المشاركة التعاونية كقاعدة جديدة للتكافل:
األسس والمبادئ العامة والتحديات
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بيدر محمد بن محمد حسن
قسم الفقه وأصول الفقه ،بالجامعة اإلسالمية العالمية (ماليزيا)

المقدمة:
احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل حممد وعلى آله وصحابته ومن وااله أما بعد،
فإن املشاركة التعاونية يف حقيقتها مل تكن غائبة عن واقع النصوص الشرعية والفقه اإلسالمي وإمنا
مل جيد هذا النوع من املعامالت من يصل به إىل تنظيم معني يستطيع املسلمون من خالله االستفاةة
منه ،وملا ظهر التأمني التجاري بنظمه ومؤسساته ،شرع املتخصصون يف املالية اإلسالمية يف إجياة نظري
شرعي للتأمني التجاري ،فوجدوا أن النصوص الشرعية طافحة حتث على التعاون والتكافل ،وأن هذه
القضايا تعد من املقاصد السامية اليت هتدف على احملافظة على أواصر اجملتمع اإلسالمي.
وبناء على ذلك جاء يف قرار اجملمع الفقهي الدويل املنبثق عن املنظمة التعاون اإلسالمي رقم
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املؤمتر العاملي التاسع لعلماء الشريعة (قضايا تطبيقية يف املالية اإلسالمية :امللكية النفعية وامللكية القانونية وتطبيقات التأمني التكافلي يف ضوء نظام التأمني التعاوين

املعتمد يف جممع الفقه اإلسالمي الدويل) األكاةميية العاملية للبحوث الشرعية ،فندوق فندوق انرتكونتينتل ،كوال ملبور 55-52 ،نوميرب .0253

 -2جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد يف ةورته احلاةية والعشرين مبدينة
الرياض ،اململكة العربية السعوةية ،من  51إىل  51حمرم 5341ه ،املوافق  22-51نوفمرب .2154

1

أن "املشاركة التعاونية" مصطلح جديد وميثل قاعدة جديدة يف جمال التأمني التعاوين اإلسالمي أو
التكافل.
وقبل هذا ،قد بذل العلماء واملتخصصون جهوةهم يف طرح البديل للتأمني التقليدي ،فأسست
شركات التأمني التكافلي وإعاةة التكافل وازةاة العدة .وقد انتشر استخدام املصطلح التأمني التعاوين
اإلسالمي أو التأمني التكافلي يف بعض الدول العربية ،كبديل للتأمني التقليدي ،واشتهر اسم التكافل يف
بعض الدول مثل ماليزيا ،باكستان وإندونيسيا .كما كان البديل املقرتح للمعاوضة التأمينية-اليت هي
مباةلة املال باملال بالتفاضل والغرر يف حصول التعويضات يف التأمني التقليدي- ،هو عقد التربعات مثل
االلتزام بالتربع ،فيغتفر يف التربعات الغرر وعدم التماثل بني األقساط والتعويضات.
ويف ضوء العمل إلجياة مؤسسات مالية إسالمية تضطلع هبذا النوع من املشاركة التعاونية ،فإن
الباحثني والنظار وقعوا يف فريقني ،فريق نظر إىل املشاركة التعاونية من خالل ما توصل إليه من استقراء
للنصوص الشرعية اليت حتث على التعاون والتكافل وااللتزام بالتربع ومبدأ العمل على تقليل املخاطر
واليت تشري إليها قواعد املصاحل واملفاسد ،فتوفرت لديه قناعة أن املشاركة التعاونية أمر مشروع وجيب أن
تتطور على هيئة مؤسسات منظمة حىت يستفيد منها الناس ،والصورة اليت طبقتها بعض شركات التكافل
هي مبنية على هذه الفكرة مع التغيري يف اإلسم من مبدأ "االلتزام بالتربع" إىل مبدأ "املشاركة التعاونية"،
والفريق األخر نظر إىل أن املشاركة التعاونية صورة أخرى يرتتب عليها تغيريات جوهرية يف هيكلة
التكافل.
ولذلك فإن الباحث سيحاول إيضاح املشاركة التعاونية من خالل األسس واملباةئ العامة
(كقاعدة جديدة للتكافل) حىت توضح الرؤية عند التكييف الشرعي هلذا النوع من املعامالت ،إذ أن
احلكم على الشيء فرع عن تصوره ،3فتصور املسألة بشكلها احلقيقي يقوةنا حتما إىل التكييف الشرعي
الصحيح هلا ،وسوف تتضح معامل هذه أسس ومباةئ املشاركة التعاونية من خالل املباحث التالية:

 -3انظر :الفتوحي ،حممد بن أمحد بن عبد العزيز ،شرح الكوكب المنير (ة.م :مكتبة العبيكان ،ط.2
5351هـ5111/م) ج ،5ص.11
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المبحث األول :مفهوم المشاركة التعاونية
حىت تتضح الرؤية عند التكييف للمشاركة التعاونية فإنه من املناسب التطرق إىل مفهوم املشاركة
التعاونية من حيثيات عدة من خالل مفهوم املشاركة التعاونية كمصطلح إضافة إىل املفهوم الفقهي
للمشاركة التعاونية وصورها.
المطلب األول :المفهوم اللغوي للمشاركة التعاونية
املشاركة التعاونية مصطلح مركب من كلمتني كل كلمة تدل على شيء معني ،ولذلك فإن من
املناسب التطرق إىل املصطلحني على حدة حىت يتبني املقصوة منهما.
أوال :المشاركة لغة من شاركه يف الشيء أي أصبح شريكا يف املال أو املتاع أو ما شابه ذلك،4
وقد ورةت أحاةيث عدة تبني وجوة هذا النوع من املعامالت (املشاركة) سواء كان ذلك يف األعمال
التجارية من خالل عقوة املعاوضات ،أو من خالل التعهد باملشاركة التعاونية (التربع) وعلى سبيل املثال
حديث عبد اهلل بن عبيد بن عمري عن «مقاضاة النيب صلى اهلل عليه وسلم أهل خيرب على أن لنا نصف
التمر ولكم نصفه ،وتكفونا العمل».5
ثانيا :التعاونية لغة أصل من عاون أي ظاهر وآزر ،6قال تعال( :وتعاونوا على الرب والتقوى وال
تعاونوا على اإلمث والعدوان) ،7فالتعاون مظهر راقي من مظاهر الرتبية اإلسالمية الرفيعة للناس ،حىت تنعم
البشرية بالرتابط واأللفة واحملبة فيما بينها.
فاملعين اللغوي هلذا املصطلح يدل على أنه من لوازم اجملتمع املتماسك املتآلف املتكافل وجوة
التعاون والتآزر يف فعل رفع الضرر الذي قد يصيب بعض األشخاص ،وسواء كان ذلك بشكل عام ،أو
-4انظر :احلمريي ،نشوان بن سعيد اليمين .شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم (بريوت :ةار الفكر
املعاصر ،ط5321 .5هـ5111/م) ج ،6ص.4331

 -5الصنعاين ،عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي .المصنف (بريوت :املكتب االسالمي ،ط )5314 .2ج،1
ص .514باب :ضمن البذر إذا جاءت املشاركة.

-6انظر :عمر ،أمحد خمتار عبد احلميد ،معجم اللغة العربية المعاصرة (ة.م :عامل الكتب ،ط.5
5321هـ2111/م) ج ،2ص .5111ماةة( :ع و ن).
 -7املائدة :آية.2
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يف حيز مؤسسة أو شركة أو نقابة أو غري ذلك ،ولكون املعىن اللغوي يؤةي إىل هذا املفهوم ملصطلح
املشاركة التعاونية فإن أي عمل يؤةي إىل الربا والقمار والغرر ال يصدق عليه هذا املصطلح (املشاركة
التعاونية) كون هذه املفرةات احملرمة فيها مضار على الفرة واجملتمع ،وال ميكن لنصوص الشريعة أن حتث
الناس على التعاون على ما يعوة عليهم بالضرر ،وعلى ضوء ذلك فإنه ميكن أن متثل املشاركة التعاونية
قاعدة جديدة للتكافل بناء على معطيات املعاين واأللفاظ اليت ةلت عليها كلمة (املشاركة التعاونية).
المطلب الثاني :المفهوم االصطالحي للمشاركة التعاونية
املشاركة التعاونية على ضربني مشاركة تعاونية حبتة وهي التعاون يف أبواب اخلري على سبيل
االطالق سواء كانت فرةية أو مؤسسية ،لكن هناك مشاركة تعاونية مقيدة وهي املقصوةة يف هذا
البحث ،وقد عرفها بعض النظار والباحثني بعدة تعريفات متقاربة من بعضها البعض نقلها بعض
الباحثني يف أوراق حبثية مقدمة يف بعض املؤمترات العاملية ،ولقد وقع اختيار الباحث على واحد منها
كوهنا أقرب إىل املراة من املشاركة التعاونية يف نظر الباحث وهو تعريف الدكتور غريب اجلمال كما ذكره
بعض الباحثني للمجمع الفقهي إىل أنه" نظام تعاوين تعاقدي بني جمموعة من الناس قبلوا مبقتضاه أن
يتحملوا مجيعا عبء أي ضرر يتعرض له أي واحد منهم على سبيل االسهام بأمواهلم يف رفع الضرر عنه
أو تعويضه عما أصابه".8
ويرى الباحث أنه من املناسب أن تعرف املشاركة التعاونية بطريقة تكون أكثر قربا من التكييف
احلقيقي هلذا النوع من املعامالت فتكون املشاركة التعاونية هي" :قيام جمموعة من األشخاص على
التعاقد فيما بينهم باملشاركة يف حتمل عبء أي ضرر يتعرض له أي واحد منهم يف رفع الضرر عنه أو
تعويضه عما أصابه على سبيل االسهام بأمواهلم بدفع حصص مالية معينة تكون أمان هلم على سبيل
املعاونة ال املعاوضة".9
ولكون املشاركة التعاونية تكافلية تعاقدية فإنه من املناسب يف هذا املضمار التطرق إىل تعريفها
لكوهنا أحد عقوة املعامالت حىت ولو كان يقصد هبا التعاون والتكافل ،ولقد حاول الباحث إجياة
 -8نقله الغنامي ،قذايف عزت ،التأمني التعاوين ( مفهومه ،تأصيله الشرعي ضوابطه) ورقة مقدمة يف مؤمتر التأمني
التعاوين ،اجلامعة االرةنية ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل5345 /21-26( ،هـ2151 /54-55/م)
 -9تعريف الباحث.
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تعريف يناسب املشاركة التعاونية كوهنا عقدا بني مشرتكي التأمني التعاوين ،هو عقد تربعي تعاوين يقوم
على مبدأ االلتزام من قبل املشرتكني بدفع مبالغ معينة على هيئة حصص لشركة تأمني تعاونية تنظم
وتستثمر املبالغ ملا يعوة على املشرتكني بالنفع من خالل ةفع التعويضات لألضرار احلاةثة وتوزيع الفائض
على املشرتكني بالتساوي.
المطلب الثالث :المفهوم الفقهي للمشاركة التعاونية
عقوة التربعات هي الوجهة الفقهية اليت حتدة مفهوم املشاركة التعاونية أو التأمني التعاوين ،ذلك أن
التكافل والتعاون على ةفع املخاطر اليت قد حتدث ألحد املشرتكني هي املستهدفة من هذا التربع ،كون
العالقة بني املشرتكني يف التأمني التعاوين هي عالقة تكافلية تعاونية ،وليست عالقة رحبية ،ألن صناةيق
املشاركة التعاونية ال تقصد هبا رحبا كما نص عليه قرار رقم 022للمجمع الفقهي (إذا كانت تديرها
اهليئة املختارة من محلة وثائق التأمني) ،وإمنا قد تنتج بعض الفوائض واليت تعوة لكل املشرتكني ةون
استثناء حسب حجم مشاركتهم ،ومن خالل هذا املفهوم الفقهي الواضح للمشاركة التعاونية الدال على
أصالة التعاون والتكافل من خالل عقوة التربع ،فإنه بذلك تندفع احملظورات الشرعية من ربا وغرر وقمار
10

وغريها من العلل احملرمة ،خبالف عقوة التأمني التجاري القائم على مفهوم املعاوضة والرحبية البحتة.
المطلب الرابع :المفهوم الشكلي للمشاركة التعاونية

ليس املقصوة باملفهوم الشكلي هو املشاركة يف أعمال اخلري أو املشاركة التعاونية الذي متثله اجلمعيات
اخلريية بكافة أنواعها حيث يقوم بعض أهل اخلري من التجار وغريهم بتسليم بعض أموال الزكاة ،أو التربع
جبزء من أمواهلم من أجل ةفع بعض املخاطر الصحية واالقتصاةية للفقراء واأليتام واحملتاجني ،أو القيام
ببعض املصاحل اليت تعوة بالنفع للصاحل العام كبناء املساجد واملدارس وشق الطرقات وحفر اآلبار وغري
ذلك من أعمال الرب اليت حث عليها اإلسالم.

-10انظر :اخلليفي ،رياض منصور .قوانني التأمني التكافلي ،األسس الشرعية واملعايري الفنية ( ةراسة معيارية ألغراض
تقنني أعمال شركات التامني التكافلية) ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه وافاقه بالتعاون بني اجلامعة
االرةنية ،جممع الفقه االسالمي الدويل ،املنظمة االسالمية الدولية للرتبية والعلوم ،املعهد االسالمي للبحوث يف الفرتة ما
بني5345/3/21-26 :هـ2151/3/54-55 /م.
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وهذا النوع من املشاركة التعاونية يعترب من عقوة التربع الغري مقيدة وليس بالضرورة أن يستفيد
املتربع ببعض مما أنفق ألن املتربع إمنا أراة حمض االحتساب واألجر وال ينتظر أي عائد نفعي جزاء تربعه
حىت ولو وقعت عليه بعض املخاطر يف النفس واملال.
وال يشرتط يف هذه احلالة أن تدار املؤسسة اخلريية من جمموع األشخاص املتربعني وإمنا قد تدار
بأشخاص أو هيئات مستقلة متثل واسطة بني احملتاجني واملتربعني.
والمقصود هو المشاركة التعاونية المقيدة باألشخاص المشتركين .وهو أن يقوم عدة من
األشخاص باالتفاق على االشرتاك مببالغ نقدية ،على أن ختصص هذه املبالغ لتفتيت األضرار اليت قد
حتدث ألي منهم على أن تكون أقساط االشرتاك كافية لتغطية العجر احلاصل ،فإن زاةت بعض املبالغ
فإهن ا تعاة إىل املشرتكني ،شريطة أن تدار مؤسسة املشاركة التعاونية من قبل األشخاص املشرتكني يف
األقساط ،أو عرب وسيط ثالث يقوم بإةارة األموال وتنميتها على سبيل الوكالة واملضاربة بأجر.11
ولقد أقرت هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعوةية هذا املفهوم من خالل طرح التصور املقاصدي
الذي يراة منه التعاون على الرب والتقوى من خالل حتمل املشرتكني املسؤولية جتاه ما قد حيدث من
كوارث اليت قد تصيب أحد املشرتكني يف نفسه أو ماله فيقوم املشرتكون بتوزيع األخطار بينهم من خالل
التعاون على حتمل الضرر الناتج عن الكارثة.12
المبحث الثاني :األسس والمبادئ العامة للمشاركة التعاونية
من أجل الوصول إىل تكييف مناسب للمشاركة التعاونية فإنه جيدر التطرق إىل األسس واملباةئ
اليت تقوم عليها املشاركة التعاونية.

 -11انظر :الدوسري ،مسفر بن عتيق ،مفهوم التأمني التعاوين .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه وآفاقه
وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية ،جممع الفقه االسالمي الدويل ،املنظمة اإلسالمية للرتبية
والعلوم ،املعهد اإلسالمية للبحوث والتدريب يف الفرتة ما بني 5345/3/21-26هـ2151/3/54-55 /م.
 -12انظر :قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعوةية ،رقم 35411/3 .15هـ .موقع الرئاسة العامة للبحوث
العلمية واالفتاء.

6

المطلب األول :األسس التأصيلية للمشاركة التعاونية
هناك عدة طرق متعاضدة للتأصيل الشرعي ملشروعية املشاركة التعاونية وقد تطرق إىل بعضها
بعض الباحثني والنظار يف هذه املسألة بشكل عام ،لكن رأى الباحث أنه من األفضل التفصيل يف
طريقة االستدالل حىت ال تبقى املسألة مندرجة ضمن أةلة عامة ،وإمنا من األفضل أن تكون هناك إشارة
إىل األةلة العامة واليت تندرج املسألة حتتها ضمنا ال نصا ،مث بعد ذلك يتطرق إىل األةلة التفصيلية املعنية
بتحديد املسألة حتديدا مباشرا.
الفرع األول :التأصيل المقاصدي
نظر بعض الباحثني واملتخصصني يف املالية اإلسالمية إىل كون املشاركة التعاونية نوع من أنواع
التكافل والتعاون والتعاضد والتآزر اليت ةلت عليها عموميات النصوص الشرعية ومن ذلك قوله تعاىل
(وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان)
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وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من
كرب يوم القيامة ،ومن يسر على معسر يسر اهلل له يف الدنيا واآلخرة ...احلديث" ،14وغري ذلك من
األةل ة العامة من القرآن والسنة ،بيد أن هذا االستدالل العام ال يقوة إىل التكييف احلقيقي الدقيق
للمسألة كوهنا ليست جمرة تعاون حمض ،وهو املقصوة أصالة من األةلة املذكورة آنفا ،ولكنه تعاون مركب
ومقيد ومبين على عدة عقوة حيتاج إىل النظر يف تفاصيل األةلة أكثر من النظر يف عموميات مقاصدية
اليت تدل على توجه من الناحية العامة لكل ما يشتمل على اخلريية والتكافل والتعاون بني أفراة اجملتمع.
الفرع الثاني :التأصيل الحدي
ويقصد به التأصيل الشرعي الذي يقتصر على حدوة املسألة بشكل خاص وهو التأصيل املعين
باملسألة أصالة ،وهذا النوع من التأصيل حيتاج إىل سرب املسألة يف واقعها املعهوة ضمن أطرها احملدوةة
وكيفيتها وصورها وما يرتتب عليها من إجيابيات أو سلبيات ،وليس بالضرورة أن يكون هذا النوع
 -13سبق ختريج اآلية.

-14القشريي ،مسلم بن احلجاج .صحيح مسلم (بريوت :ةار إحياء الرتاث العريب ،ة.ط .ة.س) ج ،3ص.2113
ح .2611/باب :فضل االجتماع يف قراءة القرآن.
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التأصيلي حمصور ضمن نص شرعي من القرآن والسنة ،وإمنا قد يكون يف إطار ةليل االباحة النعدام
وجوة املوانع الشرعية كالربا والقمار والغرر وغري ذلك من األمور احملضورة شرعا ،لكن مع ذلك فإن هناك
أةلة شرعية تشري إىل هذا النوع من املشاركة التعاونية ومن ذلك حديث أيب مسى األشعري رضي اهلل
عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو ،أو قل طعام عياهلم
باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد ،مث اقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسوية ،فهم مين وأنا
منهم".15
وحديث سلمة رضي اهلل عنه قال :خفت أزواة القوم ،وأملقوا ،فأتوا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
حنر إبلهم ،فأذن هلم ،فلقيهم عمر ،فأخربوه فقال :ما بقاؤكم بعد إبلكم ،فدخل على النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،فقال :يا رسول اهلل ،ما بقاؤهم بعد إبلهم ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :ناة يف
الناس ،فيأتون بفضل أزواةهم»  ،فبسط لذلك نطع ،وجعلوه على النطع ،فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فدعا وبرك عليه ،مث ةعاهم بأوعيتهم ،فاحتثى الناس حىت فرغوا ،مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم« :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأين رسول اهلل»
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هذان احلديثان أورةمها اإلمام البخاري يف باب الشركة يف الطعام والنهد والعروض ،وكما هو معلوم
أن العلماء يقولون أنه يعرف فقه البخاري من ترامجه 17أي األبواب اليت عقدها يف كتابه الصحيح ،وقد
ةال هذان احلديثان على مشروعية املشاركة التعاونية لتاليف الضرر الذي قد حيصل للمشرتكني ،وهذا
ظاهر من أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم لصحابته جبمع األقوات بعضها إىل بعض مث تقسيمها على
املشرتكني يف حالة احلاجة إليها ،إضافة إىل استحسان النيب صلى اهلل عليه وسلم فعل األشعريني الذي
يدل على قيمة تعاونية عظيمة يف تفتيت األضرار النامجة واملتوقعة هلم فكانوا جيمعون الطعام من بعضهم
البعض مث يقتسموهنا فيما بينهم.

-15البخاري ،حممد بن إمساعيل اجلعفي .صحيح البخاري (ة.م :ةار طوق النجاة ،ط5322 .5ه) ج،4
ص .541ح .2316/باب :باب الشركة يف الطعام والنهد والعروض.
 -16املصدر السابق .ج ،4ص .541ح.2313/

-17انظر :ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين5411 ،هـ.فتح الباري شرح صحيح البخاري (بريوت :ةار املعرفة،
ة.ط) ج ،5ص.234

8

وقد اعترب الدكتور موسى مصطفى القضاة أن املعاوضة متحققة يف احلديثني السابقني من خالل
مجع األزواة ليأخذ كل واحد ما حيتاج اليه حني احلاجة ،مع أن اجلند ليس غرضهم االسرتباح وامنا
التعاون ،ومن املعلوم قطعا أن البعض سيأخذ أكثر مما أعطى بينما البعض األخر سيأخذ أقل مما أعطى،
وال ضري يف ذلك ألن الغرض والقصد يف ذلك هو حمض املشاركة والتعاون ،وليس احملاصصة واملشاحة،
كون.18
المطلب الثاني :األسس الهيكلية التي تقوم عليها المشاركة التعاونية
تقوم املشاركة التعاونية عرب نظام مؤسسي معني نظرا لكثرة املشرتكني وتعدة األخطار اليت يقوم املشرتكون
بالتأمني عليها ،ولذلك فإن املشرتكني يقومون بتدعيم عملية التأمني التعاوين من خالل عمل مؤسسي
يقوم على إةارة األموال ومحايتها وتنظيم إةارة املخاطر من خالل نظم ولوائح متفق عليها بني اهليئات
املنظمة لعملية املشاركة التعاونية.
وحىت تتم عملية املشاركة التعاونية بشكل منظم فإنه جيدر أن تكون املؤسسة التعاونية مكونة من عدة
هيئات.
الفرع األول :هيئة المشتركين
وهم األشخاص محلة وثائق التأمني الذين يشرتكون يف ةفع أقساط التأمني التعاوين من خالل
عقوة التربع من أجل تعويض األضرار اليت قد حتدث فتصيب أحدهم ،هذه اهليئة مل يربز وجوةها يف
هيكل التكافل العاةي املبين على االلتزام بالتربع .فيما يبدو لنا ،ال بد من إظهار وجوة هيئة املشرتكني،
وذلك حبضور ممثلهم يف جملس اإلةارة إذا كانت اإلةارة مستقلة ،أو حضورهم يف اجلمعية العمومية وهلم
حق التصويت يف حتديد لوائح وأنظمة الشركة .ويقتصر ةور هذه اهليئة على حتديد صندوق يقوم
املشرتكون بدفع أقساط االشرتاك التعاوين من أجل التعويض املناسب ألحد املشرتكني إذا ما أصيب
بضرر ما.

 - 18انظر :القضاة ،موسى مصطفى .التوصيف الفقهي لعالقة محلة الوثائق بصندوقهم يف التأمني .ص.21
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الفرع الثاني :هيئة الشركة التي تقوم بالنيابة عن المساهمين المشتركين في إدارة الـتأمين
من خالل عقد الوكالة ،تقوم هذه الشركة من هيئة خمتارة من محلة وثائق التأمني أو شركة
متخصصة يف إةارة أعمال التكافل كوكيل للمسامهني املشرتكني ،تأخذ األجرة على أعمال التكافل من
التسويق ،اجراءات تشغيلية للتكافل ،وةفع التعويضات وغريها .أما الستثمار األقساط املتجمعة أو املال
يف صندوق التربعات فيتم ذلك عم طريق الوكالة باالستثمار بأجرة معلوم ،أو من طريق املضاربة فتأخذ
مقابل ذلك نسبة معينة من أرباح املضاربة بناء على االتفاقيات املربمة بني اهليئة األوىل (املشرتكني) واهليئة
الثانية املؤسسة أو الشركة املوكلة بالقيام بعملية املضاربة .19وقد توكل الشركة املديرة شركة أخرى
باالستثمار بعد موافقة محلة الوثائق املسامهني.
الفرع الثالث :الهيئة الشرعية
وهي جهة متخصصة يف املالية اإلسالمية مستقلة خمولة يف اقرار مدى شرعية العقوة واألعمال
الناجتة عنها من خالل ةراسة ذلك ةراسة شرعية مستفيضة ،إضافة إىل متابعة قرارات اجملمعات الفقهية
املعتمدة وآراء العلماء والفقهاء لتكون عملية املشاركة التعاونية خاضعة ملراجعات شرعية مستمرة حىت ال
تنزلق إىل املعامالت احملرمة.
الفرع الرابع :اختصاص الهيئات حسب العقود المبرمة
إن لكل من اهليئات املذكورة أعاله أعمال منوطة هبا من خالل تنظيم ةور كل هيئة على حسب
اختصاصه املتفق عليه يف العقوة املربمة ،حىت ال ختتلط املسؤوليات ويكتنفها الغموض ولذلك فإن العمل
املنوط بكل هيئة على حدة كالتايل:
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أن يقوم املشرتكون املتعاونون بالتربع باألقساط املتفق عليها بينهم إىل الصندوق املعد
لذلك سلفا.

 -19انظر :الشاذيل ،حسن علي .التأمني التعاوين اإلسالمي حقيقته ،أنواعه ،مشروعيته .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر
التأمني التعاوين أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية  ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنظمة
االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب .يف الفرتة بني 5345/3/21-26هـ-55 -
2151/3/54م.
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-0

أن يشرتك مجيع األعضاء يف اخلسائر والفائض من خالل التوزيع العاةل لذلك فيما
بينهم.

-4

أن تقوم اهليئة الشرعية بدورها يف تقرير مدى مشروعية العقوة واالعمال املالية من
عدمها.
أن تلتزم هيئة املشرتكني والشركة اليت تقوم بعملية املشاركة التعاونية بالقرارات الشرعية
الصاةرة من اهليئة الشرعية.

-1

أن تقوم اهليئة االةارية أو الشركة املكلفة بإةارة اعمال املشاركة التعاونية مقابل أجر حمدة
أو نسبة معينة من األرباح متفق عليها بني الطرفني ،على أن ختضع عملية الوكالة
أواملضاربة ملراقبة اهليئة الشرعية.
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 -6أن تفصل األموال املخصصة للمشاركة التعاونية عن أموال املؤسسة أو الشركة اليت تدير
عملية التأمني يف حسابات مصرفية مستقلة عن بعضها البعض.20
اجلدير بالذكر أن الصناعة املالية اإلسالمية بشكل عام واملشاركة التعاونية جزء ال يتجزأ من هذه
الصناعة املالية تفتقر إىل احلماية القانونية اإلسالمية ،يف حني أهنا تعتمد على تشريعات اهليئات
الشرعية عرب إصدار الفتوى وقرارات اجملمعات الفقهية يف الدول اإلسالمية ،وهذه اهليئات الشرعية
غري خمولة باحلماية القانونية ولذلك فإن الصناعة املالية اإلسالمية تلجأ إىل احملاكم التقليدية يف حل
النزاعات واخلالفات املالية اليت قد حتدث من حني إىل أخر ،أضف إىل ذلك أن املؤسسات املالية
اإل سالمية ليست هي الوحيدة يف الساحة العاملية وليست مبعزل عن املؤسسات املالية العاملية واليت
حيكمها قانون ةويل يتعلق باملال واالعمال ،ومىت ما كانت املالية االسالمية مفتقرة إىل تقنني
التشريعات املتعلقة باملالية االسالمية باالقتصار على جمرة الفتوى وقرارات اجملامع الفقهية فان هذا
حيصرها يف اطار ضيق للغاية جيعلها عرضة النتقاةات واهتامات واسعة ،ورمبا تتعرض إىل املصاةرة
من قبل التشريعات القانونية احمللية والعاملية واليت تتحكم يف املؤسسات املالية العاملية ،ولذلك فإنه
جيدر بالصناعة املالية االسالمية أ ن تعمل على حتديث وتطوير اهليكلة القانونية من خالل اقرار
التقنني للمواة الشرعية املعنية باملالية اإلسالمية والعمل على اةراج بنوة ةستورية يف اطار ةساتري
الدول االسالمية حىت ال تبقى املالية االسالمية معرضة للخطر وبعيدة عن احلماية القانونية ،اذا

-20انظر :املصدر السابق .ص.53
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املشاركة التعاونية الغرض منها محاية املشرتكني من املخاطر فكيف يكون ذلك وهي رمبا تقع عرضة
ملخاطر قانونية يف ظل غياب تقنني تشريعي إسالمي حيميها أمام القانون التقليدي والدويل.21
المطلب الثالث :األسس الدافعة للمشاركة التعاونية
األسس اليت تقوم عليها املشاركة التعاونية أو ما يسمى بالتأمني التعاوين هي الدوافع اليت من أجلها
قامت املشاركة التعاونية وقد قسمها الباحث بناء على املعطيات املتعلقة باملشاركة التعاونية من حيث
كوهنا أصيلة وتابعة.
الفرع األول :األسس األصلية المقيدة
ويعين باألسس املقيدة أي اليت ختتص باألشخاص املشرتكني يف ةفع خمصصات التأمني التعاوين
بانتظام ومبالغ معلومة وحمدةة تقوم على أساس الدفع التعاوين أو عقوة التربع من أجل مواجهة األخطار
اليت هتدة أفراة اجملموعة املشرتكة ،سواء كانت تلك األخطار متعلقة بالنفس أو املال.
اجلدير بالذكر أن املشاركة التعاونية تعتمد على أساس واحد يف األصل وهو مواجهة املخاطر
ويتفرع عن هذا األساس فروع عدة منها:
أوال :تفتيت املخاطر اليت قد تلحق بالنفس من مرض أو موت أو حواةث السيارات وغريها،
فتقوم مؤسسة املشاركة التعاونية أو التأمني التعاوين بتغطية األضرار النامجة وتعويض املتضرر مبا ينسب
املوقف حسب العقوة واالتفاقيات املربمة بني املشرتكني.
ثانيا :تفتيت املخاطر اليت قد تلحق باملال سواء من خالل احلواةث املباشرة كاحلرائق والسرقات
واالعتداء ،أو من خالل اخلسائر املاةية اليت قد تلحق باملشرتك.
ولذلك ذهب بعض الباحثني إىل قياس هذه احلالة من املشاركة التعاونية واليت أساسها مواجهة
املخاطر اليت قد تلحق بالنفس أ و املال حبالة ةفع الدية على العاقلة يف القتل شبة العمد والقتل اخلطاء،
-21راجع :الدوش ،احلاج حممد احلاج .اهليئة العليا للرقابة وةورها يف تطوير الصناعة املالية اشارة خاصة لتجربة
السوةان .ورقة مقدمة يف الندوة العاملية عن صناعة املالية االسالمية وضرورة املراجعة يف اطار مقاصد الشريعة يف
اجلامعة االسالمية العاملية -ماليزيا.
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ذلك أ ن العلة عندهم هي التعرض لفاةحة مالية كبرية تتقاصر قدرة الفرة لتغطيتها فيتم من خالل
املشاركة التعاونية تغطيتها.22
الفرع الثاني :األسس التابعة المقيدة
سبق أن األصل يف املشاركة التعاونية هو تفتيت املخاطر اليت قد تلحق بالشخص املشرتك ،ونظرا
ألن األموال اليت يتربع هبا املشرتكون تتضاعف وقد تكون مبالغ كبرية ،فإنه تتفرع بعض األسس األخرى
واليت تكون نتيجة لتكوين مثل هذه املؤسسات التعاونية ولذلك فإنه من املناسب أن تستثمر هذه
األموال وتنمى عرب الشركة التأمني التعاونية على أسس تابعة معينة مضمنة يف االمور التالية:
-5

الوكالة .وذلك إلةارة األموال املتدفقة إىل الصندوق من خالل قيام املشرتكني بعقد وكالة
لشركة معينة تقوم على صندوق املشرتكني بناء على عقد الوكالة اليت تنظم العالقة بني
الشركة املشغلة للصندوق وبني األعضاء املشرتكني ،وجيوز أن يكون ذلك بأجر من خالل
االستقطاع من بطائق املشرتكني أو نسبة من قسط التأمني ،أو من أصول األموال ،على
أال يكون أجر الوكالة نسبة من الوعاء الفائض ،ألن ذلك فيه غرر وجهالة كون املعاملة
حينئذ تصبح معاوضة على شيء جمهول ،ورمبا الشركة الوكيلة قد ال حتصل على شيء.23

-0

المضاربة .يعد عقد الوكالة للشركة املشرفة على الصندوق عملية متهيدية لقيام عقد أخر

وهو املضاربة ،إذا رغب الطرفان يف ذلك ،وهلما أن يبقيا على عقد الوكالة يف تشغيل
واستثمار املال.
أما إذا رغبوا يف املضاربة من خالل عقد آخر يتفق فيه املوكلون والشركة الوكيلة من أجل
استثمار املال مبقابل أجر ،أو نسبة معينة من األرباح وفق الضوابط الشرعية اليت تنظماها
عقوة املضاربة فال ضري يف ذلك.24
-22انظر :الغنامي ،قذايف عزات .التأمني التعاوين مفهومه ،تأصيله الشرعي ،ضوابطه .مصدر سابق .ص.51
-23انظر  :السند ،عبد الرمحن بن عبد اهلل .التأمني التعاوين واألحكام املنظمة لعالقة محلة الوثائق وحق احللول
والتحمل .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية ،
جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب .يف الفرتة
بني 5345/3/21-26هـ2151/3/54-55 -م .ص.1
-24انظر :املصدر السابق.
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المطلب الرابع :المبادئ العامة المشتركة بين هياكل التكافل (المبني على االلتزام بالتبرع
والمشاركة التعاونية)
املشاركة التعاونية تدور حول ثالثة مباةئ أساسية ملزمة جلميع االعضاء املشرتكني وهي كالتايل:
الفرع األول :مبدأ االلتزام بالتبرع
ويقوم مبدأ االلتزام بالتربع على أساس أن يدفع كل عضو مشرتك حصة معينة مقدرة مببلغ ووقت
معلوم على أساس التربع اإللزامي من أجل تغطية النفقات اليت حيتاج إليها من أجل تفتيت املخاطر اليت
قد تلحق بأحد االعضاء املشرتكني.25
ومبدأ التربع اإللزامي ليس له مثيل يف كتب الفقهاء إال ما ذكر عن املالكية فيما يتعلق مببدأ االلتزام،
واملقصوة من مبدأ االلتزام لدى املالكية هو التزام التربع ،بيد أن هذا املبدأ مل يعرف لدى الفقهاء
األخرين.26وذلك بناء على ما اشتهر عن مالك رمحه اهلل :أن من ألزم نفسه معروفا لزمه إال من موت أو
فلس.27

-25انظر :أوناغن ،عبد السالم امساعيل .املباةئ االساسية للتأمني التعاوين وتأصيلها الشرعي .ورقة حبثية مقدمة يف
مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية  ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل،
املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب .يف الفرتة بني 5345/3/21-26هـ-
2151/3/54-55م .ص.54
-26انظر :أبو غدة ،عبد الستار .نظام التأمني التكافلي من خالل الوقف بديال عن التأمني من خالل التزام التربع.
ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر عاملي حول التأمني التعاوين من خالل الوقف يف كوالملبور2111-4 .م .ص.3—5
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الفرع الثاني :مبدأ التعاون
تطرق بعض الباحثني إىل أن مبدأ التعاون يف املشاركة التعاونية هو عبارة عن عقد معاوضة ليس
للتعاون فيه أثر كونه جمرة تباةل إلتزام التعويض بني األعضاء املشرتكني ،وهذا ما يلغي عنه صفة التعاون
ويربز فيه جانب مبدأ التزام املعاوضة.

28

بيد أن الباحث يرى أن مبدأ التعاون من معانيه تباةل األةوار يف التصدي ألعمال اخلري من خالل
التصدي للمخاطر اليت قد حتدق بالناس بشكل عام ،أو مبجموعة توافقت فيما بينها على التعاون من
خالل تنظيم معني ،فقد يفتقر الغين ويغتين الفقري وتتحقق عملية تباةل األةوار يف التعاون والتكافل
وهذا هو حقيقة التعاون ،أن اليد اليت تأخذ قد متتد بالعطاء يوما لليد اليت أعطت هلا يوما ما ،وهذا من
مستلزمات التعاون أن يتباةل الناس االةوار يف بذل املعروف ،وفعل ذلك وفق تنظيم معني ال مينع من
مشروعيته ماةام أن األمر خري حمض وال تكتنفه حمظورات شرعية هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن مبدأ التعاون يف املشاركة التعاونية وإن كانت يكتنفها تباةل األةوار يف
االستفاةة من أثر هذه املشاركة اال أن التباةل يعترب تعاوين بدرجة أوىل كون االلتزام بالتربع من األعضاء
املشرتكني ناجز غري معلق على خالف ما هو يف عقوة املعاوضات اليت جتريها شركات التأمني
التجاري.29
واملبدأ التعاوين يف املشاركة التعاونية هو اهلدف املقاصدي املراة ،كون األعضاء املشرتكني إمنا
يدفعون األ قساط لغرض التأمني من أجل املخاطر اليت قد حتدث هلم وليس الربح ،ولو كان غرضهم

 -28انظر :عبدالعزيز ،محد بن محاة .عقوة التأمني حقيقتها وحكمها .حبث منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية ،املدينة
املنورة .العدة 5311 .16ه.ص.11
-29انظر :ملحم ،أمحد سامل .بني التأمني التجاري والتأمني التعاوين (حبث بني اجلوانب االتفاقية والفروق اجلوهرية بني
التامني التجاري والتأمني التعاوين .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة منه،
بالتعاون بني اجلامعة األرةنية ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي
للبحوث والتدريب .يف الفرتة بني 5345/3/21-26هـ2151/3/54-55 -م .ص.1
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الربح فإن هناك عدة طرق ميكن أن يسلكوها لغرض الربح كاملضاربة وغريها ،وهبذا يكون اتضح أن
الغرض األساسي من املشاركة التعاونية من خالل تعزيز مبدأ التعاون والتكافل.30

الفرع الثالث :مبدأ المشاركة على تحمل الغرر
يذكر الغرر حينما تذكر املخاطر ،وذلك ألنه ال ميكن تقدير أو توقع حجم املخاطر اليت يشرتك
األعضاء يف التأمني عليها ،ولذلك فإن بعض النظار والباحثني عدوا التأمني التعاوين تأمني على شيء
جيهل حجمه ومقدار ووقوعه وهذا يعد من الغرر املانع ملشروعية املشاركة التعاونية.
لكن مبدأ الغرر هنا مع وجوةه إال أنه يدفع بأن املشاركة التعاونية ليست عقدا جتاريا حول صفقة
جمهولة ،وإمنا الغرر احلاصل هو يستبعد القدرة على حتديد مدى املخاطر املتوقعة ومن مث ةفع التأمني
املناسب ،وهذا الغرر إن وجد فال يضر مع مبدأ التربع والتعاون كون املتربع ال يلزم لتربعه أن يتربع بشيء
معلوم لشيء معلوم.
وقد اتفق الفقهاء على تأثري الغرر يف عقوة املعاوضات كوهنا قائمة على املشاحة واملماسكة
واملوازنة بني العوضني ولذلك فإن الغرر يؤثر فيها ألن فيه ضرر ألحد املتعاقدين ،أما ما يتعلق بعقوة
التربعات فإهنا مبنية على املساحمة واملكارمة ولذلك ال يؤثر فيها الغرر سواء كان القسط املدفوع صغريا أو
كبري معلوما أو جمهوال

31

-30انظر :الزحيلي ،وهبة .مفهوم التأمني التعاوين ةراسة مقارنة .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه
وآفاقه وموقف الشريعة منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية  ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنظمة االسالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب .يف الفرتة بني 5345/3/21-26هـ2151/3/5-55 -م.
ص.6
 -31انظر :ملحم ،أمحد سامل .بني التأمني التجاري والتأمني التعاوين (حبث بني اجلوانب االتفاقية والفروق اجلوهرية
بني التامني التجاري والتأمني التعاوين .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة منه،
بالتعاون بني اجلامعة األرةنية ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي
للبحوث والتدريب .يف الفرتة بني 5345/3/21-26هـ2151/3/54-55 -م .ص.1
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ومن املعلوم قطعا أن االخطار موجوةة ماةام أن اإلنسان موجوة ،وأن مواجهتها مبا يقدر عليه ويف
حدوة املستطاع ،من خالل التنظيم اجليد أمر مطلوب ومقصوة من خالل استقراء الشريعة اليت حرصت
على توخي أسباب اهلالك والفساة للنفس واملال قبل وقوعها ،ولذلك فإنه ال يضر وجوة الغرر البسيط
إذا ما كانت املشاركة التعاونية هلا عوائد من النفع والصالح لإلنسان يف نفسه وماله.

المبحث الثالث :تكييف المشاركة التعاونية
املشاركة التعاونية هي عبارة عن جمموعة من العقوة املركبة اليت يتفق حوهلا املشرتكون من أجل
مصلحة تفتيت املخاطر اليت قد تواجههم يف املستقبل ،ولكن هذه العقوة تأخذ طابع التربع من خالل
قصد التعاون على الرب والتقوى والتكافل املتباةل بني أفراة اجملموعة ،وهذا اخللط الظاهري بني قضتني
هامتني (التربع والعقوة املركبة) هو السبب الرئيس يف اخلالف بني الباحثني والنظار يف تكييف املشاركة
التعاونية.32
وللجمع بني وجهات النظر فإنه ميكن أن يقال بأن املشاركة التعاونية هلا عدة تكيفات حبيث
يدرس كل تكييف على حدة من خالل سرب الدواعي هلذا النوع من املعامالت والوسائل والغايات هلذه
النازلة لكل تكييف على حدة ،مث النتائج اليت تكون يف الغالب مناط احلكم.
المطلب األول :تحديد العالقات بين أطراف التكافل
هناك أطراف:
-5

-0

أن العالقة بني املشرتكني قائمة على حمض التربع ولو أن هناك تعويض عن الضرر فهو
نوع من املعاوضة ولكنها تابعة وليس األصل ألن املشرتكني متفقون على هذا وقد ال
يصيب أحدهم مصيبة فال يعطي له أي تعويض.
أن املشرتكني مل يشرتكوا من أجل أي عوض مايل ملزم به كما هو يف عقوة املعاوضات،
وإمنا هو مقابل التزام بناء على قاعدة (تباةل االلتزامات) بفعل اخلري.

-32انظر :الغنامي ،قذايف عزات ،التأمني التعاوين مفهومه تأصيله الشرعي ،ضوابطه .ص .55املصدر السابق.
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-4

أن العقد اليت يربمه املشرتكون مع شركة التكافل ال تقوم إال على أساس إةارة أموال
الصندوق واستثمارها ،وهي عقد الوكالة بأجر ،وهي عقد املعاوضة ،والعقد ليس بني
املشرتكني أنفسهم ،وإمنا هم طرف والشركة املديرة الطرف الثاين ،ولذلك فإنه ليس هناك
أي عقوة معاوضة بني املشرتكني ،وهذا يثبت أن املشاركة التعاونية بني املشرتكني حمض
تعاون وتربع ال يقصد معاوضة فيها.33

المطلب الثاني :أقساط تأمينية كمساهمة في المشاركة التعاونية
ذهب إىل هذا التكييف جمموعة من الباحثني منهم الصديق حممد األمني الضرير ،وعلق ذلك على
أسباب منها:
-5

أن نظام التربعات يف املشاركة التعاونية ليس هلا نظري يف الفقه اإلسالمي ولذلك تكييف
على أهنا تربع من نوع خاص لعلة التزام املشرتكني بالتربع.

-0

أن املشاركة التعاونية تعتمد على التربع بقسط ثابت مبين على معاوضة هلا مقوماهتا
اخلاصة.
أن معىن التربع يف املشاركة التعاونية غالب ملعىن املعاوضة وهبذا يكون مغتفرا لدعوى

-4

الغرر اليت حتدثها املعاوضة ،واحلكم يف ذلك لألغلب كما هو مقرر يف القواعد املعتربة
لدى الفقهاء.34
المطلب الثالث :تكييف المشاركة التعاونية على أنها عقود مركبة
من خالل التكييف السابق يف املطلب األول والثاين اتضح أن الذين ذهبوا إىل تلك التكيفات
اقتصروا يف النظر إىل عمل املشرتكني ةون الشركة املنظمة هلذه االشرتاكات التعاونية ولذلك فإهنم بنوا
تكييفهم على املعطيات اليت توفرت لديهم.
أما ما يتعلق هبذا التكييف فإنه جيمع بني عمل املشرتكني والشركة التأمينية اليت تدير أموال
الصندوق ،ولذلك فإهنم رأوا أن تكييف املشاركة التعاونية يعتمد على نوعية العقوة اليت من خالهلا يتم
اعتماة إةارة أموال الصندوق ،ولذلك فإهنم ذكروا عدة عقوة ميكن أن تكيف املشاركة التعاونية ضمنها،
-33انظر املصدر السابق .ص.51
-34انظر :الضرير .الغرر وأثره يف العقوة يف الفقه االسالمي .ص.636
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ومن ذلك عقد التربعات وعقد الوكالة وعقد املضاربة ،وهذه العقوة مبجموعها متثل النظام الشرعي
القانوين للمشاركة التعاونية ،ولذلك فان الباحث يرى ان التكييف املناسب للمشاركة التعاونية هو أن
يستقل بتكييف خاص به حىت تنضبط العقوة يف اطار شرعي وقانوين معني ،وحىت ال تصبح قضية
املشاركة التعاونية ترتةة بني تكيفات خمتلفة ميكن أن تستغل ويتالعب بالعقوة ،وحىت تنضبط أيضا يف
األمور القانونية وتندرج حتت تكييف واضح.
المطلب الرابع :العقد والمبادئ العامة المشتركة بين التكافل المبني على المشاركة التعاونية وبين
التأمين التجاري التقليدي
جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي والذي انعقدت ةورته احلاةية
والعشرين يف الرياض ما بني  51اىل  51حمرم 5341ه0254/م .والذي أقر أن املشاركة التعاونية
تعتمد يف تكوينها التعاقدي على أمرين (العقد والمبدأ) فأما العقد فيعترب جديدا ليس له نظري شرعي
يعتمد عليه ،وهذا املفهوم من قرار اجملمع بقوله "عقد جديد" ،وعليه فإنه يفهم أن قضية العقوة يف
املشاركة التعاونية مبنية على أصل االباحة.
أما املباةيء العامة املشرتكة بني مع التأمني التجاري اليت قد أقرها اجملمع الفقهي كمباةيء عامة
للتكافل فنصه كالتايل.35
"يشرتك التأمني التعاوين مع التأمني التجاري يف اعتبار املباةي االساسية للتأمني ،وهـي:
(أ) مبدأ املصلحة التأمينية  :هـو احلق القانوين يف التأمني والذي ينشأ من عالقة مالية معتربة قانونيا بني
املؤمن له والشيء موضوع التأمني.
(ب) مبدأ حسن النية  :هـو الواجب الطوعي االجيايب يف الكشف الدقيق والكامل لكل احلقائق
جلوهـرية املتعلقة باخلطر املطلوب التأمني عليه  ،طلبت أم مل تطلب.

- 35انظر :قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل بشأن االحكام والضوابط الشرعية ألسس التامني التعاوين ،رقم:
 )52/6( 211والصاةر عن الدورة املنعقدة من 51اىل 5341 /51هـ2154/م .الرياض
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(ج) مبدأ السبب القريب املباشر :هـو ذلك السبب الفعال الكايف إلحداث سلسلة من احلواةث تكون
السبب يف النتيجة احلاصلة عنهـا بدون تدخل أي عامل آخر ناشئ عن مصدر جديد مستقل يقطع
ترابط تلك السلسلة.
(ة) مبدأ التعويض.
(هـ) مبدأ املشاركة.
(و) مبدأ احللول واحلقوق.
وينفرة التأمني التعاوين مبباةئ خاصة منهـا :
(أ) االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية يف كافة املعامالت والعقوة.
(ب) عدم التأمني علي احملرمات.
(ج) عدم الدخول يف أي معامالت ربوية أخدا وإعطاء.

المبحث الرابع :خصائص واشكاليات التكافل على هيكل المشاركة التعاونية
بناء على ما سبق فانه جيدر التطرق اىل قضيتني هامتني اخلصائص واالشكاليات ،حىت تتضح
الرؤية بشكل كايف لقضية املشاركة التعاونية.
المطلب األول :خصائص المشاركة التعاونية كقاعدة جديدة للتكافل تديرها هيئة مختارة من
حملة وثائق التأمين.
للتكافل املبين على املشاركة التعاونية اليت تقصد هبا الربح خصائص وممييزات جوهرية كالتايل:
-5

إجياة بديل شرعي مناسب يستفيد منه املسلمون مبراعاة النظر عن مستوى معيشتهم
وقدرهتما املالية ،فاهليكل اجلديد ال يقصد به رحبا ،فرتخص أسعار األقساط التأمينية.

-0

ليس هناك أجرة للوكيل اليت حتدةها الشركة املديرة املستقلة ،بل هناك تكاليف اإلةارة
تقطع من أقساط التأمني اليت يدفعها املستأمنون ،وتبقى ملكيتها للمستأمنني أنفسهم بعد
استيفاء كافة احلقوق املالية اليت تتطلبها العمليات التأمينية كدفع التعويضات وإعاةة
التأمني .فهذا طبعا سيقلل التكاليف واملصروفات.
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-4

عدم انفصال اإلةارة من ذمتني ماليتني مستقلتني .يف اهليكل احلايل للتكافل اللذي تديره

-3

الشركة املستقلة هناك ذمتان ماليتان مستقلتان للشركة املديرة ولصندوق التربعات.فهناك
ذمة مالية واحدة ومتثل اإلةارة املسامهني محلة الوثائق .ففي هذا اهليكل اجلديد ،ما ةام
هنك إةارة ذاتية ،فهناك ذمة مالية واحدة .ويؤثر هذا احملاسبة والعقوة املستخدمة.
إجياة مجعية عمومية للمشاركة التعاونية حبيث أن كل مساهم يشارك يف صناعة القرار من
خالل حق التصويت ،وهذا يساهم يف تفعيل ةور املشرتكني يف املشاركة التعاونية من جمرة
مالك أسهم إىل املشاركة يف اجلمعية العمومية ،وخيرجهم من جمرة مشرتكني كحملة
البوليصة/الوثائق ،وليس هلم حق التصويت وال التمثيل يف اجلمعية العمومية ،بل يوكلون

-1

وكالة مطلقة يف اإلةارة وتقدير التعويضات ) ،(underwritingويف ةفع التعويضات،
ويف حتديد أجرة الوكالة.
هبذا اهليكل ،ليس هناك إشكالية شرعية يف االشرتاط على الوكيل (الشركة املديرة) بتقدمي
القرض احلسن حالة عجز صندوق التربعات لدفع التعويضات .وقد أثار بعض الفقهاء
املعاصرين قضية بيع وسلف ألن الشركة املديرة تأخذ األجرة ويف نفس الوقت هي ملزمة
باإلقراض .فالذي يقدم القرض احلسن هم املسامهون أو طرف آخر.

-6

قضية حتمل تكلفة أقساط التأمني على الوةائع  .Deposit Insuranceفيد الوكيل
هي يد األمانة ،فال ينبغي أن حيصل على الضمان للتعويضات فكأنه ضامن إذا كان يدفع
من حسابه .املفروض تكون أقساط التأمني على الوةائع حلماية التعويضات حالة فشل
الشركة املديرة تأيت من صندوق املشرتكني .ففي اهليكل اجلديد ،واضح جدا أن املسامهني

املشرتكني هم الذين يتحملون تكلفة تلك األقساط.
 -7قضية تقاسم الفائض التأميين .لو أن اإلةارة تديرها هيئة خمتارة من محلة وثائق التأمني ،فليس
هناك إشكال يف مشروعية تقاسم الفائض بني الشركة املديرة وبني محلة الوثائق ،إذ يرجع الفائض
إىل صندوق التربعات أو إىل املسامهني املشرتكني بال نزاع.
ميكن توضيح اهليكل للتكافل املبين على القاعدة اجلديدية "املشاركة التعاونية" اليت تديرها هيئة
خمتارة من املشاركني املسامهني بالشكل التايل:
المشتركون المساهمون/
حملة الوثائق
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5

أقساط التأمين على
الودائع

اإلحتياطات
صندوق المشاركة التعاونية

النعويضات

4

المصروفات
استثمارات وعواسدها

3
4

2

1
3

صندوق التبرع
الفائض

(شكل)5
انظر الشكل رقم واحد الذي يبني اهليكل اجلديد املبين على املشاركة التعاونية واليت تتوىل
إةارهتا هيئة خمتارة من محلة وثائق التأمني.

وقارنه باهليكل للتكافل العاةي حيث أن اإلةارة تديرها شركة متخصصة مستقلة كالتايل:
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التعويضات
المشتركون/حملة الوثائق

5
6

احتياطات

أجرة الوكالة

2

الحساب العام

حساب الشركة المتخصصة
كوكيل إلدارة التكافل

4
3
االستثمارات
وعوائدها

صندوق التبرعات

5

أقساط التأمين على
الودائع

القرض الحسن

1
فائض

يتقاسم الفائض بين الشركة
المديرة والمشاركون

الشكل رقم ( )2للتكافل العادي تديره شركة متخصصة مستقلة

المطلب الثاني :اإلشكاالت الواردة على المشاركة التعاونية
ال شك أن التأمني التعاوين أو التكافل جائز من حيث الفكرة والنظرية ،واهلدف السامي منه هو
ةفع األخطار املتوقعة للمشرتكني .ولكن قد يطرأ على هذه الفكرة بعض االسئلة اليت تشكل إعاةة النظر
إىل شرعية أعمال الشركات التأمينية التكافلية اجلارية يف األسواق حاليا ،ومن بني هذه األسئلة إن
املشرتكني ليس هلم صوت وال ممثل يف اجلمعية العمومية ،وإمنا هو أقرب إىل عقوة اإلذعان.
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ومن االشكاليات أيضا ،كون الشركة يف نفس الوقت هي وكيلة ومضاربة قد يثري الشبهة حول
مدي الشفافية يف تقدمي االعمال ،إذ قد جتر الشركة الفوائد إليها أكثر من املشرتكني .وطبعا ،هنالك
هيئة املراقبة لتصحيح ذلك إن وقع أي غش واختالس من قبل الشركة.
ومنها أيضا إلزام املشرتكني بدفع األقساط مع أن مسامهتهم تعترب تربعا ،وال يلزم أحد بالتربع .
وهذا قد نوقش يف كتب الفقهاء وأخر ما توصل إليه عند املالكية أنه وعد والواعد ملزم وخاصة إذا أةي
إىل الضرر لألخر .قال القرايف" :من ألزم نفسه معروفا لزمه".36
ويضاف هنا مسألة إلزام الوكيل (الشركة) مع جواز عزل نفسه بعلم املشرتكني أو من ينوب عنهم.
وجيوز للمسامهني االنسحاب والعدول عن االستمرار بشرط عدم اإلضرار أحد األخرين ،للقاعدة "ال
ضرر وال ضرار".
ومن هذه االشكاالت املغاالت يف فرض رسوم أو أجرة الوكالة ،فتصري األقساط غالية ال
يستطيعها إال األغنياء ،وتصري التعويضات مبالغ ضئيلة ال تسد احلاجة .وكذلك قضية استثمار أموال
املشرتكني قد خيرج اهلدف من التربع والتطوع إيل كونه جتاريا .وميكن أن يقال بأن اهلدف من هذه الشركة
التعاونية ليس احلصول على الربح للمشرتكني ،بل اهلدف السامي هو التعاون بالتربع بأقساطهم ،ولكن
حىت ال ترتك األموال تأكلها الزكاة أو االستهالكات الداخلية واخلارجية ،اقتضت الظروف باستثمارها.
ولعل احللول هلذا اإلشكاالت هي تبين قاعدة جديدة للتكافل وهي املشاركة التعاونية اليت تقوم
بإةارهتا هيئة خمتارة من محلة وثائق التأمني ،وتشرف على أعمال التكافل تقوم باستثمار أمواهلم بأنفسهم
أو شركة أخرى  ،وتلك الشركة قد تكون مكونة من أعضاء املشرتكني ،وحينئذ تكون املشرتكني بعضهم
نفس عمال الشركة وعاةة بصفة الوكيل وجيري على كل صفة العقد ما تناسبها من الشروط.
ومن االشكاالت اليت قد تطرأ على صناعة التكافل هبياكلها املوجوةة يف االسواق املالية اإلسالمية
يف الوقت الراهن هي قضية توزيع الفائض .لو أن الفائض هو اهلدف للشركة املديرة ،فما الفرق بينها
وبني الـتأمني التقليدي ،ألن الفائض ه و الربح هلم ،علما أنه مل يعد إشكاال لو يرجع الفائض إىل
صندوق التربعات أو إىل محلة الوثائق.
 36القرايف :الذخيرة ،جـ  1صـ .211
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ومن التحديات ،إذا كان التكافل بدون توكيل الشركة املتخصصة املديرة ،مل يقصد به الربح ،فال
يرغب أرباب األموال والشركات التأمينية املتخصصة ذوات اخلربة يف اجملال للمشاركة يف مشروع صناعة
التكافل واالستثمار فيها.
الخاتمة
خيتتم هذا البحث بتأكيد ضرورة تطبيق اهليكل اجلديد "املشاركة التعاونية" وخاصة باإلةارة الذاتية ال
تقصد هبا الربح ،جنبا إيل جنب مع اهليكل التكافلي املوجوة احلايل اليت تديرها شركة مستقلة بالوكالة.
وقد صدر قرار اجملع الفقهي بإجازهتما .ففي الوقت الراهن ،وجوة اهليكلني مهم لتطوير صناعة التكافل
ولتقدمي ما هو أحسن للمجتمع اإلسالمي خاصة وللمجتمع البشري عامة.
توصيات البحث:
من خالل ةراسة موضوع املشاركة التعاونية فإن الباحث خرج بالتوصيات التالية:
 ضرورة ةراسة تطبيقية ل لهيكل اجلديد "املشاركة التعاونية" وخاصة باإلةارة الذاتية ال تقصد هبا
الربح ،جنبا إيل جنب هيكل التكافل املوجوة احلايل اليت تديرها شركة مستقلة.

 أن تعمل ةراسات ميدانية يف مدى امكانية تطبيق املشاركة التعاونية يف األحياء السكنية بني
املواطنني ،حبيث جيتمع أهل كل حي يف مشاركة تعاونية تعمل على تفاةي املخاطر املستقبلية
اليت قد حتصل هلم ،وميكن أن يستفاة من الفكرة يف قيام تأمني تعاوين ألصحاب احلرف
واملهارات واملوظفني.

 ينبغي أن يهتم باجلانب القانوين االسالمي الذي ينظم املعامالت املالية اإلسالمية من خالل
إ قامة مؤمترات وورش عمل قانونية تتدارس امكانية تقنني ما يتعلق بالصناعة املالية اإلسالمية،
ومن ضمنها املشاركة التعاونية.

المراجع:
 http://www.islamicinsurance.jo/ar مت االطالع علية يف تاريخ-1-05
0253م.
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 http://www.islamicinsurance.jo/ar مت االطالع علية يف تاريخ-1-05
0253م.
 ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين5471 ،هـ.فتح الباري شرح صحيح البخاري (بريوت:
ةار املعرفة ،ة.ط).

 أبو غدة ،عبد الستار .نظام التأمني التكافلي من خالل الوقف بديال عن التأمني من خالل
التزام التربع .ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر عاملي حول التأمني التعاوين من خالل الوقف يف كوالملبور.
0221-4م.

 أوناغن ،عبد السالم امساعيل .املباةئ االساسية للتأمني التعاوين وتأصيلها الشرعي .ورقة حبثية
مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية
 ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي
للبحوث والتدريب .يف الفرتة بني 5345/3/01-06هـ0252/3/54-55 -م .ص.54
 البخاري ،حممد بن إمساعيل اجلعفي .صحيح البخاري (ة.م :ةار طوق النجاة ،ط.5
5300ه).

 احلمريي ،نشوان بن سعيد اليمين .شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم (بريوت :ةار
الفكر املعاصر ،ط5302 .5هـ5111/م).

 اخلليفي ،رياض منصور .قوانني التأمني التكافلي ،األسس الشرعية واملعايري الفنية ( ةراسة
معيارية ألغ راض تقنني أعمال شركات التامني التكافلية) ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني
التعاوين أبعاةه وافاقه بالتعاون بني اجلامعة االرةنية ،جممع الفقه االسالمي الدويل ،املنظمة
االسالمية الدولية للرتبية والعلوم ،املعهد االسالمي للبحوث يف الفرتة ما بني-06 :
5345/3/01هـ0252/3/54-55 /م.

 الدوسري ،مسفر بن عتيق ،مفهوم التأمني التعاوين .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين
أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية  ،جممع الفقه
االسالمي الدويل ،املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم ،املعهد اإلسالمية للبحوث والتدريب يف
الفرتة ما بني 5345/3/01-06هـ0252/3/54-55 /م.
 الزحيلي ،وهبة .مفهوم التأمني التعاوين ةراسة مقارنة .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين
أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية  ،جممع الفقه اإلسالمي
الدويل  ،املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب .يف
الفرتة بني 5345/3/01-06هـ0252/3/5-55 -م.

26

 السند ،عبد الرمحن بن عبد اهلل .التأمني التعاوين واألحكام املنظمة لعالقة محلة الوثائق وحق
احللول والتحمل .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة منه،
بالتعاون بني اجلامعة األرةنية  ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة ،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب .يف الفرتة بني 5345/3/01-06هـ-55 -
0252/3/54م.

 الشاذيل ،حسن علي .التأمني التعاوين اإلسالمي حقيقته ،أنواعه ،مشروعيته .ورقة حبثية مقدمة
يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه وآفاقه وموقف الشريعة منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية ،
جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي
للبحوث والتدريب .يف الفرتة بني 5345/3/01-06هـ0252/3/54-55 -م.
 الصنعاين ،عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي .المصنف (بريوت :املكتب االسالمي ،ط.0
.)5324

 الضرير .الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي..
 عبد العزيز ،محد بن محاة .عقوة التأمني حقيقتها وحكمها .حبث منشور يف جملة اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة .العدة 5321 .16ه.
 عمر ،أمحد خمتار عبد احلميد معجم اللغة العربية المعاصرة (ة.م :عامل الكتب ،ط.5
5301هـ0221/م).

 الغنامي ،قذايف عزت ،التأمني التعاوين (مفهومه ،تأصيله الشرعي ضوابطه) ورقة مقدمة يف مؤمتر
التأمني التعاوين ،اجلامعة االرةنية ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل5345 /01-06( ،هـ-55/
0252 /54م).
 الفتوحي ،حممد بن أمحد بن عبد العزيز شرح الكوكب المنير (ة.م :مكتبة العبيكان ،ط.0
5351هـ5117/م).

 القرايف ،أمحد بن اةريس بن عبد الرمحن .الذخيرة (بريوت :ةار الغرب االسالمي،ط.5
5113م) ج ،1ص.021
 القشريي ،مسلم بن احلجاج .صحيح مسلم (بريوت :ةار إحياء الرتاث العريب ،ة.ط .ة.س).
 القضاة ،موسى مصطفى .التوصيف الفقهي لعالقة محلة الوثائق بصندوقهم يف التأمني.

 ملحم ،أمحد سامل .بني التأمني التجاري والتأمني التعاوين (حبث بني اجلوانب االتفاقية والفروق
اجلوهرية بني التامني التجاري والتأمني التعاوين .ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين أبعاةه
وآفاقه وموقف الشريعة منه ،بالتعاون بني اجلامعة األرةنية ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل،
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املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب .يف الفرتة بني
5345/3/01-06هـ0252/3/54-55 -م.
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