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 ملخص

 شوركة التويمي  فوي ططوار المشواركة المتدايود  فوي أطراف النمووج الدراسة بيان تناول هذه ت
وتقود  لليوة مفةولة لكيفيوة طدار   ،وتوضح أصناف المطالبي  للشوركة بتنفيوذ التدامات وا ،اإلسالمي
  محفظووة عامووة والمتمثلووة بتكوووي ،انطالقووا موو  نموووج  المشوواركة المتدايوود  فووي األموووالالشووركة 

"المسوتيمني " شوركة  وأموال حملوة الواوا   ،تشترك في ا أموال حملة حقوق الملكية "المساهمي "
وتلبوي كافوة احتياتوار ورتبوار  ،أموال يتاح في ا لحملة الواوا   بديواد  حةةو م فوي المشواركة

ان عمليوار وفوي سوبيت تحقيو  جلوم قامور الدراسوة ببيو .المتعاملي  مع شوركار التويمي  اإلسوالمية
المكتووت األول: : موو  لووالل لمسووة مكاتووت لعمليووار التشووليتالتشووليت لشووركة التوويمي  اإلسووالمية 

: والمكتت الثواني ،لدمة العمالء والذي يجري عقود مشاركة متدايد  مع حملة الواا  واالستقبال 
مو   والمسوتفيدي  ،مدودي الخودمار مو  ت وةوالذي يجري عقود معاوضار مع  ،طدار  العمليار

طدار  المحاسوبة الدالليوة : المكتوت الثالو التيمي  اإلسالمي في كافة القطاعار م  ت وة ألور ، و
طدار  التخوار  والتةوفية : المكتوت الرابوعو ،موع مودودي الخودمار مشواركارالعقود  والذي يدير
المكتووت الخووامد: طدار  التوودقي  ، ومووع المسووتفيدي  موو  التوويمي عقووود معاوضووار  والووذي يوونظم

معايير طرشادية تساعد على نجاح تطبي  نموج  المشاركة المتدايد  فوي شوركة مع بيان  ،لرقابةوا
وتوصوولر الدراسووة طلووى أن تيصوويت العالقووة بووي  حملووة واووا   التوويمي  وشووركة  .التوويمي  اإلسووالمي

التيمي  اإلسالمية على أساس شركة أموال توكت في ا طدار  الشوركة باسوتثمار موتوودار الشوركة 
بت أتر بما يحق  أهداف شركة التيمي  وحملة الواا   هو النموج  األمثت فق يوا لموا يحققوه مو  مقا

وانسجا  موع نيوار العموالء ومقاصود المسواهمي  فوي شوركار  ،مةداقية شرعية وكفاء  اقتةادية
 .التيمي  اإلسالمية

 .تيمي  طسالمي، مشاركة، نموج  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study deals with a statement the parties to form in the 
framework of increased participation in Islamic Insurance Company, and 
describes the types of claimants of the company to fulfill its obligations, 
as well as providing a detailed mechanism on how to manage the Islamic 
Insurance Company through the increasing capital participation model, 
which is represented through a common portfolio that combines the 
capital of both the shareholders and the policyholders, this model 
represents the Islamic Insurance Company as a capital-based company, 
where the policyholders have the ability to increase their shares. This 
model will satisfy the different needs and wants of customers of the 
Islamic insurance company. And in order to achieve these goals, the 
study illustrated the main operations of the Islamic insurance company 
through five offices of operation: the first office: Reception Customer 
Service and being decades increasingly involved with the campaign 
documents, Second Office: operations management, which are contracts 
for trade-offs with service providers on one hand, and the beneficiaries of 
Islamic insurance in all sectors on the other hand, Third Office: 
Accounting Department of Interior, which manages the contracts of 
partnerships with service providers, The fourth Office: Management of 
exit and liquidation, which regulates contracts trade-offs with the 
beneficiaries of insurance, and the fifth Office: Management of audit and 
control, together with the benchmarks to help the success of the 
application form to participate in the growing Islamic insurance 
company. This study has concluded that founding the relationship 
between the policyholders and the Islamic insurance company on the 
basis of a capital-based company, where the company management is 
employed for the purpose of investing the company assets, In exchange 
for a return, in a way that achieves the goals of both the Islamic insurance 
company and the goals of the policyholders. This foundation is 
concluded to be the optimal Islamic module, for it achieves Islamic 
credibility and economic efficiency, as well as achieving harmony 
between the intents of the policyholders and the shareholders in the 
Islamic insurance company. 

Keywords: Islamic Insurance, Participation, Model. 
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 اإلطار العام للدراسة: المبحث األول

مةالُمق  د ِّ

قدرتوه علوى تووفير صويف تكفوت ب اإلسالمي في ططار نموج  المشاركة المتدايد  لتيمي يمتاز ا

ار قطاعووكافووة الفووي  موو  شووركار التوويمي  اإلسووالمية مووا يحتاتونووهتلبيووة ه والمسووتفيدي   وولعمال

الحمايوة مو  طضوافة طلوى لودمار  ،والنقوت ،والةوحة ،التعليملاصة الخدميوة من وا: كو ،االقتةادية

 .مخاطر المعروفةال

ر أدوار يتطوو يمكن ا استثمار نموج  المشاركة في سوبيت اإلسالمي لاصة وصناعة التيمي 

 ؛وقطاعووار المتعوواملي  مع ووا واحتياتووات م ،ونموواج  ماليووة تلطووي كووت احتياتووار صووناعة التوويمي 

ف وجلووم يتطلووت القيووا  بعوورل لمطوور العامووة الحاكمووة للعالقووار التعاقديووة الناشوو ة بووي  أطوورا

طج مجورد طعوالن كوون  ؛وتقديم رؤية تفةيلية لعمليار طدار  التويمي  ،المتعاملي  مع شركة التيمي 

المشاركة نموجتاً صالحاً إلدار  التيمي  اإلسالمي ال يكفي لتطبيو  النمووج  المقتورح؛ بوت الحاتوة 

 . وهو ما ستتناوله هذه الدراسة ،ملحة لتقديم دراسة تفةيلية في هذا اإلطار

 ة الدراسة مشكل

ً طن طدار  شركار التيمي  اإلسالمي وف   نمووج  االلتودا  بوالتبر  : النموج  المعمول به حاليا

وموا جلوم طال نتوا  عود   ؛وعود  الكفواء  الم نيوة ،فقدان المةوداقية الشورعية: بي  متالزمتي  تجمع

مي  التعاوني المركوت طج طن التي ؛المازتة بي  التبر  والمعاوضة المنظومة التعاقديةاالنسجا  في 

الذي يوصف بينه )عقد تيمي  تماعي يلتد  بموتبوه كوت مشوترك فيوه بودفع مبلوف معوي  مو  الموال 

على سبيت التبر  لتعويض المتضرري  مون م علوى أسواس التكافوت والتضوام  عنود تحقو  الخطور 

بوويتر  المومم  منووه وتودار فيووه العمليوار التيمينيووة موو  قبوت شووركة متخةةوة علووى أسواس الوكالووة

. قوود ال يكووون قووادرا علووى تقووديم (78، ص2000؛ ملحووم، 193، ص2009)السوواعاتي،  معلووو (

لدمار تيمينية تلطي كافة القطاعار بكفاء  ومةداقية شرعية.وهو ما انعكد على كفاء  التيمي  

 اإلسالمي.

قطوا  واعود؛ فهنوه بحاتوة لمعالجوة توهريوة  أنوهقطا  الخدمار في التويمي  اإلسوالمي بموا و

تقد  طتراءار محدد  وواضحة يتم على أساس ا بناء النموج  المالي الوذي يقود  طمكانيوة الحةوول 

مية، كوت على الخدمة التيمينية الموفر  للمنفعة المطلوبة م  قبت المتعامت مع شركة التيمي  اإلسال

  بالتشريع اإلسالمي ومقاصده. جلم في ططار التدا  عال  

ة موو  قبووت شووركة التوويمي  اإلسووالمية، وفووي حوودود مخوواطر وبشووكت يحقوو  الربحيووة المعقولوو

مقبولة، وبما يتناست مع قواعد وطتراءار طدار  السيولة فوي شوركة التويمي  اإلسوالمية. ولوذا كوان 

 : سمال هذه الدراسة
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ما مدى إمكانية بناء التأمين اإلسالمي وفق نموذج المشااركة المتزايادة باديال عان نماوذج 

  االلتزام بالتبرع ؟

 أهمية الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة م  أن ا تيتي استكماال لبناء التيمي  اإلسالمي وف  نموج  المشواركة 

 : المتدايد  وهو الذي يس م في

تطوووير وتعديوود صووناعة التوويمي  اإلسووالمي، بتقووديم أدوار ونموواج  ماليووة قووادر  علووى توووفير  .1

 لعمالء ورتبات م.لدمار تيمينية في كافة القطاعار، وتلبي حاتار ا

فووي التوويمي  انطالقووا موو  نموووج   م مووةتعووالم مشووكالر  وجار كفوواء توووفير أسوود عادلووة  .2

 المشاركة في األموال بي  حملة الواا   وشركار التيمي  اإلسالمية.

التَرويم لتطويَر متانة وشفافية صناعة التيمي  اإلسالمي م  لالل تَقديم معايير تديد  تحق   .3

ة بالتدام ووا أحكووا  المشوواركة فووي األموووال، والكفوواء  االقتةووادية باتاحووة المةووداقية الشوورعي

 مساحة واسعة الستثمار موتودار شركة التيمي  اإلسالمية. 

تقديم اإلرشادار العامة آلليار اإلشوراف  الفعاوال  وطورق تطبيقوه فوي التويمي  اإلسوالمي التوي  .4

 ا م  نموج  المشاركة المتدايد .تَقد  ُمنتَجار مالية طسالمية في مجال الخدمار انطالق

توفير قاعد  معرفية متخةةة في بيوان كيفيوة تقوديم الخودمار فوي التويمي  اإلسوالمي بشوكت  .5

 متس  مع مبادئ التشريع اإلسالمي.

طن طدار  مخاطر السيولة لممسسار التيمي  اإلسالمية مقيد  بسوبت محدوديوة تووافر األدوار  .6

في ظت نموج  االلتدا  بوالتبر ، فوي حوي  يشوكت نمووج  المالية اإلسالمية، وضعف السيولة 

بناء وتطووير أدوار ماليوة يمكن وا تنشويو أدوار  المشاركة المقترح للتيمي  مساهمة تاد  في

 التيمي  اإلسالمي، وتوفر طمكانيار تيد  إلدار  السيولة في التيمي  اإلسالمي.

 أهداف الدراسة

ي  علوى أسوواس المشواركة بحيو  يحقو  األهووداف ت ودف هوذه الدراسوة طلوى بنوواء نمووج  التويم

 التالية:

 التعرف على أطراف نموج  المشاركة المتدايد ، وتحديد العالقار فيما بين ا.  .1

 بيان والتعرف على أهمية األنموج  واستخداماته.  .2

 بيان عمليار التشليت وم ام ا وقواعد طدارت ا. .3

 تحليت العالقار واالرتباط بي  عناصر النموج . .4

 ديد وسا ت نجاح طدار  التيمي  في ططار نموج  المشاركة.تح .5
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دد ات الدراسة   ُمحِّ

تقتةر هذه الدراسة على دراسة األبعاد التنظيمية والتشليلية لنموج  المشاركة المتدايد  م  

 لالل

 تحديد أطراف النموج . .1

 تحديد أصناف المستفيدي  م  التيمي  وف  المشاركة المتدايد . .2

 لتشليت.تحديد عمليار ا .3

 تحديد وسا ت نجاح النموج  في طدار  التيمي . .4

 منهجية البحث

 اتبع الباح  في هذه الحلقة م  الدراسة المن جية جات ا في الحلقة السابقة متمثلة بـ :

الموون م االسووتقرا ي؛ وجلووم بتتبووع كووت مووا يسوو م فووي تطوووير نموووج  المشوواركة فووي المةووادر  .1

 والمراتع الفق ية. 

وجلوم ببيوان طبيعوة العالقوار المتكونوة، وعمليوار التشوليت الالزموة لنجواح المن م الوصوفي؛  .2

 نموج  المشاركة المتدايد  في شركار التيمي  اإلسالمية.

المن م التفسيري التحليلي؛ وجلم ببيان األسباب والعلت الفق ية واالقتةادية التوي تكفوت نجواح  .3

 تيصيت منظومة التيمي  على أساس المشاركة المتدايد .

من م ال ندسة المالية اإلسالمية؛ وجلم بتطوير أليوار العموت وقواعود تشوليت شوركار التويمي   .4

 اإلسالمية.

 المن م الرياضي؛ وجلم باستخدا  أمثلة رياضية بسيطة تس م في تقريت الفكر  طلى الواقع. .5

 الدراسات السابقة 

المي، يلحو  اهتموا  عند استعرال الباح  لما قدمه الباحثون م  دراسار فوي التويمي  اإلسو

تالبية الباحثي  بتيصيت العالقار القا مة بي  أطراف العالقة التيمينية على أساس نمووج  االلتودا  

بووالتبر  إلدار  عمليووار التوويمي ، ولووم يتطوورق البوواحثون لتيسوويد التوويمي  اإلسووالمي انطالقووا موو  

دراسوة بطريقوة تيور مباشور ، نموج  المشاركة، ووم  ام، كانر الدراسار السابقة متعلقة ب وذه ال

 : وم  أهم الدراسار

أسد التكافوت التعواوني فوي ضووء الشوريعة اإلسوالمية، منتود  التكافوت  (.2004حسان، ح )

وقود ركودر هووذه الدراسوة علووى بيوان أسود التوويمي  التكوافلي، ولووم  السوعودي الودولي األول، توود .

إلسوالمي؛ بوت اعتبوار التبور  األسواس تتطرق القتراح نمووج  المشواركة إلدار  عمليوار التويمي  ا
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األمثت للتيمي  اإلسالمي، في حي  تعمت هذه الدراسوة علوى اقتوراح نمووج  المشواركة نظاموا ماليوا 

 وفق يا إلدار  التيمي  اإلسالمي.

هووت التوويمي  اإلسووالمي المركووت توويمي  تعوواوني أ  تجوواري ، مجلووة  (.2009الساااعا،ي، ع )

وقود تمحوورر الدراسوة علوى تحديود  .2   22تةواد اإلسوالمي،   تامعة الملوم عبود العديود، االق

طبيعة التيمي  اإلسالمي دون تقديم أية نماج  مالية لكيفية طدار  التيمي  اإلسالمي، وهو موا سوتقو  

 هذه الدراسة به.

وتعود  سالمية األردنية.إل، شركة التيمي  ا1التيمي  التعاوني اإلسالمي، ط .(2000ملحم، أ )

اسة م  أهم الدراسار التي تبي  قواعد عمت التيمي  اإلسالمي؛ طال أن ا كسوابقات ا تنطلو  هذه الدر

م  فكر  االلتدا  بالتبر  دون تقديم أية أفكار بديلة، ودون توضيح لكيفية طدار  التيمي  اإلسوالمي 

 بشكت يكفت النجاح.

ي، وبيوان قواعود وفي المحةلة، عملر هذه الدراسوار علوى تيصويت أحكوا  التويمي  اإلسوالم

عمله انطالقوا مو  نمووج  التبور  مو  قبوت عموالء شوركة التويمي  اإلسوالمي، فوي حوي  تعموت هوذه 

الدراسوة علووى بيوان قواعوود عمووت شوركة التوويمي  اإلسووالمي انطالقوا موو  كووون العموالء شووركاء فووي 

م، محفظووة التوويمي  وليسوووا متبوورعي ، وتبووي  أطووراف النموووج ، وطبيعووة العالقووار الناشوو ة بيوون 

 وأسباب نجاح هذه الفكر  في حال تطبيق ا م  قبت شركار التيمي  اإلسالمية.

طن المتيمت في تفاصيت الةيف واألدوار المالية المقدمة مو  قبوت شوركار التويمي  اإلسوالمية 

"، يلح  تنوو  اإلشوكاليار العلميوة التوي ينطووي علي وا هوذا االلتزام بالتبرعوف  النموج  الحالي "

 نشطة التيمينية، والمتمثلة بـ :النو  م  األ

عد  التيكد م  مد  تواف  نموج  التيمي  المعمول به حاليا مع قواعد التشوريع ومقاصوده مو   .1

 ت ة، وبي  تايار المتعاملي  معه وتةورات م م  ت ة ألر .

 صعوبة تقييم منظومة العالقار التعاقدية بي  أطراف التيمي . .2

لمترتبووة علووى شووركة التوويمي  دون أن تكووون قووادر  علووى صووعوبة اقتووراح حلووول لاللتدامووار ا .3

 الوفاء ب ا نتيجة للخسار .

وفي المحةلة ؛ فهن طدار  شركار التيمي  وف  نموج  التبور  تتةوف بعود  انسوجا  تايوار 

التيمي  وتطبيقاته السوقية مع المنظومة التعاقدية المازتة بوي  التبور  والمعاوضوة؛ طج طن التويمي  

كت الذي تدار فيه العمليار التيمينية م  قبت شركة متخةةوة علوى أسواس الوكالوة التعاوني المر

بوويتر معلووو . قوود ال يكووون قووادرا علووى تلبيووة حاتووار المتعوواملي  معووه، والوصووول طلووى مسووتو  

 طموحات م.

وم  الجدير باألهمية التنبيه طلى كون هذه الدراسة تعمت على اقتراح نمووج  تديود لوم يسوب  

، ف ووي فكوور  مبتكوور ، ولوويد ل ووا تطبيوو  عملووي فووي واقووع عمووت شووركار التوويمي  طليووه أي باحوو 



 1461ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رائد أبو مؤنس

 2020( 8)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسالمية، والتي يعمت تالب ا وف  نموج  االلتدا  بوالتبر ، وتويتي هوذه الدراسوة القتوراح نمووج  

  تديد إلدار  التيمي  اإلسالمي وف  أسد تديد .

المي في إطار نموذج المشاركة أطراف النموذج وعمليات التشغيل للتأمين اإلس: المبحث الثاني

 المتزايدة

تيتي هذه الدراسة استكماالً لما بدأه الباح  في الحلقة األولى م  دراسة المشواركة المتدايود  

نموجتوواً إلدار  التوويمي  اإلسووالمي، ففووي الوقوور الووذي تركوودر الحلقووة األولووى موو  الدراسووة علووى 

يره، والمبووادئ التووي يقووو  علي ووا، عوورل مفوواهيم النموووج  وعناصووره، وهوودف التوويمي ، ومعوواي

ولةا ةووه، كووت جلووم فووي سووياق المشوواركة المتدايوود ؛ فووهن الباحوو  فووي الحلقووة الثانيووة سوويتناول 

أطووراف النموووج ، وعمليووار التشووليت التووي يوودار التوويمي  موو  لالل ووا، عووالو  علووى وسووا ت نجوواح 

 تطبي  النموج .

 أطراف نموذج المشاركة المتزايدة 

لتويمي  ية عمت هذا النموج  يجت اإلشار  طلى أن أطراف المتعاملي  مع افي سبيت توضيح لل

 :اإلسالمي يتمثلون باآلتي

 سالميةالفي شركة التأمين ا حملة حقوق الملكية "أصحاب األسهم"

تنشي شركار التيمي  اإلسالمية في اطار نموج  المشاركة المتدايد  المقتورح مو  لوالل عقود 

الشركاءيطل  علي م حملة حقوق الملكية يملكون أس ماً في الشركة  شركة أموال بي  مجموعة م 

ل ا قيمة مالية قابلة للتوري ، تستح  ربحا شا عا بنسبة موا تملكوه مو  مجموو  االسوتثمار، ويلحو  

ب ا لسار  بالمقودار جاتوه، وهوذه األسو م تمتواز بين وا قابلوة للتوداول، ويعتبور بوا ع السو م با عوا لكوت 

 م األرباح المحتجد  لموات ة مخاطر الخسار  حال التةفية الن ا ية.حقوقه بما في جل

والمسوواهمون فووي شووركار التوويمي  اإلسووالمي هووم مسووتثمرون يسووعون طلووى تحقيوو  الربحيووة 

االستثمارية، وينظرون طلى قطا  التويمي  باعتبواره فرصوة اسوتثمارية تتجموع فيوه مةوادر أمووال 

قليديوة، تتويح لشوركار التويمي  االسوتثمار فوي قطاعوار كبير  دون كلفة اقترال م  المةارف الت

 اقتةادية برؤوس أموال كبير  مما يعني طمكانية تحقي  أرباح عالية.

 إدارة الشركة

تعتبر طدار  شركة التيمي  اإلسالمي في اطار نمووج  المشواركة أتيورا لاصوا يسوتح  عا ود 

موو  الووربح تعالووة تحفيوودا لكفوواء  األتوور  ال نسووبة موو  الووربح، وطن توواز أن توضووع إلدار  نسووبة 

 اإلدار . 

وم  ت ة ألر ، تحسم مةروفار التشليت لشوركة التويمي  بكافوة أتوور موظفي وا بموا في وا 

أتوور اإلدار ، ونفقوار التشووليت، والعمووالر المدفوعووة مو  الحسواب االسووتثماري العوا  للمحفظووة 

 باعتبار أن الجميع شركاء في شركة أموال.
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ار  شوركة التويمي  ربوح مضواربة ألن الموال الوذي ييلوذه أعضواء مجلوود وال تعود مكافو ر طد

اإلدار  هو عبار  ع  راتت معي  و ليد تدءاً معيناً م  الربح، فكوانوا بمثابوة األتوراء فييلوذون 

 مقابت ت دهم في طدار  الشركة ال لكون م شركاء. ويحست الربح والخسار  بعد جلم.

 كة ،أمين إسالميةن الصادرة عن شرحملة وثائق التأمي

يقو  نموج  المشاركة المتدايود  فوي التويمي  اإلسوالمي علوى توصويف العالقوة التعاقديوة بوي  

حملة الواا   وحملة حقوق الملكية على قاعود  المشواركة فوي شوركة أمووال، يتحموت المتشواركون 

بوار طدار  في ا تميعا الربح والخسوار  لةوافي االسوتثمارار علوى أسواس ملكيوة رأس الموال، واعت

نسوبة  لوددار الشركة أتيرا لاصا يستح  عا د األتر  ال نسوبة مو  الوربح، وطن تواز أن توضوع 

 م  الربح تعالة تحفيدا لكفاء  اإلدار .

مشاركة، يتقد  المستيمنون طلى شركة التيمي  اإلسوالمي رتبوة مون م فوي لوفي اطار نموج  ا

د القطاعوار االقتةوادية، وجلوم مقابوت دفوع الحةول على لدمار شركة التيمي  اإلسالمي في أح

أقساط تيمينية. وفي الوقر الذي يوتم توصويف العالقوة بوي  المسوتيمني  وشوركة التويمي  اإلسوالمية 

المتدايود   بين ا عالقة تبر  في أتلبيوة شوركار التويمي  اإلسوالمية؛ فوهن الباحو  يقتورح المشواركة

الواوا   وشوركة التويمي  اإلسوالمية، بحيو  تمثوت  نموجتا بديال للتبور  لتيصويت العالقوة بوي  حملوة

واا   التيمي  المدفوعة م  قبت المستيمني  )العمالء( حةةا مالية في رأسومال محفظوة الشوركة 

االستثمارية والتي تنشوي بوي  محفظوة أمووال حملوة حقووق الملكيوة )األسو م(،ومحفظة أمووال حملوة 

تةووف بقابليووة التدايوود تبعووا لتدايوود واووا   التوويمي  واووا   التوويمي  )المسووتيمني (، وهووذه المشوواركة ت

 المشترا  بشكت متوالي عبر السنوار.

( تالبا مستقر، فهن حةوة حملوة الواوا   يكون فيه رأسمال الشركة )األس م ففي الوقر الذي

تدداد بارتفا  عدد العمالء المتعاملي  موع الشوركة لاصوة عنود نجاح وا فوي تحقيو  أهوداف ا، ومو  

دياد  عدد األقساط المسدد  على قاعد  أن هذه األقساط حةص مشاركة في محفظة ت ة ألر  ب

شركة التيمي  العامة، وليسر تبرعا م  دافعي األقساط، وال أامان لخدمار التيمي  كما الحال فوي 

 التيمي  التقليدي.

موة مليون دينار( أس م، ف ذه شوركة أمووال دا سر شركة تيمي  طسالمية برأسمال )تيس :مثال

بي  حملة حقوق الملكية، ودفع العمالء المستيمنون )مليون دينار( أقساط تيمي ، وبموتوت نمووج  

المشوواركة تتكووون محفظووة شووركة أموووال ممقتووة بيوون م وبووي  المحفظووة األولووى. وفووي السوونة الماليووة 

ى األسو م باقيوة علو طنالتالية؛ فهن محفظة حملوة حقووق الملكيوة لو  تودداد مو  حيو  المبودأ، حيو  

حال ا، فيما ستدداد محفظة حملوة الواوا   بودلول عموالء تودد، وبودفع أقسواط تديود  مو  العموالء 

السووابقي  بحيوو  توودداد حةووة العميووت فووي المحفظووة العامووة للشووركة علمووا أن حةووة حملووة الواووا   

تخضع لحساب المودفوعار المسوتحقة بموتوت لودمار التويمي  كموا سوييتي قريبوا. فلوو فرضونا أن 

 ما وةمحفظوة شوركة التويمي  العاموة تةوبح  دينار فهن حةته في ما ةدفع قسو تيميني  السيد عمر

فوهن  اً دينار، وعلى فرل أنه استفاد في هذه السنة المالية مو  لودمار تيمينيوة بمقودار سوتي  دينوار

دينوار فيةوبح  ما وة، فهجا تدد في السونة التاليوة دفوع القسوو اً صافي مشاركته ستكون أربعي  دينار
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دينار، ولو فرضنا أنه لم يحةت على أية لودمار فوي السونة األولوى؛ فوهن  140  مشاركته مجمو

دينار دون اتفوال طضوافة عوا ود حةوته مو  االسوتثمارار  200حةته في المحفظة العامة ستبلف 

التي تنفذها طدار  شركة التيمي  لموتودار الشركة، وهكذا ستدداد مشاركته بمرور السني ، وم  

 ذه المشاركة بالمتدايد .هنا تسمى ه

وبمقتضووى شووركة األموووال التووي تنشووي بووي  المحفظتووي  )حملووة حقوووق الملكيووة وحملووة واووا   

التيمي (؛ فهنه يتم تقييد تكاليف الخدمار التيمينية ومبالف التعويضار النقديوة المدفوعوة للمسوتفيدي  

ح فووي العقوود بجووواز علووى حسوواب االسووتثماري الخوواص بحملووة الواووا   وفوو  قاعوود  اإلجن الةووري

استرداد أحود الشوركاء تودًء مو  رأسوماله فوي شوركة األمووال، علوى أن تخةوم مو  صوافي نسوبة 

 مشاركته في الشركة.

فعلووى فوورل اتتمووا  مليوووني دينووار موو  كووت محفظووة؛ فووهن طدار  الشووركة تقووو  باسووتثمار 

تخةوم مو  حسواب األموال، ودفوع المطلوبوار بموا في وا أاموان لودمار التويمي  للمسوتفيدي  بحيو  

حةووص حملووة الواووا   وعوا وود اسووتثمار أموووال م. وال تحسووم هووذه الموودفوعار موو  حسوواب حملووة 

حقوق الملكية المساهمي  ألن م مستثمرون وليسوا متبورعي  فوي شوركة التويمي  اإلسوالمية، وهوذه 

ة أهميو: المدفوعار مقابوت لودمار تيمينيوة لةوالح حملوة الواوا  . وقود نةور هي وة المعوايير علوى

تحديد العالقوة بوي  حملوة الواوا   وأصوحاب حقووق الملكيوة وموا يترتوت علوى الفةوت الكاموت بوي  

موتودار والتدامار ونتا م عمليار كت م  حملة الواا   وأصحاب حقوق الملكيوة وجلوم لتعيوي  

الحقوق ومستحقي ا واعطاء كت جي ح  حقه. وأهمية تحديد وتوزيع الفا ض التويميني علوى حملوة 

)هي وة المحاسوبة    وجلم تحقيقا للعدالة بي  األطراف المرتبطة مع شركة التويمي  اإلسوالميةالواا 

 .(13، رقم 2004والمراتعة، 

: وفي المحةلة؛ فهن المحفظة المالية للشركة محفظة واحد  تقو  علوى أسواس تقوديم كوت مو 

 : دي حملة حقوق الملكية، وحملة الواا   لرأس المال على أساس شركة أموال ببع

 ملة حقوق الملكيةوهم ح: الشركاء الدا مون: البعد األول. 

 ركاء الممقتون، وهم حملة الواا  الش: البعد الثاني. 

باتفواق الفق وواء،  -فوي الجملووة –وهوذا الوتوه موو  وتووه المشواركة بووي  عواموت االنتووا  توا د 

 ااني  او لوم يتعوددوا.إلتماع م على تواز شركة األموال، وسواء في جلم تعدد أطراف ا أكثر م  

 .(8/262؛ اب  حد : 3/581؛ الب وتي: 3/222؛ الشربيني: 5/4 ؛ الدسوقي:6/56 )الكاساني:

حملوة حقووق : ولذا تعد أصول واسوتثمارار الشوركة ملوم لمجموو  المسواهمي  فوي المحفظوة

 ملكية وواا  ، تنضض حكميا كت سنة للايار تحديد المراكد المالية لجميع المساهمي .

 "بووي  المتشووواركي  فوووي األصوووت والوووربح "عقووود هووذا موووا عبووور عنوووه الفق وواء بوووين الشوووركة:و

تقوو  علوى "طجن كوت واحود مو  المتشواركي  لةواحبه فوي أن يتةورف فوي  .(4/299)الحةكفي، 

ويكوون جلوم بوـ "اتتموا   .(5/117 )الحطواب، ماله أو ببدنه له، ولةاحبه مع تةرف ما أنفس ما"
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، وبحي  يترتت على جلم ابوور الحو  الانوي  (496؛ الب وتي، 5/407)المرداوي،  في تةرف"

 .(2/316؛ 2/211)الشربيني،  فيكثر على ت ة الشيو 

وفي هذا السياق؛ فهن نموج  المشاركة يفترل أن المحفظة المالية لشركة التيمي  تمثت 

دامار شركة أموال يقسم رأس مال ا طلى حةص مالية متساوية، كت مساهم في ا مسمول ع  الت

 الشركة بقدر حةةه في ا. وهي مشاركة تقو  على االعتبار المالي، ال االعتبار الشخةي

 .(13ص ،1970؛ عيد، 163، ص2001؛ كراتة وللرون، 232، ص1999)سامي، 

وعليوه فهنوه فوي حوال الخسوار  الناشو ة عو  عمليوار اسوتثمار أمووال المشواركة، تووز  علوى 

ملوة واوا  ، وحقووق ملكيوة بنسوبة كوت مون م فوي المحفظوة تميع المساهمي  فوي محفظوة الشوركة ح

االستثمارية. في حي  يتحمت حملة الواا   الخسار  الناتجة ع  تقديم لدمار التيمي  على حسواب 

 حةت م في المشاركة.

وفووي حووال التةووفية الن ا يووة يووتم التنضوويض الحقيقووي لجميووع اسووتثمارار الشووركة واسووتيفاء 

 لةم المطلوبار ربحا كت بمقدار نسبته م  ملكية المحفظة.حقوق ا، ويوز  الفا ض بعد 

وفي حال الخسار ؛ فهن تميع االلتدامار للمسوتفيدي  مو  الشوركة مو  لوار  حملوة الواوا   

 كالمتضرري  مثال يتم الوفاء بحقوق م ابتداءا وال يتم االنتقال طلى المساهمي  طال بتةفية حقوق م.

من م م  تحول طلى حملة حقوق ملكية، أ  مو  لوم يتحوول في حي  يعامت حملة الواا   سواء 

 باعتبارهم تميعا شركاء مع حملة حقوق الملكية في شركة أموال.

 مزودي خدمات المنافع

ال يعد م  م مة أو وظيفة شركة التيمي  اإلسالمية القيا  بهنتا  المنافع المطلوبة للعمالء فوي 

ار  العملية التيمينية، وهو ما يتطلت من وا فوي ططوار مختلف القطاعار؛ بت تتمثت م مة الشركة بهد

نموووج  المشوواركة العمووت علووى توتيووه الجوودء األكبوور موو  رأسوومال الشووركة، وحةوويلة األقسوواط 

لالستثمار مع مدودي الخدمار في مختلف القطاعار بحي  تدلت شركة التيمي  في شراكة دا مة 

ا، وتكفوت تشوليت كوفء السوتثمارات ا، وكلموا أو ممقتة مع م تخول الشركة تلبية احتياتار عمال  و

 اً توسعر قاعد  شراكار شركة التيمي  اإلسالمية وتنوعر مع مدودي الخدمار، كان جلوم ممشور

 نجاح الشركة في م مت ا. ل

 المستفيدون

فوي ططوار نمووج  المشواركة المتدايود  فوهن حملوة الواوا  ، وهوم المومم  ل وم، يقوموون بودور 

دما  شخةوية المومم  والمومم  لوه فوي شوركة التويمي ؛ جلوم أنوه فوي عقود الممم  بحي  يتحق  ان

التيمي  التعاوني نجد أن شخةية الممما   والممم  له مندمجة في شركة التويمي ؛ فكوت عضوو مو  

أعضاء هي ة المشتركي  يجمع بي  صفتي الممم  والممم  له فوي لن واحود؛ ف وم يمثلوون المومم  

ي ، وهم في الوقر نفسه ممم  ل وم باعتبوارهم حملوة واوا   التويمي ؛ باعتبارهم مالكي أموال التيم

وهووو مووا يتوويح دا ًمووا فرصووة طصوودار واووا   تكفووت تلبيووة احتياتووار المشووتركي . وموو  اووم؛ فووهن عقوود 
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التيمي  التعاوني يجمع بي  مةالح أطراف م  طبيعة واحد  وليد كما هو الحال في عقد التويمي  

تباينوة؛ فمةولحة المومم  فوي عقود التويمي  التجواري تيور مةولحة التجاري؛ طج مةوالح أطرافوه م

الممم  له. ويعتبر وتود التبادل في المنافع والتضحيار فيما بي  أعضاء تمعيوة التويمي  التبوادلي 

 م  أبرز لةا ص التيمي  التعاوني.

 التعواون والتكافوت بوي  المتشواركي  فوي طيجواد: ولما كوان موضوو  شوركة التويمي  اإلسوالمية

منافع معتبر  ل م، وتحمت أعباء ألطار قد تحوت ببعضو م وصووالً لتحقيو  الربحيوة االقتةوادية ال 

التجارية ل م؛ فهن مجمو  المتشاركي  ييجنون طجنا صريحاً بتوتيه عوا د رؤوس أموال م أو حتوى 

دار  تدءاً من ا للقيا  بم مة الشركة، ويعود جلوم مو  ال بوة المشوروطة؛ أي أن الشوركاء يويجنون إل

الشركة الوكيلة عن م بين ت ت م  حةة م في الشركة لبعض الشركاء بشروط معينة، وما عودا 

 جلم تبقى ملكية كت شريم لرأسماله وعوا ده ملكية حقيقية. 

يقو  استحقاق المستفيدي  العا ود التويميني مو  شوركة التويمي  سوواء أانواء دفع وم لمقسواط، أ  

مي  ـ السويما فوي بورامم التويمي  العا ليوة ـ علوى كوون م أصوبحوا بعد توقف م ع  شراء واوا   التوي

شركاء في أصول استثمارار الشركة لاصة حال اكتتاب م بيسو م ل وا قيموة ماليوة مو  لةا ةو ا 

أن وا قابلوة للتوريو . ومو  اوم؛ فوهن م يحةولون علوى لودمار التويمي  مو  عوا ود اسوتثمارهم الوذي 

 يمتلكونه.

الراتعة لحملة الواا   ليسر لكون م دفعوا ام  الخدمة التيمينيوة،  وبعبار  ألر  فهن الفوا د

وال لكون م تبرعوا ابتداءا بالقسو لةالح مجمو  حملة الواوا   وقود اسوتحقوا جلوم باعتبوارهم مو  

المتبر  ل م؛ وطنما استحقوا الفوا د بالنظر طلى أن أقساط م تدء م  رأسمال مشاركة تم استثماره 

 ، وقد استفادوا لدمار تيمينية انطالقا م  حةت م في المشاركة.وحق  عوا د مالية

 أصناف المطالبين لشركة التأمين اإلسالمية باستحقاقا،هم 

 : يتنو  المطالبون لشركة التيمي  بحقوق م طلى أصناف

 المستفيدون: الصنف األول

 :ويمك  تقسيم م على النحو التالي

حوادث السير، أو الحري  الناتجة ع  أعموال المتضررون م  قبت المستيمني ، كمتضرري  .1

 المستيمني .

 : حملة الواا   أنفس م .2

 كالتجار المممني  على بضا ع م ومةانع م ومخازن م...  .أ

  م. األطباء ضد ألطا .ب

 كالسيارار، والمنازل، والمجوهرار... : المالك على أمالك م . 
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 الممم  على الحيا  في صيلة استحقاق راتت ش ري. .د

 المعالجار الطبية. الممم  على .ه

 وهم على النحو التالي:: المستفيدون الُمشتَرطون بوايقة التيمي  .3

الدوتووة واألبنوواء واألقووارب بحسووت وايقووة التوويمي ؛ وجلووم حووال الوفووا  فووي التوويمي  علووى  .أ

الحيا ، أو استحقاق الوراوة للتويمي  بووراات م للمتووفى وموا تركوه مو  واوا   تويمي  علوى 

 ممتلكاته.

 في التيمي  الةحي والتعليمي.الممم  ل م  .ب

لون: الصنف الثاني  الُمشغ ِّ

 :ف عمليار التشليت في الشركة، وهموهم الذي  تنشي ل م حقوق ناتجة ع  تكالي

 أتور الموظفي   .1

 عموالر الوكالء المسوقي   .2

 نفقار التشليت كيتر  المباني  .3

 أتور ومكاف ر اإلدار   .4

 ةة األسهم في الشركوهم حمل: حملة حقوق الملكية: الصنف الثالث

 نوعية االستحقاق عند المطالبة 

طن األصناف التي يترتت ل ا حقوق عند شوركار التويمي  يمكو  تقسويم طبيعوة اسوتحقاق ا مو  

 : حي  فورية وتكرارية المطالبة طلى

، وهم األصناف الوذي  ابور ل وم حقووق عنود شوركة التويمي  المطالبات الفورية: الفئة األولى

ذه المطالبووة تتةووف بكون ووا مطالبووة محوودد  بموور  واحوود ، كمطالبووار المتضوورري  اإلسووالمية، وهوو

سواء مم  وقع علي م الضورر مو  حملوة الواوا  ، أ  مو  الوذي  تسوبت ل وم حملوة الواوا   بضورر 

 كحوادث السير.

؛ وهي التي يستح  أصوحاب ا حقووق بشوكت متكورر، وهوذا المطالبات المتكررة: الفئة الثانية

 : البار يقسم بدوره طلى قسمي النو  م  المط

مطالبوار متكوورر  بوودأ أصووحاب ا باسووتحقاق ا وتسوتمر بحكووم طبيعووة الخدمووة التيمينيووة المتعاقوود  .1

علي ا سابقا، كالرواتت الشو رية فوي تويمي  الحيوا  سوواء للمسوتيم  نفسوه، أو مو  يحودده مو  

تشوووليت كووويتور المسوووتفيدي  كالدوتوووة واألبنووواء، والمشوووللي  كووويتور المووووظفي ، ونفقوووار ال

 المباني.
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مطالبار متكرر  لم يبدأ تاريخ استحقاق ا بعد، كالرواتت والتيمي  الةحي، والتعليموي الوذي  .2

 يبدأ تنفيذ االلتدا  فيه.

 عمليات التشغيل "المكا،ب الخمسة في إطار نموذج المشاركة المتزايدة"

عمليار التشليت في في سبيت طدار  فعالة للتيمي  في ططار نموج  المشاركة يجت تقسيم 

 شركة التيمي  طلى عمليار المكاتت الخمسة في التيمي  اإلسالمي 

 لدمة العمالء )عقود مشاركة متدايد (واالستقبال : المكتت األول 

 طدار  العمليار )عقود معاوضة(: المكتت الثاني 

  عقود مشاركار(طدار  المحاسبة الداللية ): المكتت الثال 

 التخار  والتةفية )عقود معاوضار( طدار : المكتت الرابع 

 طدار  التدقي  والرقابة : المكتت الخامد 

 خدمة العمالء )عقود مشاركة متزايدة(واالستقبال : المكتب األول

تقووديم وتسوووي  مسوومولية يمثووت المكتووت األول المكتووت الووذي يسووتقبت الجم ووور، وتقووع عليووه 

بتكوار لودمار تيمينيوة تديود  وتنميط وا فوي لدمار التيمي  والعموت علوى تلبيوة حاتوار العموالء با

منتجووار تحقوو  األتوورال الماليووة مووع السووالمة الشوورعية، وبمووا يعوودز لوودمار شووركة التوويمي  

 .(1ص، السب اني) اإلسالمية

وموو  اووم؛ فعمليووار المكتووت األول عبووار  عوو  مجموعووة األنشووطة التووي تتضووم  عمليووار 

 اليووووة مبتكوووور ، والةووووياتة لحلووووول طبداعيووووة التةووووميم، والتطوووووير، والتنفيووووذ، ألدوار ولليووووار م

. كت (3، ص(2008) البقمي؛ 91ص  ،2005رضوان، ؛ 5، ص2000)سويلم،  لمشاكت التيمي 

 ، واعتبوارار الكفوواء  االقتةووادية(1الوورحم ، ص فووتح) جلوم فووي ططوار موت ووار الشوور  الحنيوف

علومووار واووور  . مسووتفيدي  ممووا سوواهم بووه التطووور المووذهت فووي تقنيووة الم(1الوورحم ، ص فووتح)

االتةاالر وانخفال تكلفة االتةاالر وتبادل المعلومار في التحول م  اقتةاديار تعتمود علوى 

  " طلووى اقتةوواديار تعتموود كثافووة المعرفووةintensive labor Economicsكثافووة العمووت "

"Intensive knowledge Economics " ،(76، ص2005)رضوان. 

مناسووت لتنفيووذ االبتكووار المووالي فووي صووناعة التوويمي  ونموووج  المشوواركة المتدايوود  نموووج  

رأس المال والعموت، : اإلسالمي، لكونه نموج  مةوغ في صور  نظا  تتفاعت فيه عوامت اإلنتا 

وبعبار  ألر ، مجموعة م  األفكار والمبادئ تستخدمه شركار التيمي  اإلسوالمية إليجواد حلوول 

ي  تةبح العملية أكثر كفواء  وأكثور طنتاتيوة. وهوذه أفضت لمشاكت مالية معينة تواته عمال  ا. بح

العمليووة تووتم موو  لووالل صوويف المشوواركة وفوو  الضوووابو الشوورعية، وبووذلم يةووبح التوويمي  أكثوور 

 ً يحق  الفوا د والمنافع المالية ألطراف العمليوة فوي شوركة دون طتفال ضرور  أن  .مةداقية أيضا

 . (8ص ،2007قندوز، وأحمد، ) التيمي  اإلسالمية
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 : وهذا ال دف يتحق  م  لالل االتراءار التالية

  دراسة مستمرة الحتياجات العمالء

فوهن التطوووير المعرفوي واالبتكووار يعتبووران القوو  المحركووة ألي ممسسووة باتجواه رفووع كفاءت ووا 

االقتةادية؛ فيهم لطوار النجاح في تطوير منتجار مالية ناتحة يتمثت في وتود الف م الةوحيح 

عمالء كعامت ر يسي وكذلم التعواون موع الممسسوار الماليوة اإلسوالمية األلور  فوي الحتياتار ال

سبيت تيسيد أرضية مشتركة لبحوث التطوير، تسوتند علوى المةوادر البحثيوة اللنيوة المتمثلوة فوي 

فقه المعامالر المالية اإلسالمية والتي يمك  استخدام ا في ت ود طعاد  هيكلوة وتطووير المنتجوار 

 .(6ص ،2008يوسف، ) ديد  على مستو  كت ممسسة على حد المالية الج

وفي هذا السياق، ينبلي على المكتت األول النظر طلى العميت باعتباره مركد دا ر  االهتموا  

الذي ألتت تلبية حاتاته ورتباتوه أنشوير شوركار التويمي  التكافليوة وفو  نمووج  تشوارك الجميوع، 

ن ورتباته فوي مختلوف مراحوت عموره، وفوي كافوة ميوادي  ولذا يقو  المكتت بتحليت حاتار اإلنسا

الحيا  مسوتعيني  بوذلم بالدراسوار االتتماعيوة والنفسوية للوقووف علوى هوذه الحاتوار والرتبوار، 

والمبووادر  طلووى تةووميم منتجووار تيمينيووة تلبي ووا دون انتظووار أن تتحووول هووذه الحاتووار طلووى مشووكلة 

 للمبادر  لحل ا.

: يمي  اإلسالمي التشاركي للية فعالة لتلطية حاتار في قطاعواروعلى سبيت المثال، فهن الت

التعليم، والةحة، والضمان االتتماعي، وتيسير الدوا ، وتيسير الحم، بت ويمك  اسوتخدامه فوي 

 مجاالر الرفاهية كالرحالر السياحية وفوي الن ود الوذي كوان يفعلوه الرفقواء فوي السوفر شواهد لوذلم

مبللا معالوما م  المال أو الداد لينف  منه على مجموو  احد من م حي  كان المسافرون يقد  كت و

عووالو  علووى تلطيووة  ،يقووو  علووى فكوور  التشووارك ال التبوور ، المسووافري  فووي مظ وور تكووافلي واضووح

 التيمي  لمضرار والمخاطر في قطاعار الحوادث والتجار  طلى تير جلم. 

التجاريوة واألسوواق والحكوموار؛ دراسة السلوك الفعلي لمفوراد والجماعوار والمشوروعار 

 وجلم دون افترال السعي لتحقي  أقةى ربح أو منفعة.  –كما هو في الواقع 

وهي الم مة التي قد يحتا  االقتةاد اإلسالمي طلى القيا  ب ا بشكت أكبر بكثير م  تلوم التوي 

ة بسوبت افتراضوه يطلع ب ا االقتةاد التقليدي. ولكنه لوم يكو  قوادراً علوى القيوا  بوه بةوور  معقولو

" يقو  على رعاية المةالح الذاتية، لوذا فوهن أولوى م وا  في نموج  االلتدا  بالتبر سلوكا واحدا "

القتةاد اإلسالمي هي دراسة السلوك البشري كما هو عليه في واقع األمر، وأن ال يحةور نفسوه 

إلضوافة طلوى في دراسة مظ ر واحد م  مظواهر هوذا السولوك مو  لوالل افتورال تيور واقعوي. با

 جلم، فقد يمدي أو ال يمدي السلوك الفعلي طلى تحقي  ال دف المنشود.

وأية سلوكار تتوصت ل ا الدراسار البحثية، ل  تكون متعارضة مع نموج  المشواركة الوذي 

ال ينفووي سووعى العميووت لتحقيوو  أفضووت ولوويد أقةووى منفعووة موو  الخدمووة التيمينيووة؛ طج لوويد موو  

ة أن سولوك العميوت قوا م علوى التبور ، بوت علوى التكافوت مو  لوالل المفترل في نمووج  المشوارك

التشارك والمشتمت على الحةول على عول مناست حال تحقو  سوبت التويمي ، وفوي ظوت كوون 
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التوويمي  تكووافلي فووهن العميووت يسووعى ألفضووت منفعووة ال أقةووى منفعووة؛ طج ال وودف تحقيوو  الربحيووة 

 االقتةادية ال التجارية.

لتوودا  بووالتبر  يفتوورل سوولوك العميووت علووى أسوواس المسووامحة، وفووي فووي حووي  أن نموووج  اال

المقابت، يفترل نموج  البيو  فوي التويمي  التقليودي سولوك العميوت نحوو أقةوى منفعوة مو  لوالل 

المعاوضة، وفي كال النموجتي  عود  طدراك حقيقوي لسولوك العميوت وتايوة تعاملوه موع التويمي  فوي 

 ططار القيم اإلسالمية. 

 ك المطلوب لتحقيق الهدف المنشودحديد نوع السلو،

طن السلوك المست دف طيجواده عنود العموالء المتعواملي  موع شوركة التويمي  اإلسوالمي هوو فوي 

المشاركة التكافلية. ف ي السلوك األمثت لتحقي  هدف التيمي  اإلسالمي المتمثوت : النموج  المقترح

حي  طن القيم األلالقية بطبيعت ا تميوت نحوو تحقيو  ال ودف طيجاد المنافع المعتبر  أو زيادت ا، و: بـ

المنشود، فهنه ينبلي القيا  بتحليت علمي لبيان أار القيم اإلسوالمية، والممسسوار الماليوة اإلسوالمية 

 العاملة في السوق، على تحقي  ال دف المنشود. 

اشووتقاق أهووداف  والمشوواركة باعتبارهووا قيمووة ألالقيووة تشووريعية اقتةووادية كبوور ؛ فهنووه يمكوو 

، وبشووكت يلبووي كافووة اً ومبووادئ ومعووايير تسوواهم فووي االرتقوواء باالقتةوواد اإلسووالمي مجتمعووا وأفووراد

حاتات م ورتبات م حتى لو لم يدرك البعض من م المحتو  الفكري والقيموي لنمووج  التشوارك؛ طج 

علوى فورل  المةالح المترتبة علوى تطبيو  النمووج  جاتيوة ال تتوقوف علوى قةود العميوت ل وا؛ بوت

كانر مقاصود العميوت ربحيوة محضوة؛ فوهن النمووج  بمنظوموة قيموه ومباد وه ومعواييره قوادر علوى 

استيعاب ا وتوتي  ا نحو المةلحة الكلية في ططار تكافت المتشواركي . وفوي هوذا السوياق يقوع علوى 

ع عقوود عات  موظفي المكتت األول م مة توعية العمالء بمنظومة قيم النموج  وأهدافوه عنود توقيو

 التيمي .

اقتراح مجموعة م  اإلتراءار التي تساعد على تقريت سلوك تميوع األطوراف فوي السووق 

 م  السلوك المثالي قدر اإلمكان. –الذي  يمارون في تخةيص وتوزيع الموارد 

التكافوت مو  لوالل المشواركة المتدايود ، حيو  طن أحود األهوداف : وهو فوي النمووج  المقتورح

المعرفووة هووو أن تسوواعدنا علووى تحسووي  أحوووال البشوورية. وفووي ظووت طن شووركة ألساسووية الكتسوواب 

التيمي  اإلسالمي تقو  بم مة طدار  عملية التيمي  على أساس نموج  المشاركة، وليد المعاوضوة 

التجارية المحضوة، أو االلتودا  بوالتبر ؛ فوهن قواعود طدار  محفظوة األصوول الماليوة بوي  الشوركاء 

مدودي الخدمار : اإلدار  بي  اللرماء، فشركة التيمي  تعمت مع شركا  اتختلف قطعا ع  قواعد 

م  ت ة، والعمالء حملة الواا   مو  ت وة ألور ، علوى تحقيو  الووفر االقتةوادي، ولويد الوربح 

التجوواري؛ ولووذا فمثووت هووذا السوولوك يجعووت أطووراف العمليووة التيمينيووة يقتربووون موو  السوولوك المثووالي 

 لكون م شركاء ال ترماء. 
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 التحليل الذي يقوم على أساس السلوك اإليثاري

ال ينبلي أن يكون هناك تحرُّ  م  استخدا  مثت هذا التحليت طج التيمي  اإلسالمي يستمد قيمه 

الكبوور  موو  قوويم التشووريع اإلسووالمي والسوولوك اإليثوواري سوولوك مقةووود لمووا فيووه موو  أبعوواد رقووي 

لقيوا  بوذلم بةووور  أكثور فعاليوة طجا أفواد موو  حضواري. وقود يكوون التحليوت اإليثوواري قوادراً علوى ا

. جلووم أن نموووج  المشوواركة نموووج  (23، ص2000شووابرا، ) المعرفووة النافعووة أينمووا كانوور متاحووة

مقترح إلدار  تيمي  تحر مظلة التشريع اإلسالمي بقيمه ومباد ه، والتعاون والتكافوت قويم ألالقيوة 

   طيمانا وقناعة، ال مجرد انتساب.تشريعية تعدز سلوك اإليثار لد  المنتمي لدسال

 إدارة العمليات )عقود معاوضة(: المكتب الثاني

وهو المكتت الرديف لمكتت استقبال الجم ور ويقو  بم وا  طدار  اإل تموان والسويولة وتحليوت 

مخاطر العمليار والمشاركار وي دف طلى تخفيض التكاليف واالتوراءار؛ وجلوم باالعتمواد علوى 

"، وصوووال طلووى طدار  إلسووالمية، وموودود الخدمووة المنفعيووةبووي  "شووركة التوويمي  ا نموووج  المشوواركة

 فعالة للمخاطر.

طن طحوود  طشووكاليار طدار  التوويمي  اإلسووالمية تتمثووت بمسووتويار المخوواطر  المقلقووة السوويما 

مخوواطر طدار  السوويولة، والمخوواطر القانونيووة، عووالو  علووى بقيووة أنوووا  المخوواطر، وهووو مووا تعووت 

 يمي  اإلسالمية تتردد في الدلول ل ذا القطا  م  لالل صيف التيمي  المعتاد  لدي ا.صناعة الت

ونموج  المشواركة يعموت علوى طدار  األصوول التوي سواهم فوي طيجادهوا تشوارك حملوة حقووق 

السويولة، وال يكلوة، وحساسوية : الملكية وحملة الواا   على أساس شركة أمووال؛ طدار  تقوو  علوى

 . (94، ص2005)رضوان،  الستحقاقار، ومخاطر التوقف ع  الدفعأسعار العا د، وا

ويتحقوو  جلووم موو  لووالل فوو  صووياتة الموودلالر الماليووة لتلبيووة حاتيووار وميووول مسووتخدمي 

األموال فيما يخوص المجازفوة وفتور  االسوتحقاق والعا ود بوالتركيد علوى طدار  السويولة، والوديون، 

 م الظوووروف المحيطوووة بالمشووورو  وووالعموووالء تالواال تموووان، وطعوووداد صووويف تيمينيوووة الحتياتوووار 

 . (11، ص2007؛ قندوز، 3ص البقمي،؛ 91، ص2005)رضوان، 

وهووذا يتطلووت العمووت علووى بنوواء القوودرار الذاتيووة والمتمثلووة فووي اإلطووار التنظيمووي المناسووت 

والموودعو  بقوودرار بحثيووة عاليووة المسووتو  وحدمووة موو  االتووراءار الموحوود  واألدلووة التنفيذيووة 

 ،2008)يوسوف،  ية بما فوي جلوم اسوتخدا  أفضوت المعوايير الدوليوة فوي االدار  والتسووي النموجت

 .(6ص

يقوو  مكتوت العمليوار علوى اسوتعمال طسوتراتيجيار طدار  المخواطر مو  أتوت الوتحكم فوي كووت 

أشكال المخاطر التي يمك  أن تواته شركة التيمي  اإلسالمية لالل تطبيقه لنموج  المشواركة؛ طج 

اءا على تةوميم النمووج  بشوكت يحقو  متطلبوار طدار  المخواطر ويجعل وا فوي مسوتويار تعمت ابتد

مقبولة لد  القيا  بالتيمي  اإلسالمي، وجلوم اعتموادا علوى فكور  التشوارك فوي طدار  طنتوا  وتوزيوع 

 الخدمار م  لالل المنافع التملكية القا مة على فكر  الوساطة.
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ك بينواع وا المختلفوة الدا موة والممقتوة موع مختلوف يقو  مكتت العمليوار بوهتراء عقوود تشوار

تامعار، ومدارس، ومشافي، وصويدليار ومختبورار، وشوركار : ممسسار تقديم لدمار المنافع

نقت... بحي  تكون شركة التيمي  قادر  على توتيه عمال  ا الراتبي  في الحةوول علوى لودمار 

والمتمثوت فوي تملوم شوركة التويمي  : زيتيمينية طلى هوذه الممسسوار وفو  أسولوب التشوارك المتووا

حةص مشاركة في ممسسار، ووشركار في مختلف قطاعار االقتةاد التوي يمكو  للمسوتفيدي  

مطالبة شوركة التويمي  اإلسوالمية بتووفير الخودمار ل وم فوي هوذه القطاعوار، المشوافي، والمودارس 

لووى تحويووت عمال  ووا والجامعووار، وممسسووار طصووالح السوويارار.... وهووو ي يوود للشووركة القوودر  ع

)حملة الواا   المشاركي  في محفظة الشركة المالية( على شوركا  ا االسوتثماريي ، وبشوكت يكفوت 

تلبيووة حاتووار العمووالء ورتبووات م، وموو  ت ووة ألوور ، تشووليت كفووم لممسسووار اقتةووادية لشووركة 

 التيمي  اإلسالمي استثمارار في ا.

مي أسو ما فوي مستشوفى، وتامعوة، أو تعقود فعلى سبيت المثوال، تمتلوم شوركة التويمي  اإلسوال

شووراكة مووع هووذه الممسسووار علووى أسوواس شووركة المضوواربة تقوود  في ووا الممسسووة العمووت، وشووركة 

التوويمي  رأس المووال لووالل موود  معينووة، وفووي كووال الحووالتي  يتضووم  االتفوواق مووع هووذه الممسسووار 

عمال  ووا ل ووذه حةووول الشووركة علووى أسووعار لوودمات ا مخفضووة، وتقووو  شووركة التوويمي  بتوتيووه 

 الممسسار وتلطي تكاليف حاتات م التي حةلوا علي ا م  مدود الخدمة م  مجموو  اشوتراكات م

)أقساط التيمي ( وعوا د استثمارها.دون طتفال أن في ن اية السنة المالية ستتقاضى شركة التويمي  

ظر طلوى طبيعوة ناإلسالمي أرباحا م  شريك ا )المشفى، المدرسة، محت طصوالح السويارار...( بوال

(، وتفعوت شوركة الممقتوة بين موا )مضواربة شركة أمووال متمثلوة بتملوم أسو م( أوالشراكة الدا مة )

 التيمي  اإلسالمية األمر جاته في كافة القطاعار االقتةادية. 

 إدارة المحاسبة الداخلية )عقود مشاركات(: المكتب الثالث

ينية تديد  تحق  تخفويض التكواليف اإلترا يوة يوفر نموج  المشاركة طمكانية ابتكار لليار تيم

، 2005)رضوان،  ألعمال قا مة، كعمليار التبادل التجاري مثت التبادل م  لالل الشبكة العالمية

، وتخفيض تكلفوة المعوامالر وتكلفوة الوكالوة مموا (11، ص2007؛ قندوز، 3البقمي، ص؛ 91ص

ت أَن يمدي طلى تقديم لدمةً محسنةً تمدي طلى يحس  السيولة؛ فل كي يُكون اإلبدا  المالي ناتحا يج  

، 2007)قنوودوز،  سوود الحاتووار الخاصووة لجميووع المشوواركي  فووي النظووا   المووالي بيقووت كلفووة ممكنووة

 . (13ص

 كمووووا ي وووودف مكتووووت العمليووووار طلووووى ابتكووووار حلووووول تديوووود  لووووددار  التيمينيووووة فووووي ططووووار 

ي لرفوع مسوتو  الكفواء  االقتةوادية مو  نموج  المشاركة بحي  يةبح القوو  الدافعوة للنظوا  الموال

 " وتخفوووويض تكوووواليف العمليووووار Risk Sharingلووووالل زيوووواد  فوووورص اقتسووووا  المخوووواطر  "

"Lowering Transaction costs2005)رضووووان،  " وتكووواليف المعلومووار والوكووواالر ،

 . وكت جلم يتطلت أن يتم فةت مكتت المحاسبة ع  مكتت العمليار ضمانا للشفافية.(83ص
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 (عقود معاوضاتإدارة التخارج والتصفية ): لمكتب الرابعا

يمثت هذا المكتت نو  لاص مو  العمليوار، وهوو طن كوان يشوكت الحلقوة األليور  فوي سلسولة 

عمليار التيمي  طال أنه يعتبر أحد أسد نجاح أو فشت الشركة المالي، ولوذا يجوت أن يكوون تحقيو  

موع بوي  المةوداقية الشورعية والكفواء  االقتةوادية، في منتجوار الشوركة بشوكت يجالكفاء  المعيار 

 ويعرف جلم بـ :

 مد  مقدر  النموج  على مقابلة احتياتار المشاركي  فيه بفعالية.  .1

 المد  الذي يستطيع فيه النموج  مقابلة هوذه االحتياتوار بتكلفوة قليلوة أو بوفوورار ملحوظوة، .2

األدوار والخودمار الماليوة مو  شوينه وبسرعة ودقة عاليتي ، فاإلبودا  والتطووير للمنتجوار و

 .(2007 ظ ير،) تحقي  أعلى مقدار م  العوا د عند مقدار معي  م  المخاطر

فالكفوواء  االقتةووادية للنموووج  تتمثووت بقدرتووه علووى تلبيووة االحتياتووار االقتةووادية ومنافسووة  .3

 .(21، ص2007)قندوز،  األدوار التقليدية

د أطووراف النموووج  "شووركة، وعمووالء، وموودودي تتحقوو  الكفوواء  االقتةووادية بتحقيوو  مقاصوو .4

الخوودمار والمنووافع" بيقووت قوودر ممكوو  موو  التكوواليف اإلترا يووة، أو التعاقديووة بتطوووير أسوواليت 

 التعامت مستفيدي  م  التطور المتسار  للتكنولوتيا واالتةاالر.

قتةوادية العمت على تطووير األسواليت التقنيوة والفنيوة الالزموة ل وا، وجلوم لضومان الكفواء  اال .5

  للمنتجار المالية.

التركيد على عملية طعواد  البنواء المرتبطوة بتوقعوار المتليورار الخارتيوة، وتعديود المووارد  .6

الرأسوومالية، وتطبيوو  التكنولوتيووة الحديثووة، واالهتمووا  بعنةوور الموووارد البشوورية موو  لووالل 

وطتبوا  أفضوت التدريت ورفع المستو  االحترافوي، وكوذلم تطووير أنظموة الرقابوة والضوبو، 

 .(6، ص2008يوسف، ) المعايير الدولية في مجال األنظمة واإلدار 

 التدقيق والرقابة : المكتب الخامس

تمثووت الم ووا  الملقووا  علووى طدار  التوودقي  والرقابووة سووواء اإلداريووة من ووا أو الشوورعية ضووماناً 

بولووة موو  ت ووة، ر يسووياً لشووفافية ونداهووة عمليووار التوويمي  والحفوواظ علووى مسووتويار مخوواطر  مق

 والحفاظ على مةداقية االلتدا  بالشريعة م  ت ة ألر .

التودا  : فهدار  شركة التيمي  م  لالل مكاتت عمليار التشليت لنفة الوذكر تنطلو  مو  قاعود 

الشركة بيحكا  ومبادئ الشريعة اإلسالمية في كت أنشوطت ا واسوتثمارات ا، وبخاصوة عود  التويمي  

رال محرمة شرعاً. وهوذا يتطلوت تعيوي  هي وة رقابوة شورعية تكوون على المحرمار، أو على أت

 فتاواها ملدمة للشركة، ووتود طدار  رقابة وتدقي  شرعي داللي.
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وينبلي أن تعطى أفضلية مشاركة حملة الواا   فوي طدار  عمليوار التويمي  مو  لوالل طيجواد 

مثووت تمثوويل م فووي مجلوود صوويلة قانونيووة مناسووبة لممارسووة حق ووم فووي الرقابووة، وحمايووة مةووالح م، 

 .(437ص، 2004، 26هي ة المحاسبة والمراتعة، رقم) اإلدار 

وليد هناك ما يمنع م  صياتة هذه ال ي ة صياتة قانونية، بت وتمثيل ا ألفرادها للدفا  عو  

 مةالح م أما  شركة التيمي  التي يربط ا ب ا عقد طدار  ومشاركة.

ي  فوي شوركار التويمي ، هوي التوي يودفع أعضوواؤها والواقوع أن هي وة المسوتيمني  أو المشوترك

أمووواالً طا لووة للشووركة التووي توودير عمليووار التوويمي  وتسووتثمر أموالووه نيابووة عوو  هووذه ال ي ووة، وهووذه 

األموال كثير  تداً، طجا قيسر برأس مال الشوركة، فكيوف يكوون للشوركة صويلة قانونيوة، ومجلود 

ح ا نيابة ع  المساهمي ، في حوي  أنوه ال يكوون طدار  وتمعية عمومية لتمثيل ا والدفا  ع  مةال

 .(7، ص(2004) حسان) ل ي ة المشتركي  مثت هذا التنظيم 

 وسائل نجاح التأمين في إطار نموذج المشاركة المتزايدة

ينبلي على شركار التيمي  اإلسالمية العاملة وف  نموج  المشاركة في سبيت تحقي  النجواح 

 : واالستمرارية العمت على

ـ فووي سووياق الةووناعة الماليووة اإلسووالمية للقواعوود السوولوكية التووي تقرهووا  م أخااذ أي ،حلياالعااد

التعاليم اإلسالمية ـ على أساس أن ا السلوك الحقيقي لمفراد "طبيعيي  أ  اعتباريي " فوي المجتموع 

اإلسووالمي، بووت يجووت أن تكووون أحوود أهووداف السياسووار اإلسووالمية طرسوواء البي ووة االتتماعيووة التووي 

ً تس  101ص، 2009صوديقي، ) اعد أفراد المجتمع اإلسالمي على أن يسلكوا سلوكاً طسالمياً قويموا

 .(113و

ومو  اوم؛ ال يةوح اعتبووار التبور  السولوك الحقيقووي للمتعواملي  موع التوويمي ، فكوت مو  شووركة 

التوويمي  اإلسووالمية، والعميووت يسووعى بفطرتووه طلووى تحقيوو  مةووالحه، وقوود ال يعبوور السوولوك الةووادر 

: ا ع  السلوك القويم في الشريعة اإلسالمية، فسولوك شوركة التويمي  اإلسوالمية ينةوت علوىعن م

تحقي  الربح، ولفوض التكلفوة والمخواطر  علي وا، والعميوت يسوعى طلوى تحقيو  حاتتوه، وتخفويض 

التكلفة عليه بيقت قيود توايقية ممكنة، وفي ظت الموازنة قد ترفض شركة التيمي  اإلسالمية تيمي  

ضورورية لعميوت تيور كوفء ط تمانيوا كمحتوا  طلوى عوال  أو تعلويم، وفوي المقابوت قود يسوعى حاتة 

بعووض العمووالء لتوويمي  منووافع ليسوور جار قيمووة، طن لووم تكوو  محرمووة، وقوود تقبووت شووركة التوويمي  

اإلسالمية تيمين ا، كت جلم في ططار الةناعة المالية اإلسالمية. وم  ام فدراسة الوضعية لسولوك 

ف التعرف العلموي الةوحيح علوى طبيعوة هوذا السولوك كموا هوو فوي الواقوع، وتفسوير المست لم ب د

سبت عد  تةرف مختلف أطوراف النشواط االقتةوادي علوى النحوو المطلووب، يجوت أن ال يملوذ 

باعتباره السلوك األمثت حي  طن هنالم التالفواً بوي  السولوك الفعلوي والسولوك المثوالي، بحيو  يوتم 

تحديوود السووبت والوسووا ت الكفيلووة بتعووديت الواقووع كووي يةووبح هووو المنشووود فووي ططووار نموووج  التوويمي  

 .(5ص ،2003دنيا، ) والمقةود أو أقرب ما يكون طليه
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في نموج  المشاركة مو  حاتوار ورتبوار الدبوون  االنطالق في ،صميم المنتجات التأمينية

حيوة الشوركة، وهوذا والبح  ع  األدوار والوسا ت التي تسمح بتلبية هذه الحاتار دون اتفوال رب

 يتطلت تقسيم العمت طلى المحاور التالية :

يعتبور التيوار السووق المسوت دف مو  النقواط الر يسوية ألي نشواط التركيز علاى األساواقإ إذ 

تسويقي، وباالعتماد على مبدأ التجد ة الفعالة لقطاعار السوق يمكو  الوصوول طلوى أكبور تجواند 

صووة وقوودر  شووركة التوويمي  اإلسووالمية فووي االسووتجابة ممكوو  لعناصوور القطووا ، ممووا يديوود موو  فر

فقوود ابتوور أهميووة التجووـد ة الفعالووة فووي تلووـبية الحاتووار موو  لووالل تقووديم  لحاتووار زبا ن ووا بفعاليووة.

لوودمار تيمينيووة لاصووة بقطاعووار محوودد  موو  العمووالء، كقطووا  التوويمي  العووا لي، أو التعلوويم، أو 

تختلووف عوو  التشووكيالر الموت ووة لبوواقي  الةووحة،... والتووي تتضووم  مجموعووة موو  الخةووـا ص

 القطاعار، بحي  تةمم نماج  لتشارك أفراد هذه القطاعار بشكت يحق  نجاحا كبيرا.

فووهن تبنووي شووركة التوويمي  اإلسووالمية للحووت التوجااب بمنتجااات التااأمين نحااو حاجااات العمياالإ 

 ي:التسويقي يعني بالضرور  توت  ا بحاتار ورتبار العميت، وهذا يستلد  ما يل

تحديوود حاتووار ورتبووار العميووت موو  وت ووة نظووره وسوولوكه، ال موو  منظووور شووركة التوويمي   .أ

اإلسالمية ونظر  العاملي  ب ا؛ ألن عملية تحديد الخةا ص التي يرتت في ا العميت انطالقا 

م  تةوورار المسومولي  يفسور فشوت العديود مو  المنتجوار الجديود  بمجورد ندول وا السووق، 

شركة التيمي  اإلسالمية طلى تلبية حاتار حقيقية معبر عن ا وليسر وبالتالي يجت أن تسعى 

 .(84، ص2001 ،)فوسلر، كلود، وبيتر تيم متةور 

 القيا  بالبحوث التسويقية ودراسار السلوك لمعرفة وتحديد حاتار العميت بدقة. .ب

كة التوته بالعميت ال يعتبر مسمولية قسم التسوي  وحده، بت يجت أن يعمت كوت منتسوبي شور . 

 التيمي  اإلسالمية كنظوا  متكاموت موتوه لتلبيوة حاتوار العميوت وزيواد  مسوتو  الرضوا لديوه

 .( 3/188، ص2002وللرون،  )كوتلر، فيليت،

فهن صياتة هذا المف وو  فوي صوور  نظوا  متكاموت األتوداء يظ ور ،كامل النظام التسويقيإ 

ر النظوا  عو  تملوة مو  حاتوار بحي  تعبار مدلالبشكت عملي وأكثر مال مة للتحليت والدراسة، 

ورتبووار العميووت وتطلعاتووه والتووى يووتم تحديوودها والتعوورف علي ووا باالعتموواد علووى نتووا م الدراسووار 

 والبحوث التسويقية لف م سلوك العميت ولليار اتخاج قرار الشراء.

وموو  اووم، تتمثووت عمليووة المعالجووة وتحليووت موودلالر النظووا  فووي طعووداد وصووياتة مختلووف 

 ستراتيجيار التسويقية على ضوء نوعية وطبيعة المدلالر، فتتم العمليار األتية: السياسار واال

تةووميم المنتجووار التيمينيووة وتطويرهووا علووى أسوواس مووا يطلبووه العميووت ومووا يرضووي حاتتووه،  .1

 وانتقاداته للنماج  القديمة، وجلم بهحداث تليرار في لةا ص المنتم أو تقديم منتم تديد.
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خوودمار موو  لووالل موودودي الخوودمار تراعووي في ووا شووركة التوويمي  يووتم بنوواء شووبكة توزيووع لل .2

مووودود الخدموووة، عووو   اإلسوووالمية مواقوووع عمال  وووا، ومووود  اسوووتعدادهم وامكانوووـيات م للبحووو 

 والتضحية بالج د والوقر للحةول على الخدمة.

تيهيت وتدريت الموارد البشرية باالتةال والتعامت مع العميت بشكت يناسوت اقافتوه ومسوتواه  .3

 صيار كت عميت كفرد. ولةو

تعتمد شركة التيمي  اإلسالمية في تةميم الرسوالة اإلعالنيوة علوى نتوا م الدراسوار المتعلقوة  .4

بف م اقافة العميت وعاداته ومستوياته التعليميوة، وكوت موا يتعلو  بمود  قدرتوه علوى ف وم وفوم 

 رموز الرسالة اإلعالنية لشركة التيمي .

عمليووة تسووعير منتجات ووا، طلووى تانووت القوودر  الشوورا ية  تراعووي شووركة التوويمي  اإلسووالمية فووي .5

 للعميت طتمالي التكاليف التي يكون مستعد لتحمل ا م  أتت الحةول على المنتم.

وفي المحةلة، تقديم شيء لةالح العميت يعبر عنه "بالقيموة" وهوي الشويء الوذي يعبا ور عو  

وصووال طلوى  اتوار العميوت وتوقعاتوه.مد  استجابة المنتم الذي تقدمه شركة التيمي  اإلسالمية لح

حالة الرضا باستجابة مخرتار النظا  لحاتوار العميوت، بمعنوى أن القيموة المقدموة والتوي يودرك ا 

العميت م  است الك منتم شركة التيمي  اإلسالمية تساوي أو تفوق القيمة المتوقعة، وحالة الرضوا 

ستمرار فوي اقتنواء المنوتم، وبالتوالي يسوتمر في حد جات ا تولد سلوك الوالء وحافدا لد  العميت لال

 في طبداء نفد الحاتار أو أكثر تطورا وبالتالي يستمر عمت النظا .

وهذا يتطلت اتبا  أسلوب اإلدار  الذي يقو  على مبدأ االنتقال من رضا العميل إلى حماسب، 

سوالمة أداء العواملي   االتةال المباشر بمعنى على المديري  الندول طلى الميودان يوميوا للتيكود مو 

وطرق سوير عموت شوركة التويمي  اإلسوالمية ضوم  االلتودا  بالضوروريار التوي يراهوا العميوت أو 

 .(19، ص2006حاتم، ) يتوقع ا

طلوى فورول أساسوية مو   ،رجمة القواعد الشرعية والقيم العقدياة اإلساالميةبذل الج د في 

دقيقوة واالسوتعانة بويدوار التحليوت  ت ة، وبذل الج د م  ت وة ألور  فوي تموع مالحظوار علميوة

االقتةادي المحايد ، وجلم القتراح فرل )أو فورول مفسور ( للظواهر  االقتةوادية، وجلوم فوي 

 ططار الفرول األساسية.

، 2003يسوووري، ) واقعيوووة اختباااار الفااارس المفسااار فاااي اااال ااااروف اقتصاااادية إساااالمية

مية التوي يتضومن ا الواقوع الموراد طج بعد مرحلة تحليوت المشوكالر شوركة التويمي  اإلسوال ؛(53ص

التعامت معه، فهن دور الباحو  هنوا ينتقوت طلوى تحليوت هوذه المشوكالر وأسوباب ا والعواموت المومار  

في ووا ومحاولووة اقتووراح الحلووول ل ووذه المشووكالر فووي ضوووء الواقووع والظووروف ومعطيووار النظريووة 

يووة للتةووفية نابعووة موو  السوولوك لشووركة التوويمي  اإلسووالمية. وفووي هووذا السووياق، فووهن الخسووار  الممد

الطبيعي لمفراد في ظت نموج  البيو  طلى تعظيم مكاسب م بلض النظر ع  ما تمول له الشوركة، 

 في حي  أن هذا السلوك سيختلف في نموج  المشاركة ألنه شريم. 
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وقواعوووده ومقاصوووده ألتوووت المراتعوووة والتقيووويم  عااارس المشاااكالت علاااى أصاااول التشاااريع

 لية المراتعة والتطوير وفقا للنقاط التالية:والتطوير، وتتم عم

الرتو  طلى القرلن والسنة هو الخطو  األولى لقبول أو رفض الفرضية والنظر في ا لمعرفة  .1

ما طجا كانر تنسجم مع البنية المنطقية للنموج  اإلسالمي الوذي يحودده القورلن الكوريم والسونة 

فووهن المجووال كبيوور لالتت وواد دون أن  النبويووة وحيوو  طن مووا لووم يفةووال كووت أموور موو  األمووور،

يتعووارل جلووم مووع مووا توواء في مووا. فاإلسووال  لووم يووير فووي المجووال االقتةووادي طال بمبووادئ أو 

اتجاهووار عامووة، أو للفيووة تطوريووة مفادهووا أن األصووول الثابتووة فووي القوورلن والسوونة يمكوو  أن 

  المقاصوود تكووون دا موواً محووت اتت وواد لةووياتة لليووار عمووت تتناسووت مووع الواقووع وبمووا يحقوو

التشريعية المست دفة. ولذا يتحتم اتتناب المن م التلفيقي الذي ينحوو منحوى الجموع فوي األلوذ 

جلووم أن قبووول أو  .(3)بلعبوواس، ص موو  تيصوويالر مختلفووة دون مراعووا  الووتالف مقاصوودها

رفووض الفرضووية يبوودأ بف ووم اللايووار والقوويم التووي حووددها   سووبحانه وتعووالى، والتووي ال يمكوو  

 .(25، ص2000شابرا، ) دون ا. ومضاهات ا مع البنية المنطقية للشريعة اإلسالميةف مه ب

تقيوويم الفرضوويار المتعلقووة بنموووج  التوويمي  اإلسووالمي فووي ضوووء التعليووت بالحكمووة لمحكووا   .2

الشرعية. ومد  توافق ا مع مقاصد التشريع اإلسوالمي ومثوال جلوم طشوكالية الربوا أو اللورر، 

 قاق العادل للعا د...ع  تيمي  األصت المالي المراد تيمينه.أو الج الة، أو االستح

فحووص النظريووار التووي تتعلوو  بنموووج  التوويمي  اإلسووالمي فووي ضوووء التجووارب التاريخيووة  .3

، المتوووفر  عوو  صووناعة التوويمي  اإلسووالمية. (26، ص2000شووابرا، ) والبيانووار اإلحةووا ية

"، بموا المعاوضة التبرعياةموج  "وم  جلم مالحظة تركد صناعة التيمي  اإلسالمية على ن

حق  ل ا نظرية الديون عديمة المخاطر ،... ومثوت هوذه النظريوار يجوت طعواد  فحةو ا عنود 

 بناء النموج  في ضوء النتا م التاريخية واإلحةا ية.

فحص الفرضيار بمقابلت ا بالحقا   هو الذي يساعد على طرساء قواعد نظرية تيور عقيموة،  .4

  مقاصد الشريعة. وم  جلوم طمكانيوة تحقيو  شوكت مو  المشواركة بوي  ومفيد  في مجال تحقي

شركة التيمي  اإلسالمية ومدود الخدمة بطريقة تكفت لممسسوار االنتوا  الخدميوة االسوتقرار 

المالي، وم  ت ة ألر  مشاركة بي  حملة الواا   وحملوة حقووق الملكيوة يتيكود مو  لالل وا 

 لمخاطر دون مخالفة قواعد الشريعة ومقاصدها.دور وهدف الشركة في التعاون وتفتير ا

اسوووتخدا  أسووواليت االلتبوووار وأدوار التحليوووت التوووي طورهوووا االقتةووواد التقليووودي والعلوووو   .5

االتتماعية األلر . طج يمك  للةناعة المالية اإلسالمية أن تعتمد نظريار الةوناعة الماليوة 

أن ال تتعارل هذه النظريار موع  التقليدية التي أصبحر تدءاً م  الحكمة التقليدية، شريطة

 .(26، ص2000شابرا، ) البنية المنطقية للنظر  اإلسالمية للكون والحيا 

الفحص الدوري للعقود والةيف واألدوار التوي يقوو  علي وا نمووج  المشواركة المتدايود  فوي  .6

 التيمي  اإلسالمي م  لالل استخدا :
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بكافووة أشووكاله واللوورر والج الووة  عوود  وتووود الربووا :القواعوود العامووة لفقووه المعووامالر .أ

الفاحشي ، والشروط الفاسد  والمحرمار أو األنشطة المحرمة. والتيكد م  عد  طفضاء 

هوذه الةويف والعقووود طلوى المفسود ، أو الضوورر، أو الظلوم، أو االسوتلالل، أو أي أاوور ال 

 يرضي   عد وتت.

 اإلسالمية.المعايير الشرعية والمحاسبية الةادر  ع  هي ة المحاسبة  .ب

 قرارار مجمع الفقه اإلسالمي . 

 لراء الفق اء والعلماء القدامى والمعاصري  واستدالالت م. .د

ونموج  المشاركة المتدايد  قد اسوتجمع هوذه المعوايير وقود سوب  اسوتعرال عودد من وا  .ه

 مفةال.

التطوير المستمر للعقود والةيف واألدوار بما يتف  والشريعة اإلسالمية: وجلم م   .و

لتيصيت الفق ي ل ذه العقود والةيف الجديد  في ططار العقود المسما  في الفقه لالل ا

اإلسالمي، وااللتدا  بالشروط واألركان المعروفة في نظرية العقد في الفقه 

اإلسالمي، وااللتدا  الكامت باستبعاد مفسدار العقود، وتحقي  المقاصد الشرعية والقيم 

لم ينشد العقود  سال فاإل (292، ص2007)حطاب، .المحورية التي تدعو طلي ا

المالية، وطنما وت  ا الوت ة الةحيحة ع  طري  تنقيت ا م  المحرمار وتشريع 

 األحكا  العامة وتقرير القواعد الكلية المنظمة ل ا.

 لية العمل وفق نموذج المشاركةآ

ية وف  مطسالقد  حملة حقوق الملكية مليون دينار لتيسيد شركة تيمي   ؛مثال تطبيقي

ولنفترل أن الشركة تحةت لدي ا مليون دينار حةيلة حملة  ،نموج  المشاركة المتدايد 

 .الواا  

أي مليوني دينار في محفظة استثمارية على أساس شركة أموال : توضع حةيلة المبالف

 .ربحا ولسار 

 .م تكاليف التشليت بما في جلم أتور طدار  الشركة م  حساب المحفظة العا تحس

يقسم على  ،لنفرل أن المحفظة بعد لةم المةروفار حققر ربحا نةف مليون دينارو

 .وكذا حملة حقوق الملكية ،المساهمي  بالمحفظة بحي  يحةت حملة الواا   على ربع مليون

 .تسعما ة ألف: رالخدمار التيمينية المقدمة للمستفيدي  بلل ةولنفترل أن كلف

 1,250,000رأس المال + مقدار الربح المتحق  =  رصيد استثمار حملة حقوق الملكية =

 %25بنسبة ربح = 
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كلف الخدمار التيمينية =  –رصيد استثمار حملة الواا   = األقساط + مقدار الربح 

 % 35بنسبة ربح =  350,000=  900,000 – 250,000+  1,000,000

في  ،تجديد الوايقة % م  قيمة قسطه كعا د استثماري طن أراد عد 35يسترد حملة الواا   

 .حي  تقيد على حساب م  يجدد الوايقة لعا  قاد 

سنوار يتف  علي ا في النظا  األساسي يعطى حامت الوايقة الخيار الوبعد مرور عدد م  

 .م  لالل ح  ليار أس م بالقيمة االسمية لتحويت مشاركته طلى حةص استثمارية دا مة

لى لدمار تيمينية ممولة م  حةيلة استثمارار فهن المستفيدي  يحةلون ع ،وفي المحةلة

 .أصول مالية ل م في ا حةص ملكية

وارتفعر العوا د  ،وكلما تقدمر العملية االستثمارية عبر الدم  تراكمر االستثمارار

 .المحققة المطلوبة لتلطية تكاليف لدمار التيمي 

طج تتجنت الشركة  ؛لنفاوفي ظت تركد استثمارار الشركة في أصول مالية حقيقية كما بينر 

فهن جلم يعمت على تكوي  قاعد  استثمارية متينة قادر  على  ؛صرف التعويضار النقدية ما أمك 

بت تكفي لتلطية كافة االلتدامار حتى في حالة التةفية  ؛امتةاص أي لسا ر تير متوقعة

 .االقتةاديالن ا ية اعتمادا على النمو في أسعار األصول المالية نتيجة لتطور العمت 

 النتائج

ي علوى توصويف العالقوة التعاقديوة بوي  سوالميقو  نموج  المشاركة المتدايود  فوي التويمي  اإل .1

حملوووة الواوووا   وحملوووة حقووووق الملكيوووة علوووى قاعووود  المشووواركة فوووي شوووركة أمووووال يتحموووت 

 ،المسوواهمون في ووا الووربح والخسووار  لةووافي االسووتثمارار علووى أسوواس ملكيووة رأس المووال

وطن تواز أن  ،ار  الشركة أتيورا لاصوا يسوتح  عا ود األتور  ال نسوبة مو  الوربحواعتبار طد

 .دار  نسبة م  الربح تعالة تحفيدا لكفاء  اإلدار دتوضع ل

 .تعد للية تقسيم الشركة طلى مكاتت عمليار منفةلة وسيلة لدرتقاء بالكفاء  اإلنتاتية .2

وتةميم المنتجوار التيمينيوة  ،بات ميقو  مكتت استقبال الجم ور بتحديد حاتار العمالء ورت .3

 .المال مة ل ا

 ،طدار  العمليووار الدالليووة بتنظوويم المشوواركة المتوازيووة بووي  موودودي الخوودماريقووو  مكتووت  .4

والمستفيدي  مو  حملوة الواوا   وفو  قواعود طدار  محفظوة الشوركة االسوتثمارية علوى أسواس 

 .شركة أموال

يكفوووت طدار  فعالوووة لمحفظوووة الشوووركة ضوووم   تقوووو  طدار  المحاسوووبة بتنظووويم المشووواركار بموووا .5

 .مستويار مقبولة للمخاطر

وأهداف الشوركة  ،تقو  طدار  التخار  بتةفية الخدمار التيمينية بشكت يحق  أهداف العمالء .6

 .بشكت تكون معه الربحية االقتةادية ال التجارية أساس التعامت
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شركة والتيكود مو  مةوداقية االلتودا  يقع على عات  طدار  التدقي  والرقابة اإلرتقاء بكفاء  ال .7

 .بالشريعة

وطنموا علوى طدار  الشوركة تبنوي وسوا ت فعالوة  ؛ال تكفي مجورد تبنوي النظريوة لنجواح التطبيو  .8

  .لنجاح النموج 
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