزيادة الطَّلب عىل خدمات التَّأمني املوجودة خلدمات التَّأمني يؤد
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َّة، وبالتَّايل  ،أصالً  باإلضافة إىل إجياد فرص جديدة للطَّلب عىل اخلدمات التَّأميني
َّة للعاملة ٍ إضافي الب للبطالة مع ظهور  ،توفري فرص َّ مما يساهم يف معاجلة األثر الس

لة بصناعة التَّأم ِّ ني كالقطاع الطِّبي والعاملني فرص أخرى للقطاعات ذات الص
يانة ِّ يارات واآلالت، وقطاع املهندسني،  ال ،به، وقطاع الص َّ سيام صيانة الس

 .لخإ...وقطاع املحامني، وقطاع مناديب تسويق التَّأمني
١٣.  ً َّ أيس واألفقي كام َّ رع  كيفاً واالتساع اجلغرايف واالجتامعي، الر ِّ ينتج عنه اتساع الد

َّة  الواقي لثروة املجتمع ُ منها الثَّروة القومي ل تي تتشكَّ َّ ق وقاية الوحدات ال ِّ بام حيق
وهي يف النَّهاية رأس مال  ،حتَّى تشملها كلها، أو معظمها يف صناعة التَّأمني

َّة احلامية وفرص التَّنمية ذي سيتوافر له بشكل متزايد آلي َّ  .املجتمع ال
َّة بشكل مبارش تعميق روح التَّ  .١٤ عاون بني أفراد املجتمع ينتج عن هذه العملي

 .ومؤسساته
كة  .١٥ َّ َّات األداء الفنِّي واملايل واإلداري للرش ازدياد االلتزام باالحرتاز من وجود سلبي

قابة  َّ كة حتَّى ال يكونوا عرضة للمساءلة من قبل هيئة الر َّ من قبل أصحاب الرش
 .عىل التَّأمني وهيئة املشرتكني

ور االقتصادي خلدمات ال .١٦ ور االقتصادي للفائض تعظيم الدُّ تَّأمني بصفة عامة والدُّ
ة َّ  .التَّأميني بصفة خاص



٩٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

لة بنشاط التَّأمني وعىل  .١٧ ِّ إشاعة روح التَّقارب واالنسجام بني األطراف ذات الص
ممَّا  ،وجه اخلصوص املسامهني واملشرتكني واألجهزة املنظمة لصناعة التَّأمني

تي يواجهها َّ ي إىل معاجلة املشاكل ال ِّ قطاع التَّأمني مع أعامل الفكر باستمرار  يؤد
 .هبدف التَّطوير والنُّهوض بخدمات التَّأمني

ي إىل زيادة العائد للمسامهني .١٨ ِّ كة ،هذا الوضع يؤد َّ  ،ممَّا يرفع من قيمة أسهم الرش
َّة  .وبالتَّايل يمكن إدراجها بسوق األوراق املالي

وافع ألطراف النَّشاط التَّأميني قط .١٩ َّ عاً سيتحقق االزدهار لصناعة التَّأمني بتوفري الد
نتج عنه تعميق رسالة املعروف؛ إذ  ُ ذي ي َّ نَّ التَّأمني اإلسالمي إاإلسالمي األمر ال

َّاً للتَّأمني التَّجاري القائم عىل  قائم عىل التَّعاون بني املشرتكني ليكون بديالً رشعي
 .سالمياملنكر، هذا فضالً عن تفعيل أداة من أدوات االقتصاد اإل

ة من الفائض التَّأميني اتساقاً مع اإلطار املق .٢٠ َّ رتح، واملعيار منح املسامهني حص
وطه املقرتحة ُّ َّ انتهاء و برش ي إىل زيادة ورع املسامهني وتاليش ثُم ِّ ذلك يؤد

حصوهلم عىل أموال محلة الوثائق وعقود التَّأمني دون وجه حق،ٍّ أو عرب سبيل 
 .غري مرشوع

ً عىل جمموع أفراده فيام يتعلق نرش الثَّقافة و .٢١ الوعي التَّأميني جيعل املجتمع معتمدا
، أو  ٍ ِّ تلف بدرء اخلطر، وبالتَّايل العمل عىل التَّعويض الكامل أو شبه الكامل ألي
ولة وغريها من  َّ ة الد َّ ٍّ ألفراد املجتمع بدالً من االعتامد عىل مرب ٍ مايل ، أو رضر ٍ فقد

 ِّ ذي ي ،جهات الرب َّ ِّ عىل مرافق وأفراد آخرين األمر ال ي إىل توظيف أعامل الرب َّ ؤد
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ة هبم، أو عدم  َّ تعذر عليهم االنخراط يف خدمات التَّأمني؛ بسبب أحوال خاص
ِّ هذه ال  َّة شمول خدمات التَّأمني جلنس خماطرهم، علامً بأنَّ جهات الرب إمكاني

ذي حيتاجه املرضور؛ ب َّ ر بالقدر ال َّ ِّض عن الرض ُّ ذلك وفق تفي، أو تُعو ل يتم
 ِّ تي يروهنا مناسبة  يف أعامل الرب َّ  .استطاعتهم وأسسهم ال

وط  .٢٢ ُّ ُعالة ووفقا للرش قاً لنظام اجل فْ َ َّة مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و إنَّ عملي
فافية يف ممارسة النَّشاط التَّأميني َّ ي إىل زيادة الش ِّ وابط املقرتحة ستؤد َّ  .والض

َّاً إنَّ منح املسامه .٢٣ ُعالة يعدُّ خمرجاً رشعي قاً لنظام اجل فْ َ ة من الفائض التَّأميني و َّ ني حص
َّ لنا عدم  تي تبني َّ ائدة ال َّ مقبوالً لكل األطراف بالنَّظر إىل تلك التَّطبيقات الس

َّة يعة اإلسالمي َّ تي يتحصل بموجبها املسامهون  ،اتساقها مع أحكام الرش َّ وهي ال
ة من الفائض التَّ عىل  َّ أميني سواء أكان ذلك عىل سبيل صيغة اإلجارة، أو حص

وقد سبق أن بينَّا عدم صحة تطبيقات هذه الصيغ بغرض . الوكالة، أو املضاربة
 .مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني

ُ من دور هيئة  .٢٤ ل ِّ ع فَ ُ قاً هلذا املقرتح ي فْ َ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
ن هلماملشرتكني ويبعث مز َّ ً من االطمئنان يف نفوس املؤم  .يدا

َّة ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني باستخدام   .٢٥ من استعراض اآلثار اإلجيابي
تي اقرتاحنا َّ وابط واألسس ال َّ قاً للض فْ َ ُعالة و ٍّ أنَّ  هاصيغة اجل يتَّضح لنا بشكلٍ جيل

ة مجة ومتنوعة وهذا يعني أ َّ ي إىل فوائد عام ِّ ة ذلك سيؤد َ نَّ املصلحة العام



٩٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ق يف حالة تبنِّي هذا الطَّرح َّ وتعدُّ  ،للمجتمع من صناعة التَّأمني اإلسالمي تتحق
َّاً للمجتمع ة هدفاً اسرتاتيجي َّ  .هذه املصلحة العام

 
 املبحث اخلامس

 تقييم مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني
عالة ُ قاَ لصيغة اجل فْ َ  و

 ِّ ه هبدف تطبيق مبدأ مشاركة املسامهني يف يف هذا اجلزء من هذه الد َّ راسة نقول إن
ُعالة؛ ال تي اشرتطنا  الفائض التَّأميني وفقاً لنموذج اجل َّ وط ال ُّ بول  للرش َ َّ من حتقق الق بد

وط هي. توافرها ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني ُّ توافر املقتىض : وهذه الرش
عي، وسدّ  َّ ريعة املفضية إاالرش َّ ىل استغالل أموال التَّأمني اإلسالمي بصورة غري لذ

مرشوعة، وحتقق املصلحة العامة، واستيفاء رشوط املعيار املطلوبة ملشاركة املسامهني يف 
لة بخدمات التَّأمني اإلسالمي  ِّ الفائض التَّأميني وحتقيق املنافع لكل األطراف ذات الص

 .مع ضامن سالمته وتوفري فرص نموه وازدهاره
ق برش         َّ املعيار فقد مىض احلديث عنها بام فيه الكافية، كذلك وط أما فيام يتعل

ي إىل حتقيق منافع  ِّ ا تؤد َّ أثبتنا يف تقييمنا ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني أهن
ي  ِّ لة بخدمات التَّأمني اإلسالمي، كام وضحنا أنَّ هذه املشاركة تؤد ِّ لألطراف ذات الص

ة من النَّاحية  إىل ازدهار َّ ى لنا توضيح رشوط مهم َّ وصيانة التَّأمني اإلسالمي، ولكن تبق
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َّة وهي عي َّ ريعة املفضية للفساد : الرش َّ عي، وسدّ الذ َّ باستغالل  ةقاملتعلتوافر املقتىض الرش
ن هلم دون وجه حق، وكذلك حتقيق املصلحة العامة َّ  .اخلاصة باملسامهني ال ،أموال املؤم

بوهلا أو  ويف         وط هبدف الوقوف عىل قَ ُّ طور التَّالية نتعرض لبقية هذه الرش ُّ الس
 .عدمه

 
ل َّ  املطلب األو

عي َّ  توافر املقتىض الرش
ذي اشرتطنا توافره لقبول مبدأ مشاركة املسامهني يف  َّ عي ال َّ إنَّ املقتىض الرش

 :نسبة ألنَّ  ،الفائض التَّأميني من غري شك قد حتقق
ذي س .١ َّ ُعل ال ُّ حتققه؛ وإن اجل ُعالة يتم قاً لنموذج اجل فْ َ صيه و ِّ يجري ختص

ا ناجتة من  َّ قيل إنَّ هنالك جهالة يف مقداره فهي جهالة مغتفرة ألهن
ُعالة هذا فضالً عن تطبيق القاعدة املعروفة  التَّابع  "طبيعة نموذج اجل

ع من قاعدة  "تابع َّ تي تتفر َّ  تَّابع مايغتفر يف ال" "التَّابع تابع "والقاعدة ال
 .١"ال يغتفر يف املتبوع

                                                        
َّ . د  ١ ة، دار الكتب ، القاهرة، ط عمر عبداهللا كامل، القواعد الفقهي َّ ة الكربى وأثرها يف املعامالت اإلسالمي

 .٢٥١:م، ص ٢٠٠٠، ١:



٩٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ُعل ال يستحق إالَّ ب .٢ نجاز العمل؛ فإذا ما أنجز املسامهون العمل، إإنَّ اجل
ُعل، وإن كان العمل املنجز مل  ق منه الفائض التَّأميني؛ كان هلم اجل َّ وحتق

عل للمسامهني ُ ؛ فال ج َّاً  .ينتج عنه فائضاً تأميني

َّة بالعمل مع اجلهال .٣ ةحتقق املعلومي َّ ة هنا تظهر . ة يف املد َّ وجهالة املد
نة؛  َّ ا تستحق بمجرد انتهاء الس َّ غم مما يتبادر لألذهان أهن ُّ واضحة بالر
نة  َّ ه عند انتهاء الس َّ ولكن يف احلقيقة نجد أنَّ املدة غري معلومة؛ ألن
ف من بعد ذلك  ُّ ُّ التَّعر ة تبدأ عمليات قفل احلسابات حتَّى يتم َّ امليالدي

تي تكون عىل نتائج َّ ا : األعامل ال َّ ٌ أن يتإم ق لفائض التَّأميني، أو ال احقُّ
ق َّ َّة . يتحق وللوصول إىل هذه النَّتيجة يفرتض أن ترتجم األنشطة التَّأميني

َّة تي متت خالل العام إىل قيود حماسبي َّ تاريخ  يستطيع حتديدوال أحد  .ال
َّ التَّاريخ الف عيل لالنتهاء من مراجعتها االنتهاء الفعيل هلذه احلسابات، ثُم

قابة عىل  َّ َّة وجملس اإلدارة وهيئة الر عي َّ قابة الرش َّ واعتامدها من هيئة الر
َّ هيئة املشرتكني ة الفعيل مما . التَّأمني ثُم َّ ُعرف تاريخ انتهاء املد إذن ال ي

ُعالة  ا جمهولة هبذا التَّوضيح وبذا يتحقق رشط من رشوط اجل َّ يعني أهن
َّة  .وكذلك احلنابلة عند املالكي

ُعل جزء .٤ من الفائض التَّأميني؛ يتفق مع اآلراء  اً مشاع اً استحقاق اجل
 ً تي مىض احلديث عنها يف حديثنا عن األجرة، وهو حتديدا َّ َّة ال الفقهي

ذي نقله لنا اإلمام سحنون يف كتابه القيم  َّ املدونة "رأى اإلمام مالك ال
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بجزء من اإلنتاج كحصاد  ؛ إذ جيوز عند اإلمام مالك األجرة"الكربى
رع بنصفه َّ ذي ير. الز َّ أي قال به اإلمام أمحد بن حنبل ال َّ  ىوذات الر

رع ورصم النَّخل بسدس ما خيرج منه َّ أيضاً يرى . بجواز حصد الز
ى  َّ ٍ مسم ه  جيوز إعطاء الغزل للنَّسج بجزء َّ اإلمام ابن حزم األندليس بأن

 َّ ُّلث، أو كراء الس بع، أو الث ُّ ُ منه كالر ل َ م ْ ُ ى مما حي َّ ابة بجزء مسم َّ فينة أو الد
ٍ يف اجلميع، أو مميز َّة عندما  ١وكذلك رأى اإلمام ابن. فيها مشاع تيمي

سئل عن رجل متحدث ألمري يف حتصيل أمواله فهل يكون له العرش 
ر عن الوكالة عن كل ألف درهم مائة درهم  وهل له أن  َّ له املقر َّ فيام حص

 ...؟!حياته ومماته وبإذنه أو بغري إذنه  يتنازل عن ذلك يف حالة

إن كان األمر قـد وكلـه بالعرشـ، أو . احلمد هللا رب العاملني ": فأجاب 
ـذي يقتيضـ يف العـرف إنَّ لـه  َّ وكله توكيالً مطلقاً عىل الوجه املعتـاد ال

 ."العرش فله ذلك يستحق العرش برشط لفظي أو عريف 
َّ لنا أنَّ املق  م يتبني َّ ُّ وفقاً هلا وممَّا تقد عي املتعلق بقبول صيغة رشعية يتم َّ تىض الرش

مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني قد توافر متاماً عند تطبيقنا ملبدأ مشاركة املسامهني 
ُعالة  .يف الفائض التَّأميني وفقا لصيغة اجل

 

                                                        
 .وما بعدها ١١٢و  ٣٠/٦٧فتاوى ابن تيمية  ١



٩٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

 املطلب الثَّاين
ُّ ذريعة استغالل  سد

ٍّ أموال التَّأمني اإلسالمي دون وجه ح   ق
ريعة هي الوسيلة، وتذرع فالن بذريعة كذا  َّ رائع مجع ومفردها ذريعة، والذ َّ الذ

دُّ . ١أي توسل بوسيلة كذا َّ ا الس َّ  .٢هو احلاجز بني الشيئنيف: أم
ريعة َّ ء،: املعنى االصطالحي للذ َّ ُ أو  ٣ما كان وسيلة وطريقة إىل اليش ل َّ ص َ تَو ُ ما ي

ء املمنوع املشتمل عىل م َّ ء املرشوع املشتمل عىل مصلحةبه إىل اليش َّ  . ٤فسدة أو إىل اليش
رائع َّ  : أنواع الذ

ذين تناولوا أنواع  َّ رائع وأنواعها، ومن الفقهاء ال َّ تناول الفقهاء موضوع الذ
َّة يف كتابه النَّفيس  ِّم اجلوزي ٍ اإلمام ابن القي ٍ حتلييل رائع عىل نحو َّ أعالم املوقعني عن "الذ

                                                        
حاح، دون ١ ِّ ازي، خمتار الص َّ د بن أيب بكر بن عبد القادر الر َّ   .٢٢١، ص تاريخ اإلمام حمم

د بن عىل املقرئ ا وأب ٢ َّ سالة، العباس أمحد بن حمم ِّ ح الكبري، دار الر َّ لفيومي، املصباح املنري يف قريب الرش
  .٢٢٣م،  ص ٢٠١٠، ١دمشق، ط 

َّة وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، دار الفكر، دمشق، ط .د ٣ حييل، القواعد الفقهي ُّ م، ص ٢٠٠٦، ١حممد الز
حييل، ا.د ـ، ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ب٢/٧٨٣ ُّ د الز َّ َّة وتطبيقاهتا يف حمم لقواعد الفقهي

 .املذاهب األربعة

. ٩٠م، ص ١٩٩٢، ٢عوض أمحد إدريس، الوجيز يف أصول الفقه، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط .د ٤
 .عوض إدريس، الوجيز يف أصول الفقه.د ـونشري إليه يف العزو الالحق ب



 ٩٧  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

اطبي يف كتابه النَّفيس ، واإلمام "رب العاملني َّ ل يمثِّل . "املوافقات"الش َّ فالفقيه األو
 .املذهب احلنبيل، والفقيه الثَّاين يمثِّل املذهب املالكي

رائع َّ َّاً عىل النَّتائج املرتتِّبة عىل الذ ِّم فقد كان مبني بينام  ،أما تقسيم اإلمام ابن القي
اطبي تقسيمه عىل درجة إفضاء ابنى  َّ ريعة إىل املفسدة وفيام ييل نستعرض  اإلمام الش لذَّ

 : ألمهيته ١تقسيم اإلمامني
 

ة َّ ِّم اجلوزي  :     تقسيم اإلمام ابن القي
تي تفيض  َّ ف عىل النَّتائج ال َّ ِّم يتوق سبقت اإلشارة إىل أن تقسيم اإلمام ابن القي

ريعة َّ رائع عنده كام ييل ،إليها الذ  :٢وعىل ذلك فإنَّ الذَّ
١.  َّ كر، والقذف أن تفيض الذ ُّ ريعة إىل مفسدة، كرشب اخلمر املسكر املفيض للس

نا املفيض إىل اختالط املياه وفساد الفراش وما كان يف  ِّ ة، والز َ ي ْ ر ِ املفيض إىل الف
 .حكم ذلك

                                                        
حييل، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمش.د.أ ١ ُّ ، ونشري إىل ٢/١٨٢: ، ص١٩٨٦، ١: ق، طوهبة الز

حييل، أصول الفقه اإلسالمي. د. أ. ـهذا املرجع يف العزو الالحق ب ُّ  .وهبة الز

ين أب  ٢ ِّ ة، أعالم املوقعني عن رب  واإلمام شمس الد َّ م اجلوزي ّ د بن أيب بكر املعروف بابن القي َّ عبد اهللا حمم
وما بعدها،  ٣/١٣٥، ص ١٩٧٣وف، دار اجليل، بريوت، ؤالعاملني، مراجعة وتقديم وتعليق طه عبد الر

ة، أعالم املوقعني، وأـ ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ب َّ م اجلوزي ّ حييل، أصول . د.ابن القي ُّ وهبة الز
 .٨٢الفقه اإلسالمي، ص 



٩٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ريعة إىل أمر جائز، أو مستحب فيتخذ وسيلة إىل حمرم سواء أكان  .٢ َّ ي الذ ِّ أن تؤد
ذي يقصد منه أما ما كان بقصد ف. بقصد، أو بدون قصد َّ هو نكاح املحلِّل ال

با وما كان. حتليل املطلقة ثالثاً وليس النَّكاح نفسه ِّ ً الر وما . أو يعقد بيعاً قاصدا
ِّ تطوعاً بغري سبب يف  قات املنهي عن األكان بغري قصد فهو نحو من يصيل

الة عندها، أو من يسب آهلة املرشكني بني أظهرهم َّ وهذا القسم األخري . الص
أن : أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته، وثانيهام: أوهلام: نوعان فيه

تكون مفسدة الفعل أرجح من مصلحته، وهذا النَّوع األخري ينقسم إىل أربعة 
 :وهي ،أقسام

ل َّ ي إىل مفسدة مؤكدة كرشب اخلمر املفيض إىل : األو ِّ تي تؤد َّ ريعة ال َّ الذ
كر ونحو ذلك ُّ  .مفسدة الس

ل إىل الذَّ : الثَّاين  ُّ ي إىل مباح ولكن قُصد منها التَّوص ِّ تي تؤد َّ ريعة ال
ل إىل  ُّ ِّل، وعقد البيع املقصود منه التَّوص مفسدة، كنكاح املحل

با ِّ  .الر

ُقصد منها املفسدة ولكنَّها : الثَّالث تي تؤدي إىل مباح ومل ي َّ ريعة ال الذَّ
أنَّ املفسدة أرجح من  ىتُفيض غالباً إىل مفسدة أي بمعن

ُّ آهلة املرشكني بني ظهرانيهم: مثال ذلك .ملصلحةا  .سب

ابع َّ ، بيد أنَّ : الر ٍ تي تفيض إىل مفسدة ومصلحة يف آن واحد َّ ريعة ال َّ الذ
كنظر اخلاطب إىل املخطوبة، : مصلحتها أرجح من مفسدهتا
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اهد، ونظر الطَّبيب املعالج، وفعل ذوات األسباب  َّ ونظر الش
 .سلطان جائر وقت النَّهي، وكلمة احلق عند

اطبي َّ ا تقسيم اإلمام الش َّ  :١أم
ريعة من  رائع عىل ما تفيض إليه الذَّ َّ اطبي يف تقسيمه للذ َّ اعتمد اإلمام الش

 :مفسدة عىل النَّحو التَّايل
ل َّ ار ألنَّ : األو َّ ما يكون أداؤه للمفسدة قطعياً كحفر البئر خلف باب الد

ار سيقع فيها بالتَّأك َّ اخل هلذه الد َّ  .يدالد

ي غالباً : ما يكون أداؤه إىل املفسدة نادراً : الثَّاين ِّ كحفر بئر يف موضع ال يؤد
اطبي َّ ألنَّ املصلحة  ": ٢إىل وقوع أحد فيها ويف ذلك يقول اإلمام الش

، إذ ال توجد يف العادة ٣إذا كانت غالبة فال اعتبار بالنِّدور يف انخرامها

                                                        
خمي الغرناطي امل ١ َّ اطبي، اايب إسالكي املعروف بأاإلمام إبراهيم بن موسى الل َّ ملوافقات يف أصول حق الش

مة، دون َّ يخ عبد اهللا دراز، توزيع عباس أمحد الباز، مكة املكر ِّ يعة، برشح فضيلة شيخ علامء دمياط الش َّ  الرش
اطبي، املوافقات، أـ وما بعدها، ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ب ٣٥٨، ص تاريخ َّ د . اإلمام الش

حييل، أصول الفقه اإلسالمي، ص ُّ    .١٨٢ وهبة الز
اطبي، املوافقات، ص  ٢ َّ   .٣٥٨اإلمام الش
د بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، لسان العرب، دار صادر،  وأي فسادها، أب ٣ َّ ين حمم ِّ الفضل مجال الد

    .لسان العربـ ن ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ب١٧٢/ ١٢ تاريخ، ص ، دون١بريوت، ط 



١٠٠  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

َّة ي ِ ر ارع إنَّام اعترب يف جماري  عن املفسدة مجلة؛ إالَّ  ١مصلحة عَ َّ أنَّ الش
َّات  عي َّ ع غلبة املصلحة، ومل يعترب ندور املفسدة، إجراء للرش َّ الرش

ات يف الوجود َّ وال يعد هنا قصد القاصد إىل جلب . جمرى العادي
 -مع معرفته بندور املرضة عن ذلك –املصلحة، أو دفع املفسدة 

ً يف النَّظر، وال قصد يف وقوع ال رتقصريا َّ فالفعل إذن باق عىل . رض
َّة ارع أناط األحكام بغلبة ": ٢وأضاف آخر "أصل املرشوعي َّ ألنَّ الش

، وال  ٌ ٌ حمض املصلحة، ومل يعترب ندور املفسدة، إذ ليس يف األشياء خري
، وال يوجد يف العادة مصلحة خال ٌ ٌ حمض ة يف اجلملة من يرش

 ."املفسدة

ً ال نادراً ما يكون أداؤه إىل املفسدة : الثَّالث الح إىل : كثريا ِّ كبيع الس
ً ونحو  املتحاربني، أو يف زمن الفتنة، أو بيع الفاكهة ملن يعرصها مخرا

 .ذلك

ابع َّ ً ال غالباً وال نادراً : الر ا : ما يكون أداؤه للمفسدة كثريا َّ كبيوع اآلجال فإهن
ً ال غالباً  با كثريا ِّ ي إىل الر ِّ  .تؤد

 

                                                        
  ..١٥/٤٩ص أي خالية، لسان العرب،  ١
حييل، أصول الفقه اإلسالمي، ص .د .أ ٢ ُّ   .١٨٤وهبة الز



 ١٠١  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

رائع َّ ُّ الذ َّة سد  :حجي
رائع أصل من  ١لعلامءذكر ا َّ أنَّ اإلمام مالك واإلمام أمحد يعدان مبدأ سد الذ

َّم  ا اإلمام ابن القي َّ ين، أم َّ ينفأصول الد ِّ رائع هو ربع الد َّ حيث  ،ريى بأنَّ مبدأ سدّ الذ
ه أمر وهنى، واألمر نوعان؛ أحدمها" :قال َّ رائع أحد أرباع التَّكليف، فإن َّ : وباب سدّ الذ

ما يكون املنهي عنه : والنَّهى نوعان؛ أحدمها. والثَّاين وسيلة إىل املقصودمقصود لنفسه، 
رائع املفضية إىل : مفسدة يف نفسه، والثَّاين َّ ما يكون وسيلة إىل املفسدة، فصار سدّ الذ
ين ِّ رائع ٢"احلرام أحد أرباع الد يعة بمبدأ سدّ الذَّ ِّ  .    كام أخذ الش

اف َّ رائع يف بعض أما اإلمامان أبو حنيفة والش َّ عي فقد أخذا بمبدأ سدّ الذ
احلاالت وأنكراه يف حاالت أخرى، بينام أنكره اإلمام ابن حزم الظَّاهري عىل 

 . ٣اإلطالق
َّة  رائع فقد ذكر العلامء نصوصاً رشعي َّة ملبدأ سدّ الذَّ عي َّ وبالنَّظر إىل األدلة الرش

 :كثرية، نذكر منها ما ييل
 
 

                                                        
حييل، أصول الفقه اإلسالمي، ص. د. أ ١ ُّ    .١٨٤:وهبة الز
ة، إعالم املوقعني، ص ٢ َّ م اجلوزي ّ   .٣/١٥٩:ابن القي
حييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ص. د.أ ٣ ُّ   .١٨٧: وهبة الز



١٠٢  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

    من القرآن الكريم: أوالً 
ذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا " :قوله تعاىل َّ ويف  ،١"يأهيا ال

مع إنَّ كلمة  –أنَّ اهللا تعاىل هنى املؤمنني أن يقولوا راعنا  ٢تفسري هذه اآلية ذكر املفرسون
ُّ إالَّ أنَّ كلمة  - كلمة طيبة إذ تعني أرعنا سمعك "راعنا" ب َّ  راعنا عند اليهود تعني الس

َّ اهللا عليه وسلم "حيث كان  ر ) راعنا(خبثاء اليهود يقولون للنَّبي صىل ِ ع ْ ُش مستقلني ما ي
م يطلقون هذا اللفظ العريب وهم يريدون  َّ عونة، باإلضافة إىل أهن ُّ به اللفظ من معنى الر

ً قبيحاً يف لغتهم العربية حيث تعني كلمة  ، فكان النَّهى من املوىل )رشير) (راعي(معنى
 َّ َّ للمؤمنني لئال يكون قوهلم ذريعة إىل التَّشبه باليهود يف أقواهلم وخطاهبم؛  عز وجل

، فنهى اهللا  ُّ ب َّ َّ اهللا عليه وسلم ويقصدون هبا الس م كانوا خياطبون هبا النَّبي صىل َّ فإهن
ا لذريعة املشاهبة، لئال يكون ذلك ذريعة إىل أن يقوهلا اليهود للنَّبي  املؤمنني عن قوهلا سدّ

َّ اهللا عليه وسلم تشبها باملسلمني يقصدون هبا غري ما يقصده املسلمونص  . ٣"ىل
ً "أيضاً يقول اهللا تعاىل  ذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا َّ وال تسبوا ال

َّ آهلة املرشكني لئال يتخذوا ذلك ذريعة فيسبوا اهللا  ،٤"بغري علم فحرم اهللا تعاىل سب
تي كانت حارضة البحر إذ يعدون "ىل كذلك يقول اهللا تعا. تعاىل َّ وأسأهلم عن القرية ال

                                                        
 ).١٠٤(سورة البقرة، اآلية  ١

 .ىل اإلمام، مفاتح فهم القرآن الكريم، راجع تفسري اآليةأمحد ع .د ٢

ة، أعالم املوقعني، ص. د ٣ َّ م اجلوزي ّ  ..٣/١٣٧ابن القي

 ).١٠٨(سورة األنعام، اآلية  ٤



 ١٠٣  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

عا ويوم ال يسبتون ال تأتيهم كذلك نبلوهم  َّ ُ بت إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم رش َّ يف الس
يد يوم  .١"بام كانوا يفسقون َّ َّ اهللا تعاىل اليهود لكوهنم تذرعوا للص َّة ذم ويف هذه اآلي

 َّ م عليهم بحبس الص َّ بت املحر َّ     .يد يوم اجلمعةالس
رة    : ثانياً  َّ نة املطه ُّ  ما جاء يف الس

ً ما ييليف جاء  رة العديد من النُّصوص نذكر منها مثاالً ال حصـرا َّ نة املطه ُّ : الس
َّ اهللا عليه و سلم قال إنَّ من أكرب الكبائر أن ": روى عبد اهللا بن عمر أنَّ رسول اهللا صىل

يه، قيل ُ والدَ جل ِّ يه؟ قاليا : يلعن الر ُ والدَ جل َّ ُّ أبا : رسول اهللا كيف يلعن الر يسب
 ُ ُمه ُّ أ ُّ أباه،  فيسب ُ فيسب جل َّ َّ  ٢"الر َّ اهللا عليه وسلم ال ذي يرويه النُّعامن وأيضاً حديثه صىل

، فمن ترك " :اهللا تعاىل عنه بن بشري ريض ٌ ٌ وبينهام أمور مشتبهة ِّ ٌ واحلرام بني ِّ احلالل بني
ه عليه من اإل ِّ ب ُ ُ فيه من اإلثم ما ش ُشك ثم كان ملا استبان أترك، ومن اجرتأ عىل ما ي

ُ أن  ك ِ ُوش أوشك أن يواقع ما استبان، واملعايص محى اهللا، من يرتع حول احلمى ي
 ُ ه ِ ع ِ اق َ ُو ذي يرويه أب. ٣"ي َّ هريرة ريض اهللا تعاىل  وسعيد اخلدري وأب وكذلك احلديث ال

َّ اهللا عليه وسل ٍ عنهام، أنَّ رسول اهللا صىل نيب َ ٍ ج م استعمل رجالً عىل خيرب فجاءه بتمر
َّب( َّد أو طي َّ اهللا عليه وسلم) أي جي ُّ  ": فقال رسول اهللا صىل : قال "متر خيرب هكذا أكُل

                                                        
 ).١٦٣(سورة األعراف، اآلية  ١

ُ والديه، حدي ٢ جل َّ ُّ الر   .١٢٠٩ ، ص٥٩٧٣ث رقم صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ال يسب

ٌ وبينهام أمور مشتَّبهات، حديث رقم صحيح الب ٣ ِّ ٌ واحلرام بني ِّ ُ بني ، ٢٠٥١خاري، كتاب البيوع، باب احلالل
 .٣٩٢ص 



١٠٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

اعني بالثَّالثة! ال واهللا يا رسول اهللا َّ اعني والص َّ اع من هذا بالص َّ ُ الص ذ ُ فقال . إنَّا لنأخ
َّ اهللا عليه وسلم راهم ! تفعلال ": رسول اهللا صىل ِّ ْ بالد تَع ْ َّ اب راهم ثُم َّ عَ بالد ْ م َ عْ اجل ِ ب

نيبا َ  .١"ج
رائعفعموماً و َّة سدّ الذَّ َّة كثرية فيام يتعلق بحجي عي َّ  ،إنَّ األدلة واحلجج الرش

َّ منها  ة عد َّ غم من عىل تسعة وتسعني دليالً؛ و) ٩٩(ونجد أنَّ اإلمام ابن القيم اجلوزي َّ الر
تي ولنقت ": قولهبذلك ختم  َّ رص عىل هذا العدد من األمثلة املوافق ألسامء اهللا احلسني ال

ين وعمل  ِّ ا من الد َّ ه أن أحىص هذه الوجوه وعلم أهن َّ من أحصاها دخل اجلنَّة، تفاؤالً بأن
ب تعاىل ومعرفة أحكامه َّ وهللا  ،هبا دخل اجلنَّة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسامء الر

 .٢"وراء ذلك أسامء وأحكام
  

َّة : ثالثاً   ما جاء يف القواعد الفقهي
رائع وكتبوا فيه أكثر من قاعدة َّ نذكر منها ما  ،تناول علامء التَّقعيد موضوع سدّ الذ

 :ييل

                                                        
ٍ منه، حديث رقم صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع متر بت ١ ْ ري َ  .٤١٨ ، ص٢٢٠١مر خ

ة، أعالم املوقعني، ص ٢ َّ م اجلوزي ّ   .٣/١٥٩: ابن القي



 ١٠٥  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

اجحة" -١ َّ بيح للمصلحة الر ُ ريعة أ َّ ً للذ ا م سدّ ِّ ر ُ مثال ذلك إباحة أن ينَظر  ،١"ما ح
هادة، أو التَّ  َّ جل إىل املرأة بقصد اخلطبة، أو الش َّ  ٢.طبيبالر

اجحة" -٢ َّ بيح للمصلحة الر ُ ِّ ذريعة أ  ٣."النَّهى إذا كان لسد

اجحة "  -٣ َّ ه يفعل للمصلحة الر َّ ريعة فإن َّ َّاً عنه للذ  ٤."ما كان منهي

ي "  -٤ ُ اجحة ما هن َّ ريعة يباح للمصلحة الر َّ ِّ الذ   ٥."عنه لسد

رائع َّ ّ الذ كر عىل موضوع سد ِّ َّة سالفة الذ  :٦تطبيقات القواعد الفقهي
غم من حتريم النَّظر إىل املرأة األجن  -١ َّ َّة واخللوة هبا، وسفر املرأة عىل الر دون بي

ي إىل حتقيق  .حمرم خمافة أن تفيض هذه األفعال إىل فساد ِّ لكن إن كان فعلها يؤد
مصلحة، وكانت هذه املصلحة أرجح من املفسدة؛ فيباح النَّظر واخللوة 

َّة، وسفر املرأة دون حمرم واج، مث .باألجنبي َّ جل للمرأة بقصد الز َّ ال ذلك نظر الر

                                                        
ابق، ١ َّ ة، دار القلم، دمشق، ط ٢/١٦١ص  املرجع الس َّ م، ص ٢٠٠٩، ٨، عىل أمحد النَّدوي، القواعد الفقهي

َّةـ ، ونشري إىل هذا املرجع يف العزو الالحق ب١٥٥     ..النَّدوي، القواعد الفقهي
َّة وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، ص . د ٢ حييل، القواعد الفقهي ُّ   .٢/٧٨٣حممد الز
 .٧٨٣/ ٢املرجع نفسه، ص  ٣
  .٧٨٣/ ٢املرجع نفسه، ص  ٤
 .٧٨٣/ ٢املرجع نفسه، ص  ٥

  .٧٨٤/ ٢املرجع نفسه، ص  ٦



١٠٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

اهد عىل  موافقة  املرأة إنفاذ عقد النِّكاح، ونظر الطبيب للمرأة بقصد  َّ والش
 .عالجها، وسفر املرأة مع غري املحرم إذا خيف ضياعها

مس أو   -٢ ّ َّنة كطلوع الش الة يف أوقات معي َّ َّة من الص يعة اإلسالمي َّ هنت الرش
ه يف هذ َّ مسغروهبا ألن َّ يطان الش َّ لحظات يسجد الكفار ويقارن الش َّ وهنا . ه ال

ريعة ا للذَّ الة سدّ َّ ِّ املؤمن يكون قد تشبه بالكفار، وهلذا منعت الص . حني يصىل
الة يف األوقات املنهي عنها فتجوز  َّ اجحة للص َّ أما يف حالة توافر املصلحة الر

 .سجدصالة حتية املوصالة الكسوف، ومثال ذلك صالة اجلنازة، 

ه يفيض إىل العداوة والبغضاء والنِّزاع واخلصام،   -٣ َّ حتريم بيع الغرر بسبب أن
ا حتقق مصلحة أكثر من  َّ تي يشوهبا الغرر أهن َّ َّ أنَّ يف البيوع ال ولكن إذا تبني

حالة الغرر اليسري، أيضا إن كان فاحشاً ذلك مثال  .املفسدة، فتباح هذه البيوع
بيل فيج َّ َّ هذا الس َّنةلكن تعني  .   وز العقد من باب احلاجة املتعي

طب بقدر من   -٤ ُّ بيع العرايا وهو أن يشرتي رجل من آخر ما عىل نخله من الر
ه يبيع )أي خرصاً (التَّمر ختميناً  َّ جر بزبيب؛ يعني أن َّ ، أو بيع العنب يف الش

ً من املزابنة طب عىل رؤوس النَّخل بتمر كيالً، استثناء ُّ اء وهي رش(املمنوعة  ١الر

                                                        
هي بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع جمهول القدر بمجهول القدر من جنسه : املزابنة ١

بي، معجم لغة الفقهاء، إدارة  ّ كتور حامد قني ُّ د رواس قلعة جي والد َّ كتور حمم ُّ القرآن والعلوم راجع، الد
ة، كراتيش، دون َّ فع، . تاريخ اإلسالمي َّ بن، وهو الد َّ ن كل واحد من املتبايعني ألوقيل املزابنة أصلها من الز

بيع ثمر جمذوذ كيال، أو جمازفة بمثله، أي بمثل املجذوذ : ، وقيل هي.يزبن صاحبه عن حقه، بام يزيد فيه



 ١٠٧  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

با ِّ ً من الر ه ). الثَّمر واحلب بخرص، حترزا َّ َّ اهللا عليه وسلم أن وقد جاء عنه صىل
َّة  ي ِ ر َ ص يف الع َّ ً  ١إذا كانت دون مخس أوسق "العرايا"رخ ا فرخص فيه سدّ

طب من التَّمر َّ  . لذريعة حاجة النَّاس إىل الر

ؤال اآلن هل تفيض مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني إ ُّ ىل مصلحة الس
 أرجح من املفسدة، أم إىل مفسدة أرجح من املصلحة؟          

ِّم مشاركة املسامهني يف الفائض  ٌّ بنا أن نقي ؤال حري ُّ لإلجابة عىل هذا الس
َّات، أي املصالح واملفاسد عىل النَّحو التَّايل لبي ِّ َّات والس  :التَّأميني من حيث اإلجيابي

 
َّات، أي املصا: أوالً   لح اإلجيابي

ائد قبل تطبيق مقرتح مشاركة املسامهني يف  َّ باستحضار الوضع احلايل الس
َّ تطبيق مشاركة املسامهني يف  ُعالة، وكذلك إذا تم قاً لصيغة اجل فْ َ الفائض التَّأميني و
ُعل؛ فإنِّ مشاركة  وط املقرتحة حلساب اجل ُّ ُعالة والرش قاً لصيغة اجل فْ َ الفائض التَّأميني و
                                                                                                                                             

خمنيواملجذوذ املقطوع، واخلر. عىل النَّخل خرصاً  َّ بايص، املعجم . ص الت ِّ كتور أمحد الرش ُّ راجع الد
ل،  ّ  . تاريخ ،بدون١٩٨١االقتصادي اإلسالمي، دار اجلي

، أو سعة : أوسق ١  ١٦٥مفردها وسق، والوسق مقداره عند العلامء مكيال قدره محل بعري، أو ستون صاعاً
بعري، وهو ستون صاعاً من صاع هو محل : ، وقال البعض الوسق٥٠٢راجع معجم لغة الفقهاء، ص . لرتا

اع مخسة أرطال وثلث َّ َّ اهللا عليه وسلم، والص ُّ مقدار رطل . النَّبي صىل اع هو أربعة أمداد، واملُد َّ وقيل الص
 .٥٤٢، و٤٦٥، ٢٨٨راجع الفيومي، املصباح املنري، ص . وثلث



١٠٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

َّات، أي  املسامهني وفقاً  ي إىل اإلجيابي ِّ ُعل سيؤد ُعالة ورشوط حساب اجل لصيغة اجل
 :املصالح التَّالية

ة بمشاركة  .١ َّ تي أفرزهتا جتارب التَّأمني اإلسالمي اخلاص َّ َّة ال سدّ ذريعة املفسدة احلالي
املسامهني يف الفائض التَّأميني وفقا لصيغ املضاربة، ألنَّ ما يأخذونه يف هذه احلالة 

بح كام يفرسون ذلكيكون حص ِّ ة . ة املضارب يف الر َّ ولكن إذا أخذ املضارب حص
ل  َ ب ِ اً من ق َّ ي ِّ ته من ربح املضاربة فإنَّ ذلك يعترب تعد َّ ا حص َّ من الفائض باعتبار أهن
املضارب عىل رأس مال املضاربة؛ ألنَّ الفائض يف حقيقته يتكون من جزأين، 

ي : أحدمها ِّ َّ أأقساط التَّ من املتبق َّ ختصصيها مني ال تي تم َّ تي مل تستهلك، أو ال
ذي مل : والثَّاين. وهو يمثل رأس مال املضاربة .لالستثامر َّ عائد استثامر اجلزء ال

ي  ِّ َّ ختصيصه لالستثامر، ومن هنا جاء التَّعد ذي تم َّ يستهلك من أقساط التَّأمني، أو ال
فْ  َ  . قاً هلذا األسلوبعىل رأس مال املضاربة وبالتَّايل تصبح املضاربة فاسدة و

َّة لتطبيقات التَّأمني اإلسالمي .٢  ،كذلك سدّ ذريعة أخرى أفرزهتا التَّجارب احلالي
تي يأخذ فيها املسامهون أجرهتم من الفائض التَّأميني بصفتهم األجري  َّ وهي احلالة ال

قاً لصيغة اإلجارة، أو الوكالة فْ َ ويف هذه احلالة تصبح األجرة جمهولة وهو ال . و
قاً ألحكام األجرة يف صيغتي اإلجارة والوكالة، ويف ذلك يقول العلامء جيوز فْ َ : و

يشرتط يف األجرة ما يشرتط يف الثَّمن يف عقد البيع، ويشرتط يف األجرة أن تكون "
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ً عىل تسليمها وهنا األجرة ال تكون  ،"١معلومة للعاقدين، وأن يكون مقدورا
ا معلقة عىل أمر قد حيدث، أ َّ  اً وكذلك ال يكون مقدور. و ال حيدثمعلومة ألهن

ا أيضاً معلقة عىل أمر يستوي فيه طريف الوجود والعدم؛ وهو الغرر  َّ تسليمها ألهن
 .الفاحش املحرم

تي ظهرت يف جتارب التَّأمني اإلسالمي ألنَّ املسامهني  .٣ َّ ريعة ال أيضاً سدّ الذَّ
غ رشعيالفائض التَّأميني بنسبة معينة  يشاركون يف ِّ ً عىل دون مسو ، أو اعتامدا

عي  للمعامالت كام هو احلال يف التَّجربة  َّ صيغة، أو صيغة يتوفر فيها املقتىض الرش
ة َّ عودي َّ َّة لنظام مراقبة رشكات التَّأمني التَّعاوين  ،الس ص يف الالئحة التَّنفيذي ُ إذ ن

ه يستحق املسامهون نسبة  َّ َّة عىل أن عودي َّ َّة الس لكة العربي َّ الفائض  من%) ٩٠(باملم
ُّ املشرتكون  ن هلم  –التَّأميني بينام يستحق َّ  !فقط%) ١٠(نسبة  –املؤم

٤.  ً ُعالة املقرتحة حيقق عائدا قاً لصيغة اجل فْ َ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
اً يمنعهم من التَّرصف يف الفائض التَّأميني بصفة خاصة، وأموال التَّأمني  َّ مادي

غ رشعياإلسالمي بصفة عامة، د ِّ  .ون مسو

ُعالة املقرتحة وباستخدام  .٥ قاً لصيغة اجل فْ َ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
ور  َّ عل املسامهني يف الفائض التَّأميني، وتطبيق الد ُ رشوط املعيار املقرتح حلساب ج
ي إىل تطبيق  ِّ تي ترشف وتراقب أعامل التَّأمني فإنَّ هذا سيؤد َّ لطة ال ُّ املقرتح للس

                                                        
ن وآخرون، الفقه املنهجي، ص.د ١ ِ   .١/١٢٧مصطفي اخل
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تي ا َّ َّة ال سمي َّ لطة الر ُّ ُ من فرض سيطرة الس ز ِّ عز ُ قابة الفاعلة للنَّشاط التَّأميني وي َّ لر
قابة عىل قطاع التَّأمني َّ َّ اإلرشاف والر ة  ،تتوىل َّ َّة اإلداري وتبعاً لذلك تصبح العملي

فْق املعا َ َّة والقوانني واللوائح املنظمة لصناعة التَّأمني اإلساليدائرة و عي َّ  .  ميري الرش

ي إىل انتشار الوعي التَّأميني، باإلضافة إىل أنَّ خدمات التَّأمني  .٦ ِّ هذا املقرتح سيؤد
 َ ُ ه كلام كَرب َّ نفسها ستعمل عىل تلبية حاجة املجتمع من هذه اخلدمات بحسبان أن
ذي سيمنح للمسامهني، وهذه  َّ ُعل ال ت بالتَّايل نسبة اجل َ ُ مقدار الفائض التَّأميني كَرب

، احلقيقة س َّة املحققة سنوياً تدفع املسامهني أن يعملوا عىل زيادة األقساط التَّأميني
ي ذلك إىل نرش الوعي التَّأميني وارتفاع  فائدة املجتمع من  ِّ وبطريق مبارش يؤد

 .خدماته

تي تنتج من زيادة خدمات التَّأمني  .٧ َّ ولة ال َّ هذا املقرتح أيضاً يتحقق معه فائدة للد
َّات إصدار وثائق التَّأمني ورضيبة أرباح األعامل املتمثِّلة يف رسوم ا مغة عىل عملي َّ لد

تي ستزداد  َّ تي جتبى من عوائد استثامرات أموال التَّأمني، وأموال املسامهني ال َّ ال
يبة املفروضة عليها ل َّ قاً نالرض فْ َ ذي يأخذونه من الفائض و َّ ُعل ال مو أمواهلم باجل

ُعالة، كام سريتفع مقدار ا كويلصيغة اجل َّ َّة  ،لوعاء الز ويف ذلك فائدة إضافي
 . للمجتمع

ي املسامهني  .٨ ِّ ل وتعد ُّ صون الفائض التَّأميني، وأموال التَّأمني بصفة عامة، من تغو
ن هلم(ويف ذلك حتقيق ملصلحة املشرتكني  ،عليها َّ  ).املؤم
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ل عليه املسامهون عرب مشاركتهم يف .٩ َّ ذي يتحص َّ  هذا املقرتح أيضاً جيعل املال ال

تي يأخذوهنا من أقساط التَّأمني  َّ ُعالة، واألجرة ال الفائض التَّأميني وفقا لصيغة اجل
وهنا من أرباح استثامر أقساط التَّأمني  ُّ تي يستحق َّ قاً لصيغة الوكالة، واحلصة ال فْ َ و

ً ومرشوعاً   .بصفتهم املضارب؛ فيكون جمموع ما يأخذونه كسباً طاهرا

قابة حتقيق سالمة األداء املهني لرش .١٠ َّ كات التَّأمني اإلسالمي وتقوية سلطان الر
وكذلك نسبة  ،ونمو وانتشار خدمات التَّأمني سيجعل سوق التَّأمني منضبطاً 

َّة  َّة واالجتامعي يادة املتوقعة يف عائدات النَّشاط التَّأميني تزداد الفوائد االقتصادي ِّ للز
ي النَّشاط التَّأميني إىل َّ تي يؤد َّ َّة ال ياسي ِّ  .حتققها والس

َّات : ثانياً  لبي َّ  )أي املفاسد(الس
ُ يف انخفاض الفائض إيف رأينا  تي تنتج عن تطبيق هذا املقرتح تتمثَّل ّ نَّ املفاسد ال

ذي سيوزع عىل املشرتكني  َّ ن هلم –التَّأميني ال َّ ذي يمنح  - املؤم َّ يف حالة حتققه بالقدر ال
ُعالة قاً لرشوط   علامً بأنَّ . للمسامهني وفق مقرتح صيغة اجل فْ َ ُّ تطبيقه و املقرتح نفسه يتم

ُعل ة بحساب اجل ّ ُعل يرتاوح بني  ،املعيار املقرتحة اخلاص ، %)٣٣%:١(كام أنَّ مقدار اجل
ونه ُّ ُعل، وقد ال يستحق إذا مل و. وعند تطبيق رشوط املعيار؛ قد يستحق املسامهون اجل

وط يستحق املسامهون اجلعل فقطعاً سيكون مرد ذلك إما لعدم  ُّ استيفائهم للرش
ُعل تي نتج عنها مقدار النِّسبة من مجلة مبلغ اجل َّ ورة ال ُّ ويف هذه احلالة يذهب  ،بالص

 .الفائض كله للمشرتكني، أو إذا كانت نتيجة األعامل عجزاً 
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ِّات، أي املصالح  لبي ِّ ِّات والس ذي رسدنا فيه اإلجيابي َّ م ال ِّ وبعد التَّقييم املتقد
ُعالة، سامهني يف الفائض التَّ واملفاسد ملشاركة امل قاً لصيغة اجل فْ َ َّ لنا من توأميني و بني
َّات عرشة خالهلا أنَّ عدد اإل َّة )١٠(جيابي َّات سلبي لبي ِّ ، أي عرشة مصالح، بينام عدد الس

م، بأنَّ . واحدة، أي مفسدة واحدة ِّ ؤال املتقد ُّ مشاركة : إذن يمكننا اإلجابة عىل الس
ِ إىل مصلحة أرجح من املسامهني يف الفائض ال يض ُعالة تُفْ تَّأميني وفقا لصيغة اجل

بول ّ وهبذا ندعو لألخذ هبذا املقرتح لوجاهته وسالمته من  .املفسدة، وبالتَّايل توافر الق
َّة التَّالية ه أيضاً يتسق مع القواعد الفقهي َّ َّة وألن عي َّ  :النَّاحية الرش

ٍ أن يأخذ مال أحد بال سبب رشعي" .١ بب ١"ال جيوز ألحد َّ ، والس
عي هنا هو  َّ قاً لصيغة الرش فْ َ عل و ُ أنَّ ما يأخذه املسامهون إنَّام هو ج

ً عىل موافقة املشرتكني  ُّ حسابه ومنحه بناء ُعالة ويتم ن هلم(اجل َّ ، )أي املؤم
ولة َّ لطة املنظمة لصناعة التَّأمني بالد ُّ  .وموافقة الس

َّةأضف إيل ذلك أنَّ موافقة املشرتكني تتَّفق مع القا .٢ للعبد ": عدة الفقهي
ِّ اهللا ه ال يف إسقاط حق ِّ ُ يف إسقاط حق ة َ ري ِ  .٢"اخل

َّة .٣ ه ": اتساق املقرتح مع القواعد الفقهي َّ ريعة فإن َّ َّاً عنه للذ ما كان منهي
اجحة َّ ريعة أبيح للمصلحة "و  "يفعل للمصلحة الر َّ م لسد الذ ِّ ر ُ ما ح

اجحة َّ ريعة أبيح  "و "الر ً للذَّ ا َّ م سد ِّ ر ُ اجحةما ح َّ وهنا . "للمصلحة الر
                                                        

حييل،  .د ١ ُّ د الز َّ َّة وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، ص حمم   .٢/٥٥٩القواعد الفقهي
ة، أعالم املوقعني، ص  ٢ َّ م اجلوزي ّ  .٢/٣٧٥ابن القي
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ً أن يأخذ املسامهون شيئاً من الفائض التَّأميني : وذلك ،كان املنع ابتداء
عي وعدم تربير املشاركة السائدة اآلن  َّ غ الرش ِّ لعدم وجود املسو

َّة َّة تبيح املشاركة احلالي رات رشعي ِّ ذي بينَّا فيه . بمرب َّ أما يف هذا املقرتح ال
فة األطراف، فإنَّ مشاركة املسامهني يف الفائض املصالح املتحققة لكا
َّة سابقة ال التَّأميني تكون متَّفقة  .ذكرمع القواعد الفقهي

م أرجحهام" .٤ ِّ َّ وجود "إذا تعارضت املصلحة واملفسدة قُد ، وهنا تبني
يغة املقرتحة، ووجود مفسدة م ِّ يغة املصلحة من تطبيق الص ِّ ن تطبيق الص

ا األرجح من املفسدة وهي  إالَّ أنَّ  املقرتحة أيضاً  َّ املصلحة تبني لنا أهن
 ).١:١٠(بنسبة 

اطبي .٥ َّ ألنَّ املصلحة إذا كانت غالبة فال اعتبار بالنِّدور  ": قال اإلمام الش
َّة١يف انخرامها ي ِ ر عن املفسدة مجلة إال  ٢، إذ ال توجد يف العادة مصلحة عَ

ع غلبة  َّ ارع إنَّام اعترب يف جماري الرش َّ املصلحة، ومل يعترب ندور أنَّ الش
َّات يف الوجود رى العادي ُ َّات جم عي َّ وال يعد هنا . املفسدة، إجراء للرش

مع معرفته بندور  –قصد القاصد إىل جلب املصلحة، أو دفع املفسدة 
ً يف النَّظر، وال قصد -  املرضة عن ذلك ر اً تقصريا َّ . يف وقوع الرض

                                                        
   .١٧٢/ ١٢أي فسادها، راجع لسان العرب، ص  ١
 .١/٤٩: خالية، راجع لسان العرب، ص أي ٢
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َّة ارع ": ١اف آخروأض ."فالفعل إذن باق عىل أصل املرشوعي َّ ألنَّ الش
أناط األحكام بغلبة املصلحة، ومل يعترب ندور املفسدة، إذ ليس يف 
، وال يوجد يف العادة مصلحة خالية  ٌ ٌ حمض ، وال رش ٌ ٌ حمض األشياء خري

وهذه النُّصوص أدعم هبا مقرتحي اخلاص . "يف اجلملة من املفسدة
ُعالة ملشاركة املسامهني يف الفا َّ بتطبيق صيغة اجل ئض التَّأميني وقد تبني

أنَّ أمر املشاركة فيه مصلحة ومفسدة، ولكن املصلحة أرجح بنسبة 
)١:١٠ .( 

ه كاآليت .٦ ُّ ذي نص َّ ويل ال ادر من جممع الفقه اإلسالمي الدُّ َّ  :القرار الص

 )٩/٩( ٩٢: قرار رقم
رائع سد: بشأن َّ   ٢الذ

ويل املنعقد يف دور ة مؤمتره التَّاسع بأبو ظبي إنَّ جملس جممع الفقه اإلسالمي الدُّ
َّة املتحدة من  نيسان  ٦-١هـ، املوافق ١٤١٥ذي العقدة  ٦- ١بدولة األمارات العربي

م، بعد إطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع ١٩٩٥) ابريل(
رائع، َّ تي دارت حوله، سدُّ الذ َّ ر ما ييل وبعد استامعه إىل املناقشات ال َّ  :قر

                                                        
حييل، أصول الفقه اإلسالمي، ص  .د .أ ١ ُّ   .١٨٤وهبة الز
ورات كتيب قرارات وتو ٢ َّ  ١٤-١صيات جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، للد

مو ٢٠٠٣-١٩٨٥ -هـ ١٤٢٣-١٤٠٦، ١٣٤ -١والقرارات  ُّ م، طبع عىل نفقة حرضة صاحب الس
ة، ط  َّ ؤون اإلسالمي ُّ يخ محد بن خليفة آل ثاين أمري دولة قطر، بإرشاف وزارة األوقاف والش ّ  .٤الش
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ر .١ َّ َّة، وحقيقته منع املباحات سدّ الذ يعة اإلسالمي َّ ائع أصل من أصول الرش
ل هبا إىل مفاسد أو حمظورات َّ تي يتوص َّ  .ال

رائع ال يقترص عىل مواضع االشتباه واالحتياط، وإنَّام يشمل كل  .٢ َّ سدُّ الذ
 . ما من شأنه التَّوصل به إىل احلرام

رائع يقتيض منع احليل إىل إتيان املحظورات .٣ ، أو إبطال يشء من سدّ الذَّ
ريعة باشرتاط وجود  َّ َّة، غري أنَّ احليلة تفرتق عن الذ عي َّ املطلوبات الرش

َّة  .القصد يف األوىل دون الثَّاني

رائع أنواع .٤  :والذَّ

عٌ عىل منعها: األوىل َ ْم ُ نة : جم ُّ وهي املنصوص عليها يف القرآن والس
ية إىل مفسدة قطعاً  ِّ يفة، أو املؤد َّ ة الرش َّ ، النَّبوي

ً، سواء أكانت الوسيلة مباحة،  ً غالبا أو كثريا
ومن هذا النَّوع العقود . أم مندوبة، أم واجبة

تي يظهر منها القصد إىل الوقوع يف احلرام  َّ ال
 .بالنَّص عليه يف العقد

َّة عٌ عىل فتحها: الثَّاني َ ْم ُ َّتي ترجح فيها املصلحة عىل املفسدة: جم  .وهي ال
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حة، لكن : خمتلف فيها: الثَّالثة                                 َّ تي ظاهرها الص َّ وهي التَّرصفات ال
تكتنفها هتمة التَّوصـل هبا إىل باطـن حمظور، 

 .لكثرة قصد ذلك منها
ريعة .٥ ، أو أن تكون : وضابط إباحة الذَّ ً أن يكون إفضاؤها إىل املفسدة نادرا

                     .                      مصلحة الفعل أرجح من مفسدته

ريعة        ، قطعاً أن تكون من شأهنا اإلفضاء إىل املفسدة ال حمالة : وضابط منع الذَّ
، أو تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يرتتب عىل الوسيلة من املصلحة ً  . أو كثريا

قاً  فْ َ وبتطبيق نص هذا القرار عىل مقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
رائع لص ُعالة، فإنَّ املقرتح من حيث النَّوع يندرج حتت النَّوع الثَّاين من أنواع الذَّ يغة اجل

ريعة فإنَّ مصلحة الفعل أرجح من . املذكورة يف القرار َّ وكذلك بتطبيق ضابط إباحة الذ
 ).  ١:١٠(وهي بنسبة  ،مفسدته كام بينَّا سابقاً 

 
 َّ  ثالاملطلب الث

ة َّ  حتقُّق املصلحة العام
م عن أثر مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني  ِّ باستعراضنا للحديث املتقد

َّتي نجملها يف اآليت َّة ال َّ لنا العديد من اآلثار اإلجيابي ُعالة تبني قاً لنموذج اجل فْ َ  :و
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تي  .١ َّ تي ستتحقق استطاعة اجلهة ال َّ َّة واملفيدة ال ه من ضمن النَّتائج احلتمي َّ إن
قابة تنظم وتراقب صناعة  َّ ولة التَّمكن من تنفيذ الر َّ تقييم والتَّأمني بالد

ٌ اآلن ووتقويم أداء رشكات التَّأمني بسهولة وكفاءة  دقة أفضل مما هو مطبق
ُعل ال يمنح للمسامهني  مع حتقيق سالمة األداء وذلك بحسبان أنَّ هذا اجل

 َّ ُّ وضعها بواسطة هيئة الر تي يتم َّ وط ال ُّ قابة عىل إالَّ بموجب تطبيق الرش
ذي سبق أن بينَّا مقرتحاً له َّ فْق النَّهج ال َ  .التَّأمني و

َّ إنجازه بدقَّة وبنزاهة ومراقبة  .٢ حتقيق االستيثاق من أنَّ النَّشاط  التَّأميني تم
َّة لرشكة التَّأمني  .فاعلة لصيغة من املسامهني واإلدارة التَّنفيذي

ن هل .٣ َّ ف اجلائر والعبث بأموال املؤم َّ ُّ الرص قد حيدث من  املسامهني مما م كف
ة لرشكة التَّأمني َّ ِّنة  ،واإلدارة التَّنفيذي ه أصبح للمسامهني مصلحة بي َّ ألن

ُ يف املشاركة يف الفائض التَّأميني َّ هلم إال  .تتمثَّل ولكن هذه املشاركة لن تتم
قابة عىل التَّأمني َّ تي تضعها هيئة الر َّ وط ال ُّ  إذا استوىف أداء املسامهني الرش

ُعل  .الستحقاق هذا اجل

ن هلم عىل خدمات التَّأمني بصورة منضبطة ومتَّسقة متاماً مع  .٤ َّ حصول املؤم
قابة عىل التَّأمني مما يعنى  َّ تي تفرضها هيئة الر َّ ُسس والقوانني واملعايري ال األ

 .حتقيق سالمة النَّشاط التَّأميني
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َّة عديدة عىل سري صناعة التَّأمني  حتقيق .٥  ،عىل املستوى الكيلآثار إجيابي
المة يف األداء، والعائد املغري للمسامهني، وازدهار  َّ وذلك من حيث الس
صناعة التَّأمني، ونتيجة هلذا االزدهار سينترش الوعي التَّأميني، وتتنوع 

َّة، و َّة، و  تزيداخلدمات والتَّغطيات التَّأميني َّة، واالجتامعي املسامهة االقتصادي
َّة  لصناع ياسي ِّ ة التَّأمني يف النَّشاط االقتصادي، واملحيط االجتامعي، الس

َّة للمجتمع ياسي ِّ  .واحلياة الس

ُعالة  .٦ قاً لصيغة اجل فْ َ اتساق مقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
َّة  عية منوط باملصلحة "مع القاعدة الفقهي َّ ف عىل الر ُّ القاعدة  ،"التَّرص

َّة  ف اإلمام عىل"الفقهي ُّ عية منوط باملصلحة ترص َّ  . ١"الر
َّقت عىل نحو مقبول ة قد حتق َّ م يتَّضح لنا أنَّ املصلحة العام َّ وبالتَّايل  ،وممَّا تقد

وط وهي َّ بول بالنِّسبة للرش ّ ُّق الق عي املتعلق بصيغة : يكتمل حتق َّ توافر املقتىض الرش
ة من مشاركة امل َّ ريعة، وحتقيق املصلحة العام َّ سامهني يف الفائض املشاركة، سدُّ الذ

وط املقرتحة سواء كانت كام هي، أم  ُّ ُعالة مع استخدام الرش قاً لنموذج اجل فْ َ أو التَّأميني و
َّ تعديلها  .تم

ُعالة يف  قاً لصيغة اجل فْ َ ص تقييمنا ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و ونلخِّ
ط ونتيجة حتققه بام  َّ َّ الرش ذي يبني َّ وايااجلدول التَّايل ال َّ ً مقنعاً من خمتلف الز را ِّ  :يشكل مرب

                                                        
ة، ص النَّدوي، ال ١ َّ  .١٥٧قواعد الفقهي



 ١١٩  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط َّ  النَّتيجة الش
َّة؟ .١ عي َّ يغة الرش ِّ  نعم هل توافرت الص
ُعل جهة حمايدة؟ .٢  نعم هل تضع رشوط معيار املشاركة ومقدار اجل
٣.  ُّ وط هل للمسامهني يدٌ يف حتديد هذه املشاركة من حيث الرش

ُعل؟  ومقدار اجل
 

 ال
ُّ حتديد رشوط  .٤ هل يتوافر للمشرتكني دور واضح؟ وهل يتم

ُعل ومقداره برضاهم؟  اجل
 

 نعم
ريعة املفضية إىل فساد؟ .٥ َّ َّ سدُّ الذ  نعم هل يتم
 نعم هل تتحقق املصلحة العامة؟ .٦
 نعم هل يغلب جانب حتقيق املصالح عىل جانب حتقيق املفاسد؟ .٧
لة بصناعة هل تنتج من هذه امل .٨ ِّ شاركة منافع لألطراف ذات الص

 التَّأمني؟
 

 نعم
هل يتحقق بموجب مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني  .٩

قابة  َّ ُعالة التَّمكني من بسط سلطان الر ا لصيغة اجل ً ق فْ َ و
واإلرشاف عىل قطاع التَّأمني بصورة أفضل مما هو متاح اليوم 

المةت َّ فافية؟ ضمن جودة األداء وحتقيق الس َّ  والش

 
 
 

 نعم
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هل ستتوقف شكوى املسامهني اخلاصة بعدم وجود املنفعة  .١٠
ي  ِّ املقنعة من االستثامر يف رشكات التَّأمني اإلسالمية ويؤد
مقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني لتحقيق 

 رضاهم؟

 
 

 نعم

 
ادس   َّ  املبحث الس

َّتي قد يثريها مقرتح مشاركة   املسامهني يف الفائض التَّأمينيالتَّساؤالت ال
عالة   ُ قاً لصيغة اجل فْ َ  و

ه من املنطقي أن تثري فكرة مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني  َّ ال شك أن
َّتي يمكن تصورها عىل النَّحو  ذي سلف طرحه بعض التَّساؤالت ال َّ فْق املقرتح ال َ و

 :الوارد ذكره فيام ييل
الً  َّ ُع:  أو ُعل  همقد يتساءل بعضإذ : لمرشوعية فرض اجل عن مرشوعية فرض هذا اجل

قابة عىل التَّأمني َّ  .بواسطة هيئة الر
َّة جيوز أن  عي َّ ياسة الرش ِّ قاً ملبادئ الس فْ َ ه و َّ د عىل هذا التَّساؤل بأن َّ ويمكن الر
َّة  اعي لذلك عمال بأحكام القاعدة الكلي َّ يتدخل ويل األمر يف أمر من األمور إذا دعا الد

َّةالفق َّة منوط باملصلحة": هي عي َّ ف عىل الر ُّ َّة  "التَّرص ف اإلمام عىل "والقاعدة الفقهي ُّ ترص
َّة منوط باملصلحة عي َّ ياسة . "الر ِّ ن بصورة مبارشة بتطبيقات الس َّ وهاتان القاعدتان هتتام

ولة وشؤون احلكم من حيث التَّنظيم واإلدارة َّ َّة فيام يتصل بأعامل الد عي َّ . الرش
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ولكنهام ال تقفان عند تان يف هذا املنحى تشمالن احلاكم ومن كان يف مكانته، والقاعد
ً من أمور املسلمني، ألنَّ احلاكم فام  ،احلاكم فقط بل تشمل كل من واله اهللا تعاىل أمرا

ٍ ألنفسهم،  ذين ليسوا بعامل َّ َّة، ال لطة احلكومي ُّ دونه من العامل واملوظفني يف فروع الس
لم، وصيانة وإنَّام هم وكالء  عن األمة يف القيام بأصلح التَّدابري إلقامة العدل، ودفع الظُّ

احلقوق، وضبط األمن، ونرش العلم، وتسهيل املرافق العامة، وتطهري املجتمع من 
ام يعرب أو بالفساد وحتقيق كل ما هو خري لألمة يف حارضها ومستقبلها بأفضل الوسائل 

ة َّ  .عنه باملصلحة العام
ة  وسواء كانت والية عامة، أ- للوالية عىل غريه  من كان أهالً  واملراد أنَّ  َّ والي

ٍ ال - خاصة َّ أن يكون يف هذا التَّرصف مصلحة تعود عىل  إذا ترصف بفعلٍ أو قول بد
علت له الوالية عليه هريغ ُ ً إالَّ إذا كان يف  ج وبالتَّايل ال يصبح هذا التَّرصف ترصفاً نافذا

َّ اهللا عليه التَّرصف املعني مصلحة مل ن والَّه اهللا تعاىل أمره  ويف ذلك يقول املصطفى صىل
َّته"وسلم  َّته، : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي اإلمام راع ومسؤول عن رعي

َّته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة  جل راع يف أهله وهو مسؤول عن رعي َّ والر
ِّده ومسؤول َّتها، واخلادم راع يف مال سي عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول  عن رعي

 .١"عن رعيته 

                                                        
  ٨٩٣صحيح البخاري، رواه عن ابن عمر، حديث رقم  ١
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َّة، أو لزومه عليهم شاءوا،  "لذا فإنَّ  عي َّ اعي، أو اإلمام عىل الر َّ ف الر ُّ نفاذ ترص
ة  َّ َّة كانت، أو دنيوي أم أبوا معلق ومتوقف عىل وجود الثَّمرة واملنفعة ضمن ترصفه، ديني

ه حتَّى يكون التَّرصف امل. ١" َّ ي إىل أمرين مهانفهم من ذلك أن ِّ َّ أن يؤد : عني مقبوالً؛ البد
ه يصبح  َّ حتقيق مصلحة، أو دفع مفسدة، وإذا كان غري ذلك فال يؤبه بام يقول الوايل؛ ألن

 .عبثاً وهلواً 
ُّ األمر يف موضوع مشاركة املسامهني يف  ف ويل ُّ وما ينطبق عىل تطبيق ترص

ذي مىض باستخ َّ ح ال َّ ُعالة ينتج عنه حتقيق الفائض التَّأميني وفقا للرش دام نموذج اجل
لطة املراقبة، وكذلك ينتج عنه درء املفسدة بحامية  ُّ َّة التَّأمني والس مصلحة ألطراف عملي
ف اجلائر والعبث هبا دون وجه حق وإخفائها من اجلهة  َّ ن هلم من الرص َّ أموال املؤم

قابة عىل التَّأمني َّ َّة املتمثِّلة يف هيئة الر قابي َّ ضافة إىل األثر اإلجيايب عىل املستوى باإل ،الر
 .القومي

َّة مشاركة املسامهني يف هم بعضأما إذا تساءل : علة الغرر: نياً ثا عن وجود الغرر يف عملي
ُعالة قاً لنموذج اجل فْ َ يمكن اإلجابة عىل هذا التَّساؤل بأنَّ هنالك ف الفائض التَّأميني و

َّة تقول  غتفر يف التَّابع م "قاعدة فقهي ُ غتفر يف املتبوعي ُ وهذه القاعدة من القواعد  ٢"ا ال ي
ة َّ َّة املهم تسامح فيها إذا . الفقهي ُ تساهل وال ي ُ َّة ال ي عي َّ وط الرش ُّ ي هذه القاعدة أنَّ الرش ِ ن ْ ع وتَ

                                                        
ة، دار النَّفائس، األردن، ط . د ١ َّ يعة اإلسالمي َّ َّة يف الرش وابط الفقهي َّ َّة  والض د عثامن شبري، القواعد الكلي َّ حمم

 .٣٥٢م، ص٢٠٠٦، ١

 ٢٩١:الزرقا األب، ص  ٢
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ولكن عىل العكس من ذلك يتساهل، أو يتسامح فيها  - وهو املتبوع- تعلَّقت باألصل 
ذي هو لي َّ  . س أصالً وال مقصوداً إذا تعلَّقت بالتَّابع ال

هو قسط التَّأمني، بينام الفائض التَّأميني  - أي األصل- هنا يف التَّأمني فإنَّ املتبوع و        
ُعالة  .تابع وبموجب هذه القاعدة جيوز التَّساهل والتَّسامح عند تطبيقنا لنموذج اجل

ذي عىل أساسه يمكن أن يشارك املسامهون يف الفائض التَّأميني؛ َّ ُعل  ال ألنَّ حدوث اجل
من الفائض الكيل؛ يكتنفه الغرر؛ غري أنَّ الغرر هنا  اً مشاع اً جزءبصفته نفسه، ونسبته 

ه يف يشء تابع لألصل ال يف ذات أصل  َّ ليس يف املعقود عليه أصالة، وإنَّام غرر تابع ألن
ء َّ ط لذلك يامً كام اشرتنَّ حصول الغرر هنا ال يبطل العقد بل يكون العقد سلإو. اليش

َّة  يف حالة توفر فإنه وا رشوطاً أربعة يلزم اجتامعها يف حالة الغرر، وبالتَّايل ووصفاملالكي
وط األربعة يكون العقد باطالً  ُّ وط األربعة هي .هذه الرش ُّ  :١وهذه الرش

َّة  -  أ  .أن يكون العقد من عقود املعاوضات املالي

 .أن يكون الغرر كثرياً   - ب

يه أصالة، أي يف أصل موضوع أن يكون الغرر يف املعقود عل  -  ج
 .العقد

 .االَّ تدعو للعقد حاجة  -  د
قاً ملا ذكر أعاله كونوهبذا وضحت لنا سالمة التَّطبيق وي      فْ َ ُّ عىل التَّساؤل و د َّ  .الر

                                                        
ير، الغرر وأثره يف العقو.د ١ َّ  .وما بعدها ٥٨٤د يف الفقه اإلسالمي، ص الرض



١٢٤  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

با:  ثالثاً  ِّ با يف مقرتح مشاركة املسامهني: شبهة الر ِّ يف الفائض   هل توجد شبهة الر
ُعا قاً لصيغة اجل فْ َ  .لةالتَّأميني و

َّـة  ُعالة ال تشـبه عملي قاً لصيغة اجل فْ َ إنَّ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و
نح هلم نظري إدارهتـم ملخـاطر حمفظـة  ُ تي مت َّ ي عمولة الوكالة عىل املسامهني ال ِّ توزيع متبق

ومثال ذلك إذا افرتضنا أنَّ املسامهني يمنحـون عمولـة الوكالـة بنسـبة . أقساط التَّأمني
ـةمن أقساط التَّأمني عىل أن يتحملوا ا) %٢٠( َّ َّـة واإلداري ـا يف  .ملرصـوفات العمومي َّ أم

ة َّ َّة واإلداري ي يوزع عـىل  حالة زيادة العمولة عن املرصوفات العمومي ِّ َّة، فإنَّ املتبق الفعلي
ي عمولة الوكالة عىل املسامهني فيه ربا هموهنا يرى بعض. املسامهني ِّ وقد . أن توزيع متبق

ه  ،عىل أساس أنَّ رأس املال ما هو إال نقود وليس عمالً، أو جمهوداً  وا رأهيم هذابن َّ إالَّ أن
ُّ ا ييتم ِّ ، وهنـا ستئجاره بموجب األجرة املتبق تي هي نقـود أيضـاً َّ ة من عمولة الوكالة ال

َّ استئجاره نقود وهذا القول منسوب إىل عاملني جليلـني مـن . مقابل نقود اً يصبح ما تم
ة األفذاذعلامء  َّ ل : ومها ،األم َّ ُنَظِّر األو ير امل َّ د األمني الرض َّ ديق حمم ِّ فضيلة الربوفسري الص

حييل صـاحب  ُّ كتور وهبـة الـز لنظرية التَّأمني التَّعاوين اإلسالمي، وفضيلة األستاذ الدُّ
َّة وفقه املعامالت نفعنا اهللا بعلمهام، وأجزل هلام الثَّو اب أعظم مؤلفات املوسوعة الفقهي

نيا واآلخـرة ـير فـريي أنَّ . يف الدُّ َّ ـيخ الرض َّ املقطوعـة مـن  ١صـيغة احلصـة ": أمـا الش
االشرتاكات لتدفع ألصحاب رأس املال عىل نمط اعتامد اإلجارة كمعاملة للمامرسـة، 

                                                        
 .يقصد األجرة ١
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ً من  يغة إذا كان املقصود منها إعطاء أصحاب رأس املال املسامهني، مبلغاً حمددا ِّ هذه الص
كة فهذه إجارة مرشوعة االشرتاكات نظري َّ وهـي مـا عليـه العمـل  ،إدارهتم فعالً للرش
ودان ُّ ً  ٢وأما إذا كان املقصود  ١.عندنا يف الس منها إعطاء أصحاب رأس املال مبلغاً حمددا

من االشرتاكات نظري رءوس أمواهلم، فإنَّ هذه تكون إجارة غري صـحيحة يف نظـري؛ 
ا يكون فيها شبهة التَّجارة يف ا َّ لتَّأمني، والتَّأمني ليس حمـالً للتِّجـارة، وفيهـا شـبهة ألهن

با،  ِّ ا إجارة للامل، واألجرة عىلالر َّ با ألهن َّ ـيخ . ٣"املال هي الر َّ وقـد أيـد رأي فضـيلة الش
حييل حيث عقب عليـه  ُّ كتور وهبة الز يخ األستاذ الدُّ َّ ير هذا فضيلة الش َّ الربوفسري الرض

كمعاملـة للمامرسـة إذا كـان املقصـود منهـا إعطـاء ستبعد نمط اإلجـارة أكام ": قائالً 
ً من االشرتاكات مقابل رءوس أمواهلم، حيـث تصـري  أصحاب رأس املال مبلغاً حمددا
اإلجارة فاسدة غري صحيحة، ألنَّ التَّأمني ليس حمالً للتِّجارة، ويف هذا التَّرصف شـبهة 

 ِّ ا إجارة للامل، واألجرة عىل املال هي الر َّ با، ألهن ِّ با وهذا االجتاه سديد وينسجم مـع الر
يعة َّ  ٤."مقاصد الرش

                                                        
ودانية هي عبارة عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة ١ ُّ جربة الس َّ وهي األجرة الفعلية  ،واألجرة املطبقة يف الت

تي أشار إليها بقوله  َّ كة"ال َّ  ."نظري إدارهتم فعالً للرش
 .أي األجرة سواء أكانت لإلجارة أو الوكالة ٢
 ١٠٢جع سابق صمر ٣

ير،ا ٤ َّ يخ الرض َّ نظر اوقد سبقت اإلشارة إىل هذه النَّدوة .  (٦ص  نظر تعقيب فضيلته عىل بحث فضيلة الش
راسة  ٢٩ص  ١٣، واهلامش رقم ٢٤ص ٧اهلامش رقم  ِّ نظر حمرض اجتامع اهليئة اكذلك ). .  من هذه الد



١٢٦  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

قاً لرأهيام هذا فْ َ و َ ُّ خصمه من مرصوفات تكبدها املسامهون يف إدارة  و فإنَّ ما يتم
أو جمهود، ولكن ما يبقى من العمولة يف  أمني هي عبارة عن أجرة لقاء عملحمفظة التَّ 

َّاً عىل  َّناً عىل حالة توزيعه عىل املسامهني ال يكون مبني العمل، أو املجهود، وإنَّام يكون مبي
ِّي العمولة عىل املسامهني  َّة توزيع متبق كة، كام أنَّ عملي َّ مبلغ املسامهة يف رأس مال الرش
 ُّ تي سيتم َّ ُّ بالن سبة والتَّناسب مع مقدار حصة املساهم يف رأس املال، واحلصة ال تتم

ِّي أجرة الوكالة- ختصيصها  ُسس التَّوزيع هي مقدار  ما هي - وهي متبق إال مال، وأ
ة املساهم يف رأس املال، وما هي إال مال َّ وحمصلة ذلك هو مال مقسوم عىل مال . حص

ة يف الكسب َّ ، أو  ،ألجل حصول كل مساهم عىل حص ٍ ولكن الكسب مل يكن نتاج عمل
ٍ بذله صاحب كل سهم؛ بل إنَّ بعضهم  أو  يكون يف حقل عمل آخر، أو يف دارهجمهود

                                                                                                                                             
ودان برئاس ُّ قابة عىل التأمني بالس َّ عية العليا للر َّ ة فضيلة الربوفسري الرضير وعضوية األستاذ حسن الرش

قابة عىل التَّأمني . البييل واألستاذ عبد احلميد عصميل ود َّ حممد يوسف عيل رئيس جملس إدارة هيئة الر
َّة مع  وداني ُّ أمني الس ودان ومدراء رشكات التّ ُّ قابة عىل التَّأمني بالس َّ واألستاذة آمنة عيل املدير العام هليئة الر

تار أبو هيئة َّ كتور عبد الس ُّ َّة لرشكة تكافل ري ومقرها ديب برئاسة فضيلة الد عي َّ قابة الرش َّ غدة وعضوية  الر
كتور أمحد بن عبد العزيز احلداد واألستاذ شكيب أبو ُّ ئيس التَّنفيذي لرشكة تكافل ري واألستاذ  الد َّ زيد الر

َّ االجتامع املذكور باخلرطوم بمقر هيئة د قو .حممد احلسن الدشيش املدير التَّنفيذي لرشكة تكافل ري تم
َّة بتاريخ  وداني ُّ قابة عىل التَّأمني الس َّ َّة ٤/٥/٢٠٠٨الر عي َّ قابة الرش َّ لعليا للتَّأمني عدم صحة ام وبينت هيئة الر

با، بينام مل  ِّ ي أجرة الوكالة عىل املسامهني الشتامهلا عىل شبهة الر ِّ يوضح تطبيق الوكالة بأجر يف توزيع متبق
ي أجرة الوكالة عىل املسامهني من ناحية  ِّ َّة لرشكة تكافل ري صحة توزيع متبق عي َّ قابة الرش َّ جانب هيئة الر

َّة  .رشعي
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غم من ذلك يأتيه الكسب نظري مسامهته يف رأس املال وليس عىل ولكن  ،مسافر ُّ الر
با ألنَّ الكسب حيصل هنا للمساهم وهو واضع رج ِّ َّة الر  الً نظري عمله، ومن هنا تأيت عل

 .عىل رجل
حييل ومن        ُّ ير والز َّ خالل متابعتي ملا هو  ما سبق كان ملخصاً لرأي الفقيهني الرض

َّة لرشكات التَّأمني  وممطبق الي عي َّ قابة الرش َّ واد األعظم ألعضاء هيئات الر َّ فإنَّ الس
يخ َّ ذي رده الش َّ ي عمولة الوكالة عىل الوجه ال ِّ َّة ال يمنعون توزيع متبق ن ااإلسالمي

حييل ُّ ير والز َّ قابة عىل ولكن . الرض َّ واد األعظم ألعضاء هيئات الر َّ غم من هذا الس ُّ الر
 َّ َّة ال عي َّ مل يظهر من أي منهم رأيا  كونهذي ذكرته بافرتاض موافقتهم عىل ذلك، الرش

ً، وهذه حقيقة، ولكن األهم من ذلك مل أنني  يرفض ما هو مطبق يف رشكاهتم حاليا
حييل ُّ ير والز َّ يخان الرض َّ وبالتَّايل يف ظل عدم  .أطلع عىل رأي ينفي صحة ما قال به الش

سالمي، يكون عندي رأي الفقيهني هو وجود رأي مؤسس عىل أحكام الفقه اإل
 .أعلماألصوب 

عن وجود تناقض بني  أحدإذا تساءل : التَّناقض بني املنع ومقرتح جواز املشاركة -٤
ذي منعنا فيه مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني وفقا لنامذج اإلجارة،  َّ الطَّرح ال

عل يف الفائض التَّأميني وفقا نا مقرتحاً ملشاركتنيوالوكالة، واملضاربة، بينام تب ُ هم بج
ُعالة؟   لنموذج اجل



١٢٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   

ذي تبنيناه يف عدم جواز مشاركة املسامهني يف      َّ د عىل هذا التَّساؤل بررنا املوقف ال َّ للر
غ  ِّ ُّ دون مسو الفائض التَّأميني وفقا ألي من النَّامذج املذكورة نسبة ألنَّ املشاركة تتم

ِّ ه ،رشعي بني ُ واياوقد بسطنا ما ي َّ أي من كل الز َّ مقرتح مشاركة يف ولكن . ذا الر
ُعالة اشرتطنا ل عل وفقا لنموذج اجل ُ هذه املشاركة قبول املسامهني يف الفائض التَّأميني بج

وط ُّ ً من الرش ريعة، وحتقيق املصلحة : هي ،عددا َّ عي، وحتقيق سدُّ الذ َّ توافر املقتىض الرش
َّة مشاركة املس َّ عملي َّة عىل أعامل العامة، وأن تتم قابي َّ وط تضعها اجلهة الر َّ قاً لرش فْ َ امهني و

ريعة  . التَّأمني عي وسدُّ الذَّ َّ مة مدى توافر املقتىض الرش ِّ طور املتقد ُّ وأوضحنا يف الس
وحتقيق املصلحة يف مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني، وكذلك رضورة الوفاء 

تي تكفل للمسامهني املشا َّ وط ال ُّ َّ توضيح ذلك  .ركة يف الفائض التَّأمينيبالرش وقد تم
قاً  بشكل جيل فْ َ يؤكد للباحث التَّمسك بمقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و

ريعة وحتقيق املصلحة العامة  عي وسدُّ الذَّ َّ ُعالة بعد توافر املقتىض الرش لصيغة اجل
ذي بيناه َّ وط عىل النَّحو ال ُّ  .والوفاء بالرش

ُعالةا -٥ هل يوجد تعارض، أم : لتعارض واالتفاق بني تطبيق صيغتي املضاربة واجل
ُعالة  قاً لصيغتي اجل فْ َ اتِّفاق بني مشاركة املسامهني يف أموال التَّأمني اإلسالمي و

 .واملضاربة
قاً لصيغة اجلعالة،  فْ َ مشاركة املسامهني وإنَّ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و

ام يف أرباح ا َّ قاً لصيغة املضاربة نجد أهن فْ َ  :تفقان يف اآليتيستثامر أقساط التَّأمني و
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بح كالمها يعرتيه  .١ ِّ ة املضارب من الر َّ ُعل واحلصول عىل حص إن احلصول عىل اجل
بح حمتمل، وحصول املجعول  "املساهم"الغرر، ألنَّ حصول املضارب  ِّ عىل الر

ً، إال "املساهم"له  ُعل حمتمل أيضا أنَّ الغرر هنا يف احلالتني معفو عنه  عىل اجل
ً خاصاً بتطبيق  يغتني، وهذا العفو ليس استثناء ِّ حلاجة النَّاس هلذين الص
مة الطَّبيعة  َّ يغتني يف صناعة التَّأمني اإلسالمي وإنَّام هذا العفو هو الس ِّ الص

يغتني يف مجيع املعامالت ِّ  .لتطبيقات الص

ُعل  .٢ َّ  وعىلحصول املسامهني عىل اجل ة ربح املضاربة ال يرتبط باستئجار حص
ي عمولة الوكالة ِّ  .رأس املال كام تبني لنا يف حالة توزيع متبق

َّة أي - تتوىل جمموعة من املسامهني دور املضاربة  .٣ َّة العمومي مفوضني من اجلمعي
َّة استثامر أقساط التَّأمني، كام تتوىل و -بقية املسامهني بدور املضارب يف عملي
َّة أي -، هاساملجموعة نف َّة العمومي أو جمموعة أخرى مفوضة من اجلمعي

ُعل حلسن اإلدارةضاإل -املسامهني . طالع بدور املجعول له الستحقاق اجل
ا احلالتني نجد أنَّ بقية املسامهني يشاركون اإلدارة يف االجتامع توهنا يف كل

نوي أو االستثنائي َّ  . الس

ُعل عىل املسامهني .٤ ُّ توزيع مقدار اجل قاً له حالياً نفسه  بالنَّمط يتم فْ َ ُّ و ذي يتم َّ ال
 .توزيع حصة أرباح املضاربة عىل املسامهني
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ه ال توجد خمالفة فيام يتعلق بحصول املسامهني عىل أرباح املضاربة  .٥ َّ َّ لنا أن تبني
ال  كامالنَّاجتة عن حصتهم من أرباح استثامر أقساط التَّأمني احلاصلة اآلن، 

عل املشاركة يف الفائض التَّأميني عىل املسامهنيتوجد خمالفة عند تو ُ  .زيع ج

ه إ: ة اإلجابة هيصإذن خال      َّ اتفاق بني مشاركة املسامهني يف أرباح أقساط  ثمةن
التَّأمني وفقا لصيغة املضاربة، ومشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني وفقاً لصيغة 

 ٍ ُعالة لوجود الغرر يف كل  .  اجل
 فقاملوواهللا 

 
 اخلامتة

ضت فيه ملوضوع َّ مهم ظل يشغل بال  ما مىض من هذا البحث املتواضع تعر
ارسني ملوضوع التَّأمني اإلسالمي، وربام ال تكون هذه اماملسامهني وامل َّ رسني والد

ا حماولة لطرح هذا املوضوع  َّ راسة قد أحاطت باملوضوع عىل النَّحو املطلوب بيد أهن ِّ الد
ق بتطب َّ ذي يتعل َّ  .يقات التَّأمني اإلسالمي، وقد مىض عىل انطالقتها اثنان وثالثون عاماً ال

 
 :فروض البحث

راسة علمنا أنَّ الفرض األول ِّ إنَّ مشاركة املُسامهني يف ": وهو ،من خالل الد
عي، وبالتَّايل  َّ يغ املطَّبقة اآلن ال يتوافر فيها املقتىض الرش ِّ قاً للص فْ َ الفائض التَّأميني و
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َّة أنَّ ومن ثم  "شاركة غري جائزة وينبغي منعهاتصبح امل عي َّ د لنا باألدلة الرش فقد تأكَّ
ت َّ ُّ استخدامهام اليوم يف مشاركة املسامهني يف الفائض نيصيغة املضاربة والوكالة الل  يتم

تي  َّ َّة ال عي َّ التَّأميني يف بعض تطبيقات التَّأمني اإلسالمي ال جتوز رشعاً حسب األدلة الرش
 .اها يف البحثأوردن

ا الفرض الثَّاين  َّ ق بموجبها مشاركة ": فمفادهأم َّ َّة تتحق يمكن تبنِّي صيغة رشعي
ُعالة(املسامهني يف الفائض التَّأميني، أال وهي صيغة  ُستحق  ،)اجل ُعل(عىل أن ي يف ) اجل

د من أنَّ مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني تتفق مع أحكام  هذه املشاركة بعد التَّأكُّ
د رشوط استحقاق  َّ د ُ تي حت َّ ُسس ال َّة، باإلضافة إىل وضع األ يعة اإلسالمي َّ ُعل(الرش ) اجل

َّة ينبغي "ومقداره ُعالة، ووضعنا رشوطاً رشعي راسة رشحنا صيغة اجل ِّ ، ففي هذه الد
ُعالة توافرها حتَّى يكون مقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التّأم قاً لصيغة اجل فْ َ يني و

يعة  اً زجائ َّ ً، وأثبتنا اتساق مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني مع أحكام الرش رشعا
ُعل ومقداره، حيث أوضحنا هذ د معيار استحقاق اجل ِّ د ُ ُسساً حت َّة، كام وضعنا أ  ااإلسالمي

َ فيه ْس ب َ  . الغرض بمنهج واضح ال ل
م نقول  َّ راسة املشار إليها يف املإوممَّا تقد ِّ َّقت متاماً نَّ فروض الد مة قد حتق ِّ  .  قد

 :االستنتاجات
راسة توصلنا إىل االستنتاجات التَّالية ِّ  :من خالل هذه الد
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ُّ هبا : أوالً  تي تتم َّ ور ال ُّ يغ والص ِّ من مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني وفقا للص
ا ال جت َّ د يل أهن وز هذه املشاركة اليوم حسب تطبيقات التَّأمني اإلسالمي تأكَّ

 ً عينظرا َّ تتم ة فهي اليوهذا يتَّضح من املشاركة احل. ملخالفتها للمقتىض الرش
قاً لصيغة الوكالة  فْ َ  ،ال يصح ذاأجرة الوكيل جمهولة وهفيها تكون  التيو

وبالتَّايل تكون الوكالة فاسدة ألنَّ الوكالة املطبقة هي وكالة بأجر وليست 
قاً لص. تربعاً دون أجر فْ َ حيث يأخذ املضارب بيغة املضاربة كذلك إن متت و

ً من رأس املال  ِّي أقساط التَّأمني - جزءا ألنَّ الفائض التَّأميني يتكون من متبق
َّ أرباحها ياً يكون املضارب فإن وبالتَّايل  - وهي رأس مال املضاربة ثُم ِّ متعد

بح ِّ ونتيجة لذلك تصبح املضاربة  ،ألنَّ الفائض يتكون من رأس املال والر
 .فاسدة

تي اقرتحتها : ثانياً  َّ قاً للصيغة ال فْ َ ُعالة-إنَّ مشاركة املسامهني و قد  - وهي صيغة اجل
عي،  َّ َّسائدة اآلن  وهيتوافر فيها املقتىض الرش تسدُّ ذريعة أكل املال بالباطل ال

َّاً  ً إجيابي ة، بل وحتقق أثرا َّ يف تطبيقات التَّأمني اإلسالمي، وحتقق مصلحة عام
 ني واملشرتكنياملسامه املتمثلة يفلتَّأمني اإلسالمي عىل أطراف نشاط ا

 . واملستوى القومينيواملنظِّم

ذي يرى : ثالثاً  َّ َّة ال ِّم اجلوزي ه ال توجد فيه كام سبق أن نقلنا رأياً لإلمام ابن القي َّ أن
ً  إذا كان جانب  ،مصلحة حمضة، أو مفسدة حمضة ولكن يكون األمر جائزا

ب املفسدة، ويكون غري جائز إذا كان جانب املصلحة منه أكرب من جان
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ُّ عند تقييمي ملقرتحي اخلاص . املفسدة فيه أكرب من جانب املصلحة وقد أثبت
ُعالة؛ أن جانب  قاً لصيغة اجل فْ َ بمشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و

 . ١: ١٠املصلحة أكثر من جانب املفسدة بنسبة 

ت: رابعاً  َّ وط ال ُّ ي سبق ذكرها عىل مقرتحنا بخصوص مشاركة إنَّ تطبيق الرش
يغة املقرتحة باملسامهني يف الفائض التَّأميني  ِّ ُعالة- الص بالنَّظر  وهي صيغة اجل

ُعالة وتطبيقها عىل النَّموذج املقرتح  : أنيتبني لنا  -إىل رشوط اجل
ُعالة حتتمل اجلهالة .١  ،وكذلك حالة مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني ،اجل

ه أمر غري مؤكد احلصولإث حي َّ  .ن

ُعالة .٢ ُعل يف اجل ُّق : اجل عبارة عن جائزة احلصول عليها مرهون بتحق
قه  ذي يف حالة حتقُّ َّ ُّق الفائض ال املطلوب؛ واملطلوب يف حالتنا هذه حتق

ُعل  مستحقاً   .يكون اجل

ل اجلهالة عكس األجرة يف الوكالة، وهو ما ينطبق عىل  .٣ َّ ُعالة تتحم إنَّ اجل
قاملش َّ  .اركة يف الفائض التَّأميني إن حتق

ُعالة وهو ما  .٤ ً من موضوع اجل ُعالة جيوز أن يكون جزءا ُعل يف اجل إن اجل
ق َّ تي ستعطى للمسامهني من الفائض إن حتق َّ ة ال ّ  .ينطبق عىل احلص

ولطبيعة تكوين املشرتكني وجتددهم نقرتح أن  ،اجلاعل هم املشرتكون .٥
عتربوا مفوضني من هيئة الرقاب ُ ة عىل التَّأمني وهي جهة حمايدة هلا حق ي
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اعي واملنظم لصناعة التَّأمني َّ قابة عىل . الوالية بصفتها الر َّ وتتويل هيئة الر
ُعل  ووضع  -أي النَّسبة من الفائض التَّأميني - التَّأمني حتديد مقدار اجل

رشوط املعيار، أي رشوط االستحقاق برشط أن يوافق املشرتكون عىل 
وريذلك عند انعق َّ  .اد هيئة املشرتكني يف اجتامعها الد

ُعالة،  .٦ ُعالة جيوز أن يكون اجلاعل غري املالك، أو صاحب موضوع اجل يف اجل
قابة عىل التَّأمني باعتبارها مفوضة  َّ وهنا يف حالتنا يكون اجلاعل هو هيئة الر

 .من املشرتكني بام هلا من والية

كات  هأمني اإلسالمي بأداء هذعدم اكرتاث املسامهني يف رشكات التَّ : خامساً  َّ الرش
ر من جانبهم بعدم وجود منافع  َّ رب ُ ي ذلك إىل بروز العديد من وامل َّ قد أد
تي من أمثلتها ما ييل َّ البة ال َّ  :الظَّواهر الس

كة  )١ َّ َّة بكل أمور الرش َّة لرشكة التَّأمني اإلسالمي سلطة التَّنفيذي ُّ انفراد ال
ف يف ش ُّ كاتوإطالق يدها يف التَّرص َّ  ؤوهنا حتَّى غدت يف بعض هذه الرش

 .اآلمرة والنَّاهية وحدها

طفو االستبداد والفساد اإلداري ) ١(نجم عن الوضع املشار إليه يف  )٢
كة َّ َّة للرش لطة التَّنفيذي ُّ  .للس

من أجل احلصول عىل املنافع بالنَّسبة للمسامهني جنح بعضهم إىل  )٣
ي إىل دمار رشكات التَّأ ِّ َّةممارسات قد تؤد  :مثال ذلك ،مني اإلسالمي
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َّة بصورة غري مرشوعة   . أ كة املالي َّ عي لالستحواذ عىل موارد الرش َّ الس
تي يتسنَّي هلم من خالهلا  َّ بغرض توجيهها لتمويل أعامهلم اخلاصة ال

 .حتقيق املنافع بالنَّسبة هلم

َّتي حيتاجوهنا   . ب َّة ال عدم التزام بعض املسامهني بعمل التَّغطيات التَّأميني
تي يسامهون فيها َّ كة ال َّ  .مع الرش

عدم التزام بعض املسامهني بسداد أقساط التَّأمني املستحقة للتَّغطيات   . ت
تي يسامهون فيها من خالل  َّ كة ال َّ تي يربموهنا مع الرش َّ َّة ال التَّأميني

حيث يعتربون مثل هذه احلاالت أقل ما  ،نظرة سالبة من جانبهم
 .يمكن أن يقدم هلم

َّة  استغالل بعض  . ث َّة واإلمكانيات اإلداري املسامهني لتوظيف املوارد املالي
َّة لتعليم وتوظيف أبنائهم وذوهيم  لرشكة التَّأمني اإلسالمي

 .  باإلضافة إىل قضاء حوائجهم وحوائج أبنائهم وذوهيم
ادع   . ج َّ يني لدى بعض املسامهني وعدم إعامل الر ِّ يف غياب الوازع الد

يف بعض رشكات التَّأمني اإلسالمية القانوين فقد طفق املسامهون 
ً عن  عىل املشاركة يف الفائض التَّأميني من تلقاء أنفسهم، بعيدا

ر هذه املشاركة ِّ ذي يرب َّ عي ال َّ غ الرش ِّ  .االلتزام باملسو
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َّة بذريعة عدم   . ح إن حالة عزوف املسامهني يف رشكة التَّأمني اإلسالمي
كة،  َّ ىل إفع ببعضهم دوجود مصلحة حتضهم عىل االهتامم بالرش

عي،   بشكلاملشاركة يف الفائض التَّأميني  َّ غ الرش ِّ مل يتوافر فيه املسو
َّ و اهية وانحسار  ىنتج عن ذلك واقع أد َّ ورة الز ُّ إىل تشويه الص

تي الزمت انطالقة نشاط التَّأمني اإلسالمي َّ فافية ال َّ  .  معايري الش

ت مشاركة املسامهني يف الفائض: سادساً  َ ر ِّ ُر ائدة حالياً يف بعض جتارب  إذا ب َّ التَّأميني الس
ا عرف خاص فإنَّ العرف اخلاص يف هذه احلالة  َّ التَّأمني اإلسالمي عىل أساس أهن

َّ لنا من هذه  ،يكون عرفاً فاسداً  َّة حسبام تبني ُّ عىل هنج فيه خمالفة رشعي ه مبني َّ ألن
راسة ِّ قاً للعرف  "ونصالب"يص احلافز اجلامعي اعتربنا أنَّ ختص إذاو. ١الد فْ َ ُّ و يتم

اإلداري اخلاص، وحتَّى إذا اعتربنا أن العرف اإلداري مصدر من مصادر 
القرآن الكريم، : األحكام؛ فإنَّ األحكام املتَّفق عليها يف الفقه اإلسالمي هي

نة، واإلمجاع، والقياس ٍّ : مصادر األحكام املختلف عليها هيبينام . والس
رائع، االستحسان، واملصالح املر سلة، واالستصحاب، والعرف، وسدُّ الذَّ

 .٢ورشع من قبلنا

                                                        
 .٨٨عوض أمحد إدريس، الوجيز يف أصول الفقه، ص. د   ١
 .٨ص  هاملرجع  نفس. د ٢
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ُعالة مصدرها الفقه اإلسالمي: سابعاً   من العقود املعروفة حيث هي و ،إنَّ صيغة اجل

رة وإمجاع مجهور الفقهاء  َّ نة املطه ُّ ثبتت أدلة مرشوعيتها من القرآن الكريم والس
َّة صيغة  .عليها، عكس العرف باعتباره من مصادر األحكام وهبذا تتضح أفضلي

ُعالة عىل العرف اإلداري ُعالة فتشمل  ،اجل وبالتَّايل يمكن أن متتد صيغة اجل
 .املسامهني، والعاملني، واملدير العام

َّاً نجد يف بعض : ثامناً  ه يف كثري من جتارب التَّأمني اإلسالمي املطبقة حالي َّ َّ لنا أن تبني
َّة، أو اللوائح ا َّة لرشكة التَّأمني اإلسالمي نصوصالنُّظم األساسي ، أو اً إلداري

ق توزع عىل العاملني قرارات لتخص َّ َّنة من الفائض التَّأميني املحق يص نسبة معي
َّة عي َّ قابة الرش َّ كة، وقد يشمل ذلك أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء هيئة الر َّ . بالرش

ي باحلافز اجلامعي  َّ من رشوط تطبيق و. "البونص"وهذه النِّسبة تعرف بام يسم
كة من خالل أداء العاملني، : مبدأ احلافز اجلامعي َّ حتسن األداء العام للرش

َّة باإلضافة إىل رشط حتقق  عي َّ قابة الرش َّ وأعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء هيئة الر
ْس ف. الفائض التَّأميني نفسه ب َ يه؛ ونستنتج من هذه املامرسة وبشكل واضح ال ل

يص احلافز اجلامعي للعاملني وأعضاء جملس تخصدأ توجود اتفاق تام بني مب
 َّ قابة الرش َّ َّة مع مقرتحنا اخلاص بتخصاإلدارة وأعضاء هيئة الر عل عي ُ يص ج

ٍ بانطباق رشوط معيار االستحقاق بسبب حسن األداء،  للمسامهني مرشوط
قابة عىل التَّأمني َّ دها هيئة الر ِّ تي حتد َّ النُّظم  وهذا يقابل ما جاء يف ،والنِّسبة ال
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َّة اخلاصة برشكة التَّأمني اإلسالمي َّة واللوائح اإلداري قاً  ،األساسي فْ َ ُّ و حيث يتم
ُّق الفائض التّأميني  "البونص"لتلك النُّظم واللوائح منح احلافز اجلامعي  إن حتق

عالً . نفسه ُ ص ج َّ ص ُ ذي يمنع أن خي َّ ؤال هنا ما ال ُّ َّاً (والس ً مجاعي ) أو حافزا
الفائض التَّأميني ويكون هذا احلافز مرشوطاَ بحسن األداء للمسامهني من 

ُّق الفائض التَّأميني نفسه كام هو احلال ملبدأ احلافز اجلامعي  ذي  "البونص"وحتق َّ ال
 .ينتظم تطبيقه يف رشكات التَّأمني اإلسالمي

ص املسامهون : تاسعاً  ِّ ص ُ َّة خي رسات احلالي َّ ه يف بعض املام َّ َّ لنا أيضاً أن أو جملس اإلدارة تبني
َّة، أو من  َّنة من الفائض التَّأميني للمدير العام لرشكة التَّأمني اإلسالمي نسبة معي

بحسن أداء املدير العام وحتقق  اً منح هذه النَّسبة مرشوطيكون و. كان يف مكانته
عل ال شك يف ذلك ونستبني . الفائض التَّأميني ُ ، أو ج وهذه النَّسبة إنَّام هي جائزةٌ

ا تتسق مع مقرتحنا لتخصهذه املامرمن  َّ عل للمسامهني من الفائض سة أهن ُ يص ج
وط األخرى ُّ تي اقرتحتها والرش َّ يغة ال ِّ قاً للص فْ َ  .التَّأميني و

ذي أرشنا : عارشاً  َّ قاً لالستنتاج ال فْ َ فإنَّا  )تاسعاً (و ) ثامناً (ه يف الفقرتني السابقتني إليو
غ : نتساءل ِّ يغة واملسو ِّ يص احلافز اجلامعي  ما هي الص ِّ تبع يف ختص ُ ذي أ َّ عي ال َّ الرش

َّة، وكذلك احلافز  عي َّ قابة الرش َّ للعاملني، وأعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء هيئة الر
ذي يمنح للمدير العام،  َّ اً عىل العاملني،  وكيفال َّ يكون هذا احلافز حرصي

َّة مع  عي َّ قابة الرش َّ  عزل املسامهني منوأعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء هيئة الر
 املشاركة يف الفائض التَّأميني؟



 ١٣٩  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

تي  نلإلجابة ع: حادي عرش َّ ُسس ال ابقة، أرى أن األ َّ ذي ذكرته يف الفقرة  الس َّ السؤال ال
غ  ِّ يغة واملسو ِّ اقرتحتها ملشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني تتوافر فيها الص

عي، بينام يف حالتي منح احلافز اجلامعي  َّ وحافز املدير؛ ال توجد  "البونص"الرش
َّة معلوم د عليها يف إجراء ختصصيغة رشعي ِ تُن ْ يص احلافز اجلامعي وحافز ة اُس

تي أوردهتام يف  َّ غ ال ِّ يغة واملسو ِّ غ رشعي معلوم مثل الص ِّ املدير، كام ال يوجد مسو
ُعالة ا لصيغة اجل ً ق فْ َ وضوح  باإلضافة إىل ،مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و

رشوط االستحقاق يف حالة حتقق الفائض، وهو ما ال يوجد يف حالة استحقاق 
نح احلافز اجلامعي : ولذلك نقول. "البونص"احلافز اجلامعي  ُ يف  "البونص"إذا م

منح املسامهون  ُ عي فمن باب أوىل أن ي َّ غ الرش ِّ َّة واملسو عي َّ يغة الرش ِّ غياب الص
َّة قاً لصيغة رشعي فْ َ ً و َّ  أال ،حافزا غات الرش ِّ ُعالة، وتوافر املسو َّة وهي صيغة اجل عي

كر بجانب حتقيق العديد من اإل ِّ َّات سابقة الذ حرصهتا يف حتقق عرشة  وقدجيابي
ِّنة وحصول مفسدة واحدة فقط  .مصالح بي

كة وألنَّ حاجة يف وجودهم  بسببإذا كان العاملون يمنحون احلافز : ثاين عرش َّ الرش
كة إليهم أكثر  َّ ألنَّ العاملني  ،هذا القول ليس صحيحاً إن من املسامهني، فالرش

هم أجراء بطبيعة احلال يتنقلون من مؤسسة إىل أخرى حسب رشوط اخلدمة، 
ً بسبب بلوغهم سن التَّقاعد، أو بسبب  وقد يرتكون العمل، طواعية أو جربا

العقوبة واالستغناء عن اخلدمة بصوره : الوفاة، أو إجراء إداري مثال ذلك
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، أو . املختلفة ً ً أكانوا أحياء كة سواء َّ ا وجود املسامهني فهو دائم  بدوام الرش َّ وأم
ا إذا باعوا حصأمواتاً حيث تؤول حقوق َّ صهم فتؤول بالتَّايل هم لورثتهم، أم

كة وليس العامل. لغريهم َّ ن، وال أعضاء وإذن املسامهون هم الباقون يف الرش
 َّ َّةجملس اإلدارة، وال أعضاء هيئة الر عي َّ  .قابة الرش

قاً لقانون : ثالث عرش فْ َ ولة و َّ ُّ تسجيلها لدى سلطات الد إنَّ رشكات التَّأمني هيئات يتم
كات َّ كات ال يمنع حتقيق املصلحة للمسامهني طاملا  ،الرش َّ ال أهنا وقانون الرش

َّة يعة اإلسالمي َّ  .تتعارض مع أحكام الرش
عبارة ال جيوز االسرتباح  - ظهم اهللا تعاىلحف –يتبنى بعض العلامء األجالء : رابع عرش

ا إن كان هذا النَّهي وفقاً ملا أرشنا له يف موضع . من نشاط التَّأمني اإلسالمي َّ أم
قاً لصيغة  فْ َ راسة نحو مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني و ِّ آخر من هذه الد

نِّي عدم اجلواز ولكن إن كان تب  ،الوكالة أو صيغة املضاربة فنتفق معهم يف ذلك
عي هلذا املنع، وبالتَّايل يف حالة عدم  َّ ند الرش َّ عىل نحو مطلق فلم يبينوا لنا الس
عي، تكون مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني جائزة رشعاً  َّ ند الرش َّ وجود الس

عي َّ غ الرش ِّ يغة املرشوعة واملسو ِّ ألنَّ األصل يف العقود اإلباحة  ،يف حال توافر الص
َّ لنا بعد، وبالعكس فإنَّ م َّة وهو ما مل يتبني ا مل يوجد دليل عىل عدم املرشوعي

قاً لصيغة مرشوعة فْ َ ُّ و أال وهي  ،مقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني يتم
وط األخرى ُّ ُعالة مع توافر الرش  .صيغة اجل
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 :التَّوصيات
َّ من هيمهم أمر التَّأمني اإلسالم .١ ُويص أن يتوىل ي من علامء ومسامهني أ

 ٍ َّ اخلروج برأي َّاً ثُم اً وتأميني َّ َّاً واقتصادي وممارسني تقييم مقرتحي هذا تقييامً رشعي
 .من حيث التَّبني، أو عدمه

ُويص يف حالة األخذ بمقرتح مشاركة املسامهني يف الفائض التَّأميني  .٢ كذلك أ
َّ تطبيق صيغة الوكالة يف ُعالة، أن يتم قاً لصيغة اجل فْ َ  إدارة حمفظة أقساط التَّأمني و

تي يتحملها  َّ َّة ال ٍ للمرصوفات الفعلي برشط أن يكون مبلغ العمولة مساو
ى من مبلغ العمولة بعد  َّ املسامهون نظري إدارهتم ملحفظة أقساط التَّأمني وما يتبق
ي من هذه العمولة  ِّ خصم مجيع املرصوفات وااللتزامات، وأن يرد املبلغ املتبق

ً من  إىل أصله، وهو حمفظة أقساط التَّأمني وأالَّ يوزع عىل املسامهني احرتازا
تي مل حيرر بعد عدم الوقوع فيها يف حالة توزيع املبلغ  َّ با ال ِّ الوقوع يف علة الر

ي من عمولة الوكالة عىل املسامهني ِّ  . املتبق

       ِّ ي ويف اخلتام أشري إىل التكرار الوارد عند الكالم عن توضيح حاالت تعد
املضارب وعدم صحة أجرة الوكالة واإلجارة، وقد قصدت من هذا التِّكرار 
ليمة يف أذهان املهتمني والعاملني يف حقل التَّأمني  َّ َّة الس عي َّ ترسيخ املعلومة الرش
ذين أحسب أنَّ أغلبهم يف حاجة ملعرفة فقه التَّأمني اإلسالمي بصورة  َّ اإلسالمي ال

راسة أوسع وأوضح، أضف إىل ذلك فإ ِّ مل  - حسب علمي –نَّ موضوع هذه الد
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وكل ذلك هبدف  ،يسبق تناوله من أي باحث، أو مهتم بصناعة التَّأمني اإلسالمي
 .   توضيح وتعميق الفكرة
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 قائمة املراجع
 

 القرآن الكريم واحلديث النَّبوي: أوال 
 .القرآن الكريم  .١
ين  .٢ ِّ د بن كامل الد َّ يف إبراهيم بن حمم َّ هري(الرش َّ  بأيب محزة احلسيني احلنفي الش

مشقي ِّ َّة، بريوت، دون)الد يف، املكتبة العلمي َّ  ، أسباب ورود احلديث الرش
 .تاريخ

ة مفاتح فهم القرآن الكريم، يل اإلمام، القرآن الكريم بحاشيأمحد ع. د .٣
 .تاريخ مصحف أفريقيا، اخلرطوم، دون

كر، دار الف عبداهللا بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، واإلمام أب .٤
 .م١٩٩٩بريوت، الطَّبعة األوىل 

 الفقه وقواعد الفقه: ثانيا
خمي الغرناطي املالكي املعروف ب .١ َّ حق اسإيب أاإلمام إبراهيم بن موسى الل

يعة،  برشح فضيلة شيخ علامء دمياط  َّ اطبي، املوافقات يف أصول الرش َّ الش
يخ عبداهللا دراز، توزيع عباس أمحد الباز، مكة امل ِّ  .كرمة، بدونالش

 .تاريخ ابن رشد احلفيد، بداية املجتهد وهناية املقتصد، دار الفكر، دون .٢
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رقا  .٣ َّ د الز َّ يخ حمم ِّ يخ أمحد بن الش ِّ رقا األب(الش َّ َّة، دار ) الز رشح القواعد الفقهي
 .١٩٨٩القلم، دمشق، الطَّبعة الثَّانية 

عية عىل .٤ َّ  مذهب اإلمام أمحد أمحد بن عبد اهللا القاري، كتاب جملة األحكام الرش
د إبراهيم أمحد عيل، . عبد الوهاب أبو سليامن ود. ابن حنبل، حتقيق د َّ حمم
 .م١٩٨١ هتامة، الطَّبعة األوىل

 .تاريخ اإلمام سحنون بن سعيد التَّنوخي، املدونة الكربى، دار الفكر، دون .٥
ير، الغرر وأثره يف العقود يف الفقه . د .٦ َّ د األمني الرض َّ ديق حمم ِّ اإلسالمي، الص

َّة للكتب، اخلرطوم، ودار اجليل، بريوت، الطَّبعة الثَّانية،  وداني ُّ ار الس َّ الد
 .م١٩٩٠

د عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس، املحىل، دار اآلفاق  وأب .٧ َّ حمم
 .تاريخ اجلديدة، بريوت، دون

َّة، دار القلم، دمشق،  عيل .٨  .م٢٠٠٩أمحد النَّدوي، القواعد الفقهي
ين أب اإلمام .٩ ِّ ة،  وشمس الد َّ َّم اجلوزي د بن أيب بكر املعروف بابن القي َّ عبداهللا حمم

ؤوف، دار  َّ أعالم املوقعني عن رب العاملني، مراجعة وتقديم طه عبد الر
 . م١٩٧٣اجليل، بريوت، 

َّة الكربى وأثرها يف املعامالت .د .١٠ عمر عبداهللا كامل، القواعد الفقهي
َّة، دار الكتب، القا  .م٢٠٠٠هرة، الطَّبعة األوىل، اإلسالمي
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محد إدريس، الوجيز يف أصول الفقه، دار مكتبة اهلالل، بريوت، أعوض . د .١١
 .م١٩٩٢

َّة وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، دار . د.أ .١٢ حييل، القواعد الفقهي ُّ د الز َّ حمم
 .م٢٠٠٦الفكر، دمشق، 

د بن عبد اهللا بن قدامة، املغني، مكتبة ا وأب .١٣ َّ د بن حمم َّ لنَّدوة اجلديدة، حمم
 .م١٩٨٩بريوت، ومكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، الطَّبعة الثَّالثة، 

يعة . د .١٤ َّ َّة يف الرش وابط الفقهي َّ َّة والض د عثامن شبري، القواعد الكلي َّ حمم
َّة، دار النَّفائس، األردن، الطَّبعة األوىل،   .م٢٠٠٦اإلسالمي

رقا، املدخل الفقهي الع .١٥ َّ ام، دار الفكر، دمشق، الطَّبعة مصطفى أمحد الز
 .م١٩٦٨/ ٦٧التَّاسعة،

افعي، دار . د .١٦ َّ ن وآخرون، الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الش ِ مصطفى اخل
َّة، دمشق، الطَّبعة األوىل،   .م١٩٨٩العلوم اإلنساني

بعة الثَّالثة، . د.أ .١٧ حييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، الطَ ُّ وهبة الز
 .م١٩٨٩دمشق، 

حييل، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، . د.أ .١٨ ُّ  .١٩٨٦وهبة الز
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 املعامالت واألموال :ثالثا
ُعالة واالستصناع. د .١ حتلييل فقهي واقتصادي، البنك  :شوقي أمحد دنيا، اجل

 .م١٩٩١لبحوث والتَّدريب، جدة، لاملعهد اإلسالمي : اإلسالمي للتَّنمية
يخ عيل اخلفيف، فقه املع .٢ ِّ َّة، بنك الربكة اإلسالمي الش عي َّ امالت الرش

 .تاريخ لالستثامر، البحرين، دون
ابوين، فقه املعامالت، املكتبة الع .٣ َّ د عيل الص َّ ة، بريوت، حمم َّ  .م٢٠٠٧رصي

غة: رابعاً   اللُّ
بايص، املعجم االقتصادي اإلسالمي، دار اجليل،. د .١ َّ  .م١٩٨١أمحد الرش
د بن عيل امل وأب .٢ َّ قرئ الفيومي، املصباح املنري يف قريب العباس أمحد بن حمم

سالة، دمشق، ِّ ح الكبري، دار الر َّ  .م٢٠١٠الرش
حاح، دار القلم، .٣ ِّ ازي، خمتار الص َّ د بن أيب بكر عبد القادر الر َّ  دون اإلمام حمم

 .تاريخ
د بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، .٤ َّ ين حمم ِّ  اإلمام أبى الفضل مجال الد

 .تاريخ بريوت، الطَّبعة األوىل، دون لسان العرب، دار صادر،
د رواس قلعة. د .٥ َّ  حامد صادق قينيبي، معجم لغة الفقهاء،. جي ود  حمم

َّة، كراتيش، دون  .تاريخ إدارة القران الكريم والعلوم اإلسالمي

 



 ١٤٧  السيد حامد      /مشاركة املسامهني يف الفائض التأميني بني املنع واجلواز
 

 املطبوعات: خامساً 
ويل املنبثق عن منظمة املؤمتر        قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدُّ

ورات اإل َّ  ـه١٤٢٣-ـه١٤٠٦، ١٣٤- ١والقرارات  ١٤- ١سالمي، الد
يخ محد بن خليفة آل ٢٠٠٣ -م١٩٨٥ ِّ مو الش ُّ م، طُبع عىل نفقة صاحب الس

وحة،  َّ َّة، الد ؤون اإلسالمي ُّ ثاين أمري دولة قطر بإرشاف وزارة األوقاف والش
ابعة،  َّ  .م٢٠٠٣الطَّبعة الر

 األبحاث: سادساً 
١ . ِّ د ِّ َّة ملامرسة التَّأمني، الربوفسري الص عي َّ ير، االعتبارات الرش َّ د األمني الرض َّ يق حمم

تي انعقدت باخلرطوم يف الفرتة من  َّ  ١٦إىل  ١٤قدمه لندوة التَّأمني التَّكافيل ال
 .م٢٠٠٤فرباير 

ير، يف ندوة . ٢ َّ حييل، تعقيبه عىل بحث الربوفسري الرض ُّ كتور وهبة الز األستاذ الدُّ
  .م٢٠٠٤فرباير ١٦- ١٤كافيل، اخلرطوم التَّأمني التَّ 



١٤٨  ٢، العدد١٨املجلددراسات اقتصادية إسالمية،   


