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بسم هللا الرمحن الرحيم
عنوان الورقة :التأمني التكافلي اإللكرتوين بني التطبيق واالنضباط ( إشكالية معايرة التأمني التكافلي اإللكرتوين من
املفهوم إىل التطبيق ) رؤية مستقبلية لصناعة التأمني التكافلي
احلمد هلل املاجد ،والصالة والسالم على نبيه صاحب الفضل الواجد ،وعلى كل من آمن به وصدقه أين ما حلَّ
وتواجد ،وبعد:
فإنه يشرفين أن أشارك بورقة عمل بعنوان :التأمني التكافلي اإللكرتوين بني التطبيق واالنضباط ( إشكالية معايرة
التأمني التكافلي اإللكرتوين من املفهوم إىل التطبيق ) رؤية مستقبلية لصناعة التأمني التكافلي ،أتقدم هبا جلائزة مؤمتر العقبة
للبحوث التأمينية ،حول التأمني اإللكرتوين ،املزمع عقده يف مدينة العقبة ابململكة األردنية ،للفرتة من -15
2019/4/17م ،ابلتعاون ما بني االحتاد األردين لشركات التأمني ،واالحتاد العام العريب للتأمني ،كما يسرين أن أتقدم
ابلشكر اجلزيل للقائمني على إجناح املؤمتر ،وعلى رأسهم رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر ،وفق هللا اجلميع.
وهذه الورقة جاءت لتكمل الصورة الواقعية لعمل قطاع مهم من أنشطة التأمني ،وهو قطاع التأمني التكافلي ،الذي
حيتاج معايرة دقيقة لعمله ،وفق ضوابط وشروط حمددة ،وهذا يقتضي النظر يف تفعيله إلكرتونيًّا ،وإعمال معايري عمل
التأمني التكافلي ،وإنزاهلا على النظام اإللكرتوين ،وما حيدثه هذا النظام من إشكاليات فنية وشرعية ،مما قد يؤثر على
السالمة الشرعية النعقاده ،أو متنعه عن ترتب آاثره.
وما يربز أمهية هذه الدراسة ،وشدة احلاجة هلا كون التأمني اإللكرتوين يقع وفق عامل افرتاضي ،يقوم من خالله تصور
شخصية العاقدين ،وإنزاهلما منزلة املتعاقدين حقيقة من خالل التعاقد التقليدي املباشر ،وأن هذا يف جانب التأمني
التقليدي التجاري أمر ال يرتتب عليه صحة وال فساداً ،إذا مت وفق القيود القانونية ،والشروط املهنية؛ ألنه ببساطة القسط
املستأمن يؤول مللكية ِ
ِ
املؤمن (شركة التأمني) ،وفور خصم املبلغ املطلوب من حساب العميل لصاحل شركة
املدفوع من
التأمني يصبح املبلغ حتت تصرف الشركة؛ ألهنا متلكه ،وهي املسؤولة عنه ،وليست هناك جهة اعتبارية يريها يقع عليها
عبء دفع التعويض لصاحل املستأمن ،خصوصاً أهنا الي تضع عادة الصيغ التعاقدية؛ ومظنة اخللل يف التعاقد لصاحلها
بعيد ،أما من جانب التأمني التكافلي فاألمر خمتلف متاماً كما سيتضح – إبذن هللا  -يف ثنااي الورقة.
وكانت هذه الورقة  -بعد توفيق هللا  -انعكاساً ألمرين :األول :رسالي الدكتوراه ،الي كانت بعنوان :معايري صناعة
التأمني التكافلي وتطبيقاهتا املعاصرة على توزيع الفائض التأميين (السوق اللييب أمنوذجاً) ،والثاين :ممارسي للرقابة الشرعية
على شركات أتمني تكافلي فرتة ليست ابلقصرية ،مما كون لدي حصيلة معرفية صاحلة ألنطلق منها إىل الوقوف على
التصور الصحيح ملسائل املوضوع ،فسالمة التصور يرتتب عليها سالمة احلكم ،إذا سلمت اآللة.
وقدر هللا سبحانه أن وافق هذا األمر ما عرضه اإلخوة يف اللجنة املوقرة املنظمة للمؤمتر للنهوض ابلتأمني اإللكرتوين،
ومواكبة هذه الطفرة احل ديثة ،والنقلة النوعية لصناعة التأمني ،من الطور التقليدي ،إىل الطور اإللكرتوين ،فكانت بفضل
هللا ومنه هذه الورقة ،وانتظمت فقراهتا يف متهيد ومبحثني ،على النحو التايل:
2

املبحث األول :التأمني التكافلي اإللكرتوين مفهومه وطبيعته:
املطلب األول :مفهوم التأمني التكافلي ،وطبيعته:
الفرع األول :مفهوم التأمني التكافلي:
الفرع الثاين :التكييف الفقهي لعقود التأمني التكافلي:
الفرع الثالث :الفروق بني التأمني التعاوين اإلسالمي والتأمني التقليدي:
املطلب الثاين :التأمني التكافلي اإللكرتوين املفهوم والتطبيق:
الفرع األول :مفهوم التأمني التكافلي اإللكرتوين:
الفرع الثاين :ظهور التأمني اإللكرتوين وتطوره:
الفرع الثالث :تطبيق صيغة التزام التربع على التأمني التكافلي اإللكرتوين:
املبحث الثاين :التأمني التكافلي اإللكرتوين بني التأصيل والتطبيق:
املطلب األول :معايري التأمني التكافلي اإللكرتوين:
الفرع األول :املعايري املوضوعية لعقود التأمني التكافلي اإللكرتوين:
الفرع الثاين :املعايري الشكلية لعقود التأمني التكافلي اإللكرتوين:
املطلب الثاين :التأمني التكافلي اإللكرتوين املعوقات واحللول.
الفرع األول :اإلشكاليات القائمة على تطبيق التأمني التكافلي اإللكرتوين.
الفرع الثاين :رؤية مستقبلية لتطبيقات التأمني التكافلي.
وهللا وحده اهلادي لسواء السبيل.
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متهيد:

جاء اإلسالم منهجاً شامالً للحياة بشىت جوانبها ،وكان على املسلمني أن يتوافروا على فهم الكتاب الكرمي ،والسنة
املطهرة ،اللذين تضمنا منهجه للحياة يف مناحيها املختلفة ،وهذا واجب على عاتق األمة البد من القيام به ،واجلانب
االقتصادي من احلياة ،وما يتعلق إبشباع احلاجات ،وحتقيق العمارة على وجه األرض ،ميثل جانباً من أهم اجلوانب الي
يضمنها منهج اإلسالم؛ لذا كان من الطبعي أن يكون فهم هذا اجلانب والوقوف عليه أمراً ضرورايً لفهم اإلسالم ككل(.)1

وأُميا نشاط اقتصادي يقوم به اإلنسان حق عليه أن يراقب هللا فيه ،فهو مستخلف فيه ،ومستخلف عليه؛ وهلذا
جتد قوة املؤمن تنبع من دينه ،وعالقتهما عالقة اطرادية ،فكلما زاد اإلميان قوي املؤمن ،والعكس ابلعكس ،والقوة على
كل األصعدة ،وأبرز معاملها القوة االقتصادية ،وأكرب شاهد على هذا تلك القوة االقتصادية اهلائلة الي حققها املسلمون
عرب القرون األوىل ردف نزول الوحي ،فما هي إال سنوات قالئل ،يف ميزان احلضارات ،إال قامت حضارة عريقة ،بعراقة
أصوهلا اإلميانية ،فأخذت بيد بيت الشعر يف البادية ،إىل قصور الشام ،ومدائن العراق ،وحضارة احلجاز ،وخرسان،
واألندلس ،مث ما تـلبَّث املسلمون يتقهقرون حىت ختلت عنهم هذه احلضارة والتقدم ،بل ال أابلغ إن قلت أصبحوا يف
مؤخرة األمم.
فشريعة هللا سبحانه وتعاىل مصلِحة حلال العباد ،حمققة ملصاحلهم الدينية والدنيوية ،وال جتد يف شريعة وضعية بشرية
كل ما يك ِمل هذه النواحي إال أن يكون فيها مثـلب يـنـغِص نعيمها ،ويش ِقي متتبعها؛ وهلذا جيب أن يكون أس االقتصاد
يف بالد املسلمني اليوم هو صور التعامالت املالية املتنوعة زمن نزول الوحي ،إال أن اإلسالم أرشد اتباعه إىل القيام بواجب
اإلعمار والبناء ،وهذا يقتضي تنوع أشكاله ،ومرونة أحكامه ،وهو ابلفعل ما وجدانه ابلتأمل يف العقود املشروعة ،فقاعدة
اإلابحة تفتح أفق املعامالت ،وتزيدها مرونة وتنوعاً ،فقد أاتحت للكثري من العقود الوليدة التكيف مع أحكام الشريعة،
وأمكنت علماء اإلسالم من توسيع دائرة العقود املسماة ،ويري املسماة ،وهكذا ظهرت حلة جديدة لالقتصاد يف اإلسالم،
متاشي حياة الناس وواقعهم ،فانربت ااجمامع الفقهية اإلسالمية لطرح املسائل النازلة ،واستجمعت علماء املسلمني ،وخرباء
االقتصاد ،واملختصني ،وأعملت قواعد الشريعة يف هذه املسائل ،فخرج لنا فقه معاصر ،يتماهى مع فقه املذاهب
اإلسالمية ،وآراء علماء اإلسالم.
ونظام التأمني التكافلي يلعب دوراً كبرياً يف احلفاظ على أصول األموال ،والعمل على إجياد وسائل ملؤها التعاون
والتعاضد ،وهبذا حيافظ على أصول األموال املهدرة ،وتتاح فرصة كبرية الستثمار هذه األموال لصاحل األفراد ،ومن هنا فإن
التأمني التكافلي من أنظمة االقتصاد اإلسالمي اآلمن ،وله من امليزات االقتصادية ما يؤهله لتصدر قائمة الدخول القومية
للدول اإلسالمية ،هذا ابعتبار طبيعته التكاملية يف االنتفاع ابألموال من املشرتكني يف صناديق التكافل ،مع االستفادة من
التطورات االقتصادية احلديثة ،وإدخال التعديالت والتجارب الرائدة يف جمال التأمني التكافلي ،بل واالنفتاح على كل
التجارب االقتصادية املعاصرة ،وتكييفها مع نظام التأمني التعاوين يف اإلسالم ،وهو مشروع ضخم ،يستحق العديد من
الدراسات املعمقة؛ ليتحول نظام التأمني من سلعة يطمع فيها الكثريون الستغالهلا ،إىل صناعة اقتصادية كربى ،ومشروع
اقتصادي اسرتاتيجي رائد ،توجه إليه رؤوس األموال ااجممدة ،مع االستفادة من أفكار الشراكة والتعاون.
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وبني املعوقات والتطلعات ،آمل أن أضيف شيئاً للتجربة احلديثة ملنتجات املالية اإلسالمية يف اإلسالمي؛ فمجال
التأمني وتطبيقاته واستثمار أمواله جماالت بدائية جداً يف جانب االقتصاد اإلسالمي ،فكان اجلدير ابلباحثني التوجه
لدراسة أبواب املعامالت يف الفقه اإلسالمي ،وإبرازها على هيئة حلول اقتصادية عملية ،بعيداً عن تعميق اهلوة بني أقوال
الفقهاء يف كتب الفقه ،وبني الواقع الذي قد يدعي البعض  -زوراً وهبتاانً  -أن االقتصاد اإلسالمي يري قادر على مواكبة
عصر العوملة ،فالزكاة مثالً ،جانب مهمش من جوانب االقتصاد ،تغلَّب عليه نظام الضرائب واملكوس ،حىت كاد أن
يذهب هبيبته ومكانته ،وكذا مجيع املعامالت يف الفقه هي مراكز قوة اقتصادية ضاربة وبقوة يف رفع مستوى الدخل القومي،
من املضاربة واملشاركة واملداينة ،وحىت الوكالة ،كانت هي السند للكثري من املعامالت اإلسالمية الي اعتمدهتا جلان الرقابة
الشرعية يف املؤسسات املالية.
املبحث األول :التأمني التكافلي اإللكرتوين مفهومه وطبيعته:
ال شك أن هناك حاجة ماسة يف واقع شركات التأمني الي متارس التأمني التكافلي لدراسة متخصصة يف الضوابط
العامة لصناعة التأمني اإللكرتوين ،حيث يقوم جانب كبري منها على واقع البياانت واملعلومات املدخلة عرب مواقع إلكرتونية،
وهذا يتطلب إضافة إىل املهنية العالية يف اجلانب الفين التأميين ،واجلانب اإللكرتوين ،انضباطه يف منظومة قوية ،متنع اخللل
يف الناحية الشرعية ،إضافة إىل الناحية الفنية والقانونية ،وهذا موضوع الدراسة يف هذه اجلزئية.
املطلب األول :مفهوم التأمني التكافلي ،وطبيعته:
الفرع األول :مفهوم التأمني التكافلي:
أوالً :مفهوم التكافل يف اللغة:
التَّكافل لغة :مصدر تكافل ،يدل على تضمن الشيء للشيء ،وهو أييت الشرتاك أمرين ،فال يكون إال وأنت تريد
ِ
بعضا.
فِعل اثنني
ً
فصاعدا ،ومنه :كافل فالانً :عاقده ،وعاهده ،يقال :تكافل القوم :تعايشوا وتضامنوا ،كفل بعضهم ً
تكافلوا يف الشدائد( .) 1
فمعاين ( التكافل ) يف اللغة تدور حول ثالثة معان رئيسة ،وهي :الضَّمان ،والضَّم ،والتَّض ِمني .وكل هذه املعاين
مقصودة يف استعمال التكافل يف اللغة .إال أن استعمال التكافل ابملعين املستعمل اليوم فقد ظهر عند املتأخرين.
فالتكافل مصطلح استعمل بتوسع يف جماالت شىت ،أييت معظمها من معناه يف اللغة؛ ولذا فإن حتقيق اصطالح
التكافل على التأمني التعاوين (اإلسالمي) ،يقتضي الوقوف على مدلوالت التكافل يف اللغة ،هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى فإن التأمني التعاوين ( التكافلي ) أصبح علماً على صورة التأمني املشروعة؛ فلزم حتقيق معناها؛ ليتحقق مدلوهلا.

 1ـ مقاييس اللغة (  ،) 187/5وأساس البالية ،الزخمشري (  ،) 141/2ولسان العرب (  ،)590/11واملعجم الوسيط (،)793/2
ومعجم اللغة العربية املعاصرة (  ،) 1946/3مادة ( كفل ).
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اثنياً :مفهوم التأمني التكافلي يف االصطالح:
يعرف أبنه :نظام يقوم على أساس تربع املشاركني فيه بكل االشرتاكات املقدمة منهم ،أو ببعضها ،لدفع تعويضات
للمتضررين منهمِ .
فاملؤمن واملستأمن كيان واحد ،هم :محلة الواثئق ،ويقتصر دور شركة التأمني على إدارة أعمال التأمني
بعمولة حمددة على أساس الوكالة ،واستثمار أموال املشاركني حبصة من الربح على أساس املضاربة ،أو بنسبة من املبلغ
املستثمر على أساس الوكالة ابالستثمار.
ويعرف ابلنظر إىل كونه عقداً أبنه :عقد أتمني مجاعي ،يلتزم مبوجبه كل مشرتك فيه بدفع مبلغ معني من املال على
املؤمن عنه ،تدار فيع العمليات
سبيل التربع؛ لتعويض املتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن ،عند حتقق اخلطر َّ
التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة أبجر معلوم( .) 1
والتعريف الذي أراه ،أنه :عملية تعاقدية تعاونية تربعية بني أطراف تشرتك مصاحلهم يف جمال معني ،ويضم بعضهم
ذمته لبعض ،يتضامنوا من خالهلا لسد حاجة معينة عند أي فرد فيها.
وهذا التعريف نظرت فيه ملعىن التعاقد يف عملية التكافل املعروفة اليوم ،فهو ُيرج أي عقد ال يقصد منه معىن
التعاون ،فروح التعاقد فيه تقوم على التعاون والتكامل ،وال يكون بقصد االسرتابح ابتداءً ،وإال فقد يؤول إىل عقد تستثمر
فيه أموال املتكافلني ،مبا يعود عليهم ابلنفع.
الفرع الثاين :التكييف الفقهي لعقود التأمني التكافلي:
خصه الفقه اإلسالمي أبوصاف
ال ُيفى أنه من أدق مسائل الفقه وأصعبها هي :إحلاق واقعة مستجدة أبصل فقهي َّ
فقهية ،بقصد إعطاء تلك األوصاف للواقعة املستجدة عند التحقق من ااجمانسة ،واملشاهبة بني األصل والواقعة املستجدة،
وهو ما اصطلح عليه ابلتكييف الفقهي .فما التكييف الفقهي لعقود التأمني التعاوين( ) 2؟
اتفق الفقهاء بداية على تكييف العقد الذي ينظم العالقة بني الشركة واملشرتكني (املستأمنني) على الوكالة أبجر،
أو دون أجر ،وأن التكييف الفقهي لتنظيم العالقة بني الشركة (املسامهني) وبني األموال املتجمعة يف حساب التأمني الي
ميكن استثمارها على املضاربة( .) 3
وعلى هذا يقوم نظام التأمني التعاوين على وجود جمموعة أشخاص يلتزم كل منهم بدفع اشرتاكات دورية تودع على
سبيل التربع يف صندوق له ذمة مالية مستقلة(  ،) 4تديره شركة أتمني مرخص هلا على أساس الوكالة أبجر مث جيري من قبل
 1ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،ملحم ،ص (  ،) 18والتأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص (  ،) 203والفائض التأميين يف شركات التأمني
اإلسالمي ،حممد شبري ،ص ( .) 5
 2ـ ينظر :معايري صناعة التأمني التكافلي وتطبيقاهتا املعاصرة على توزيع الفائض التأميين ،حممد الشيباين ،ص ( .) 72
 3ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص ( .) 237
 4ـ قرر هذا العلماء املشاركون يف البيان اخلتامي للملتقى الثاين للتأمني التعاوين ،فجاء فيه :إن أنسب التطبيقات املعاصرة للتامني التعاوين،
أن تكون له ذمة مالية مستقلة ،لكنه ال يعد شرطاً لصحة كون التأمني تعاونياً ،مع التأكيد على ضرورة الفصل بني حساب أتمني محلة=
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الشركة تعويض كل مشرتك (حامل الوثيقة) من ذلك الصندوق عن الضرر الواقع عليه بفعل حدث حمدد يف وثيقة التأمني،
وابلشروط املتفق عليها بني املشرتك والشركة ،ويسمى هذا الصندوق بصندوق التكافل ،ويسمى وعاء التكافل ،وهو قلب
نظام التأمني التكافلي؛ فإليه تورد مجيع االشرتاكات ،ومنه تصرف التعويضات للمشرتكني.
وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف تكييف العقد الذي ينظم العالقة بني املستأمنني وحساب التأمني ،وخالصة
آرائهم:
الرأي األول :هو عقد تربع ،أو ما يعرف بعقد النَّهد(  ،) 1وما يدفعه املشرتك إىل الصندوق هو تربع ،مبعىن أنه ليس
معاوضة ،وال مثنًا يف عقد بيع ،ومن املتقرر عند العلماء القول أن الغرر يري مفسد لعقود التربعات .وهذا الرأي تبناه الكثري
من املعاصرين( .) 2
الرأي الثاين :هو عقد معاوضة ،وال ُيتلف يف حاله عن عقد التأمني التجاري ،فكل ما يكون فيه من تعويضات
هي مقابل القسط الذي يدفعه املؤِمن يف التأمني التكافلي ،وهذا الرأي تبناه بعض املعاصرين منهم الدكتور مصطفى
الزرقا ،والشيخ عبد هللا بن منيع عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية(.)3
الرأي الثالث :هو من قبيل عقود هبة الثواب ،فليس هو تربع حمض ،وال معاوضة حمضة ،فاملؤمن له يهب للصندوق
هبة (هي مبلغ االشرتاك) مقابل أن يقوم الصندوق بتعويضه عن الضرر يف حال وقوع املكروه عليه .وهذا القول تبناه
بعض املعاصرين ،ومنهم :الدكتور حممد علي القري( .) 4
الرتجيح بني اآلراء:
عند النظر يف أقوال العلماء يف تكييف عقد التأمني التكافلي الثالثة ،وجدت الرأيني األول والثالث اتفقا على أن
عقد التأمني التكافلي ليس من عقود املعاوضات ،بل هو من عقود التربعات ،مث يفصل يف تكييف التربع بني أن يكون
هبة مطلقة ،ال يراد منها الثواب ،وبني أن يكون هبة للثواب ،أو صورة قريبة منهما ،وبكل وجه أخذ طائفة من الباحثني.

= الواثئق ،وبني حساب املسامهني ،الذي يعد من أهم مبادئ التامني التعاوين .أعمال امللتقى الثاين للتأمني التعاوين ،بتنظيم من اهليئة
اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل2010/10/7 ،6 ،م.
 1ـ النـَّهد :العون .وطرح هنده مع القوم :أعاهنم وخارجهم .وتناهدوا :ختارجوا ،يكون ذلك يف الطَّعام والشراب .وقيل :النـَّهد :إِخراج القوم
لس ِويَِّة ِيف السفر ،أو ِعند مناهدة العدو ،وهو :أن يقسموا نفقتهم
نفقاهتم على قدر عد ِد الرفـقة .والنَّهد عموماً :ما خترجه الرفـقة من النـَّفقة ِاب َّ
بينهم ابلسوية حىت ال يتغابنوا ،وال يكون ألحدهم على اآلخر فضل .هتذيب اللغة ،األزهري ( ،)117/6واحملكم واحمليط األعظم ،ابن سيده،
(  ،) 266/4واملعجم الوسيط ( ،)957/2مادة (هند).
 2ـ انظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص (  ،) 311والفائض التأميين يف شركات التأمني اإلسالمي ،شبري ،ص ( ،)9والفائض التأميين،
القري ،ص (  ،) 9وتطبيقات التصرف يف الفائض التأميين ،السعد ،ص (  ،) 50ومعايري صناعة التأمني التكافلي ،الشيباين ،ص ( .) 72
 3ـ ينظر :نظام التأمني ،الزرقا ،ص (  ،) 25والتأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص (  ،) 311والفائض التأميين يف شركات التأمني اإلسالمي،
شبري ،ص (  ،) 9والفائض التأميين ،القري ،ص ( .) 9
 4ـ ينظر :املراجع نفسها.
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والذي يرتجح لدي أن تربع املشرتك مببلغ لصندوق التكافل هو من قبيل التربع بنوع خاص ،وليس هو تربع حمض،
وال هبة ثواب حمضة ،أي مبعىن أن التربع أيخذ طابعاً خاصاً ،وهذا الرأي مبين على فقه دقيق استفدته من جتربي يف ممارسة
دور الرقابة الشرعية يف شركات التأمني ،وهي مسألة جديرة أبن تفرد هلا جزئية خاصة؛ ألهنا مسألة جوهرية يف تكييف
املبلغ املدفوع من املشرتك لصاحل الصندوق.
فهل تربع املشرتك مببلغ (قسط التأمني) لصاحل صندوق املشرتك هو من قبيل التربع املطلق؟ أو هو من قبيل التربع
للثواب؟ لإلجابة على هذا السؤال البد من بيان الغرض من هذا التربع ،واملقصد من إخراجه من جهة املشرتك ،هل أخرج
هذا املبلغ للتربع املطلق؟ أو لتربع خاص؟
وهذه املسألة هلا منزعان من حيث الغرض منها ،ومن خالهلما ميكن احلكم على تكييف هذا النوع من التربعات:
املنزع األول :من حيث العموم فإن تربع املشرتك يكتنفه مقصد عام وهو الغبطة واإلرفاق واإلحسان؛ وعلى هذا
خرج التأمني التكافلي يف صورته املشروعة – كما سبق  ،-وإن كان هذا املقصد يري متمحض كلية ،إال أن العربة مبا
يكون حال إنشائه.
وكون املشرتك يف وعاء التأمني يعلم أنه سيدخل مع يريه مبا يدفعه على سبيل التضامن والتعاضد ،هو يف حد ذاته
إقرار منه حبصول التمليك هلم ،ولكن هذا التمليك له منزع خاص ،تفصيله يف الفقرة التالية.
املنزع الثاين :من حيث اخلصوص فإن املتربع كان قصده التربع ألجل جرب الضرر الواقع عليه؛ وهلذا فإن التربع على
هذا الوجه تربع خمصوص؛ إذ مل يكن يقصد التربع احملض.
فإن قلنا أبنه على سبيل الثواب ،فهذا يعين أن املبلغ املدفوع لصندوق املشرتكني دفع ليتحصل منهم على الثواب،
أي مبعىن أن هبة املشرتك لبقية املشرتكني لصاحل الصندوق ،يريد منهم أن تعود عليه هذه اهلبة ،أو جزء منها ،أو أكثر،
حسب حاجته ،والضرر الواقع عليه.
وأرى أن هذا ليس من قبيل هبة الثواب؛ ألن هبة الثواب تقع على كل املتربع به ،وال يلزم املتربع إليه أن يعيد بقية
مبلغه إن كان هناك فرق بني أصل اهلبة ،واملردود يف ثواب اهلبة ،فالفائض يف هبة الثواب من يستحقه؟ فإن عدان به على
الواهب ،لزم أن نقول مبلكية الواهب له حال هبته ،وإذا مل نقل هبذا ،فمن هو املستحق للفائض التأميين يف حال وجوده
على هذا القول؟( .) 1
واجلدير ابلذكر أن معظم الفقهاء ينصون على أن عقد التأمني التكافلي هو عقد على أساس االلتزام ابلتربع ،وهذا
مبين على أتسيس القول يف االلتزام من عدمه ،والتربع من عدمه.

 1ـ ينظر :معايري صناعة التأمني التكافلي ،الشيباين ،ص ( .) 74
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وقد جرى استعمال املعىن اللغوي لاللتزام أو(احلق الشخصي) يف املعىن االصطالحي عند الفقهاء ،حيث عرفه به
بعض الفقهاء بقوله :إلزام الشخص نفسه شيئاً من املعروف مطلقاً ،أو معلقاً على شيء( .) 1
ومن استعماالت الفقهاء وعباراهتم ،يتبني أن سبب االلتزام هو تصرفات اإلنسان االختيارية الي يوجب هبا حقاً
على نفسه ،وسواء أكان هذا احلق جتاه شخص ،كااللتزامات الي يربمها ،ومنها العقود ،والعهود الي يتعهد هبا ،واألميان
الي يعقدها ،والشروط الي يشرتطها .أم كان حلق هللا ،كنذر صالة ،أو صوم ،أو اعتكاف ،أو صدقة مثالً.
وبتطبيق هذا الكالم على مسألتنا فإنه من الظاهر أن سبب االلتزام يف عقد التأمني التعاوين ،وهو ما يعرف عند
علماء القانون مبصدر االلتزام ،هو وجود حاجة للتعاون ،والتكافل بني جمموعة من األفراد ،يشرتكون فيما يتوجب به ترمني
العجز الذي يقع على واحد منهم ،بقدرة ااجمموعة على دفع هذا العجز؛ وهلذا فإن التزامهم هبذا التصرف الذي يقوم على
هذا الفعل هو عقد التأمني التعاوين( .) 2
ويتضح من معرفة االلتزام أن كل التزام ال بد فيه من طرفني تربطهما مبوضوعه رابطة السبب ،وااللتزام يف ذاته عالقة
مادية ،إما مبال املكلف ،كما يف الدين ،أو بعمله ،كما يف األجري( .) 3
وهذه العالقة تنشأ عنها آاثر يف نوعية هذه العالقة ،والذي يعنيين منها هو العقد ،فهذه التصرفات االختيارية الي
تعد التزاماً بني طريف العقد ،يوجب هبا امللتزم حقاً على نفسه تتناول العقود ابملعىن العام الذي أطلقه الفقهاء ،وهي الي
تنعقد إبرادتني متقابلتني ،أي ابإلجياب والقبول ،أو الي تنعقد إبرادة واحدة ،أي ابإلجياب فقط ،وهذه قد تسمى عقوداً
على سبيل التوسع.
والتصرف يتم إبجياب وقبول ،إذا كان من شأنه أن يرتب التزاماً يف جانب كل من الطرفني ،كالبيع ،واإلجارة،
واملساقاة ،واملزارعة .أما التصرف الذي يرتب التزاماً يف جانب أحد الطرفني دون اآلخر ،فيتم إبجياب الطرف امللتزم وحده،
كالوقف ،والوصية ،لغري معني ،واجلعالة ،واإلبراء من الدين ،والضمان ،واهلبة ،والعارية .وهذا يف اجلملة مع مراعاة اختالف
الفقهاء يف اشرتاط القبول يف بعضها .وينص الفقهاء على أن االلتزام يشمل كل ما ذكر ،وهذه التصرفات كلها الي تتم
إبرادتني ،أو إبرادة واحدة مىت استوفت أركاهنا وشرائطها على النحو املشروع ،فإنه يرتتب عليها االلتزام أبحكامها( .) 4
وعلى هذا فااللتزام هو روح العقد ،وجاء يف املادة (  ) 103من ااجملة العدلية ،ما نصه ":العقد :التزام املتعاقدين

وتعهدمها أمراً ،وهو عبارة عن ارتباط اإلجياب ابلقبول " .وبذلك يكون العقد التزاماً( .) 5

 1ـ ينظر :حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،احلطاب الُرعيين ،ص ( ،)71وفتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ،حممد
عليش ،)217/1( ،واملدخل الفقهي العام ،الزرقا ،)514/1( ،واملدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه اإلسالمي ،مصطفى الزرقا ،ص (.)25
 2ـ ينظر :املدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه اإلسالمي ،الزرقا ،ص ( .) 64
 3ـ ينظر :املرجع نفسه.
 4ـ ينظر :املنثور يف القواعد الفقهية ،الزركشي.) 398/2 ( ،
 5ـ ينظر :جملة األحكام العدلية ،املادة ( ،)103ص ( .) 29
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وجاء يف املعايري الشرعية ،الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معيار رقم ( ،) 26
أن االلتزام ابلتربع يقصد به :أن املشرتك يتربع ابالشرتاك وعوائده حلساب التأمني لدفع التعويضات ،وقد يلتزم بتحمل ما
قد يقع من عجز حسب اللوائح املعتمدة( .) 1
وااللتزام ابلتربع يف حد ذاته هو الفارق اجلوهري بني التأمني التعاوين ،والتأمني التجاري بصورته احلالية ،املطبقة يف
معظم شركات التأمني التعاوين يف العامل؛ إذ يبتعد على املعاوضة املفسدة للعقد مع الغرر.
وفيما ُيص حكم االلتزام ابلتربع :فإن تكييف التأمني التكافلي الذي اختاره مجع من الفقهاء هو أن املشرتك يلزم
نفسه ابلتربع اجمموعة من املشرتكني يف التكافل حملفظة التكافل ،أما ما حيصل عليه املشرتك املتضرر ،فهو أيضاً التزام ابلتربع
املؤمن منه ،وحتقق الشروط ،واختفاء االستثناءات ،وامللتزم له هو
من حمفظة التكافل ،وهو التزام معلق على وقوع الضرر َّ
املتضرر(  .) 2وهذا التأصيل الشرعي مبين على أصل ،أو قاعدة من القواعد يف الفقه املالكي :من ألزم نفسه معروفاً لزمه.
فاملعروف على مذهب مالك ومجيع أصحابه الزم ملن أوجبه على نفسه ،ما مل ميت ،أو يفلس( .) 3
فكل طرف من أطراف العقد يقع منه االلتزام مبا حيقق عقد التكافل ،املتربع ،واملتربع له ،واآلاثر تظهر جلية على
حمل التربع ،فااللتزام مبدأ أخذه فقهاء القانون من فقهاء الشريعة(  ،) 4وهو يعين – كما سبق – التقيد مبنصوص العقد،
وروحه ،فنصوصه تتبني من خالل البنود واألحكام املوضحة له يف فقرات العقد ،والوثيقة الي يوقع عليها املشرتك ،ابعتباره
الطرف املتربع ،وتوقع عليها الشركة (شركة التأمني التكافلي) ،ابعتبارها مديرة للنظام ،ووكيلة عن املتربعني يف التصرف يف
أموال التربع لصاحل املستفيدين ،فليست هي الطرف املستفيد من أموال التربع ،بل هي مسؤولة عن إدارهتا فقط ،فالتزامها
ببنود العقد يعين تقيدها بتحقيق مقاصده من القيام على صيانة هذا املال ،ودفع ما يستحقه كل واحد ممن حتقق فيه
شروط الوثيقة ،وإذا عجزت فإهنا إما أن تستعني بلجنة من اخلرباء واحملكمني ،أو ترفع أمرها إىل القضاء.
هذا ابعتبار أن االلتزام هنا معلق بوقوع الضرر ،أو حصول احلاجة للرتميم واجلرب ،فصيغ االلتزام متنوعة ،ويتقيد فيها
ابلشرط الذي أنشأت ألجله ،وهذا ظاهر يف عقد التأمني التعاوين(.)5
ويف احلقيقة ميكن أن نتصور أن عقد التأمني التكافلي يقوم على أساس التزامني من طرفني مرتبط كل منهما ابآلخر،
فمحفظة التأمني تلتزم التربع بتعويض املستأمنني املتضررين ،بشرط أن يلتزموا ابلتربع إليها ،فااللتزام األول :ابلقسط من
املستأمنني ،وهذا ال بد من حصوله ،وااللتزام الثاين :املقابل من هيئة املشرتكني  -وليس من احملفظة  -بتعويض املسـتأمن
 1ـ ينظر :املعايري الشرعية ،معيار رقم (  ،) 26التأمني اإلسالمي ،فقرة ( ،)1/5ص ( .) 365
 2ـ ينظر :الفائض التأميين وطرق توزيعه يف شركات التأمني اإلسالمية ،عباس ،ص ( .) 56
 3ـ ينظر :املدونة ( ،)102/4والذخرية ،القرايف ،)208/9( ،وفتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ،عليش،)219/1( ،
ومواهب اجلليل ( ،)56/6والفائض التأميين وطرق توزيعه ،عباس ،ص(.)56
 4ـ من أمجل ما وقفت عليه يف الباب من كالم الفقهاء يف املسألة ،كتاب للحطاب الطرابلسي املالكي (ت 954ه) ،صاحب مواهب
اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،واسم الكتاب(:حترير الكالم يف مسائل االلتزام) ،وهو مطبوع بتحقيق أستاذان :الدكتور عبد السالم حممد
الشريف – رمحه هللا  ،-بدار الغرب اإلسالمي ،ببريوت ،وقد أجاد مؤلفه مبا ال مزيد عليه ،فقسم أنواع االلتزامات ،وبني الفروق بينها ،فرحم
هللا اجلميع ،وجزاهم عنا خرياً.
 5ـ ينظر :حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،احلطاب ،ص ( .) 71
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امللتزم األول ،أبن التعويض قد حيصل ،وقد ال حيصل ،فافرتق – هبذا  -عن هبة الثواب؛ ألن هبة الثواب البد أن يدفع
امللتزم له فيها شيئاً ،أو البد أن يكون الفعل املعلق عليه إعطاء امللتزم له للملتزم ،أو لغريه شيئاً ومتليكه إايه ،حنو :إن
أعطيتين دارك أو فرسك فقد التزمت لك بكذا ،وهذا منتف يف مسألة :التزام التربع( .) 1
وننظر من هذه الناحية إىل كون العقد التزام ابلتربع ،خمصوص لرتميم وجرب حاجة املشرتك ،وهذا تلخيص احلالة
الشكلية لعقد التأمني التكافلي بصورته الغالبة املطبقة يف العامل ،وإذا نشطت صور أخرى ،كتكييفه على أساس الوقف،
أو يري ذلك ،فإنه ينظر إليه حسب ما كيف عليه.
الفرع الثالث :الفروق بني التأمني التعاوين اإلسالمي والتأمني التقليدي:
ُيتلف التأمني التعاوين اإلسالمي جذرًّاي عن التأمني التقليدي ،يف أكثر من عشرة فروق جوهرية ،ميكن تلخيصها
يف النقاط اآلتية:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

إن حمفظة التأمني ليست مستقلة عن أموال الشركة يف التأمني التقليدي ،ومجيع ما يدفعه املستأمنون من أقساط
التأمني تكون مملوكة للشركة ،خبالف شركات التكافل ،فإن حمفظة التأمني فيها منفصلة متاماً عن أموال الشركة،
وليست مملوكة هلا.
إن عقد التأمني التقليدي عقد معاوضة بني املستأمن والشركة ،يدفع حامل الوثيقة مبوجبه أقساط التأمني إىل
الشركة ،وتدفع الشركة إليه مبالغ التأمني ،عند توافر الشروط ،من أمواهلا اململوكة هلا .أما شركات التكافل ،فإن
املستأمنني فيها يتربعون ابألقساط إىل حمفظة التأمني ،وهي تفي هلم ابلتعويضات حسب شروطها.
األرابح احلاصلة من استثمار األقساط كلها مملوكة يف التأمني التقليدي للشركة حبكم كون األقساط مملوكة هلا ،وال
حق للمستأمنني يف هذه األرابح .أما ما يستحقونه من مبالغ التأمني ،أو التعويضات عن األضرار املؤمن عليها
فإمنا يستحقونه حبكم عقد التأمني ،ال من حيث إهنم مسامهون يف االستثمار ،خبالف شركات التكافل ،فإن أرابح
األقساط فيها ليست مملوكة للشركة ،وإمنا هي مملوكة حملفظة التأمني اململوكة للمستأمنني.
ال يستحق املستأمنون يف التأمني التقليدي أية حصة يف الفائض التأميين ،فإنه أبسره مملوك للشركة ،وهو الربح
املقصود هلا من وراء عمليات التأمني ،أما يف شركات التكافل ،فالفائض كله مملوك للمحفظة ،ويوزع كله ،أو جزء
منه على املستأمنني.
طريقة تنمية املوارد :تلتزم الشركة يف التأمني اإلسالمي أبن يكون استثمار االشرتاكات الي يدفعها محلة الواثئق
ابلصيغ املشروعة ،ويف احلاالت الي تستدعي اقرتاض أموال إضافية ملقابلة اخلسائر الزائدة عن االشرتاكات الي
يدفعها محلة الواثئق جيوز االقرتاض بدون فائدة من الشركة.
موضوع التأمني :حيث ينحصر يف التأمني اإلسالمي فيما هو مشروع ،وال تلتزم شركات التأمني التقليدية أبي
ضوابط شرعية يف استثمار األقساط ،أو االقرتاض ،أو حدود التعويضات ،ما دامت تنعكس يف مقدار األقساط،
أو يف موضوع التأمني ،فتؤمن على كل ما حيقق هلا مصلحة مادية ،دون مراعاة املشروعية( .) 2

 1ـ ينظر :حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،احلطاب ،ص (  ،) 200وأسس التأمني التكافلي ،أبو يدة ،ص ( .) 12
 2ـ ينظر :املعايري الشرعية ،معيار التأمني اإلسالمي رقم( ،)26ص( ،)372والتأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص( ،)208وأسس التأمني
التكافلي ،أبو يدة ،ص( ،)8والفروق املؤثرة بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري ،زعرتي ،ص(.)18
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املطلب الثاين :التأمني التكافلي اإللكرتوين املفهوم والتطبيق:
الفرع األول :مفهوم التأمني التكافلي اإللكرتوين:
يعرف التأمني التكافلي اإللكرتوين أبنه :تقدمي التغطيات التأمينية ،وما يتعلق به من عرض ،أو تفاوض وتعاقد عرب
الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ،ويكون الدفع واستالم الوثيقة وتسوية املطالبات من خالل اإلنرتنت أيضاً( .) 1
ومن خالل التعريف يتبني أن التأمني اإللكرتوين ما هو إال وسيلة تسويق لوثيقة التأمني ،وما يرتتب عليها من آاثر
التعاقد ،وهو ما يشبه البيع اإللكرتوين ،وهو تعاقد حقيقي يري مباشر ،حيصل فيه القبول اإلجياب عرب موقع الشركة املتعاقد
عن طريقها ،أبيقوانت خاصة تعمل بشكل آيل مبجرد إدخال البياانت اخلاصة ابلعميل ،وإعطاء األمر ابستصدار الوثيقة،
ابلشروط املتفق عليها.
ومما جيب التنبيه عليه أن اعتماد التأمني اإللكرتوين على التقنية احلديثة أمر نسيب؛ فليس كل عملية فيه ميكن أن
تنجر إلكرتونيًّا ،فمثالً :تقدير نسبة الضرر املراد جربه ،وقيمة التعويض ،وتسوية التعويض ،وتسليم القيم ،وحنو ذلك ،ال
يتم إال ابلعنصر البشري ،مبعىن أن تصور عمل التأمني التكافلي اإللكرتوين يقتضي الربط بني العنصر التقين اإللكرتوين،
والعنصر البشري ،وسأنطلق إبذن هللا يف مسائل البحث من هذا املنطلق.
الفرع الثاين :ظهور التأمني اإللكرتوين وتطوره:
تعتمد شركات التأمني عموماً ،وشركات التأمني التكافلي خصوصاً على خفض التكلفة إلدارة العملية التأمينية؛
فدور الشركة يف التأمني التكافلي يقتصر على إدارة العملية التأمينية لصاحل صندوق التأمني ،وتسمى مبدير النظام ،ويقابل
هذا طفرة علمية هائلة يف تكنولوجيا املعلومات ،وهذا ما يؤكد املسؤولية الكبرية الي تقع على كاهل صناع التأمني يف
تغيري توجهاهتم وبراجمهم يف صناعة التأمني ،ومطابقة املنتجات التأمينية للمتغريات الي تشهدها الصناعات املتطورة ،وحتديد
اجلهة املراد منحها وثيقة التأمني ،واملخاطر اجلديدة الي ستنشأ ،والتشريعات والنظم اجلديدة.
وقد وجد اخلرباء يف التأمني أن اعتماد التقنية ُيفض النفقات اإلدارية ،وأن تبين شركات التأمني للتقنية يف صناعة
التأمني ،والتحول الرقمي يف عمليات االكتتاب والتسويق والبيع ،ابإلضافة إىل اعتماد منتجات تكنولوجية مستحدثة مل
تكن يف وقت سابق قبل سنوات معدودة ،ابإلضافة إىل اللجوء لتقنيات تطبيقات اهلواتف واللوحيات الذكية ،والذكاء
االصطناعي ،الذي من شأنه أن يقلل من نفقات الشركات العامة بنسب ترتاوح بني  %15 -10من إمجايل املصاريف
السنوية الي تتكبدها شركات القطاع ،وابلتايل حتقيق أرابح أبحجام منو مركب سنوايً.

 1ـ ينظر :مقال من جريدة اخلليج االقتصادي ،اجمموعة من خرباء التأمني ،الصادر يوم :السبت ،املوافق 06 :مجادى األوىل  1440هـ،
 12يناير  2019م ،ودارسة حتليلية ملدى استفادة شركات التأمني من تطبيقات شبكة اإلنرتنت (ممارسة التأمني اإللكرتوين :املزااي واملعوقات)،
عيد أمحد أبوبكر ،ص ( .) 3
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ويؤكد خرباء التأمني أن التأمني اإللكرتوين سيحدث نقلة نوعية مستقبالً ،من انحية توفري النفقات اإلدارية واملصاريف
العامة ،ابإلضافة إىل اعتماد اخلدمة املثلى ذات اجلودة العالية للعمالء ،على اعتبار أن محلة الواثئق هم املسؤولون أوالً
وأخرياً عن خياراهتم وتوجهاهتم.
حتداي حقيقيًّا للشركات العاملة يف التأمني يف
وهذا التوجه يسود دوالً كثرية ،خصوصاً يف أورواب وأمريكا ،مما يشكل ًّ
العامل اإلسالمي ،أمام ذلك الضخ اهلائل للمعلومات ،وهذا التحول إىل التأمني اإللكرتوين تدرجييًّا ،مما يستوجب إعادة
النظر يف خطة عمل التأمني يف هذه الدول؛ ألن يياب احلوافز لدى شركات التأمني ،أو حىت متسكها ابلطرق التقليدية
للتأمني سيشكل عائقاً حنو اإلسراع يف تبين املنتجات املبتكرة من منتجات التأمني ،أو حىت اكتتاب أخطار على منتجات
تكنولوجية مبتكرة( .) 1
وتشري اإلحصاءات العاملية إىل أن نسبة األقساط اخلاصة بواثئق التأمني الي يتم تسويقها عرب اإلنرتنت قد بلغت
%1من إمجايل األقساط يف 2001م ،وارتفعت إىل  % 10خالل 2005م ،كما أشارت إحصاءات أخرى إىل أن
حوايل  % 8 - 4من مقدار أقساط التأمني العاملية البالغ حنو  2.2تريليون دوالر تكتسب صفة كوهنا أتمينات إلكرتونية،
أي ما يصل إىل  176مليار دوالر.
وميكن تلخيص فوائد التأمني اإللكرتوين يف النقاط التالية:
.1
.2
.3

.4
.5

حيسن من عملية املنافسة.
يعمل على حتسني شروط تنسيق املعلومات ،وشفافية السوق.
ويؤدي إىل اخنفاض األسعار ،وحيدث خفضاً يف تكاليف التوزيع يرتاوح بني  % 26 -12من قيمة
أقساط التأمني ،وحيدث خفضاً يف التكاليف اإلدارية بني  % 15 - 10من األقساط ،وتكاليف تسوية
املطالبات الي متثل  %12 - 4من قيمة األقساط.
يؤدي إىل خفض األعمال واإلدارة الداخلية عن طريق إجراء األعمال إلكرتونياً ،وختفيض الوقت احلقيقي
إلجراء األعمال وحتسني مستوايت اإلدارة.
يؤدي إىل ختفيض العموالت الي تدفع للوسطاء والسماسرة واملنتجني عن طريق البيع املباشر ،حيث إن
العموالت تدفع للوسطاء أو املنتجني بنسب ترتاوح بني  %15 - 10عند بيع واثئق التأمينات العامة،
أو عند التجديد بينما ترتاوح من  %100 - 35لواثئق أتمينات احلياة يف السنة األوىل من عمر الوثيقة
وتكون أقل عند التجديد( .) 2

 1ـ ينظر :مقال من جريدة اخلليج االقتصادي ،اجمموعة من خرباء التأمني ،مرجع سابق ،ودارسة حتليلية ملدى استفادة شركات التأمني من
تطبيقات شبكة اإلنرتنت (ممارسة التأمني اإللكرتوين :املزااي واملعوقات) ،عيد أمحد أبوبكر ،ص ( .) 2
 2ـ ينظر :املرجعان نفسامها.
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الفرع الثالث :تطبيق صيغة التزام التربع على التأمني التكافلي اإللكرتوين:
ميكن تطبيق صيغة االلتزام ابلتربع على التأمني التكافلي اإللكرتوين على الوجه التايل:
.1

.2

.3
.4

.5

تنشأ حمفظة للتأمني ،هلا شخصية اعتبارية ،وذمة مالية مستقلة ،ويطلب من طاليب التأمني اإللكرتوين (املستأمنني)
أن يتربعوا أبقساط التأمني هلذه احملفظة ،حسب اللوائح واألنظمة الي يتم إعالهنا من قبل الشركة ،ويتم استقطاع
املبالغ املالية (األقساط) عرب أيقوانت خاصة على املوقع اإللكرتوين للشركة ،تتيح للمتعامل من خالهلا سداد القسط
لصاحل هذه احملفظة ،وهذه احملفظة هي الي تقوم بدفع التعويضات إىل املشرتكني ،حسب الشروط املعلنة.
الشركة ال متلك حمفظة التأمني ،ودورها ابلنسبة إلدارة احملفظة ينحصر يف إنشاء حساب مستقل ألمواهلا وعوائدها،
ومصاريفها والتعويضات املدفوعة منها ،وفوائضها ،ويكون هذا احلساب منفصالً عن حساب الشركة فصالً كامالً،
وجيوز للشركة أن تتقاضى أجرة من احملفظة مقابل هذه اخلدمات ،وبعض الشركات تؤدي هذه اخلدمات دون
عوض.
تقوم الشركة بتوضيح شروط واستثناءات العملية التعاقدية إلكرتونيًّا ،بياانً شافيًّا ،حبيث يتمكن العميل من خالل
قراءته هلا التعرف على التزاماته والتزامات احملفظة ،ومسؤولية الشركة جتاه إدارهتا هلذه العملية.
تقوم الشركة ابستثمار أموال احملفظة – يف حال مت االتفاق  -على أساس املضاربة الشرعية ،تكون هي فيها مضاربة،
وتكون احملفظة رب املال ،وتضخ الشركة يف وعاء املضاربة جزء من رأس ماهلا أيضاً ،فتستحق رحبها مضافاً إىل ما
تستحقه بصفة املضارب ،ويف هذه احلال ال بد من بيان ذلك يف بند من بنود التعاقد اإللكرتوين ،وبيان نسب
توزيع األرابح.
إن حمفظة التأمني تتزايد مبالغها بتزايد املستأمنني ،وابلعوائد الي تكسبها من استثمار أمواهلا على أساس املضاربة
مع الشركة ،فإن بقي شيء بعد دفع التعويضات إىل املستأمنني حسب الشروط ،وهو الذي نسميه الفائض التأميين،
فإن جزء منه توزعه الشركة على املستأمنني حسب اللوائح املنظمة لذلك( .) 1

املبحث الثاين :التأمني التكافلي اإللكرتوين بني التأصيل والتطبيق:
املطلب األول :معايري التأمني التكافلي اإللكرتوين:
الفرع األول :املعايري املوضوعية لعقود التأمني التكافلي اإللكرتوين:
أصبحت املعايري حمط نظر الكثري من الباحثني ،خصوصاً بعدما أصدرت اهليئات املالية اإلسالمية معايري مقننة يف
مواد متسقة مع أدلتها ،وهو منط حديث ملعايرة العلوم ،حري أن يعتىن به .فبعدما دخلت هذه املعايرة لالقتصاد اإلسالمي،
وعلوم املالية اإلسالمية بدقائقها ،صار لزاماً على الباحثني أن يلتفوا حول هذه املعايري ،خصوصاً وقد أخذت صبغة
االجتهاد اجلماعي.

 1ـ ينظر :أسس التأمني التكافلي ،عبد الستار أبو يدة ،ص (  ،) 11ومعايري صناعة التأمني التكافلي ،الشيباين ،ص ( .) 101
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فالعقود يف الشريعة اإلسالمية تنبين على معانيها ومقاصدها ،ال على ألفاظها ومبانيها(  ،) 1والنظر يف أي عقد من
العقود ينيب على هذه القاعدة ،وعقود التأمني التكافلي تؤسس – كما سبق  -على التربع ،وال ميكن تصور هذه العقود
إال بعد معرفة مقاصدها ،ومآالهتا الي يتحدد هبا املعامل والسمات العامة واخلاصة هلذه العقود( .) 2
أوالً :مقاصد عقود التأمني التكافلي:
عقد التأمني التكافلي من عقود التربعات من حيث املعىن تبتدئ ابتداء شبيهاً ابلقرابت ،يدفع املرء إليها حبُه اخلري
وسخاء نفسه ابلفضل ،مث هو يعزم عزمه ويلزم نفسه فتصري تلك القرابت إىل انتقال حق املتربع هبا إىل املتربع عليه ،فتأخذ
حكم احلقوق الي يتشا ُح الناس يف اقتنائها وانتزاعها ويف استبقائها ومنعها .فرمبا عرضت ندامة املتربع أو كراهة وارثه أو
حاجره ،ورمبا أفرط املتربع عليه يف جتاوز حد ما خول له .فكانت بسبب هذا العارض الكثري التطرق إليها جديرة بتسليط
قواعد احلقوق ومقاصد التشريع عليها( .) 3
وقد جند يف استقراء األدلة الشرعية منبعاً ليس بقليل يرشدان إىل مقاصد الشريعة من عقود التربعات:
املقصد األول :التكثري منها ملا فيها من املصاحل العامة واخلاصة .وإذ قد كان شح النفوس حائالً دون حتصيل كثري

منها ،دلت أدلة الشريعة على الرتييب فيها ،فجعلت من العمل يري املنقطع ثوابه بعد املوت( .) 4

املقصد الثاين :أن تكون التربعات صادرة عن طيب نفس ال ُياجله تردد؛ ألهنا من املعروف والسخاء ،وألن فيها
إخراج جزء من املال احملبوب بدون عوض ُيلفه .فتمحض أن يكون قصد املتربع النفع العام والثواب اجلزيل .ولذلك كان
من مقصد الشارع فيها أن تصدر عن أصحاهبا صدوراً من شأنه أال تعقبه ندامة حىت ال جييء ضر للمحسن من جراء
إحسانه فيحذر الناس فعل املعروف ،إذ ال ينبغي أن أييت اخلري ابلشر .فطيب النفس املقصود يف التربعات أخص من
طيب النفس املقرر يف املعاوضات .ومعىن ذلك أن تكون مهلة لزوم عقد التربع عقب العزم عليه وإنشائه أوسع من مهلة
انعقاد عقود املعاوضة ولزومها( .) 5
املقصد الثالث :التوسع يف وسائل انعقادها حسب ريبة املتربعني .ووجه هذا املقصد أن التربع ابملال عز ٌيز على

النفس .فالباعث عليه أرحيية دينية ،ودافع خلقي عظيم؛ ومن أجل ذلك أعملت شروط املتربعني يف مصارف تربعاهتم،
 1ـ نص القاعدة ":العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ،ال لأللفاظ واملباين " .ينظر :يمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر البن جنيم،
شهاب الدين احلسيين احلموي ،) 268/2 ( ،وشرح القواعد الفقهية ،أمحد حممد الزرقا ،ص ( ،)55والقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب
األربعة ،حممد مصطفى الزحيلي ،ص (.)26/1
 2ـ ينظر :معايري صناعة التأمني التكافلي ،الشيباين ،ص ( .) 112
 3ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ابن عاشور ( .) 506/3
ِ
ِ
ٍ
ات إِ
ص َدقَ ٍة َجا ِريٍَة ،أ إَو ِعلإ ٍم
 4ـ ففي حديث أيب هريرة  عن النيب  أنه قال ":إِذَا َم َ
سا ُن انإ َقطَ َع َعنإهُ َع َملُهُ إِاال م إن ثََالثَة :إِاال م إن َ
اإلنإ َ
ٍ
ِ
صالِ ٍح يَ إدعُو لَهُ " .أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الوصية ،ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،رقم ()1631
يُنإ تَ َف ُع بِه ،أ إَو َولَد َ
( .) 1255/3
 5ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ابن عاشور ( .) 509/3
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من تعميم وختصيص وأتجيل وأتبيد وسائر الشروط ما مل تكن منافية ملقصد أعلى ،فإن اجلمع بني املقاصد هو يرض
التشريع .وإن كانت تفوت بذلك بعض جزئيات من املقصد الواحد فإهنا ال يعبأ بفواهتا( .) 1
املقصد الرابع :أال جيعل التربع ذريعة إىل إضاعة مال الغري من حق وارث أو دائن(.)2
ومن املتقرر من أصول قواعد الشرع مجعه بني ما هو اثبت ال يتغري ،وبني ما هو متغري حسب ظروف الناس
وأحواهلم ،ولذلك كانت األحكام الشرعية شاملة للقطعي الذي ال جمال فيه لالجتهاد والرأي؛ ألن املصلحة يف ثباته ،كما
مشلت ما يسمى ابلظين الذي فيه سعة وجمال للبحث والنظر ،وهي ما تسمى ابألمور االجتهادية ،متشيًّا مع طبيعة احلياة
وتغري ظروف الناس ،حىت تكون الشريعة متسعة لكل ما جيد للناس من وقائع ،فيجد فيها املسلم حاجته ،وال حيتاج -
بعد ذلك -إىل شيء من التشريعات الوضعية الي يظهر نقصها من حني آلخر .وبذلك تواكب الشريعة اإلسالمية حركة
احلياة يف منوها وازدهارها ،من خالل وضع القواعد والضوابط الي حتقق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل( .) 3
تبني مما تقدم أن حتقيق التكافل االجتماعي مقصد من مقاصد الشريعة ينبغي السعي إىل حتقيقه ،وهذا ظاهر ال
ُيفى على من أتمل فرائض اإلسالم مثل الصالة ،والزكاة ،والصوم ،واحلج ،بل للمتأمل أن يتعرف على أن كل شرائع
اإلسالم تراعي مصاحل الناس ،وهو مبدأ جامع لألداين السماوية( .) 4
وهنا ملحظ دقيق يف التعاون :فمقصده دفع األذى وختفيف املصائب حال وقوعها ،وهو ما يكون بني مجاعة
معينة ،كاجلريان واألصحاب فيما بينهم ،وهذا يعترب من ابب التكافل والتعاون بني أبناء هذا ااجمتمع املصغر ،هذا النوع
من التأمني ليس الغرض منه الربح ،علماً أبنه ال مينع من استثمار هذه األموال ،وأن تعود األرابح إىل املصابني واملنكوبني،
فهذا عمل تعاوين يف طريق اخلري ،أما التأمني التجاري فهو عقد بني شركات التأمني من جهة والفرد من جهة اثنية ،على
أن يدفع هذا األخري للشركة مبلغاً معيناً يستعيده ،أو يعوض له منه حال حدوث أي طارئ ،ويف يياب هذا الطارئ ال
أيخذ شيئاً ،وهذا ما اعتربه الفقهاء من قبيل الغرر ،وواضح فيه الغنب واالحتيال وأخذ أموال الناس ابلباطل ( .) 5
وحتقيقاً هلذا املقصد الشرعي يري بعض املتخصصني أن التعاون يف النظام االقتصادي اإلسالمي هو قوام ااجمتمع
اإلسالمي ،سواء فيما يتعلق به داخليًّا ،أو فيما يتعلق بعالقاته اخلارجية مع بقية ااجمتمعات اإلنسانية على الصعيد
العاملي(.)6

 1ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ابن عاشور ( .) 514 ، 513/3
 2ـ املرجع نفسه ( .) 516/3
 3ـ مقدمة حمقق روضة الناظر وجنة املناظر ( .) 7/1
 4ـ ينظر :القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،حممد الزحيلي ،)25/1( ،وطرق الكشف عن مقاصد الشارع ،نعمان جغيم ،ص
(.)164 ،155
 5ـ ينظر :أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية ،اجلندي ،ص ( .) 76
 6ـ ينظر :االقتصاد اإلسالمي ،الطحاوي.) 282/2 ( ،
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فمعىن التعاون والتكافل ظاهر يف عقود التأمني التكافلي ،وهو مقصد أصيل فيها ،ال تنفك عنه حبال ،بل هو
التخريج الفقهي الذي استسايه الفقهاء للخروج من طائلة املعاملة املشبوهة للتأمني التجاري ،كما سبق.
الفرع الثاين :املعايري الشكلية لعقود التأمني التكافلي اإللكرتوين:
عقد التأمني التكافلي عقد من العقود ،وهو منط جديد قدمي يف نفس الوقت ،ويستمد أصالته من جدور العقود
يف اإلسالم ،وقد بني العلماء أن هلا معايري عامة ،ومنطاً سائداً يغلب عليها االلتزام به ،مع مراعاة الفوارق بعد ذلك،
حسب مقصد كل عقد منها .وعموما فإن العقود هلا اعتبارات ملا حيقق مقاصدها ،ومضامني نوعية التصرفات الي حتافظ
على طبيعتها ،وقد نص العلماء على هذه املعايري املوضوعية لكل عقد على حدة ،يف كتب الفقه ،واألحكام ،وتفصيل
ذلك يف مظانه( .) 1
ويؤكد الفقهاء أن عقود التأمني التكافلي هلا صور معتربة ،وينبغي أن تكون هذه الصور متواجدة يف كل عقد على
حدة ،وأيلب اهليئات الشرعية وجلان الفتوى وااجمامع الفقهية نصت على لزوم اشتمال عقد التأمني التكافلي على معايري
خاصة ،وميكن إنزال هذه الضوابط على التأمني اإللكرتوين ،على النحو التايل:
األول :االلتزام الكامل أبحكام الشريعة :واالبتعاد على احملاذير الشرعية .وجيب أن ينص على ذلك صراحة يف النظام
األساسي للشركة ،ويف كل الواثئق الي تعمل هبا يف نظام التأمني التكافلي اإللكرتوين ،والتزام كل ما من شأنه حيقق
السالمة الشريعة .وجيب أن ختلو معامالهتا من الراب ،والظلم ،والقمار ،والغرر الفاحش ،واالستثمار احملرم ،حبيث تستثمر
أموال التأمني اإللكرتوين يف الطرق الشرعية اخلالية من احملذور ،وخري من يقوم بذلك ويقوم عليه تعيني هيئة شرعية ،ذات
قرارات ملزمة للشركة( .) 2
الثاين :قصد التعاون :وهو مقصد أصيل يف عقد التكافل اإللكرتوين ،أكدت ااجمامع واهليئات واللجان الشرعية على
ضرورته ،ولزومه .وكل عقد أتميين ال يكون معىن التعاون يف معامالته قصداً أصيالً ،يكون حمرماً .فال جيدي أن يكون
التعاون اتبعاً؛ فالتأمني التجاري التقليدي (االسرتابحي) وإن كان يف ابب التجارة والعمل احلر ،فإنه ال ُيلو من تعاون،
وال ينفعه ذلك .فال بد أن يكون التعاون ابرزاً ،بروزاً واضحاً ،حبيث يكون قصداً أساسياً ،ال اثنوايً ،وأصيالً ،ال اتبعاً.
وهذا الضابط له أثره البارز يف احلكم الشرعي على التأمني اإللكرتوين؛ ليخرجه من معىن املعاوضة إىل معىن املعاونة والتربع
واملناصرة ،وذلك ملا تقرر من أنه يغتفر يف عقود التربعات ما ال يغتفر يف عقود املعاوضات( .) 3
الثالث :قصد الغبطة :أي معىن اإلرفاق واإلحسان والرب ،وهذا املعين يشمل عقود التربعات عموماً ،وُيرج به عقود

املعاوضات ،فليس فيها معىن الغبطة ،بل معىن املشاحة واملكايسة واملعاوضة .وكل عقد أتميين ،قصد الربح فيه أصيل،
يكون حمرماً؛ فالناظر يف حقيقة التأمني وماهيته ،جيد أن من أهم أركانه ومبادئه الي ال ميكن االنفكاك عنها حبال عنصر
 1ـ ينظر :معايري صناعة التأمني التكافلي ،الشيباين ،ص ( .) 120
 2ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص (  ،) 216والضوابط واملعايري الشرعية للتأمني التعاوين ،السند ،ص ( ،)11والرقابة الشرعية
على شركات التأمني التعاوين ،الشبيلي ،ص ( ،)10ومن الضوابط الشرعية للتأمني التكافلي ،عبد هللا الزبري ،ص ( .) 301
 3ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص (  ،) 214والضوابط واملعايري الشرعية للتأمني التعاوين ،السند ،ص ( ،)8ومن الضوابط
الشرعية للتأمني التكافلي ،الزبري ،ص (  ،) 287ومعايري صناعة التأمني التكافلي ،الشيباين ،ص ( .) 122
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اخلطر واالحتمال ،ما يعين ابلضرورة وجود يرر فاحش ،وجهالة مؤثرة يف املعاملة ،وذلك من مفسدات عقود املعاوضات
يف الشريعة .وهذه حقيقة ال يتجاوزها من له خرب بكنه التأمني وجوهره ،وهذا من أشد ما جتادل فيه املخالفون يف املسألة،
بل إن الغرر من أكثر الشبهات املثارة حول التأمني.
ومل ا كان من املتقرر عند العلماء أن الغرر الفاحش مفسد للمعاوضة ،وذلك ابالتفاق بينهم يف اجلملة ،وأن الربح
واالسرتابح من أبرز ما مييز املعاوضات ،كان مثة خمرج شرعي للتأمني ،هو :إخراج معاملة التأمني من دائرة املعاوضات،
وذلك بقطع الطريق ومنع كل اسرتابح من ورائها ،ونقله إىل جائرة التربعات والتفضل واإلحسان ،الي يغتفر فيها الغرر،
أو الي يغتفر فيها من الغرر ما ال يغتفر يف ابب املعاوضات.
ولذلك فإن األصل ايل بين عليه التأمني التعاوين اإللكرتوين هو نقل التأمني من عقود املعاوضات إىل عقود اإلرفاق
والتربعات ،فبدالً من بيع شركة التأمني التجاري لبوليصة التأمني اإللكرتوين جنعل املستأمنني ينشئون بينهم حمفظة حيمون
فيها املخاطر وما يكفي لتعويض من وقع عليه املكروه منهم.
فالتأمني بكافة أنواعه فيه معىن املعاوضة ،تقوى يف بعض صورها ،وتضعف يف أخرى ،إال أن الفيصل يف هذه
القضية هو :الربح ،فإن كان مقصد الربح فيها أصيالً ،صار عقد معاوضة من يري إشكال ،جتري عليه سائر أحكام عقود
املعاوضات ،ومبا أن الغرر ركن ركني يف عقد التأمني فيكون ابطالً.
وإن أي عقد أتمني يكون قصد الربح فيه يري ظاهر ،أو اتبع ،أو منعدم ،ففيه شبهة معاوضة؛ إذ هو قائم على
أساس :ألتزم ابلتربع لك ،بشرط أن تلتزم ابلتربع يل ،إال أن معىن التربع فيه أظهر ،فيلحق به ،وميكن أن يكون هذا من
تطبيقات قياس الشبه(  ) 1يف فن األصول ،فيقاس على عقد التربع؛ ألنه أكثر شبهاً به من عقد املعاوضة ،وابلتايل جتري
عليه سائر أحكام عقود التربعات ،فيغتفر الغرر احلاصل فيه .هذا يف حال وجود عنصري ( اإللزام ،وااللتزام ) ،أم عند
اشرتاط عدمهما فال وجه إلحلاقه ابملعاوضات أبي حال( .) 2
الرابع :أن يكون طرفا العقد :املستأمنون أنفسهم ،بال ٍ
طرف آخر خارجي .حبيث تكون الذمة املالية واحدة مستقلة،
وملكية الوعاء مشاعة بينهم ،ويتحمل مجيعهم الغرم ،كما يتقامسون الغنم .وهذا القيد مهم جداً ،وإال انطوت العملية
( .) 3
اإللكرتونية على أكل املال ابلباطل
اخلامس :أن تقتصر مهمة شركة التأمني على إدارة العملية التأمينية اإللكرتونية ،وعالقتها مع محلة الواثئق عالقة وكالة
أبجر .وال يؤثر ما حتصل عليه الشركة من أجور ومصاريف إدارية ،وليس ذلك رحباً مقصوداً ينهض إىل نقله ملعىن املتاجرة،
وإمنا هو ربح اتبع ،شريطة أن يكون عادالً ،وتوصف العالقة هنا أبهنا :وكالة أبجر.

 1ـ قياس الشبه :هو أن يرتدد الفرع بني أصلني :حاظر ومبيح ،ويكون شبهه أبحدمها أكثر .روضة الناظر وجنة املناظر ،ابن قدامة (.)241/2
 .2ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص (  ،) 264والضوابط واملعايري الشرعية للتأمني التعاوين ،السند ،ص ( ،)9وتطبيقات التصرف
يف الفائض التأميين ،أمحد السعد ،ص ( .) 43
 3ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص (  ،) 215والضوابط واملعايري الشرعية للتأمني التعاوين ،السند ،ص (  ،) 10والفائض التأميين
وأحكامه يف شركات التأمني اإلسالمي ،هيثم حيدر ،ص (  ،) 4والفروق املؤثرة بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري ،زعرتي ،ص ( .)15
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السادس :أالَّ ختضع أقساط التأمني التكافلي اإللكرتوين ملا ختضع له مبالغ التأمني التجاري .الختالف اجلهة املالكة هلا؛
حيث إن مبلغ التأمني يف شركات التأمني التجاري (التقليدي) اململوكة لشركة التأمنيُ ،يضع العتبارات عدة ،منها:
قسط التأمني ،ومدته ،وقدر الربح احلاصل لشركة التأمني .والضابط للتأكيد على معىن التعاون والتربع ،وبروزه يف املعاملة(.)1
السابع :عدم فرض جزاءات مالية على املتأخرين املعسرين يف دفع األقساط .وإمنا يتعامل معهم وفق طرق مشروعة ،عن
طريق اخلرباء ،واحملكمني ،أو القضاء الشرعي ويريه ،مبا ال يثقل كاهل املعوزين وال يضرهم ،وتكفل استمرار العملية التأمينية
اإللكرتونية ،وال تؤثر على وعاء التأمني.
الثامن :أن يكون قسط التأمني اإللكرتوين متناسباً مع مقدرة املشرتكني .وخاصة ذوي الدخل احملدود؛ إلاتحة الفرصة

الشرتاك عدد أكثر من املستفيدين من خدماته .وهذا الضابط – أيضاً – للتأكيد على معىن التعاون ،وبروزه يف املعاملة.
التاسع :أن تكون إعادة التأمني لدى شركات أتمني تكافلي :فالتزام الشركة ابلتأمني التكافلي اإللكرتوين ال يقتصر على
أعمال التأمني مع املشرتكني فحسب ،بل يشمل عمليات إعادة التأمني ،فيجب أن تكون إعادة التأمني لدى شركات
إعادة أتمني تكافلي.
العاشر :سالمة كل العقود واالتفاقيات املتعلقة ابلعملية الفنية التنفيذية من شبهة حمرمة :على سبيل املثال ال احلصر:
عقود اخلدمات الطبية ( )TBAيف عقود التأمني الصحي التكافلي ،فيجب أن ختلو من أي شبهة راب أو قمار أو يرر،
وكذلك كل ما يتعلق هبذه العقود( .) 2
احلادي عشر :دور هيئة الرقابة الشرعية يف صناعة التأمني التكافلي اإللكرتوين يف شركات التأمني :هناك حلقة هامة
جداً يف موضوع املعايري املوضوعية لنظام صناعة التأمني التكافلي ،وهذه احللقة ال يتم النظام إال هبا ،وهي من صميم
مكوانته ،فليست هي شكلية ،بل موضوعية جبدارة؛ فهي جوهر يف مادته ،ووجودها أصيل فيه ،وهي :هيئة الرقابة
الشرعية.
ومن حيث التفصيل ميكن تلخيص وظيفة جهاز الرقابة الشرعية يف شركة التأمني التكافلي اإللكرتوين يف وظيفتني
أساسيتني:
الوظيفة األوىل :وضع املعايري الشرعية لضبط عمل الشركة ،وهذه الوظيفة أتخذ حكم الفتوى؛ ألن ما يصدر عن
اهليئة هبذا اخلصوص يعد أحكاماً شرعية ،فيجب األخذ بضوابط الفتوى املفىت هبا.
وهذه الوظيفة ال شك أهنا من أخطر الوظائف؛ إذ إن عضو هيئة الرقابة هنا مبلغ عن هللا تعاىل أحكامه ،بل ال
يقتصر دوره على التبليغ فحسب ،بل يتعداه إىل اإللزام؛ فهي فتوى ملزمة للمؤسسة ،وهذا حيفه اخلطر من جهتني :من
جهة الفتوى نفسها ،ومن جهة اإللزام هبا.

 1ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص ( ،)212والضوابط واملعايري الشرعية للتأمني التعاوين ،السند ،ص (.)11
 2ـ ينظر :معايري صناعة التأمني التكافلي ،الشيباين ،ص ( .) 124
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الوظيفة الثانية :التأكد من سالمة تنفيذ الشركة للمعايري واألحكام الصادرة من هيئة الرقابة ،وفحص مدى التزامها
بتلك األحكام يف مجيع أنشطتها.
وهذه الوظيفة ال تقل أمهية عن سابقتها؛ ألن تطبيق الفتوى على وجه يري سليم فيه حتريف للحكم الشرعي ،وتغرير
مبن يتعامل مع امل ؤسسة؛ وهلذا فإن من املتعني على هيئة الرقابة الشرعية حني تصدر الفتوى ألي شركة أن تضع اآلليات
الرقابية الكفيلة بتطبيق الفتوى على الوجه الصحيح( .) 1
ولعل بعد استقرار الفتوى يف أيلب مسائل التأمني التكافلي ،أصبحت مسؤولية عضو هيئة الرقابة الشرعية أحلُ يف
هذا الباب ،مع اطالعه على خمرجات ااجمامع الفقهية وهيئات الفتوى اجلماعية ،وإال لكان عمله بعيداً عن واقعه ،فيصدر
الفتوى دون أتسيس على فتاوى سابقة ،مث بعد ذلك يضيف عليها عدم إدراكه آللية عمل الفتوى داخل نظام الشركة،
وال ُيفى ما يف ذلك من إرابك كبري لسالمة الفتوى ،وسالمة تطبيقها ،وهذا األمر عن جتربي يف ااجمال.
وميكن تفصيل نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية بشركات التأمني التكافلي اإللكرتوين يف نقاط ،يسرتشد هبا أعضائها،
وهي كما يلي:
.1
.2
.3

.4
.5

التأكد أبن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بتنفيذ االختبارات واإلجراءات املناسبة ومراقبة العمل ابلكيفية املناسبة.
حيثما كان ذلك مناسباً ،جيب فحص األدلة ،على أساس االختبار لكل نوع من العمليات ،الي تؤيد االلتزام
أبحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف العمليات واملعامالت الي تتعاقد عليها املؤسسة ذات العالقة.
حيثما كان ذلك مناسباً ،جيب أن يتضمن التقرير بياانً واضحاً يفيد أن القوائم املالية قد مت فحصها من حيث
مالئمة األساس الشرعي الذي مت االستناد عليه يف توزيع األرابح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب
حساابت االستثمار.
حيثما كان ذلك مناسباً ،جيب أن يتضمن التقرير بياانً واضحاً يفيد أن مجيع املكاسب الي حتققت للمؤسسة
من مصدر أو بطرق حترمها أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية تصرف أليراض خريية.
يف حالة قيام املؤسسة إبعداد قائمة مصادر واستخدامات أموال الزكاة والصدقات ،جيب على هيئة الرقابة
الشرعية أن تبني يف تقريرها ما إذا كان احتساب الزكاة( .) 2

 1ـ ينظر :املعايري الشرعية (أيويف) ،معيار املراجعة للمؤسسات املالية رقم ( ،)4تعيني هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها ،ص ( ،) 45
والرقابة الشرعية على شركات التأمني التعاوين ،الشبيلي ،ص ( .) 3
 2ـ ينظر :معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معيار املراجعة للمؤسسات املالية رقم ( ،)4تعيني هيئة الرقابة الشرعية
وتكوينها وتقريرها ،ص ( ،)47والرقابة الشرعية على شركات التأمني التعاوين ،الشبيلي ،ص (  ،) 6والتأمني اإلسالمي ،ملحم ،ص (،)189
والفائض التأميين وطرق توزيعه يف شركات التأمني اإلسالمية ،عباس ،ص ( ،)78وحنو منهج متكامل للرقابة على املصارف اإلسالمية،
مصطفى إبراهيم ،ص ( .) 182
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الفرع الثاين :املعايري الشكلية لعقود التأمني التكافلي اإللكرتوين:
العقود املعتربة يف اإلسالم هلا شكل عام ،ومنط معترب ،يؤثر يف الصحة والفساد ،وهذا النمط مأخوذ من معىن العقد
وروحه ،وهو متمم لبنائه ،ومقوم لدعائمه ،فالشكل الذي يتم به العقد مهم ابلنسبة لظهور آاثره ،وحتقق مقاصده؛ وهلذا
فإنه من املناسب أن أحبث املعايري الشكلية لعقود التأمني التكافلي يف مبحث مستقل ،من ابب التفصيل والتوضيح ،وإال
فاملعايري املوضوعية والشكلية تشرتك يف كوهنا ضوابط وشروط ال يكتمل العقد إال هبا.
لكل عقد من العقود طبيعته اخلاصة ،الي أيخذ هبا وصفه ،ويرتتب عليها آاثره ،وهذه الطبيعة متيزه عن يريه ،وعقود
التأمني التكافلي اإللكرتوين كذلك ،هلا طبيعة خاصة متيزها عن يريها ،تبني وصفها ،وترتتب هبا آاثرها ،والسبيل ملعرفة
هذه الطبيعة من طريقني ،مها :إما تصنيفها ضمن عقد من العقود الشرعية املوصوفة ابألدلة الشرعية ،فتعرف هذه الطبيعة
مبعرفة األحكام التفصيلية يف كتب الفقه ،أو أن تصنف ضمن عقد ممزوج بني نوعني أو أكثر من العقود ،فيأخذ صفات
هذا اترة ،وصفات اآلخر اترة أخرى ،حسب طبيعة التعامل به ،ويف هذه احلالة فإن أحكامه تكون حسب كل زاوية منه،
فالقسم الذي يشابه عقداً ما ،فإنه أيخذ أحكامه التفصيلية من هذه الزاوية ،والقسم الذي يشابه العقد اآلخر ،فإنه أيخذ
أحكامه -أيضاً -من هذه الزاوية ،وهكذا( .) 1
وهذا يعترب من مرونة الفقه ،وقابليته للتفريع ،فسعة الفقه اإلسالمي ،وقدرته على االستيعاب ،هو امللهم هلمم العلماء
يف استنباط البدائ ل الشرعية للمعامالت احملرمة ،وإذا كانت النصوص األصلية للعقود يف الفقه اإلسالمي ميكن حصرها،
فإن التفريعات من املسائل ال ميكن حصرها ،فكل فرع من الفروع يشمله حكم أصله ،وكل العقود املستحدثة ميكن ختريج
أحكامها من النصوص والقواعد الشرعية ،سلباً كان احلكم ،أو إجياابً( .) 2
وسبق بيان أن طبيعة عقد الـتأمني التكافلي يف معظم التطبيقات للتأمني التكافلي اإللكرتوين تعمل على أساس
تكييفه أبنه عقد التزام ابلتربع؛ وعلى هذا فإن الشكل العام لعقود التأمني بصورهتا اإلسالمية البد أن تتوافق مع الصورة
الصحيحة لعقود التربعات ،مع االحتفاظ ابخلصوصية الي تتمتع هبا هذه العقود ،فكل التطبيقات – تقريباً – الي وقفت
عليها من خالل جتربي العملية كعضو هيئة رقابة شرعية بشركات أتمني ،أو من خالل االطالع على ما كتب حول
املوضوع ،تدور حول الضوابط الي تلزم لصحة عقود التربعات ،طبعاً مع االحتفاظ ابلشروط الي سبق بياهنا( .) 3
أوالً :طبيعة اإلجياب والقبول يف االلتزام ابلتربع:
جتمع بني كثري من العقود روابط ،وأحكام مشرتكة ،وُيتلف بعضها عن بعض يف اآلاثر ،والشروط ،وبعض األحكام،
وهذا التباين والتطابق يف بعض العقود انتج عن اختالفها ،أو تشاهبها يف األهداف الي ترمي إليها ،أو اآلاثر الي تؤدي
إليها.

 1ـ ينظر :معايري صناعة التأمني التكافلي ،الشيباين ،ص ( .) 135
 2ـ ينظر :دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ،الشنقيطي.) 59/1 ( ،
 3ـ ينظر :املعايري الشرعية (أيويف) ،معيار التأمني اإلسالمي ،رقم ( ،)26ص ( .) 364
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واملقصود هو تلمس املعاين املشرتكة بني بعض العقود ،وقد يكون االشرتاك بعض األحكام ،دون بعض ،ومن مث قد
يرد العقد الواحد يف مجلة من التقسيمات ،كما سبق  -آنفاً  ،-حسب االعتبار الذي أخذ به ،فالشارع جعل العقود
أسباابً مفضية إىل آاثرها ،والناس قد أحدثوا األسباب املؤدية إىل اآلاثر الي جعلها الشارع نتيجة لتلك األسباب ( .) 1
وعند البحث عن اآلاثر الي عينها الشارع ورتبها على العقود ،جند أن بعض هذه اآلاثر قد حدد ،ونص عليه،
وبينت األسباب الي تؤدي إليه ،بينما سكتت النصوص واألدلة الشرعية عن بعضها( .) 2
ومن هذا الباب ،يعترب العلماء االستقرار يف العقود مقصد أساس من مقاصد الشريعة يف العقود ،وهو يعين عدم
التذبذب ،الذي حيصل معه االضطراب ،وعدم ترتب اآلاثر ،فالعقد يفيد التزاماً ابحرتام النتائج من الطرفني ،وااللتزام
ابآلاثر املرتتبة عليها ،ويستوي يف ذلك العقود الواجبة ،أو العقود اجلائزة؛ لكي يقع االطمئنان على نتائج املعامالت؛ ولذا
كان اإلجياب والقبول املعربان عن الرضا أساساً يف بناء العقد ،أي أن العقد انشئ عن ارتباط اإلجياب ابلقبول ،وانعقاد
العقد ترتب آاثره عليه ،وهذا اإللزام يكون على العاقد دون يريه ،وهذا طبعاً مع عدم التعسف يف استعمال هذا احلق،
واالحتفاظ حبفظ حقوق اآلخرين( .) 3
فطبيعة اإلجياب والقبول يف االلتزام ابلتربع ،مسألة أساسية يف عقد التأمني التكافلي اإللكرتوين ،بل يعتمد عليها
مدى التزام عقد التأمني التكافلي اإللكرتوين يف شكله العام ابملعايري الشرعية لسالمته ،وهذا يف نظري له ضوابط جيب
الوفاء هبا ،من حيث اإلجياب والقبول.
وكالم الفقهاء يف اإلجياب ،والقبول يف موضعني :أحدمها :يف صيغة اإلجياب والقبول ،والثاين يف صفة اإلجياب
والقبول  ،وسأنزل الشروط العامة لإلجياب والقبول الي حددها الفقهاء على عقد التأمني التكافلي اإللكرتوين ،وأحاول
تضمن
أن أظهر صورهتا يف وثيقة التأمني اإللكرتونية ،مبعىن كيف يتم ترمجتها يف صيغة العقد ،على هيئة قيود ،أو ضوابط َّ
يف بنود العقد.
األول :أن يبقى اإلجياب سليماً بعد صدوره :اشرتط الفقهاء إلجياد العقد أن يبقى اإلجياب سليماً ،إىل حني صدور

القبول من الطرف اآلخر ،فال يرجع املوجب عن إجيابه ،فإذا رجع املوجب عن إجيابه بطل اإلجياب عند مجهور الفقهاء،
من احلنفية والشافعية واحلنابلة ،ويسمى عند فقهاء األحناف خبيار القبول؛ ألن للموجب حرية إصدار اإلجياب ،والرجوع
عنه قبل صدور القبول من الطرف اآلخر؛ ألن العقود تقوم على الرضا(  .) 4يف حني ذهب املالكية إىل أنه ال جيوز

 1ـ ينظر :دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ،الشنقيطي.) 93 ،73/1 ( ،
 2ـ ينظر :املوافقات ،الشاطيب ( .) 410/1
 3ـ ينظر :دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ،الشنقيطي.) 56/1 ( ،
 4ـ ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساين ،) 133/5 ( ،وااجمموع شرح املهذب (  ،)175/9واملغين ،ابن قدامة ( ،)482/3
واملوسوعة الفقهية الكويتية (  ،) 213/30 ،308/32واملدخل الفقهي العام ،الزرقا ،)431/1( ،واملدخل إىل فقه املعامالت املالية ،شبري،
ص ( .) 239
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للموجب أن يرجع عن إجيابه ،بل يبقى ملتزماً به إىل حني صدور القبول من الطرف اآلخر ،أو الرفض؛ ألن املوجب
إبجيابه التزم أمراً تعلق به حق الغري ،فيبقى ملزماً له مادام جملس العقد قائماً( .) 1
وابلنظر إىل حق امللك فإنه أقوى من حق التملك؛ وهلذا فإن قول اجلمهور أوفق ،وكذلك فإن قول السادة املالكية
ليس على اإلطالق ،وإمنا قيدوه مبجلس العقد؛ وهلذا فهو قريب من قول اجلمهور.
وهذا الضابط معترب يف واثئق التأمني التكافلي اإللكرتوين ،فاإلجياب الصادر من املتربع لصاحل وعاء التأمني ،يبقى
سليماً حىت يتوافق مع القبول ،وحيصل اإليداع يف الصندوق ،وهذا الضابط موجود يف واثئق التأمني اإللكرتوين ،حيث
ينص فيها على أن الطرف األول التزم ابلتربع ،ويقيد يف بعض الواثئق ابلغرض منه ،كأن يقال :التزم ابلتربع جلرب أضرار
املشرتكني يف الصندوق ،وإذا قبل الطرف األول عرض الطرف الثاين ،وتوافقت اإلراداتن على إنشاء العقد ،وااللتزام آباثره،
انعقد العقد ،ولزم األطراف الوفاء به.
وهنا ملحظ مهم ،وهو :هل يعترب الطرف املصدر لاللتزام ابلتربع هو الطرف املوجب؟ وهل يعترب الطرف املصدر
للموافقة على انضمام املتربع لصندوق املتربعني هو الطرف القابل ،وهذا له ارتباط مبسألة اإلجياب والقبول ،وتسمية
السابق منهما ،أو الذي يبدي ريبة يف إنشاء العقد ،وعلى كل حال فإن األمر له نتيجة واحة ،وهي أن العربة يف اقرتان
اإلجياب ابلقبول ،ال بتقدم أحدمها على اآلخر.
إال أين أميل إىل الرأي الذي قدمته – آنفاً  ،-وهو :أن اإلجياب هو :التزام التربع ،والقبول هو :املوافقة على انضمام
املتربع للصندوق ،فكأن العضو الرايب يف االشرتاك يقول للجهة املعنية إبدارة الصندوق ،أريب يف التربع لصاحل الصندوق،
وتقول له ذات اجلهة :قبلت ،وإن مل تكن هي ذاهتا املستفيدة من التربع ،إال أهنا موكلة بتجميع التربعات لصاحل الصندوق.
وميكن اعتبار أن اإلجياب صدر أوالً من الصندوق لالنضمام إليه ،والقبول صدر اثنياً من املتربع.
والذي حلظته من خالل قراءايت لعدد من واثئق التأمني التكافلي اإللكرتوين ،أن اإلجياب أقوى حضوراً ،من القبول،
فمعظم الواثئق تركز على حصول التربع ،والتزامه ،دومنا تبني حدود االستفادة من التربع ابلتدقيق ،إال على سبيل اإلمجال،
فينص فيها مثالً :التزم الطرف األول التربع جلرب ضرر املشرتكني يف الصندوق ،وحنو هذا ،فالتوافق حيصل فيما يكون جرباً
لضرر املشرتكني ،وهذا نطاق ال حيدد ابلضبط هناية االستفادة من التربع ،إال على سبيل التجوز يف عقود التربعات ،وهو
سبب آخر جلنوح الفقهاء إىل عقود التربعات يف تكييف عقد التأمني التكافلي؛ فمقصد اإلحسان والرب حاضر فيها،
عكس املعاوضات الي تبين على املشاحة.
وهلذا لو وقع القبول مبا يفيد انطباق اإلرادتني على إنشاء األثر صح العقد ،ولعلي ألفت إىل بعض ما ميكن اعتباره
ملحظاً لوجود القبول يف عقد التأمني التكافلي ،منها :من خالل التصريح بتسمية العقد ،أو بيان صفته ،كأن يقال فيه:
أتمني مجاعي جلرب أخطار احلريق – مثالً  ،-فإنه يفهم منه أن الصندوق يقبل االنضمام إليه ،وهلذا قدمت الوثيقة للتوقيع
عليها من قبل املتربع ،أو من خالل انضمام املتربع جلملة املشرتكني يف الصندوق ،وهذا حبد ذاته يربز أنه كان بناء على
 1ـ ينظر :التاج واإلكليل ملختصر خليل ،املواق ( .) 19/6
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ريبة سابقة يف انضمام املتربع للصندوق ،إال أن العقد يف صورته هذه قد يعرتض عليه بعدم اكتمال صورة أحد ركنيه،
ابلصورة الي ينقطع معها النزاع يف تفسريه ،أو آاثره .إال ابالعتماد على معاين الغبطة الذي تكتنف عقود التربعات،
فيصح فيها ما ال يصح يف يريها ،وقد نص الفقهاء – مثالً – على أنه يصح قبول التربعات من صيب ،أو جمنون ،مع أنه
ال يصح قبوله يف املعاوضات( .) 1
وهنا ملحظ مهم آخر ،وهو :أن التزام التربع له جهة أخرى ،وهي على الصندوق هذه املرة ،لصاحل املتضرر من
املشرتكني ،فهل يفي العقد إبجياب وقبول هذه املرحلة؟ أم يلزم هلا عقد مستقل؟
سبق احلديث على هذه املسألة ،وأن هذا االلتزام تبع لاللتزام السابق ،وهو أثر من آاثره ،وال جيب له عقد مستقل؛
ألنه من لوازم الوفاء ابلعقد األصلي ،وكون اإلجياب والقبول صدرا ألجل الوفاء للمتضررين من املشرتكني ،فإنه يلزم ظهور
هذا األثر على املستفيدين ،فقد التزم املتربع ابلتربع هلم ابتداءً ،والتزمت الشركة ابلوكالة عنهم إبدارة هذه العملية ،دون أن
يستدعى املتربع ألخذ موافقته للتربع للمتضرر.
أما طبيعة وجود الشركة يف هذا املعيار فهي من حيث القبول واإلجياب يف العقد ليست طرفاً ،وال عاقداً ملتزماً على
أساس األصالة ،وإمنا هي وكيلة عن حساب التأمني حبكم النظام األساسي وعقد التأسيس ،والواثئق الي يوقعها محلة
الواثئق .فالشركة أسست ألجل ا لقيام هبذا العمل نيابة عن أصحاب الواثئق ،وهو القيام وكالة إبدارة عمليات التأمني،
وصياية عقود التأمني وواثئقها ،ومجيع العمليات األخرى ،الي تنظم العملية التأمينية ،وذلك مقابل أجر ،أو دون أجر(.)2
الثاين :أن تكون اإلرادة سليمة من العيوب :أي أن يكون كل من اإلجياب والقبول معرباً عن إرادة معتربة يف إنشاء
العقد ،وسليمة من العيوب ،كاإلكراه ،والغلط ،والتدليس ،والغنب .وهذا الضابط ال داعي لإلطالة فيه؛ ألنه حتصيل
حاصل ،وحضوره ظاهر يف واثئق التأمني التكافلي اإللكرتوين ،فال فائدة من إعادة كالم الفقهاء فيه( .) 3
الثالث :أن يكون القبول على وفق اإلجياب :يشرتط لصحة العقد توافق القبول لإلجياب من مجيع الوجوه ،ولكن ال
يلزم أن تكون املوافقة بينهما صرحية ،بل يكتفى ابملوافقة الضمنية ،وهي الي يف ظاهرها خمالفة لإلجياب ،لكنها تتضمن
املوافقة .وهذا الضابط  -أيضاً – ال إشكال يف تواجده يف واثئق التأمني التكافلي اإللكرتوين ،فكل من اإلجياب والقبول
يتحد لتحقيق مقصد العقد األصيل :من ترميم وجرب أضرار املشرتكني يف الصندوق( .) 4
الرابع :اتصال القبول ابإلجياب :يشرتط النعقاد العقد أن يكون القبول متصالً ابإلجياب ،حبيث ال يفصل بينهما فاصل
طويل مينع ذلك ،وضابط هذا الفاصل عند مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة هو ترك جملس العقد ،وذلك

 1ـ ينظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ( .) 309/32
 2ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص ( .) 235
 3ـ ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساين ،) 201/5 ( ،ومغين احملتاج ،الشربيين (  ،)390/2واملغين ،ابن قدامة ( ،) 108/4 ،497/3
واملوسوعة الفقهية الكويتية (  ،) 148/20واملدخل إىل فقه املعامالت املالية ،شبري ،ص ( .) 241
 4ـ ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساين ،) 136/5 ( ،وااجمموع شرح املهذب ،)169/9 ( ،ومغين احملتاج ،الشربيين ( ،)331/2وكشاف
القناع ،البهويت (  ،) 146/3واملدخل إىل فقه املعامالت املالية ،شبري ،ص ( .) 247
24

إبصدار القبول يف جملس آخر يري جملس العقد ،وحيصل هذا االتصال ابحتاد جملس العقد ،أبن يقع اإلجياب والقبول معا
يف جملس واحد ،فإذا كان العاقدان حاضرين يشرتط أن حيصل القبول يف ااجملس الذي صدر فيه اإلجياب ،وإذا كان من
وجه إليه اإلجياب يائباً يشرتط أن حيصل القبول يف جملس العلم ابإلجياب ،وهذا يف اجلملة مع استثناء بعض العقود من
هذا الشرط ،كعقد الوكالة والوصية .ومقتضى هذا الشرط :أن يكون املوجب ابقيا على إجيابه إىل أن يتصل به القبول يف
ااجملس ،وال يرجع عن اإلجياب قبل اتصال القبول به ،وال يصدر عنه أو ممن وجه إليه اإلجياب ما يدل على اإلعراض وال
ينفض جملس العقد قبل متام العقد( .) 1
يف حني ذهب الشافعية إىل أنه ال بد من الفورية يف صدور القبول ،فال يفصل بينهما فاصل ،ولو كان يسرياً ،يف
يري موضوع العقد( .) 2
وهذا الضابط يظهر يف واثئق التأمني التكافلي اإللكرتوين ،فال يوجد فصل بني اإلجياب والقبول يف العقد ،فإذا قبل
املؤمن على شروط وضوابط الوثيقة ،فإنه يصدق موافقته هذه بتوقيعه للعقد ،واإلذعان مبا جاء فيه.
اخلامس :أن يكون العقد مفيداً :اشرتط الفقهاء يف العقد أن يكون مفيداً يعتد به شرعاً وعقالً ،فال يصح التعاقد على
ماال يعتد به شرعاً وعقالً(  .) 3وهذا نفس سابقيه.

السادس :أن يستويف العقد شرائط انعقاده اخلاصة :يشرتط النعقاد العقد أن تتوافر فيه شرائط انعقاده اخلاصة الي
يتطلب الشرع توافرها فيه ،إن كان له شرائط خاصة به مطلوبة شرعاً ،دون يريه من العقود( .)4وهذا موضوع مهم ،خاصة
يف عقود التأمني الي تكثر فيها الشروط اخلاصة هبا ،وهو ما سأفرد له الفرع التايل.
اثنياً :طبيعة وأمهية شروط وضوابط عقود التأمني التكافلي:
إن الواجب يف العقود والشروط الوفاء؛ ألن األصل يف العقود والشروط اجلواز والصحة ،وال حيرم منها ويبطل إال ما
دل الشرع على حترميه وإبطاله ،نصاً ،أو قياساً ،وللناس أن يتعاقدوا على النحو الذي حيقق مصاحلهم ،إذا توافر عنصر
الرضا( .) 5
ويفصل الفقهاء بني العقود من حيث التقييد ،واإلطالق ،إىل حالتني ،مها:

 1ـ ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساين ،) 92/6 ( ،ومواهب اجلليل ،احلطاب ،) 239/4 ( ،وكشاف القناع ،البهويت ( ،)148/3واملدخل
الفقهي العام ،الزرقا ،) 432/1 ( ،واملدخل إىل فقه املعامالت املالية ،شبري ،ص ( .) 248
 2ـ ينظر :مغين احملتاج ،الشربيين ( .) 329/2
 3ـ ينظر :املدخل الفقهي العام ،الزرقا ( ،)340/1واملدخل إىل فقه املعامالت املالية ،شبري ،ص (.)249
 4ـ ينظر :املصدران نفسامها.
 5ـ ينظر :القواعد النورانية الفقهية ،ابن تيمية ،ص (  ،) 261وإعالم املوقعني ،ابن القيم ( ،)259/1ودراسة شرعية ألهم العقود املالية
املستحدثة ،الشنقيطي.) 97/1 ( ،
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األوىل :أن العقود الي تصدر منجزة ،ومطلقة ،أي خالية عن كل قيد وشرط ،وعندئذ ترتتب عليه آاثره فور إنشائه،
ويسمى العقد منجزاً مطلقاً.
والثانية :أن تكون العقود مربوطة أبمر :كأن تعلق بشيء ما ،وجوداً ،وعدماً .أو تقيد أبمر ما ،يرتتب عليه حكمه
وآاثره .أو يناط بزمن ما ،يتعلق به ظهور آاثره( .) 1
وليست كل العقود تقبل التعليق ،أو التقييد ،أو اإلضافة؛ فهذا يرجع إىل طبيعة العقد نفسه ،فبعضها يقبل ذلك،
وبعضها ال يقبله ،واالعتبار يف هذا لكل نوع على حدة( .) 2
واتفق الفقهاء على أن العقد املستكمل ألركانه ،وشرائطه يتمتع ابلقدرة اإللزامية ،أي أن كل عقد ابشره اإلنسان
ﱾ ﱠ ( املائدة ،) 1 :وقال تعاىل:
ﱿ
وهو ذو أهلية ملزم له بنتائجه ،ومقيد لتصرفه ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﲪ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ ( اإلسراء.) 3 ( ) 34:
ﲫ
ﱡﭐ ﲩ
وهذا األصل ال مينع أن يكون حتته فروع هلا حكم خمتلف؛ ألن العلماء مل ينظروا لكل الشروط مبنزلة واحدة ،بل
قسموا هذه الشروط بناء على ضوابط وأسس ،واعتربوا لكل قسم منها احلكم الذي يناسب طبيعته.
ولكن الشرط يف العقد على كل حال هو حالة من تقييده بقيد معترب؛ وهلذا يعرف الفقهاء التقييد ابلشروط يف
العقود أبنه :ال تزام يف التصرف ،ال يستلزمه ذلك التصرف يف حالة إطالقه .وأقرب صورة للشروط املعتربة يف عقود التأمني
التكافلي ما يطلق عليه الفقهاء :الشروط املقرتنة ابلعقد( .) 4
والشروط املقرتنة ابلعقد يعنون هبا :االلتزامات الواقعة يف العقد حال تكوينه ،يزيد عن أصل العقد ومقتضاه ،حبيث
يصبح جزءً من أجزائه الي متَّ الرتاضي على أساسها( .) 5
وُيتص هذا النوع من الشروط ابخلصائص التالية:
 .1أنه التزام زائد عن أصل العقد ،وال يتوقف انعقاده على هذا الشرط.
 .2أنه التزام زائد عن مقتضى العقد وآاثره.
 .3أنه واقع يف حال تكوين العقد وإنشائه ،ويدخل يف صلبه ،ويقرتن بصيغته ،فال يدخل فيه الشرط السابق للعقد،
لو تضمن التزاماً؛ ألن الشرط السابق يعد من قبيل الوعد ،وكذلك ال يدخل يف الشرط املقرتن ابلعقد الشرط
الالحق للعقد.
 1ـ ينظر :املدخل الفقهي العام ،الزرقا.) 571/1 ( ،

 2ـ ينظر :املصدر نفسه.) 580/1 ( ،
 3ـ ينظر :الفروق ،القرايف (  ،) 23/1واملوافقات ،الشاطيب ،) 382/1 ( ،وموسوعة القواعد الفقهية ،حممد آل بورنو،) 422/7 ( ،
ودراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ،الشنقيطي.) 113/1 ( ،
 4ـ ينظر :املدخل الفقهي العام ،الزرقا.) 575 /1 ( ،
 5ـ ينظر :املدخل إىل فقه املعامالت املالية ،شبري ،ص ( .) 251
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 .4أنه أمر مستقبلي ،يقع يف املستقبل ،فال يدخل فيه ما هو قائم يف حمل العقد.
 .5أنه أمر حمتمل الوقوع ،أو ممكن الوقوع يف املستقبل ،فال يدخل فيه الشرط املستحيل( .)1
والفقهاء يف هذه املسألة بني موسع وهم احلنابلة ،وبني مضيق يف اعتبار أنواع حمددة ،وهم اجلمهور(.)2
وقد قسم مجهور الفقهاء الشرط املقرتن ابلعقد إىل نوعني :شرط صحيح ،وشرط يري صحيح .وقسمه احلنفية إىل
ثالثة أنواع :الشرط الصحيح ،والشرط الفاسد ،والشرط الباطل.
وضابط الشرط الصحيح :هو أن يكون صفة القائم مبحل العقد وقت صدوره ،أو ما يقتضيه العقد أو يالئمه -
وهذا القدر متفق عليه بني الفقهاء  ،-أو ما ورد يف الشرع دليل جبوازه ،أو ما جيري عليه التعامل ،كما أضاف فقهاء
احلنفية :أو ما حيقق مصلحة مشروعة للعاقد ،كما قال الشافعية واحلنابلة .ومن أمثلة الشرط الصحيح :اشرتاط القبض يف
عقد البيع .فهذا النوع وأمثاله من الشروط الصحيحة ميكن اشرتاطه يف العقد ،وال يضر يف انعقاده ،وال يف صحته.
أما الشرط الباطل ،أو الفاسد فهو :ما ال يقتضيه العقد ،وال يالئم مقتضاه ،أو ما يؤدي إىل يرر ،أو اشرتاط أمر
مل يرد يف الشرع ،أو حنوه .كالعقد املتضمن على الراب؛ لنهي الشارع عنه .ومن هذا النوع أيضا :ما يصح معه العقد ويلغو
الشرط نفسه( .) 3
وميكن تلخيص هذه الشروط املتعلقة ابلعقود على النحو التايل:
.1
.2
.3

.4

ما هو من مقتضى العقد ،كاشرتاط التسليم ،وخيار ااجملس ،والتقابض يف احلال ،فهذا شرط ال اعتبار لوجوده؛
وال يؤثر يف العقد ،ووجود وعدمه سواء.
ما تتعلق به مصلحة ألحد العاقدين ،أو لكليهما ،كاألجل ،واخليار ،والرهن ،والكفيل ،والشهادة ،واشرتاط صفة
مقصودة يف املبيع ،فهذا جائز ،يلزم الوفاء به.
ما ليس من مقتضى العقد ،وال من مصلحته ،وال ينايف مقتضاه ،وهو نوعان:
أ -اشرتاط منفعة للبائع يف املبيع ،فإن كان شرطاً واحداً فال أبس ،كاشرتاط املشرتي على البائع خياطة ثوب،
أو اشرتاط محل احلطب إىل موضع معلوم.
ب -أن يشرتط عقد يف عقد ،حنو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه آخر ،أو يشرتي منه ،أو يؤجر له ،أو يسلف،
وهذا يفسد البيع؛ فهذا ممنوع ،وهو يؤدي إىل النزاع يف الشرط ،فينسحب النزاع إىل العقد.
اشرتاط ما ينايف العقد ،مثل أن يشرتط أال يبيع املبيع ،أو ال يهبه ،أو أن يبيعه ،أو يهبه ،ففي هذا العقد قوالن
ألهل العلم ،قول ابلصحة ،وآخر ابلبطالن( .) 4

 1ـ ينظر :املدخل الفقهي العام ،الزرقا ( ،)575 /1واملدخل إىل فقه املعامالت املالية ،شبري ،ص(.)252
 2ـ ينظر :املدخل إىل فقه املعامالت املالية ،شبري ،ص ( .) 251
 3ـ ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساين ،) 171/5 ( ،ومواهب اجلليل (  ،)373/4وااجمموع شرح املهذب ،)364/9 ( ،واملغين ،ابن قدامة،
( .) 497/3
 4ـ ينظر :املغين ،ابن قدامة ،) 170/4 ( ،والقواعد النورانية الفقهية ،ابن تيمية ،ص (  ،) 293وإعالم املوقعني ،ابن القيم ( ،) 301/3
والتأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص (  ،) 345ودراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ،الشنقيطي.)115/1( ،
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ومن هنا فإن املتعاقدين هلما أن يشرتطا ما يشاءان ،شريطة أال يؤثر ذلك يف مقصود العقد ،ومقتضاه ،وال يؤدي
إىل حمرم ،ومقتضى ذلك أن هناك نوعني من االشرتاط:
 .1شروط تعترب ميداانً حلرية العاقدين ،أطلق فيها الشرع إلرادهتم سلطاانً ،ضمن حدود حقوقهم ،ويعترب العقد قائماً
على أساسها ،ما مل يشرتط خالفها.
 .2شروط ممنوعة شرعاً ،ال سلطان إلرادة العاقدين فيها؛ ألهنا متس أحكاماً أساسية ،تعترب من مقاصد الشريعة،
بواي ،أو فيه ظلم ألحد
ونظامها العام ،فال جيوز إمجاعاً اشرتاط ما يناقض قصد الشارع ،كشرط يتضمن معىن ر ًّ
املتعاقدين ،كشروط تتضمن معاين القمار ،والرهان(  ،) 1ما إىل ذلك.
وهذا فيه من توسعة الشريعة على العباد ،وحتقيقاً حلاجاهتم ،ومصاحلهم ،ومراعاة ملا يطرأ من تطورات يف إبرام عقود
أليراض مشروعة؛ لئال تشل حركة التجارة ،واالقتصاد ،الذي يتوسع ميدانه يوماً بعد يوم ،مع أن الناس يف حاجة إىل
استحداث عقود كثرية ،مل تكن موجودة من قبل ،واألصل يف األقوال ،واألفعال املتعلقة ابملعامالت اإلابحة( .) 2
وهذا ما يعرف بضوابط االشرتاط التقييدي عند الفقهاء ،مبعىن أن حدود العقود تتقيد هبذه االشرتاطات ،ولعلي
أطلت قليالً يف تفصيل أنواع الشروط؛ ألهنا حاضرة بقوة يف عقود التأمني التكافلي اإللكرتوين ،ويدور حوهلا العديد من
التساؤالت ،وتقدم أهنا من نوع الشروط املقرتنة ابلعقد ،فبعد هذه الوقفة العامة مع الشروط ،سأقف وقفة خاصة مع
شروط العقد يف صورة التأمني التكافلي اإللكرتوين على أساس االلتزام ابلتربع.
وعلى وجه العموم ال أبس أن يضع املتعاقدون شروطاً حتقق مصاحلهم ،فكأن حيددوا نسبة التحمل بقدر مسامهة
كل واحد منهم ،ولو مع األخذ يف االعتبار اختالف أحوال املشرتكني ،وشروط التعويض ،وحتمل اخلسائر ،ومدة االشرتاك،
أو عدم التحمل يف حاالت معينة ،وحنو ذلك ،مما ينص عليه نظام وواثئق التأمني ،مادامت النظم والشروط لتحقيق
مصاحل معتربة اجمموع املشرتكني ،وخاصة إذا ترتب على املساواة من كل وجه ضرر يلحق أبفراد املشرتكني ،أو مجلة
املشرتكني ،ويسبب خلالً يف صندوق التأمني ،فالضرر يزال شرعاً؛ إذ ال ضرر وال ضرار( .) 3
وبعد أتمل عدد من واثئق التأمني التكافلي اإللكرتوين ،وجدت أن جل شروطها تنحدر من جهتني:
األوىل :شروط عامة :تتعلق بصورة عقد التأمني التكافلي بصفته عقداً من عقود التربعات املقيدة بشروط ،وهذه الشروط

العامة ختدم املقصد العام للعقد ،من حيث :صفة التعاقد ،وحدود التزام طرفاه ،وحمله ،وتوقيته الزمين ،ونطاقه ،وهي شروط
عامة ،قد تشرتك معها الكثري من العقود من جنسها.

الرهان :السباق ،وخيل ِ
1ـ ِ
السابِق ِابجل ِمي ِع
الرهان الي يراهن على سباقها مبال ،أو يريه ،يقال :تراهن القوم ،أخرج كل واحد منهم رهناً ليفوز َّ
إِذا يلب .واسرتهنه :طلب منه رهناً .املعجم الوسيط (.)378/1
 2ـ ينظر :املدخل الفقهي العام ،الزرقا ،) 425 /1 ( ،ودراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ،الشنقيطي.)129/1( ،
 3ـ ينظر :تطبيقات التصرف يف الفائض التأميين ،السعد ،ص ( .) 53
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وال بد أن تشتمل هذه الشروط على شرط حمكم ،وهو :أن تكون كل بنود العقد والتزاماته موافقة للشريعة اإلسالمية،
وكذلك شروط استحقاق التعويض عموماً ،إضافة إىل شروط أخرى تندرج حتت هذا النوع العام.
ومن أمهها :أن يشرتط فيها على أن التأمني التكافلي اإللكرتوين يهدف أساساً إىل التعاون بني املشرتكني لدرء
اخلطر ،وهو هبذا ال يستهدف الربح يف املقام األول ،وإن كان من مقوماته االستثمار احلالل بعيداً عن الراب واملعامالت
احملرمة.
ومنها :النص على أن شركة التأمني تدير التأمني وعملياته املختلفة نيابة عن املشرتكني ،مع ذكر قيمة أجرهتا
املستحقة نظري هذه العملية .وما تستحقه من أرابح استثمار أموال الصندوق.
ومنها :شروط استحقاق املشرتك للتعويض.
الثانية :شروط خاصة :وهي ما يعرف يف عرف فقهاء التأمني ابلشروط العمومية ،واألحكام اخلاصة ،وكذلك االستثناءات،
وهي القيود الي تلتزم هبا األطراف املوقعة على العقد.
فهذه هي الشروط الي حيصل اجلدل حوهلا يالباً؛ فهي عبارة عن شروط واستثناءات فنية حبتة ،أيلبها مرتجم عن
واثئق جتارية ،بل من شركات عاملية أجنبية.
ويكمن تقسيم الشروط الفنية حسب استقرائي لعدد من واثئق التأمني التكافلي اإللكرتوين إىل اثلثة أنواع :الشروط
العامة ،واالستثناءات ،والتغطيات .وميكن أن جتعل أربعة ،بزايدة شروط :التحكيم( .) 1
وقد جاء يف املعايري الشرعية (أيويف) ،معيار التأمني اإلسالمي رقم ( ،)26بند ( )9الشروط يف واثئق التأمني
اإلسالمي ما نصه 1/9 ":ال مانع شرعاً من اشرتاط شروط خاصة ابملدد ،أو عدم التحمل يف حاالت معينة ،مثل حالة
عدم اإلبالغ عن احلادث ،أو أن يتحمل املشرتك مبلغاً معيناً من التعويض ،وتصبح هذه الشروط املنصوص عليها يف
واثئق التأمني واجبة الوفاء هبا ما دامت ال تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،ومقتضى االتفاق.
 2/9جيوز النص يف وثيقة التأمني على حاالت االستثناء من التعويض بشرط مراعاة العدالة يف االستثناءات ،وحفظ
احلقوق ،واستبعاد الشروط التعسفية "( .) 2
والتساؤل الذي يثار يالباً :هل يؤثر تضمني هذه الشروط واالستثناءات واثئق التأمني التكافلي اإللكرتوين على
صحتها؟.
أمهية هذه الشروط واالستثناءات يف هذه العقود :واثئق التأمني اإللكرتوين هي واثئق خاضعة لقوانني حملية وعاملية
تعمل يف نطاقها الشركات الي تدريها ،وهي تعمل يف منظومة متكاملة من شركات أتمني ،وإعادة أتمني ،دولية ،وحملية،
 1ـ ينظر :معايري صناعة التأمني التكافلي ،الشيباين ،ص ( .) 146
 2ـ ينظر :املعايري الشرعية( ،أيويف) ،ص ( .) 366
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تدور يف فلك واحد من أمور فنية ،تدخل يف تقدير األخطار ،واحتساب األقساط ،وقيم التعويضات ،وتوزيع الفوائض،
ابلنسبة للتأمني التكافلي.
وطبيعة عملية التأمني اإللكرتوين تعتمد كثرياً على شروطها واستثناءاهتا؛ ألهنا لوال هذه القيود ملا أمكن تغطية اخلطر
احملتمل ،بل ملا أمكن أصالً حتمل عبء مواجهة األخطار ،الصغرية والكبرية؛ وخصوصاً يف النظام التكافلي ،فإنه يعمل
على تدوير أموال األقساط ،الي جاءت من تربعات أفراد ،أو مجاعات ،لصرفها يف مصارف حمددة.
فإذا كانت املصارف الي تصرف فيها هذه األموال قد حددت يف الشروط العامة – املذكورة آنفاً ،-فإن الذي
حيدد نوعية اخلطر ،ودرجته ،ومستثنياته ،هو ما اصطلحت عليه ابلشروط اخلاصة ،ويعرف ابلشروط العمومية ،أو األحكام
اخلاصة.
وهي يف احلقيقة قيود هامة جداً ،ال ميكن حبال االستغناء عنها؛ ألهنا ِ
توصف مرحلة من مراحل تنفيذ العقد ،وهي
مراحل إجرائية ال بد منها ،وحيتاجها العقد ،وهي من مقتضاه.
ويطلق عليها البعض شروط التحمل؛ فالتأمني التكافلي اإللكرتوين يقوم على مبدأ التحمل ،أي أن يتحمل املشرتكون
مجيعاً مصاريف حساب التأمني ،ومجيع التعويضات يف التأمني من األضرار ،أو املتفق عليه يف التأمني على األشخاص،
وحينما ال يكفي ما يف احلساب للمصاريف والتعويضات ،فعلى املشرتكني أن يتحملوا هذه الزايدة فيما بينهم؛ وهذا بدوره
يضمن عدم إساءة استخدام اخلدمات التأمينية الي تغطيها وثيقة التأمني اإللكرتوين.
أما من حيث االستثناءات :االستثناء يف األصل إخراج بعض األفراد ،أو احلاالت عن احلكم العام املتفق عليه،
ومن املعروف يف العرف التأميين أن واثئق التأمني تتضمن استثناءات ،مثل استثناءات حلاالت الظروف القاهرة ،وحاالت
أخرى يرتتب عليها حرمان املستأمن من التعويضات ،أو مما اتفق عليه يف العقد ،والتكييف الشرعي هلذه االستثناءات هو
أهنا داخلة يف الشروط املقرتنة ابلعقد ،وتطبق عليها قواعدها العامة( .) 1
واالستثناءات بشكل عام أتخذ حكم الشروط ،فإن كانت لتأكيد إخراج ما هو ممنوع شرعاً أو قانوانً فهذا من
ابب الشروط املؤكدة ،فهي مقبولة ،وإن كانت لتقليل املخاطر على حساب التأمني من استبعاد ااجمازفات ،واملغامرات،
واستبعاد حاالت عدم التحوط (مثل عدم االلتزام أبدوات اإلخفاء ،وشروط السالمة ،وقواعد املرور) ،فهي شروط مقبولة
شرعاً؛ ألهنا مالئمة هلذا العقد القائم على التربع واإلرفاق.
وكذلك احلال ابلنسبة لالستثناءات األخرى ،الي حتقق مصاحل أحد الطرفني ،أو كليهما ،ما دامت ال تتعارض مع
أحكام الشريعة الغراء ،وما دامت ليس فيها تعسف من استعمال احلق ،وابألخص فإن التأمني اإللكرتوين توضع فيه هذه

 1ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص ( .) 349 ،348
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االستثناءات كبنود خاصة يف الغالب ،ال يكون للمستأمن دور كبري ،لذلك جيب أن تكون هذه االستثناءات مالئمة
للعقد ،وليس فيها تعسف من استعمال احلق ،وأن تكتب هذه االستثناءات خبط واضح كبري( .) 1
وأما من حيث التغطيات :فإهنا ابب مهم من أبواب الشروط الي جيب على هيئات الرقابة الشرعية ابلشركات بذل
اجلهد يف وضع مبادئها؛ وذلك حترزاً أن تكون هذه التغطيات وسيلة لالسرتابح على حساب اآلخرين ،وهذا ُيالف
املبادئ األساسية للتأمني التكافلي ،وميكن ذكر أهم مبادئ التغطيات ،الي جيب أن تتضمنها وثيقة التأمني يف النقاط
اآلتية:
أ) البد من التحديد للقيمة السوقية عند التأمني ،وعدم األخذ بتقدير العميل ،وحيدد القسط حبسب القيمة
السوقية ،مث عند وقوع حادث يرجع إىل القيمة السوقية ،قبيل احلادث ابلغة ما بلغت ،وال يؤخذ مببدأ القيمة
السوقية ،أو التقديرية أيهما أقل.
ب) التعويض يف التأمني التكافلي جيب أن يكون عن اخلسائر املادية الي تصيب املشرتك ،فإذا كانت اخلسائر
التبعية ،أو األرابح الي يفقدها املشرتك بسبب احلادث ،ميكن تقديرها تقديراً سليماً ،فال مانع شرعاً من التأمني
عليها ،ودفع تعويض عنها ،ولكن دون أن تتوسع الشركة يف هذا النوع من التأمني.
ج) يتم تقومي املمتلكات عند التأمني ،ويدفع على أساس هذا التقومي مبلغ التأمني ،مبقدار األضرار الفعلية الي
وقعت ،وتقدير قيمته يوم وقوع الضرر( .) 2
املطلب الثاين :التأمني التكافلي اإللكرتوين املعوقات واحللول:
الفرع األول :اإلشكاليات القائمة على تطبيق التأمني التكافلي اإللكرتوين:
سأفرتض فرضية ،وسأجل منها هلذه اجلزئية ،وهي :أن التأمني التكافلي اإللكرتوين انعكاس للتأمني التكافلي بصورة
إلكرتونية ،وكل اإلشكاليات القائمة فيه متعلقة بكون العملية التكافلية املباشرة أكثر انضباطاً؛ ألن ضوابط التأمني التكافلي
حتتاج للعنصر البشري يف تفعيلها ابلضوابط املعتربة ،ويف تدقيقها الشرعي ،وهذه الفرضية حتتاج إلثبات.
ولتحقيق ذلك سأقسم الكالم على جزأين :األول :اإلشكاليات املتعلقة بتطبيق التأمني اإللكرتوين نفسه .والثاين:
اإلشكاليات املتعلقة ابآلاثر املرتتبة عليه.
أوالً :إشكاليات تطبيق التأمني التكافلي اإللكرتوين:
التأمني التكافلي اإللكرتوين هو أتمني إلكرتوين ،لكنه منضبط ابلضوابط املعتربة للتأمني التكافلي ،وهذا يف حد ذاته
يربز العديد من اإلشكاليات من حيث التطبيق ،سأوجزها يف النقاط التالية:

 1ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص ( .) 350
 2ـ ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره دايي ،ص (  ،) 350والتأمني التكافلي ،انصر عبد احلميد ،ص ( .) 92
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صورة التعاقد االفرتاضي يري املباشر بني املستأمن و ِ
املؤمن عرب املوقع اإللكرتوين يرتتب عليها إشكاليات ،ومن
خالل استقراء العديد من عقود التأمني التكافلي اإللكرتوين ،لشركات خمتلفة ،وقفت على إشكاليات ظهرت يل،
أمهها:
أ) وضوح البياانت من عدمه ،حيث يستدعي التعامل مع الربامج اإللكرتونية املصمتة ،توقع كل التساؤالت
الي تتبادر لذهن املتعامل ،واإلجابة عنها ،مبا ينفي عنها أي جهالة ،أو يرر ،وحنوها ،مما يستدعي
حتوطاً زائداً عن شكل العقود يف احلالة املباشرة؛ إذ يتمكن املتعامل فيها من االستيضاح املباشر ،وتوثيق
ذلك يف بنود العقد ،ومالحقه ،مبا يضمن سالمة التعاقد ،وااللتزام بتطبيق بنوده للطرفني.
ب) التفاوت الكبري يف البياانت الواجب على املتعامل ابلتأمني التكافلي تعبئتها من شركة ألخرى ،مما يدل
على أن هناك اختالفاً كبرياً يف تصور عمل التأمني التكافلي ،فبعض الصور توجد خاانت فارية جيب
تعبئتها للتتجاوز إىل اخلانة الي بعدها ،أو املرحلة الي بعدها ،مبا يفي ابلتعرف على العميل ،وطريقة
الوصول إليه يف حال وجود تعويض جلرب ضرر ما ،وتفاصيل أخرى تتعلق ابجلانب الفين للتأمني،
كتحديد نوعية التأمني ،وأوصاف حمل التأمني ،ويري ذلك ،من التفاصيل الواجب التعرف عليها لضمان
وصول الطرفني لتوصيف دقيق للعقد.
ج) الطرق املتعارف عليها يف حصول نقطة التالقي بني اإلرادتني ختتلف يف ضبطها من جهة ألخرى،
فبعض الشركات تعد تعبئة البياانت من قبل العميل موافقة على شروطها ،وهو القبول الذي يقابله
اإلجياب من الطرف اآلخر ،على هيئة إمتام إجراءات إصدار الوثيقة ،إما ابلطباعة ،أو إبرساهلا برسالة
خاصة (إمييل) ،تصل مباشرة للعميل ،فور إمتامه عملية الطلب ،واتباع خطوات ملء البياانت اخلاصة
ابلتأمني.
د) تصور انعقاد عقد التأمني مبجرد املوافقة على الشروط املثبتة على املوقع اإللكرتوين للشركة ،يوجد احتمال
ظهور بعض صفات عقود اإلذعان؛ فقد حيصل للعميل املوافقة على شروط دون ريبة منه ،وال يستطيع
ختطيها؛ ألهنا وضعت عرب برانمج إلكرتوين موحد مرتابط ،وليست لديه أي استثناءات أو اعتبار حالة
العميل ،وحنو هذا من الفروق املعتربة عند التعاقد املباشر.
الشكل العام لنمطية املوقع اإللكرتوين ،فبعض املواقع تفي ابحلد األعلى ملواصفات املواقع اجليدة ،من حيث توافر
اخليارات وسهولة الوصول إليها ،وحىت فهمها أحياانً ،وهذه مهنية إضافية على عملية التأمني ،حيصل هبا تقييم
العملية التأمينية اإللكرتونية ،وهو عنصر حديث جداً يف تقييم العملية التأمينية ،مل يكن موجوداً يف السابق ،ويف
احلقيقة أنه عنصر مهم جداً ،وقد يرتتب عليه خلل ظاهر يف سالمة العملية التأمينية اإللكرتونية.
التأمني اإللكرتوين ال يستدعي قرب املسافات بني املتعاقدين ،فيمكن أن يتعاقد األطراف من بالد متباعدة ،فإذا
حصل الضرر وأراد مدير التأمني تقدير نسبته ،أو حصل نزاع أو إشكال ،وحنو هذا ،وهو متوقع جداً ،فيحصل
حينها احلرج يف صعوبة تواصل األطراف يف حال تباعد حمل إقامتها ،ما جيعل بعض الشركات ترفض املوافقة على
عميل خارج نطاق معني ،ميكن خالله تدارك مثل هذه احلاالت ،وحنوها.
تركز املواقع اخلاصة ابلتأمني اإللكرتوين على اجلانب الدعائي التسويقي ،حبيث تكون ابرزة جداً لزوار املوقع ،على
حساب التقصري يف بعض اجلوانب الفنية اهلامة ،الي تؤثر على صحة العقد ،بل قد تكون هناك شاشات تسويقية
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تفتح مباشرة مبجرد الدخول لبعض املواقع ،مما قد يصرف تركيز العميل عن صلب العملية التأمينية ،خصوصاً إذا
كان تعامله هبا حديثاً ،مما يقوي احتمال اخلطأ والتذبذب.
تقوم شركات التأمني عادة ابلتعاقد مع شركات أخرى متخصصة يف تصميم وإنشاء املواقع اإللكرتونية ،ومتنحها
أحياانً إمكانية التطوير ،وحىت التعديل ،مما يتوجب االنتباه الشديد للمعلومات املهمة من الناحية التأمينية الفنية.
اجلانب التقين اإللكرتوين شديد الدقة ،وسريع التطور ،ومواكبة هذا حيتاج إىل تكلفة إضافية على الشركات ،مما
جيعل بعض الشركات ال حتافظ على مستوى أداء اخلدمة ،ومواكبة التطور احلاصل يف ااجمال ،وبعضها ال يطور
لسنوات ،أو ال يعتىن فيها ببعض املدخالت اهلامة.
من حيث الرقابة الشرعية على التأمني اإللكرتوين ،فإن هذه اجلزئية حتمل العديد من اإلشكاليات ،منها:
أ) طبيعة الرقابة على التأمني اإللكرتوين تقتضي اإلملام بكل التفاصيل الفنية الي تتم هبا عملية التأمني التكافلي
إلكرتونيًّا ،وهذه مرحلة متقدمة من معرفة التعامل مع األساليب احلديثة ،وبعضها مل يعرف إال منذ سنوات
قليلة ،يف يضون أن بعض من يقومون ابلرقابة الشرعية ليست لديه هذه اإلمكانيات ،فضالً على أن أيلبهم
من املبتدئني يف الباب؛ مما قد يشكل عائقاً يف احلكم على العملية التأمينية؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن
تصوره.
ب) التأمني اإللكرتوين أتمني مفتوح ،مبعىن أنه ميكن انعقاده يف أي وقت ،ومن أي مكان ،وطبيعته تقتضي
انسجامه مع كيفية تسويقه عرب املواقع اإللكرتونية ،وهذه منطية جديدة إلدماج عملية هيئة الرقابة الشرعية،
فهي يف النمط التقليدي تقوم بعملها بتدقيق العقود ،ومتابعة سري العملية التأمينية ،ومعلوم مىت يستدعى
تدخلها يف احلالتني ،ومن املسؤول عن هذه العملية ،ولكن األمر خمتلف يف التأمني اِإللكرتوين ،فإن هيئة
الرقابة الشرعية يستدعى قيامها ابلرقابة الشرعية متابعة وتدقيق كل العملية منذ أتسيس الفكرة ،وحىت صدور
الوثيقة؛ ألن العملية مفتوحة ،وقد يتطرق إليها اخللل يف أي مرحلة ،إن مل تضبط بدقة.
ج) كل الواثئق اإللكرتونية الي اطلعت عليها متهر مبا يدل على اعتماد هيئة شرعية هلا ،ولعلي مل اطلع على ما
يبني كيف مت ذلك؟ هل هو عن طريق اعتماد الواثئق مباشرة ،مث نشرت إلكرتونيًّا؟ أم هو اعتماد عام لعدة
واثئق؟ ومن مثَّ أعطت اهليئة حكماً عاماً على الكل؟ أم هو اعتماد خاص؟
د) تؤدي هيئة الرقابة عملها عادة من خالل دعم مباشر ملختصني ،سواء كانوا أعضاء يف اللجنة نفسها ،أم
من داخل الشركة ،وقد تلجأ ألشخاص من خارج الشركة ،ولكن املدقق الشرعي أصيل يف اهليئة؛ إذ تتمكن
اهليئة من قراءة الصورة املالية للشركة قراءة صحيحة ،ولكن التأمني اإللكرتوين حيتاج إىل خمتصني من نوع
آخر ،تفيد من اهليئة يف جمال التقنية ،أو تقوم ابلربط املباشر مع اإلدارة املختصة؛ لتوضيح النقاط الرئيسة
الي يرتتب عليها صحة العقد من عدمه ،خصوصاً أن التأمني اإللكرتوين ال يزال يف بدائياته ،ويتم هذا
ابلتعاون بني إدارة الشركة واإلدارات الفنية وأعضاء اهليئة الشرعية.
من حيث اللوائح والقوانني املنظمة للتأمني التكافلي اإللكرتوين ،فإنه يستدعي إعادة النظر يف اللوائح املعمول هبا
لتتماشى مع طبيعة التأمني اإللكرتوين ،أو إضافة بعض البنود يف أنظمة الشركات ،لوائحها الداخلية؛ لضبط اآللية
الصحيحة للتأمني التكافلي.
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اثنياً :اإلشكاليات املتعلقة ابآلاثر املرتتبة على تطبيق التأمني التكافلي اإللكرتوين:
هناك آاثر لكل عملية أتمني ،لكن حصول االلتزام املرتتب على كل طرف يف العملية التأمينية هو األثر األبرز الذي
يقصد من العملية التأمينية أصالً ،فكون القسط املرتتب على املستأمن يرجع لصاحل صندوق التأمني ،وكون التعهد جبرب
الضرر يقع على عاتق الصندوق ،والشركة ملتزمة إبدارة الصندوق ،فإن التأمني اإللكرتوين ترتتب فيه نفس اآلاثر مع
مالحظة:
.1

.2

.3
.4

التزام التعويض هو جوهر التأمني كما سبق ،والتعويض يقوم على مبادئ أمهها :التأكد من استحقاق التعويض،
وتقدير نسبة الضرر ،وطريقة التسوايت املالية ابلنسبة للمدفوع ،أو عند توزيع الفائض التأميين ،وهذا كله ينيب
على منظومة متخصصة دقيقة يرتتب على اخللل يف بعض مراحلها خلل فيها؛ فالعنصر اإللكرتوين بقدر دقته
العالية ،وارتفاع نسبة اإلجناز املنضبط؛ العتماده على آلية إلكرتونية ،ونسبة اخلطأ فيها تكاد تكون منعدمة،
إال أهنا عرضة الحتمال اخلطأ يف كون النظام اإللكرتوين ليست لديه إمكانية التحقق من نظام التعويض والتسوية
املالية؛ ألنه يقوم ابألساس على العنصر البشري ،وهذا حيتاج آلية دقيقة يف التوقيت املناسب الذي يستدعي
التدخل املباشر ملنفذ العملية.
التأمني اإللكرتوين من الناحية احملاسبية له طبيعة ختتلف عنه عرب التعاقد املباشر؛ حيث تعترب املدخالت والبياانت
هي املعل ومات احملاسبية الي تظهر يف امليزانية ،لكنه يف احلقيقة ُيضع حتصيل األموال لنظام آخر ،تتم برجمته
إلكرتونيًّا بربطه بطرق السداد املتاحة عرب املوقع اإللكرتوين ،وهذا يقتضي مشول املراجعة كل هذه التفاصيل.
تداخل املستأمنني مع املؤمنني يف التأمني التكافلي ،يقتضي اعتباره يف التأمني اإللكرتوين ،فاملبدأ أن املستأمنني
هم أنفسهم املؤمنني املشرتكني يف الصندوق ،وجيب اعتبار هذا يف طبيعة التعاقد ،وصيغ الواثئق اإللكرتونية.
عمل التأمني اإللكرتوين يستدعي وجود لوائح خاصة به؛ الختالف طبيعته عن التعاقد املباشر ،ويف حال وجود
نزاع أو اختالف يف بعض جزئياته – وهو متصور الوقوع – فإن هذه اللوائح والقوانني ال تزال يف مرحلة النمو،
مما يستدعي وجود حاالت استثنائية مستعجلة من الفصل يف هذه النزاعات.

الفرع الثاين :رؤية مستقبلية لتطبيقات التأمني التكافلي:
أوالً :منطلقات متفائلة لواقع مزدهر للتأمني التكافلي اإللكرتوين:
يف عصر اإلنرتنت أصبح مبقدور املؤسسات التفاعل مباشرة مع املتغريات يف األسواق خالل دقائق معدودة ،بل
لقد فرض هذا أيضاً عليها تبىن اسرتاتيجيات تسويقية تتسم ابملرونة للتغري والتفاعل بسرعة مع هذه املتغريات ،وأن القابلية
على التفاعل مع تقلبات واقع السوق بفضل شبكة اإلنرتنت هي واحدة من أبرز عوامل التغيري يف بيئة األعمال يف املنطقة
العربية ،وأن الصعود احلذر والبطيء والناجح لألعمال اإللكرتونية هي من املرجح التغيري األبرز حبد ذاته يف جمال األعمال
يف العامل العريب ،والشركات ميكنها تطويع قوة اإلنرتنت لصاحلهم حيث إنه من البدهي أن يكون النجاح على املدى البعيد
من نصيب الشركات الي لديها فطنة أبمهية األعمال االلكرتونية ،وميكن القول إن األعمال اإللكرتونية هي السبيل األمثل
خلفض التكاليف ،وزايدة الفاعلية ،وبناء عالقات متينة وطويلة األجل مع العمالء ،وزايدة القدرة التنافسية.
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وقد أحدثت شبكة اإلنرتنت ثورة يف صناعة التمويل ،من خالل النمو املتزايد يف جمال التمويل اإللكرتوين ،والذى
يتضمن مجيع أنشطة التمويل الي ميكن تنفيذها من خالل شبكة اإلنرتنت ،أو الشبكات العامة ،وقد أدى التمويل
اإللكرتوين أيضاً إىل إزالة احلواجز بني املؤسسات املالية من جهة ،وإاتحة تقدمي منتجات وخدمات مالية جديدة من جهة
أخرى ،وتقدمي املنتجات واخلدمات املالية يف حزم خمتلفة من جهة اثلثة ،كما أدى أيضاً إىل تغيري أساسي يف بيئة األعمال
فمن خالله أتيح الوصول ألي شخص ،فلم يعد البعد اجلغرايف حمدداً للمنافسة ،ابإلضافة إىل الثورة الي أحدثتها من قبل
يف جمال التسويق اإللكرتوين يف جمال السلع واخلدمات املختلفة.
كما شهدت السنوات القليلة األخرية حتوالً جذراي يف طبيعة أداء الشركات ألعماهلا وجتلى ذلك فيما يعرف ابلتجارة
اإللكرتونية ،إذ حققت الكثري من الشركات حتوالً من األعمال التقليدية إىل األعمال االلكرتونية ،ولكن صناعة التأمني
ختطوا حبذر حنو االستفادة من تطورات شبكة اإلنرتنت ،وميكن القول إن ازدايد الطلب على شراء البضائع من خالل
اإلنرتنت مؤشراً على أن عمليات التأمني ستكون املوجه القادمة على اإلنرتنت ،وهكذا يبدو أن صناعة التأمني مقبلة
على تغريات جوهرية يف أساليب أداء العمل بصوره املختلفة ،سواء أكان ذلك يتعلق ابلبحث عن املعلومات ،أو تقدمي
العروض ،أو إجراء عقود التأمني ،أو متابعة التغريات بعد التعاقد ،أو تسوية املطالبات ،ومما الشك فيه أن ذلك يتطلب
إعادة هندسة العمليات مبا ينسجم مع الوضع اجلديد الذي تسعى صناعة التأمني لتحقيقه( .) 1

ويبدو أن إجراء عمليات التأمني من خالل اإلنرتنت أكثر تعقيداً من إدارة حساابت البنوك ،أو شراء السلع
واخلدمات من خالل اإلنرتنت ،فعندما يتعامل العمالء مع البنك ،أو شراء االحتياجات بشكل يومي تقريباً فإن ذلك
جيعله يشعر ابلراحة واالعتياد ،بينما يعد إجراء التأمني صفقة يري متكررة؛ ألن معظم العمالء يشرتون واثئق التأمني على
سيارهتم ،أو منازهلم مرة واحدة ،واندراً ما حيدث مطالبات ،هذا ابإلضافة إىل أن معظم شركات التأمني ال تتوافر لديها
اإلمكانيات إلجراء الصفقات عرب اإلنرتنت.
وىف الوقت الذي تسعى فيه شركات التأمني الي تعمل يف الدول املتقدمة إىل االهتمام بكيفية امتالك واستخدام
نظم احلاسبات اإللكرتونية عرب الشبكة ،هناك العديد من شركات التأمني الي تعمل يف الدول النامية مازالت تعمل ابلنظام
الورقي ،وحىت ميكن حث شركات التأمني يف البدء يف تبىن واستخدام نظم تكنولوجيا املعلومات هناك ثالثة أسباب هي:
 .1القوة التنافسية الي حتفز شركات التأمني على زايدة اإلنتاجية والكفاءة.
 .2استكمال التطور يف الدول النامية حيتاج إىل التحول إىل العمليات اإللكرتونية على أساس اإلنرتنت يف العمليات
املتنازل عنها ،وىف قبول عمليات إعادة التأمني.
 .3إن أي تصور لسياسة التجارة اإللكرتونية حيتاج إىل مكاتب خلفية عن تكنولوجيا املعلومات حىت يتم التواصل
مع املواقع عرب شبكة اإلنرتنت.

 1ـ ينظر :دارسة حتليلية ملدى استفادة شركات التأمني من تطبيقات شبكة اإلنرتنت (ممارسة التأمني اإللكرتوين :املزااي واملعوقات) ،عيد أمحد
أبوبكر ،ص ( .) 1
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ولقد تطورت شبكة اإلنرتنت من كوهنا وسطاً خالصاً للمعلومات واالتصاالت إىل أن أصبحت قناة توزيع هامة،
وقد أثر هذا يف النهاية على جممل العمليات التجارية لدى الشركات ،فكلما كان اعتماد عملية اإلنتاج على معاجلة
املعلومات أكثر ،كانت إمكانية التغيري أكرب ،كنتيجة لذلك ،لتفعيل العمليات التجارية لدى املؤسسة ابستمرار.
وىف ظل استخدام شبكة اإلنرتنت هناك توقعات قوية للغاية بنمو التأمني اإللكرتوين ،واستمرت العديد من شركات
التأمني ابستثمار إمكاانهتا يف التجارة اإللكرتونية .ويصعب إعطاء رقم دقيق إال أن مبيعات واثئق التأمني عرب اإلنرتنت
كانت تتزايد ابطراد ،وأصبح لإلنرتنت أثر ابلغ االمهية على البيئة احمليطة بشركات التأمني ،وجيب على شركات التأمني أن
تدرك وجود نوعية جديدة من العمالء ذوى صفات خاصة ،وعلى قدر كبري من التعليم واملعرفة التكنولوجية ،ولديهم
املقدرة على استخدام شبكة اإلنرتنت يف شراء السلع واخلدمات (اخلدمات التأمينية) ،وأن ذلك يعترب مبثابة فرصة كبرية
أمام شركات التأمني لكى يساعدها على االكتتاب يف عمليات أتمينية جديدة ،والتعامل مع نوعية جديدة من العمالء،
ووجود قاعدة كبرية من البياانت ،وختفيض التكاليف اإلدارية.
يف ظل التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعاظم دور شبكة اإلنرتنت يف ااجماالت االقتصادية
واملالية واخلدمية ،والذي يتوقع معه حدوث تغريات جذرية يف اهلياكل األساسية للقطاعات االقتصادية املختلفة ،مبا يف
ذلك قطاع التأمني ،الذي لن يكون مبنأى أو مبعزل عن تلك التطورات ،وابلريم من الزايدة الكبرية يف استعمال شبكة
اإلنرتنت يف السنوات القليلة املاضية يف مجيع األنشطة االقتصادية ،إال أن شركات التأمني مل حتقق واثئقها عن طريق
التأمني االلكرتوين كما فعلت القطاعات االقتصادية األخرى مثل البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،حيث الزال تطور
استخدام شبكة اإلنرتنت يف شركات التأمني يسري بصورة أبطأ من القطاعات االقتصادية األخرى ،ومل تستطيع شركات
التأمني أن تستغل اإلمكانيات اهلائلة الي تنتجها شبكة اإلنرتنت.
فإن عدم استجابة شركات التأمني ملثل هذه التطورات ابلسرعة الكافية وإعداد اخلطط املناسبة ملواجهتها ،من شأنه
أن جيعلها يف موقف يصعب معه حتقيق أي ميزة تنافسية ،بل ومن احملتمل أن تفقد هذه الشركات القدرة على املنافسة
واخلروج من سوق التأمني كليًّا ،أو أن تتحول إىل جمرد وسيط يعمل حلساب شركات التأمني األجنبية ،وابلتايل حرمان
االقتصاد القومي من الدور احليوي لقطاع التأمني وإسهاماته يف جمال خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ااجمتمع،
وىف ظل ما تعانيه الدول النامية من ضعف الكياانت االقتصادية وافتقارها إىل املقومات املادية والبشرية والتكنولوجية يف
خمتلف القطاعات االقتصادية – مبا يف ذلك قطاع التأمني – وذلك ابملقارنة ابلدول املتقدمة ،فإنه من ابألمهية مبكان
إعداد االسرتاتيجية املناسبة الي تكفل لشركات التأمني أن يكون هلا دور رايدي يف حتقيق أكرب استفادة ممكنة من شبكة
اإلنرتنت لتدعيم قدرهتا التنافسية.
وإن التقدم املتواضع للتأمني التكافلي اإللكرتوين مقارنة بقطاع التداوالت املصرفية اإللكرتونية ميكن عزوه إىل الفكرة
السائدة أبن شركات التأمني تعترب استخدام شبكة اإلنرتنت اسرتاتيجية حمفوفة ابملخاطر ،وابستعراض شركات التأمني
العربية على شبكة اإلنرتنت يتبني أن مجيع شركات التأمني لديها صفحات على اإلنرتنت تستعرض من خالهلا اخلدمات
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التأمينية الي تقدمها والتعريف ابلشركة ونشاطها ،ولكن مازال ذلك يف مراحله األولية ،حيث إن التعاقد الفعلي ال يتم

من خالل شبكة اإلنرتنت ولكن يتم ابلطرق التقليدية العادية حىت اآلن( .) 1

اثنياً :بعض املعاجلات واحللول لواقع التعامل ابلتأمني اإللكرتوين التكافلي:
مما ال شك فيه أن االجتاه حنو زايدة االعتماد على التكنولوجيا احلديثة من أهم مسات العصر احلديث ،وخاصة يف
اآلونة االخرية ،ويتعاظم دور التجارة اإللكرتونية يف جمال تسويق السلع واخلدمات عرب شبكة اإلنرتنت كأحد مظاهر
العوملة ،ومن املتوقع ان تؤثر التطورات التكنولوجيا السريعة الي نشهدها حاليا على اهلياكل األساسية للقطاعات االقتصادية
املختلفة ومنها قطاع التأمني ،وعدم استجابة شركات التأمني وخاصة يف الدول النامية ملثل هذه التطورات جيعلها يف موقف
تنافسي ضعيف أمام الشركات األجنبية الي تعتمد على املفاهيم التكنولوجية احلديثة ،وخاصة أن الدول النامية ماتزال
تفتقر إىل املقومات املادية والبشرية والتكنولوجية الالزمة الستيعاب تطورات التكنولوجيا ،والتقنيات احلديثة.
ومن املهم األخذ يف االعتبار أن انضباط التأمني التكافلي اإللكرتوين حيتاج لبعض املعاجلات ،من أمهها:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

تعديل اللوائح املعمول هبا من قبل اجلهات املختصة ،مع مراعاة أن يقوم بذلك خمتصني ابلشرعية والتأمني
واجلانب التقين اإللكرتوين.
مساعدة شركات التأمني يف تفعيل التأمني التكافلي اإللكرتوين ،على أن يكون ذلك مبعايري تضعها اجلهة
اإلشرافية العليا على التأمني التكافلي ،تراعى فيها اجلانب الشرعي والفين والتقين.
تفعيل اجلهات الرقابة على التأمني ألقسام خمتصة مبراقبة عمل التأمني التكافلي اإللكرتوين ،وتكون عالية املهنية
واالحرتاف ،متكن من متابعة عمل الشركات يف القطاع ،والتزامهم مبعايري السالمة الشرعية ،مبستوى الئق.
االتصال والربط بني اجلهات املشرفة على التأمني التكافلي اإللكرتوين واجلهات العاملة به يف سوق العمل،
والتنسيق مع األقسام العلمية املختصة يف املؤسسات التعليمية؛ لتوفري االحتياج التشغيلي على املستوى النظري
والعملي.
العمل ابلتوازي على اجلانب التكنولوجي وتكوين أرضية مالئمة من البنية التحتية ،وتقوية االتصاالت ،ومرافق
اخلدمات ،وحتسني مستوى تقدمي اخلدمة يف القطاعات املختلفة.
إلزام الشركات العاملة ابلتأمني التكافلي اإللكرتوين ابملهنية واملصداقية واالحرتاف ،واملنافسة الشريفة ،وعدم
استغالل التسويق اإللكرتوين لربامج يري مشروعة ،أو إدماج أنشطة أخرى ضمن املواقع التسويقية مبا يؤثر سلباً
على جناح املشروع من عدمه.

 1ـ ينظر :دارسة حتليلية ملدى استفادة شركات التأمني من تطبيقات شبكة اإلنرتنت ،عيد أمحد أبوبكر ،ص ( .) 4
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اخلامتة:
ميكنين تلخيص أهم النتائج والتوصيات يف النقاط التالية:
أوالً :النتائج:
 .1التأمني التكافلي اإللكرتوين هو رؤية مستقبل صناعة التأمني التكافلي ،يفرضها واقع انتشار وسائل التقنية
واالتصاالت احلديثة ،ال بد من التعامل معه ،وإجياد صيغ ولوائح تنظمه.
 .2التأمني اإللكرتوين يقع وفق عامل افرتاضي ،يقوم من خالله تصور شخصية العاقدين ،وإنزاهلما منزلة املتعاقدين
حقيقة من خالل التعاقد التقليدي املباشر ،وأن هذا يف جانب التأمني التقليدي التجاري أمر ال يرتتب عليه
صحة وال فساداً ،أما من جانب التأمني التكافلي فاألمر خمتلف متاماً.
 .3يقوم جانب كبري من صناعة التأمني اإللكرتوين على واقع البياانت واملعلومات املدخلة عرب مواقع إلكرتونية،
وهذا يتطلب إضافة إىل املهنية العالية يف اجلانب الفين التأميين ،واجلانب اإللكرتوين ،انضباطه يف منظومة قوية،
متنع اخللل يف الناحية الشرعية ،إضافة إىل الناحية الفنية والقانونية.
 .4حيتف التأمني التكافلي اإللكرتوين ببعض االحرتازات؛ ولذا جيب على الشركات التحوط منها ،والتزام معايري
الرقابة الشرعية.
 .5إن اعتماد التأمني اإللكرتوين على التقنية احلديثة أمر نسيب؛ فليس كل عملية فيه ميكن أن تنجر إلكرتونيًّا،
فمثالً :تقدير نسبة الضرر املراد جربه ،وقيمة التعويض ،وتسوية التعويض ،وتسليم القيم ،وحنو ذلك ،ال يتم إال
ابلعنصر البشري ،مبعىن أن تصور عمل التأمني التكافلي اإللكرتوين يقتضي الربط بني العنصر التقين اإللكرتوين،
والعنصر البشري.
 .6التأمني اإللكرتوين أتمني مفتوح ،مبعىن أنه ميكن انعقاده يف أي وقت ،ومن أي مكان ،وطبيعته تقتضي انسجامه
مع كيفية تسويقه عرب املواقع اإللكرتونية ،وهذه منطية جديدة إلدماج عملية هيئة الرقابة الشرعية.
 .7املعايري الي ميكن أن يضبط هبا التأمني التكافلي اإللكرتوين تقسم حسب مادهتا إىل معايري شكلية ،وأخرى
موضوعية ،وهي تشرتك يف كوهنا ضوابط وشروط ال يكتمل العقد إال هبا.
 .8املعايري الشكلية تتبع نظام العقد وشكله العام ،وآلية التعاقد ،والشروط ،واالستثناءات ،وحنوها.
 .9املعايري املوضوعية حتتوي جوهر العقد وروحه ،ومتثل املادة الي ينشأ منها.
 .10تقع آاثر العقد صحيحة يف حال وقع موافقاً للمعايري والضوابط املعتربة.
 .11التزام التعويض هو جوهر التأمني كما سبق ،والتعويض يقوم على مبادئ أمهها :التأكد من استحقاق التعويض،
وتقدير نسبة الضرر ،وطريقة التسوايت املالية ابلنسبة للمدفوع ،أو عند توزيع الفائض التأميين ،وهذا كله ينيب
على منظومة متخصصة دقيقة يرتتب على اخللل يف بعض مراحلها خلل فيها؛ فالعنصر اإللكرتوين بقدر دقته
العالية ،وارتفاع نسبة اإلجناز املنضبط؛ العتماده على آلية إلكرتونية ،ونسبة اخلطأ فيها تكاد تكون منعدمة،
إال أهنا عرضة الحتمال اخلطأ يف كون النظام اإللكرتوين ليست لديه إمكانية التحقق من نظام التعويض والتسوية
املالية؛ ألنه يقوم ابألساس على العنصر البشري ،وهذا حيتاج آلية دقيقة يف التوقيت املناسب الذي يستدعي
التدخل املباشر ملنفذ العملية
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اثنياً :التوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5

التأمني التكافلي اإللكرتوين مستقبل اقتصادي رحب ،وحيتم االلتفات إليه التفاتة جادة ،على املستوى البحثي
والعملي ،وهذا املؤمتر أرجو أن يكون يف هذا االجتاه.
جيب على اجلهات الرقابية واإلشرافية على التأمني التكافلي العناية بتنظيم التأمني اإللكرتوين ،وإلزام الشركات
املزاولة له مبعايري توضع من قبل خمتصني يف ااجماالت املعنية.
ينبغي التحوط يف منح الرتاخيص ملزاولة هذه الصناعة ،والتدقيق على جانب السالمة الشرعية.
يلزم اجلهات املعنية بوضع اللوائح والقوانني املنظمة لعمل التأمني العناية بوضع قانون ينظم عمل التأمني التكافلي
اإللكرتوين.
االلتزام مبعايري جودة تقدمي اخلدمة اإللكرتونية ،مبا يليق خبدمة إسالمية ،تقدم كبديل فعال للتأمني التجاري
أبساليب حديثة.

قائمة أبهم مصادر ومراجع البحث:
 .1اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد الثعليب اآلمدي (ت 631ه)،
حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 .2اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (ت
456ه) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.
 .3إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين (ت
1250ه) ،حتقيق :أمحد عزو عناية ،دار الكتاب العريب ،ط1419 ،1 :ه1999 ،م.
 .4األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف اببن جنيم املصري
(ت 970ه) ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه :زكراي عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1 :
ه 1999 ،م.
 .5األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت 911ه) ،دار الكتب العلمية ،ط،1 :
1411ه1990 ،م.
 .6االعتصام ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب (ت790 :ه) ،حتقيق :سليم بن
عيد اهلاليل ،دار ابن عفان ،السعودية ،ط1412 ،1 :ه1992 ،م.
 .7إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف اببن قيم اجلوزية (ت 751
ه) ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع ،السعودية ،ط،1 :
 1423ه.
 .8االقتصاد اإلسالمي ،يوسف إبراهيم يوسف ،مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة األزهر ،القاهرة.

39

 .9اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي
احلنبلي (ت 885ه) ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط.2 :
 .10أنوار الربوق يف أنواء الفروق ( املعروف ابلفروق ) ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي ،الشهري
ابلقرايف (ت 684ه) ،عامل الكتب ،بريوت.
 .11أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية وآاثرها يف فهم النص واستنباط احلكم ،مسيح عبد الوهاب اجلندي ،دار
اإلميان ،اإلسكندرية ،دار القمة2003 ،م.
 .12بداية ااجمتهد وهناية املقتصد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،الشهري اببن رشد احلفيد (ت 595ه)،
دار احلديث ،القاهرة ،ط :دون1425 ،ه2004 ،م.
 .13بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي (ت 587ه)،
دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2 :ه1986 ،م.
 .14البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد القرطيب (ت
520ه) ،حتقيق :حممد حجي ،وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1408 ،2 :ه 1988 ،م.
 .15التاج واإلكليل ملختصر خليل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي ،أبو عبد هللا
املواق املالكي (ت 897ه) ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1 :ه1994 ،م.
 .16التأمني اإلسالمي دراسة فقهية أتصيلية ،علي حمي الدين القره دايي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط،3 :
1430ه2009 ،م.
 .17التأمني اإلسالمي ،أمحد سامل ملحم ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط1433 ،1 :ه2012 ،م.
 .18التأمني التكافلي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي ،التحدايت واملواجهة ،انصر عبد احلميد علي ،مركز
الكتاب للنشر ،القاهرة ،ط2010 ،1 :م.
 .19حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب،
املعروف ابحلطاب الُرعيين املالكي (ت 954ه) ،حتقيق :عبد السالم حممد الشريف ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،ط1404 ،1 :ه1984 ،م.

 .20حتليل عوامل ضعف التأمني التكافلي يف السوق الليبية للتأمني ،مجال عبد الباقي واصف ،عمار اهلادي عبد
السالم ،حبث منشور يف ااجملة املصرية للدراسات التجارية ،ااجملد (  ،) 39العدد (  ،) 1سنة 2015م ،من
موقع دار املنظومة عل ى الشبكة العنكبوتية.
 .21تصنيف وأنواع التأمني ،منصور القصري ،حبث مقدم للمؤمتر الدويل :الصناعة التأمينية يف العامل اإلسالمي واقعها
ومستقبلها ،الذي عقده مركز صاحل عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جبامعة األزهر ،ابلقاهرة24-22 ،
من ذي احلجة 1421ه 19-17 ،من مارس 2001م .وقام املركز بطباعة مجيع أوراقه يف جملدين.
 .22تطبيقات التصرف يف الفائض التأميين ،أمحد حممد السعد ،حبث مقدم للملتقى الثالث للتأمني التكافلي ،الذي
نظمته اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،التابع لرابطة العامل اإلسالمي ،ابلرايض ،يف -7
2011/12/8م .من موقع املوسوعة االقتصادية.
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 .23التعريف ابالقتصاد اإلسالمي ،حممد شوقي الفنجري ،ااجملس األعلى للشئون اإلسالمية ،وزارة األوقاف،
مجهورية مصر العربية ،ط :دون1410 ،ه1989 ،م.
 .24التكييف الفقهي للتأمني اإلسالمي ،موسى مصطفى القضاة ،حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني التعاوين،
بتنظيم من اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،املنبثقة من رابطة العامل اإلسالمي ،املنعقد ابلرايض27 ،
1431/10/28،ه ،املوافق 2010/10/7 ،6م ،وقد طبعت أعماله يف جملد.
 .25احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين ،أبو احلسن علي ابن حممد البصري
البغدادي ،الشهري ابملاوردي (ت 450ه) ،حتقيق :علي حممد معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1419 ،1 :ه 1999 ،م.
 .26خالصة يف التأمني ،حممد علي التسخريي ،حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر
اإلسالمي جبدة ،تصدر عن منظمة املؤمتر االسالمي جبدة ،العدد الثاين ،رجب 1406ه ،مارس 1986م.
 .27الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،حممد بن علي بن حممد احلِصين ،املعروف بعالء الدين
احلصكفي احلنفي (ت 1088ه) ،حتقيق :عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،ط1423 ،1 :ه،
2002م.
 .28دراسة حتليلية ألثر التحدايت الي تواجه شركات التأمني التكافلي ،انصر عبد احلميد علي ،رسالة ماجستري
مقدمة للجامعة األمريكية املفتوحة ،مكتب القاهرة ،قسم االقتصاد اإلسالمي2009 ،م.
 .29دراسة حتليلية ملدى استفادة شركات التأمني من تطبيقات شبكة االنرتنت ( ممارسة التأمني االلكرتوين :املزااي
واملعوقات ) ،عيد أمحد أبوبكر ،جامعة الزيتونة ،األردن.
 .30دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ،حممد مصطفى أبوه الشنقيطي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة
املنورة ،ط1422 ،2 :ه2001 ،م.
 .31الذخرية ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي ،الشهري ابلقرايف (ت 684ه)،
حتقيق :حممد حجي ،وسعيد أعراب ،وحممد بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1994 ،1 :م.
 .32رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (ت
1252ه) ،دار الفكر ،بريوت ،ط1412 ،2 :ه1992 ،م.
 .33الرقابة الشرعية على شركات التأمني التعاوين ،يوسف بن عبد هللا الشبيلي ،حبث مقدم للمؤمتر التأمني التعاوين
أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،الذي نظمته املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)،
ابلتعاون مع اجلامعة األردنية ،ابألردن ،بتأريخ /28-26 :ربيع الثاين1431/ه ،املوافق /13-11 :أبريل/
2010م .من موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
 .34روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (ت 676ه) ،حتقيق :زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1412 ،3 :ه1991 ،م.
 .35روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا
بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي احلنبلي ،الشهري اببن قدامة املقدسي (ت 620ه) ،حتقيق:
شعبان بن حممد إمساعيل ،مؤسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1423 ،2 :ه2002 ،م.
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 .36شرح القواعد الفقهية ،أمحد بن الشيخ حممد الزرقا ( ت 1357هـ ) ،صححه وعلق عليه :مصطفى أمحد
الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط1409 ،2 :ه1989 ،م.
 .37الصالة وأحكام اتركها ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،ابن قيم اجلوزية (ت 751ه) ،مكتبة الثقافة ،املدينة
املنورة.
 .38صيغ إدارة خماطر واستثمار أقساط التأمني التعاوين (حتليل وتقييم) ،السيد حامد حسن ،حبث منشور أبعمال
امللتقى األول للتأمني التعاوين ،الذي نظمته اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،التابعة لرابطة العامل
اإلسالمي ،املنعقد ابلرايض1430/1/25-23 ،ه ،املوافق 2009/1/22-20م ،إصدارات االقتصاد
والتمويل اإلسالمي ،منشور أعمال امللتقى.
 .39الضوابط واملعايري الشرعية للتأمني التعاوين ،عبد الرمحن بن عبد هللا السند ،حبث مقدم مللتقى التأمني التعاوين،
الذي تنظمه :اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،التابعة لرابطة العامل اإلسالمي ،املعقود ابلرايض،
 /25-23حمرم1430/ه/22-20 ،يناير2009/م .طبعت أوراقه يف جملد.
 .40طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،نعمان جغيم ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن ،ط 1435 ،1 :ه،
 2014م.
 .41طرق حتديد األقساط واالشرتاكات ،نبيل حممد رحيم ،حبث مقدم للمؤمتر الدويل :الصناعة التأمينية يف العامل
اإلسالمي واقعها ومستقبلها ،الذي عقده مركز صاحل عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جبامعة األزهر،
ابلقاهرة 24-22 ،من ذي احلجة 1421ه 19-17 ،من مارس 2001م .وقام املركز بطباعة مجيع أوراقه
يف جملدين.
 .42عقد التأمني ،نظرة فقهية موجزة ألبرز مسائله ،هاين بن عبد هللا بن جبري ،مقال منشور يف جملة البيان ،الي
تصدر عن املنتدى اإلسالمي ،السنة ،17 :العدد ،184 :ذو احلجة1423 ،ه ،فرباير2003 ،م.
 .43عقود التأمني حقيقتها وحكمها ،محد بن محاد بن عبد العزيز احلماد ،حبث منشور مبجلة اجلامعة اإلسالمية
ابملدينة املنورة ،السنة السابعة عشر ،العدد اخلامس والستني ،والسادس والستني ،حمرم1405 ،ه.
 .44عقود التأمني وإعادة التأمني يف الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة ابلفقه الغريب ،حممد عبد اللطيف الفرفور ،حبث
منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ،تصدر عن منظمة املؤمتر االسالمي
جبدة ،العدد الثاين ،رجب 1406ه ،مارس 1986م.
 .45علم املقاصد الشرعية ،نور الدين بن خمتار اخلادمي ،مكتبة العبيكان ،ط1421 ،1 :ه2001 ،م.
 .46العناصر املؤثرة يف الفائض التأميين وطرق توزيعه ،سراج الدين حممد اهلادي قريب هللا ،حبث مقدم للمؤمتر
الدويل :الصناعة التأمينية يف العامل اإلسالمي واقعها ومستقبلها ،الذي عقده مركز صاحل عبد هللا كامل لالقتصاد
اإلسالمي ،جبامعة األزهر ،ابلقاهرة 24-22 ،من ذي احلجة 1421ه 19-17 ،من مارس 2001م.
وقام املركز بطباعة مجيع أوراقه يف جملدين.
 .47يمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر البن جنيم ،أمحد بن حممد مكي ،أبو العباس ،شهاب الدين
احلسيين احلموي احلنفي (ت1098 :ه) ،دار الكتب العلمية ،ط1405 ،1 :ه1985 ،م.
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 .48الفائض التأميين يف شركات التأمني اإلسالمي ،حممد عثمان شبري ،حبث مقدم ملؤمتر واثق للتأمني التكافلي،
املنعقد بتاريخ 2007/4/16-15م ،بدولة الكويت .والبحث منشور على موقع اهليئة اإلسالمية العاملية
لالقتصاد والتمويل على الشبكة العنكبوتية.
 .49الفائض التأميين يف شركات التأمني التكافلي اإلسالمي ( دراسة فقهية مقارنة ) ،علي حمي الدين القره دايي،
حبث مقدم مللتقى التأمني التعاوين ،املنعقد ابلرايض ،يف 1431/10/28 -27ه ،طبعت أوراق امللتقى يف
جملد.
 .50الفائض التأميين يف شركات التأمني التكافلي أو التعاوين أو اإلسالمي ،حسام الدين عفانة ،موقع :شبكة
يسألونك اإلسالمية ،إبشراف املؤلف ،بتاريخ2017/01/14 :م.
 .51الفائض التأميين معايري احتسابه وأحكامه وطريقة توزيعه ،حممد علي القري ،حبث منشور مقدم مللتقى التأمني
التعاوين الثاين ،الذي تنظمه :اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،التابعة لرابطة العامل اإلسالمي ،املعقود
ابلرايض2010/10/7-6 ،م ،طبعت أوراقه يف جملد.
 .52الفائض التأميين وأحكامه يف شركات التأمني اإلسالمي ،هيثم حممد حيدر ،حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني
التعاوين ،بتنظيم من اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،املنبثقة من رابطة العامل اإلسالمي ،املنعقد
ابلرايض1431/10/28، 27 ،ه ،املوافق 2010/10/7 ،6م ،وقد طبعت أعماله يف جملد.
 .53الفائض التأميين وتوزيعه يف شركات التأمني اإلسالمي ،العيفة عبد احلق ،وحممد إبراهيم مادي ،حبث مقدم
للملتقى الدويل السابع حول :الصناعة التأمينية ،الواقع العملي ،وآفاق التطوير (جتارب دول) ،املنعقد جبامعة
حسيبة بن بو علي ،ابلشلف ،ابجلزائر ،يف  4-3ديسمرب 2012م ،من موقع املوسوعة االقتصادية.
 .54الفائض التأميين وطرق توزيعه يف شركات التأمني اإلسالمية ،رسالة ماجستري مقدمة من :أمحد كمال حسني
عباس ،لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جبامعة الريموك ،األردن2012 ،م.
 .55الفائض وتوزيعه يف شركات التأمني اإلسالمي ،عجيل جاسم النشمي ،حبث مقدم للمؤمتر التاسع للهيئات
الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املنعقد يف مملكة البحرين ،يف 14-12 :من مجادى الثاين 1431ه،
الذي يوافقه 28-26 :مايو 2010م ،من موقع املوسوعة االقتصادية.
 .56فتاوى وقرارات اهليئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمني ،الصادرة يف الفرتة من 1412ه – 1438ه،
1992م – 2017م ،هيئة الرقابة على التأمني ،مجهورية السودان ،ط2017 ،1 :م.
 .57فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ،حممد بن أمحد بن حممد عليش ،أبو عبد هللا املالكي
(ت 1299ه) ،دار املعرفة.
 .58الفروق املؤثرة بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري ،عالء الدين زعرتي ،حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني
التعاوين ،بتنظيم من اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،املنبثقة من رابطة العامل اإلسالمي ،املنعقد
ابلرايض1431/10/28، 27 ،ه ،املوافق 2010/10/7 ،6م ،وقد طبعت أعماله يف جملد.
 .59فقه النوازل دراسة أتصيلية تطبيقية ،حممد حسني اجليزاين ،دار ابن اجلوزي ،ط1429 ،3 :ه2008 ،م.
 .60الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،أمحد بن يامن ،شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي (ت
1126هـ) ،دار الفكر1415 ،ه1995 ،م.
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 .61قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم الدمشقي ،امللقب
بسلطان العلماء (ت 660ه) ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،ط :دون،
 1414ه 1991 ،م.
 .62القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،حممد مصطفى الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،ط1427 ،1 :
ه 2006 ،م.
 .63القواعد النورانية الفقهية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبلي
الدمشقي (ت 728ه) ،حتقيق :أمحد بن حممد اخلليل ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط1422 ،1 :ه.
 .64املبسوط ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ( ت 483ه) ،دار املعرفة ،بريوت1414 ،هـ،
1993م.
 .65جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (ت 728ه) ،حتقيق :عبد الرمحن
ابن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،السعودية ،ط1416 ،1 :ه،
1995م.
 .66ااجمموع شرح املهذب ،مع تكملة السبكي واملطيعي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (ت 676ه)،
دار الفكر.
 .67املدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط1425 ،2 :ه2004 ،م.
 .68املدخل إىل االقتصاد اإلسالمي دراسة أتصيلية مقارنة ابالقتصاد الوضعي ،علي حميي الدين القره دايي ،دار
البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1431 ،2 :ه2010 ،م.
 .69املدخل إىل فقه املعامالت املالية ( املال /امللكية  /العقد ) ،حممد عثمان شبري ،دار النفائس للنشر والتوزيع،
األردن ،ط1430 ،2 :ه2010 ،م.
 .70املدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه اإلسالمي ،مصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط1420 ،1 :ه،
1999م.
 .71املدونة ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (ت 179ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1 :
1415ه1994 ،م.
 .72املذهب االقتصادي يف اإلسالم ،حممد شوقي الفنجري ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط1997 ،3 :م.
 .73املستصفى ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت505 :ه) ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف،
دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1 :ه1993 ،م.
 .74مسرية التأمني التعاوين اإلسالمي ،املشاكل واحللول ،سيد حامد حسن ،حبث مقدم للملتقى الثاين للتأمني
التعاوين ،بتنظيم من اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،املنبثقة من رابطة العامل اإلسالمي ،املنعقد
ابلرايض1431/10/28، 27 ،ه ،املوافق 2010/10/7 ،6م ،وقد طبعت أعماله يف جملد.
 .75املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ،أبو عمر دبيان بن حممد ال ُدبـيان ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرايض ،ط:
 1432 ،2ه.
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 .76املعايري الشرعية ،الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيويف) ،البحرين ،ط،1 :
1431ه2010 ،م.
 .77معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،مبركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة األزهر ،الصادرة يف :ذي احلجة 1419ه ،مارس
1999م.
 .78معايري صناعة التأمني التكافلي وتطبيقاهتا املعاصرة على توزيع الفائض التأميين ( السوق اللييب أمنوذجاً ) ،حممد
أنور عزالدين علي الشيباين ،رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة املنيا ،كلية دار علوم ،مصر.

 .79املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة( ،إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزايت ،وحامد عبد القادر ،وحممد
النجار) ،دار الدعوة.
 .80مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي (ت 977ه)،
دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1 :ه1994 ،م.
 .81املغين ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي،
الشهري اببن قدامة املقدسي (ت 620ه) ،مكتبة القاهرة ،ط :دون1388 ،ه1968 ،م.
 .82مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 1393ه)،
حتقيق :حممد احلبيب ابن اخلوجة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ط 1425 ،1 :ه 2004 ،م.
 .83مقال من جريدة اخلليج االقتصادي ،اجمموعة من خرباء التأمني ،الصادر يوم :السبت ،املوافق 06 :مجادى األوىل
 1440هـ 12 ،يناير  2019م.
 .84املقدمات املمهدات ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (ت 520ه) ،حتقيق :الدكتور حممد حجي،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1408 ،1 :ه 1988 ،م.
 .85امللتقى األول للتأمني التعاوين ،اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل املنبثقة عن رابطة العامل اإلسالمي،
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،قاعة امللك فيصل ،الرايض ،اململكة العربية
السعودية2009/1/ 22-20 ،م ،طبعت أوراقه يف جملد.
 .86امللتقى الثاين للتأمني التعاوين ،بتنظيم من اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،املنبثقة من رابطة العامل
اإلسالمي ،املنعقد ابلرايض1431/10/28، 27 ،ه ،املوافق 2010/10/7 ،6م ،وقد طبعت أعماله يف
جملد.
 .87من أجل أتمني إسالمي معاصر ،أبو ااجمد حرك ،دار اهلدى للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط1413 ،1 :ه،
1993م.
 .88من الضوابط الشرعية للتأمني التكافلي ،عبد هللا الزبري عبد الرمحن ،حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي
السوداين ،اخلرطوم ،العدد (1434 ،)7ه2012 ،م.
 .89املنثور يف القواعد الفقهية ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي (ت 794ه) ،وزارة األوقاف
الكويتية ،ط1405 ،2 :ه1985 ،م.
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 .90مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد الطرابلسي املغريب ،املعروف
ابحلطاب الُرعيين املالكي (ت 954ه) ،دار الفكر ،ط1412 ،3 :ه1992 ،م.

 .91املوسوعة الفقهية ،صادرة عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،بدولة الكويت ،ط ،2 :طبع وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية ،الكويت 1427 ،ه.
 .92موسوعة القواعد الفقهية ،حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط 1424 ،1 :ه 2003 ،م.
 .93حنو منهج متكامل للرقابة على املصارف اإلسالمية ،مصطفى إبراهيم حممد مصطفى ،مركز صاحل كامل لالقتصاد
اإلسالمي ،جامعة األزهر ،ط2013 ،1 :م.
 .94نظام التأمني حقيقته ورأي الشريعة فيه ،مصطفى أمحد الزرقا ،مؤسسة الرسالة ،ط1404 ،1 :ه1984 ،م.
 .95النظام املايل يف اإلسالم ،انصح بن انصح املرزوقي البقمي ،جملة مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جبامعة
األزهر ،السنة التاسعة ،العدد ( 1436 ،) 55ه2015 ،م.
 .96نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،أمحد الريسوين ،الدار العاملية للكتاب اإلسالمي ،ط 1412 ،2 :ه،
1992م.
 .97الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ،حممد مصطفى الزحيلي ،دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،ط،2 :
 1427ه 2006 ،م.
 .98وقفات يف قضية التأمني ،سامي إبراهيم السويلم ،حبث مقدم مللتقى التأمني التعاوين األول ،الذي نظمته اهليئة
اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل ،التابعة لرابطة العامل اإلسالمي ،ابلرايض ،يف  /25-23حمرم1430 /ه،
املوافق /25-20 :يناير2009/م ،نشرت يف جملد.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ،وصل اللهم وسلم على سيد اخللق أمجعني ،وعلى آله وصحبه.
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