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 األول المبحث

 وخصائصھ وأنواعھ، التأمین، بعقد التعریف
 :مطالب ثالثة وفیھ

 :التأمین عقد تعریف: األول المطلب
 :اللغة في التأمین تعریف: أوالً 

 االش>>تقاق؛ ص>>ور تع>>ددت وإن واح>>دة، مادة ھي )ن أم( الثالثیة المادةو ، األمن من مأخوذ التأمین
 ."األَْمنُ  لَھُمُ  أُْولَـئِكَ "  ،" َخْوفٍ  مِّنْ  َوآَمنَھُم: "التنزیل فيو .ونقیضھ الخوف ضد: فاألمن

 .الخیانة ضد واألمانة؛
 .التكذیب ضد: التصدیق بمعنى وھو الكفر، ضد واإلیمان

 ً  :االصطالح في التأمین تعریف:ثانیا
) المس>>تأمن أو( ل>>ھ الم>>ؤمن والث>>اني الم>>ؤمن یس>>مى أح>>دھما ط>>رفین ب>>ین عق>>د :بأن>>ھ الت>>أمین یعرف
 ع>>وض أي أو مرتب>>ا إی>>رادا أو الم>>ال م>>ن مبلغا لمصلحتھ المؤمن إلي یؤدي بأن المؤمن فیھ یلتزم
 دفع>>ة أیة أو قسط مقابل في وذلك العقد، في مبین خطر تحقق أو حادث وقوع حالة في آخر مالي
 .المؤمن إلي لھ المؤمن یھایؤد أخرى مالیة
 یتعام>>ل كبی>>رة مس>>اھمة شركات بھ تقوم بل فرد نحو فرد بالتأمین یقوم ال  الحاضر العصر  وفي
 ھ>>ذه م>>ن وت>>ؤدي الت>>أمین، أقس>>اط م>>ن كبی>>رة مب>>الغ لھ>>ا فیجتم>>ع ، ینالمس>>تأمن من ضخم عدد معھا

  ویبق>>ى منھ>>ا، م>>ؤمنال الح>>وادث وق>>وع عن>>د تعویض>>ات م>>ن علیھ>>ا یس>>تحق م>>ا المجتمع>>ة األقس>>اط
 م>>ن تدفع>>ھ وم>>ا أقس>>اط م>>ن تجمع>>ھ م>>ا ب>>ین الف>>رق م>>ن ربحھا ویتكون احتیاطیا، سندا  مالھا رأس

 .تعویضات
 ً  :نشأتھ: ثالثا

 الق>>رن ف>>ي إال یظھ>>ر ل>>م فھ>>و الع>>الم ف>>ي النش>>أة حدیث عقد علیھ المتعارف الحقیقي بمعناه  التأمین
 جمی>>ع بتحم>>ل یتعھ>>دون ال>>ذین األش>>خاص ع>>ضب وج>>د حی>>ث  إیطالی>>ا  ف>>ي الم>>یالدي عش>>ر الراب>>ع
 ث>>م ،)البح>>ري الت>>أمین( مع>>ین مبل>>غ نظی>>ر حمولتھ>>ا أو الس>>فن لھ>>ا تتع>>رض الت>>ي البحری>>ة األخطار
 ش>>مل حتى وتنوع التأمین ذلك بعد انتشر ثم الحیاة، على التأمین ثم الحریق من التأمین بعده ظھر
 ف>>ي ل>>ھ یتعرض>>ون خط>>ر ك>>ل م>>ن ف>>راداأل ت>>ؤمن  الت>>أمین ش>>ركات  فأض>>حت الحیاة نواحى جمیع

 أن>>واع بع>>ض عل>>ى رعایاھ>>ا تجبر الحكومات بعض أضحت بل ومسؤولیاتھم وأموالھم أشخاصھم
 .التأمین

 
 : التأمین أنواع:الثاني المطلب

 :   تجاري وتأمین تعاوني تأمین  إلي شكلھ حیث من التأمین ینقسم) أ(



 ): تابباالكت أو) (التبادلي أو( التعاوني التأمین -1
 م>>نھم ك>>ل فی>>دفع متش>>ابھة ألخط>>ار معرض>>ین أش>>خاص ع>>دة یجتم>>ع الت>>أمین م>>ن الن>>وع ھ>>ذا ف>>ي

 وإذا الض>>رر، یص>>یبھ لمن المستحق  التعویض  ألداء االشتراكات ھذه وتخصص معینا، اشتراكا
 نقص>>ت وإذا اس>>تردادھا، ح>>ق لألعض>>اء ك>>ان تع>>ویض م>>ن ص>>رف م>>ا عل>>ى االش>>تراكات زادت
 بنس>>بة المس>>تحقة  التعویض>>ات  أنقص>>ت أو العج>>ز، لتغطی>>ة إض>>افي كباش>>ترا األعض>>اء طول>>ب
 الخس>>ائر تخفی>>ف إل>>ي ب>>ل رب>>ح، تحقی>>ق إل>>ي یس>>عون ال التع>>اوني الت>>أمین ش>>ركة وأعضاء العجز،
  وت>>دار ببعض>>ھم، تح>>ل ق>>د مص>>یبة تحمل على لیتعاونوا یتعاقدون فھم األعضاء، بعض تلحق التي

 .لھ ومؤمنا مؤمنا یكون نھمم واحد فكل أعضائھا، بوساطة  الشركة
 : ثابتال قسطال ذي التجاري التأمین -2
 إطالقھ>>ا، ل>>دى الت>>أمین كلم>>ة إلیھ تنصرف الذي اآلن السائد النوع وھو: التأمین من النوع ھذا في
 مس>>اھمین م>>ن أفرادھ>>ا یتك>>ون الت>>ي الش>>ركة وھ>>و الم>>ؤمن، إل>>ي مح>>دد قسط بدفع لھ المؤمن یلتزم
 بقس>>ط الت>>أمین فف>>ي الش>>ركة، بأرباح المستفیدون ھم المساھمون وھؤالء لھم، المؤمن غیر آخرین
 ال الذي التعاوني التأمین بخالف الربح، إلي دائما یسعى الذي المؤمن غیر لھ المؤمن یكون ثابت
  اإلنس>>اني  الھ>>دف وھ>>ذا المخ>>اطر، تحم>>ل عل>>ى التع>>اون أف>>راده غای>>ة وإنما أبدا، الربح إلي یسعي
 ف>>>الفكرة ، ثاب>>>ت بقس>>>ط الت>>>أمین ف>>>ي البت>>>ة یوج>>>د وال التع>>>اوني الت>>>أمین ف>>>ي الإ یوج>>>د ال النبی>>>ل

 . فقط لھا براق غالف التعاونیة والفكرة ھنا األساس ھي البحتة االسترباحیة
 : رئیسیین قسمین إلي موضوعھ حیث من  التأمین  وینقسم) ب(
 : األضرار تأمین -1

 تلح>>ق الت>>ي الخس>>ارة تع>>ویض من>>ھ والغرض لھ، المؤمن ذمة في تؤثر التي المخاطر یتناول وھو
 : قسمین إلي ینقسم وھو الحادث بسبب لھ المؤمن

 كالت>>أمین مال>>ھ ف>>ي تلحق>>ھ الت>>ي الخس>>ارة م>>ن لھ المؤمن تعویض بھ ویراد األشیاء؛ على التأمین -
 .والسرقة الحریق من
 م>>ن ل>>ھ یتع>>رض ق>>د ال>>ذي الرج>>وع ض>>د ل>>ھ الم>>ؤمن ض>>مان ب>>ھ وی>>راد المس>>ؤولیة؛ من والتأمین -

 ت>>أمین ص>>وره وأھ>>م عن>>ھ،  التع>>ویض  ع>>ن یس>>أل ض>>رر م>>ن أص>>ابھم م>>ا بس>>بب الغی>>ر جان>>ب
 .  العمل  حوادث من أو السیارات حوادث من الناشئة المسؤولیة

 مبل>>غ ح>>دود ف>>ي الكارث>>ة ح>>دوث عن>>د ل>>ھ الم>>ؤمن بتع>>ویض الم>>ؤمن یلت>>زم األض>>رار ت>>أمین وف>>ي
 یغط>>ي ال>>ذي والمبل>>غ ب>>ھ، الم>>ؤمن المبل>>غ المبلغ>>ین؛ أق>>ل ھل>> للم>>ؤمن ی>>دفع الم>>ؤمن أن أي الت>>أمین،
 ض>>د التع>>ویض ودع>>وى التأمین مبلغ بین یجمع أن لھ للمؤمن ولیس الحادثة، عن الناشئ الضرر
 ض>>د لھ الكائنة الدعاوى في لھ المؤمن محل المؤمن یحل وإنما الحادث، عن المسؤولین اآلخرین

 .الضرر في تسبب من
 : األشخاص تأمین -2

 في لإلنسان معین مبلغ دفع بھ ویقصد لھ، المؤمن بشخص المتعلقة التأمین أنواع كل یتناول وھو
 ل>>ھ، الم>>ؤمن یص>>یب ال>>ذي بالض>>رر یت>>أثر وال بینھم>>ا، باتف>>اق الم>>ؤمن یح>>دده س>>المتھ، أو وج>>وده
 ھن>>ا ف>>المؤمن الضرر، في تسبب ممن والتعویض المؤمن من التأمین مبلغ بین الجمع لھ وللمؤمن

 .لھ المؤمن محل یحل ال
 : أساسیین نوعین األشخاص تأمین ویشمل 

 : أھمھا متعددة صورة ولھ الحیاة، على التأمین .1
 .االشتراط حسب البقیا تأمین یكون وقد مؤقتا یكون وقد عمریا یكون وقد الوفاة لحالة التأمین) أ(
 .دالمضا التأمین أمثلتھ ومن الحیاة؛ لحال أو البقاء لحال التأمین) ب(
 مع>>ین تاریخ في إما المؤمن المبلغ بأداء المؤمن فیھ یلتزم أن وھو: البسیط المختلط  التأمین)  ج(

 إذا لھ المؤمن ورثة إلي أو المعین المستفید إلي وإما التاریخ، ھذا في حیا ظل إذا نفسھ لھ للمؤمن



 أكث>>ر ھ>>و الن>>وع وھ>>ذا الس>>ابقین، النوعین من اكبر النوع ھذا في القسط ویكون التاریخ، قبل مات
 .الحیاة على التأمین في شیوعا
 األش>>خاص، عل>>ى الت>>أمین ن>>وعي من الثاني النوع وھو :الجسمانیة الحوادث من التأمین .2

 الم>>دة أثن>>اء في أصابھ إذا ما حالة في المؤمن إلي المال من مبلغ بدفع المؤمن فیھ ویلتزم
  .لھ المؤمن مات إذا المعین المستفید إلي أو جسماني، حادث فیھا المؤمن

 
 : اجتماعي وتأمین خاص تأمین: الثالث التقسیم) ج(
 ھ>>و إلی>>ھ ال>>دافع ویك>>ون مع>>ین، خط>>ر م>>ن نفس>>ھ عل>>ى الم>>ؤمن یعق>>ده م>>ا ھو  الخاص فالتأمین  -1

 .الشخصي الصالح
 عل>>ى معاش>>ھم في یعتمدون الذین األفراد تأمین منھ الغرض كان ما ھو  االجتماعي والتأمین  -2

  ك>>>المرض  العم>>>ل  ع>>>ن فتعج>>>زھم لھ>>>ا یتعرض>>>ون الت>>>ي األخط>>>ار بع>>>ض م>>>ن ملھ>>>مع كس>>>ب
 دف>>ع ف>>ي ویش>>ترك) االجتم>>اعي التض>>امن( فك>>رة عل>>ى یق>>وم وھ>>و. والعج>>ز والبطال>>ة  والش>>یخوخة

 .األكبر العبء ھنا تتحمل التي والدولة العمل أصحاب المستفید مع القسط
 : رياختیا وتأمین إجباري تأمین: الرابع التقسیم) د(
 .السیارات على والتأمین االجتماعي كالتأمین رعایاھا قطر في الدولة بھ ألزمت ما فاألول -1
 .ذلك خالف كان ما الثاني -2
 

 :   التأمین عقد  خصائص:الثالث المطلب
 بمج>>رد فینعق>>د فی>>ھ ض>>روریان  والقب>>ول   اإلیج>>اب  أن باعتب>>ار ،التراضrrي عق>>ود م>>ن عقد أنھ-1

 .المؤمن علیھا یوقع) بولیصة( تأمین بوثیقة إال عادة یثبت ال لكنھ ،  لقبولوا اإلیجاب  توافق
 قب>>ل طرفی>>ھ م>>ن ط>>رف كل ذمة في متقابلة التزامات ینشئ إنھ حیث للجانبین؛ ملزم عقد وھو -2

 .والقبول اإلیجاب بركنیھ العقد فیھا یتم التي اللحظة من االلتزامات ھذه وتنشأ اآلخر؛
 . العقد وقت معروف غیر  العقد طرفي  من كل ربح أو خسارة ألن ؛ياحتمال عقد وھو -3
 وإنم>>ا فوری>>ة، بص>>فة علی>>ھ المترت>>ب بااللتزام الوفاء یتم ال حیث) مستمر أي( زمني عقد وھو -4

 .العقد نفاذ مدة ھي الزمن من مدة االلتزام بھذا الوفاء یستغرق
 عل>>ى ویوض>>عھا یری>>دھا الت>>ي وطالش>>ر وض>>ع العق>>د طرفي أحد یتولى حیث: إذعان عقد وھو -5

 .فال وإال العقد أبرم تعدیل أو مناقشة دون قبلھا فإن اآلخر الطرف
 .یعطي لما مقابال یأخذ طرفیھ من واحد كل أن حیث من معاوضة عقد وھو -6
 انعقادھ>>ا حی>>ث م>>ن العام>>ة لألحك>>ام تخض>>ع الت>>ي ھ>>ي  المس>>ماة والعق>>ود:  مسrrمى عق>>د وھ>>و -7

 .وآثارھا
 

 انيالث المبحث
 التجاري التأمین حكم في المعاصرین العلماء أقوال

ً  الت>>أمین یكن لم  ب>>ین م>>ن یك>>ن ول>>م ش>>رعي ن>>ص فی>>ھ ی>>رد ل>>م ألن>>ھ المتق>>دمین، فقھائن>>ا عن>>د معروف>>ا
 .لحكمھ ضتعر من المجتھدین واألئمة الصحابة
 ل>>درا عل>>ى حاش>>یتھ ف>>ي عاب>>دین اب>>ن الحنف>>ي الفقی>>ھ الفقھ>>اء م>>ن حكم>>ھ ع>>ن تكلم من أول من وكان
 .المختار
 : اإلیجاز من بشيء األقوال ھذه إلى ونشیر التأمین، حكم في أقوال ثالثة المعاصرین وللعلماء
ً  المنع: األول القول  :مطلقا



 :القول ھذا أدلة أبرز ومن
 ال وت>>ارة یق>>ع ت>>ارة خط>>ر عل>>ى معل>>ق عق>>د ألن>>ھ والغ>>رر، المقامرة على یقوم عقد أنھ -1

 وال س>>یأخذ م>>ا إنش>>ائھ عن>>د یدري ال العقد طرفي من كالً  وألن معنى، قمار فھو یقع،
 ب>>ین دائ>>ر فالعقد اآلخر، خسارة تكون العقد في الطرفین أحد ربح وبقدر سیعطي، ما
 .الغرر عقد حقیقة وھذا والغرم، الغنم

 وھ>>ي( أخ>>رى بنق>>ود) الت>>أمین أقس>>اط وھ>>ي(  نق>>ود مبادل>>ة الت>>أمین ألن رب>>ا، فی>>ھ أن -2
 ربوی>>ة فوائ>>د تح>>دد الحی>>اة عل>>ى الت>>أمین حال وفي.اثلتم وال تقابض بدون) التعویض
ً  بقي إن أقساط من دفعھ ما مع لھ للمؤمن تدفع  .العقد مدة نھایة حتى حیا
 :ألمرین ربا فیھ بأن التسلیم بعدم: الدلیل ھذا نوقش
ً  ت>>دفع نق>>ود ب>>ین حقیقة المعاوضة أن: األول  تبع>>ة تحمل>>ھ ھ>>ي ومنفع>>ة للم>>ؤمن أقس>>اطا
 األم>>وال م>>ن لیس>>ت وھ>>ي ع>>ةمنف ھ>>و الب>>دلین فأح>>د أض>>رارھا، رف>>ع وضمانھ الكارثة
 .الربویة
 ی>>دفع ال ق>>د أن>>ھ ب>>دلیل األقساط عن بدالً  لیس لھ للمؤمن المؤمن یدفعھ ما أن: والثاني

 ً  یك>>ون إنم>>ا وذل>>ك الخط>>ر یق>>ع حی>>ث إال ی>>دفع وال الت>>أمین، ح>>االت م>>ن كثی>>ر في شیئا
 أي وص>>ف ألمك>>ن االس>>تدالل ھ>>ذا ص>>ح ل>>وو الحادث، تبعة لتحملھ التبعیة سبیل على
 .ربا بأنھا مقامرة

 یحص>>ل ل>>م إذا مقاب>>ل بغی>>ر الت>>أمین أقس>>اط یأخ>>ذ ف>>المؤمن بالباط>>ل، للمال أكالً  فیھ أن -3
 .ضرر أي لھ للمؤمن

 :التأمین جواز: الثاني القول
 هللا، رحمھما الخفیف علي والشیخ الزرقا، مصطفى الشیخ ذلك إلى ذھب من أبرز ومن
 :أدلتھم رزأب ومن

 یمن>>ع م>>ا الش>>ریعة أص>>ول ف>>ي یوج>>د وال شرعي نص یتناولھ لم جدید عقد التأمین أن -1
 .الحل ھو األصل على فیبقى جوازه،

 ق>>ال إذا فیم>>ا وذل>>ك ،الطری>>ق خط>>ر ض>>مان ف>>ي الحنفی>>ة فقھ>>اء ذك>>ره م>>ا عل>>ى القیاس -2
 س>>لكھ فل>>و ض>>امن، فأنا شيء أصابك فإن ،آمن فإنھ الطریق ھذا اسلك: آلخر شخص
 ضمن ھنا الضامن أن التأمین عقد وبین ھذا بین الشبھ ووجھ. یضمن فإنھ مالھ وأخذ
ً  یضمن أنھ كما الضر في متسبب غیر أنھ مع  وك>>ذلك الوق>>وع، ومحتمل مجھوالً  شیئا

ً  یك>>ن ل>>م ول>>و تض>>مینھ یص>>ح الم>>ؤمن  التع>>ویض ك>>ان ول>>و ،ب>>ذلك الت>>زم إذا متس>>ببا
 .مجھوالً 
 :ألمرین اسالقی بھذا التسلیم بعدم: ویناقش
 حت>>ى غ>>ره لكون>>ھ الس>>بب ھ>>و ألن>>ھ ھ>>ذا ثب>>ت ل>>و فیم>>ا ل>>ھ األحن>>اف تضمین أن: األول
 .الخطر الطریق ھذا سلك

 ف>>المؤمن ھن>>ا أم>>ا ، ع>>وض ب>>ال ضمن إذا فیما األحناف فقھاء ذكره ما  وألن:والثاني
 .بعوض یضمن

 وع>>د م>>ن أن: وخالص>>تھا المالكی>>ة، عن>>د المل>>زم والوع>>د االلت>>زام قاع>>دة عل>>ى القی>>اس -3
 األص>>ل ف>>ي علی>>ھ بواج>>ب ل>>یس مم>>ا ذل>>ك نحو أو خسارة تحمل أو بغرض عدة غیره
 ت>>زوج،:  ق>>ال ل>>و كم>>ا الس>>بب، ف>>ي الموعود دخل إذا السیما بوعده الوفاء یلزمھ فإنھ

 .المھر وأعطیك
 ابت>>داء الواعد من تبرع المالكیة عند الملزم الوعد ألن الفارق مع قیاس بأنھ: ویناقش
 .التأمین بخالف مقابل، وبدون عوض غیر على



 ف>>ي ویساھم للمستأمن، واالطمئنان األمان یمنح فھو متعددة مصالح یحقق التأمین أن -4
 ءأعب>>ا توزی>>ع إل>>ى ی>>ؤدي ال>>ذي تع>>اونال على تأسیسھ بفضل اقتصادیة مصالح تحقیق

 المرس>>لة المص>>الح م>>ن وھ>>ذا بی>>نھم، فیم>>ا التكاف>>ل وتحقی>>ق المس>>تأمنین، بین المخاطر
 .بحفظھا الشریعة جاءت التي

 ، إلیھ>>ا یلتف>>ت وال ملغ>>اة فھ>>ي الشریعة نصوص مع تعارضت إذا المصلحة بأن ویناقش 
 الوق>>وع ب>>دون التع>>اوني التأمین بصورة التأمین مصالح تحقیق الممكن من أنھ عن فضالً 
 .الشرعیة المحاذیر في

 :ذلك عدا فیما التأمین وجواز الحیاة على التأمین تحریم:الثالث القول
 :القول ھذا وحجة ، الممتلكات على والتأمین الطبي كالتأمین

 تحمل منھ یقصد وإنما النقد على الحصول منھ یراد ال الممتلكات على والتأمین الطبي التأمین أن
ً  كان فإن التبعة، ً  تأمینا  فالیقصد وھكذا، فبإصالحھا السیارات على كان وإن العالج، فبتحمل طبیا
 .لذاتھ المال منھ
 نق>>وداً  ی>>دفع ل>>ھ الم>>ؤمن ألن ظ>>اھر فی>>ھ فالرب>>ا النق>>ود، من>>ھ المقص>>ود ف>>إن الحی>>اة على التأمین وأما
 .مؤجلة كثیرة نقود على الحصول مقابل مقسطة قلیلة

 :الترجیح
 ق>>رارات ص>>درت وبھ>>ذا األص>>ل، حی>>ث م>>ن مح>>رم التج>>اري التأمین أن -أعلم وهللا – یظھر الذي
 العربی>>ة المملك>>ة ف>>ي العلم>>اء كب>>ار ھیئ>>ة ق>>رار  ذل>>ك م>>نو عیة،الش>>ر والھیئ>>ات المج>>امع م>>ن ع>>دد

 الع>>الم لرابط>>ة الت>>ابع اإلس>>المي الفق>>ھ مجم>>ع ق>>رارو. ھ>>ـ4/4/1397 وت>>اریخ 51 رق>>م الس>>عودیة
 لمنظم>>ة الت>>ابع ال>>دولي اإلس>>المي الفقھ>>ي والمجم>>ع ،1398 ش>>عبان األول>>ى دورت>>ھ ف>>ي اإلس>>المي
 :" نصھو.م1985=ھـ1406 سنة) 9/2(9 رقم القرار في اإلسالمي، المؤتمر
 الرحیم الرحمن اللـھ بسم
 .وصحبھ آلھ وعلى النبیین خاتم محمد سیدنا على والسالم والصالة العالمین رب � الحمد
 2 رقم قرار
 بشأن
 التأمین وإعادة التأمین
 : بعد أما
  الثاني مؤتمره دانعقا دورة في  اإلسالمي المؤتمر  منظمة عن المنبثق اإلسالمي الفقھ مجمع فإن
 .م1985 دیسمبر 28 – 22/ھـ 1406 الثاني ربیع 16 – 10 من  بجدة
 وإعادة التأمین" موضوع حول الدورة في والمشاركین العلماء من المقدمة العروض تابع أن بعد

 ". التأمین
 .المقدمة الدراسات ناقش أن وبعد
 یھ>>دف الت>>ي والغای>>ات علیھ>>ا ق>>ومی الت>>ي والمب>>ادئ وأنواع>>ھ، ص>>وره س>>ائر ف>>ي البح>>ث تعمق وبعد
 .إلیھا
 . الشأن بھذا العلمیة والھیئات الفقھیة المجامع عن صدر فیما النظر وبعد
 : قرر

 عق>>د التج>>اري  الت>>أمین ش>>ركات  ب>>ھ تتعامل الذي الثابت القسط ذا  التجاري التأمین  عقد أن – 1
 .شرعا  حرام  فھو ولذا. للعقد مفسد كبیر غرر فیھ
 عل>>ى الق>>ائم التعاوني  التأمین عقد  ھو اإلسالمي التعامل أصول یحترم الذي البدیل قدالع أن – 2

 .التعاوني التأمین أساس على القائم التأمین إلعادة بالنسبة الحال وكذلك. والتعاون التبرع أساس



 مؤسس>>ات وك>>ذلك التع>>اوني، الت>>أمین مؤسس>>ات إقام>>ة عل>>ى للعم>>ل  اإلس>>المیة ال>>دول  دع>>وة – 3
 النظ>>ام مخالف>>ة وم>>ن االس>>تغالل م>>ن  اإلس>>المي االقتص>>اد  یتح>>رر حت>>ى الت>>أمین، إلع>>ادة نی>>ةتعاو
 .األمة لھذه هللا یرضاه الذي
 .1"أعلم وهللا
 بالمملك>>ة العلم>>اء كب>>ار ھیئ>>ة مجل>>س وق>>رار ،2للرابط>>ة الت>>ابع الفق>>ھ مجم>>ع قرار صدر ذلك وبمثل
 .السعودیة العربیة
 :كاآلتي ذلك وبیان ریم،التح مأخذ ھفی النظر ینبغي ومما

 .ذلك بیان سبق وقد والغرر، الربا ألمرین، محرم الحیاة على فالتأمین -1
 وال ظ>>اھر، غی>>ر فیھا الربا فجریان األخرى التجاري التأمین أنواع من عداه ما وأما -2

 فتنطب>>ق ھ>>ذا وعلى ، غرراً  فیھا أن األنواع ھذه من الواضح المناقشة،وإنما من یسلم
 إل>>ى یقودن>>ا وھذا أحكامھ، علیھا وتجري الشریعة، في الغرر قاعدة عاألنوا ھذه على

 .الشریعة في وضوابطھ الغرر عن الحدیث
 
 
 

 الثالث المبحث
 التأمین بعقد وعالقتھا الشریعة في الغرر قاعدة

 مطالب ثالثة وفیھ

 :الغرر حقیقة في :األول طلبالم
 أو نفس>>ھ الم>>رء وتع>>ریض ، والخدع>>ة ، الخط>>ر وھ>>و ، التغری>>ر م>>ن مص>>در اس>>م اللغة في الغرر
 :للغرر العلم أھل تعریفات وتعددت .3للھلكة مالھ
 .4العاقبة مستور مایكون :بأنھ السرخسي فعرفھ
 .5ال أم یحصل ھل الیدرى الذي ھو :بأنھ القرافي وعرفھ
 .6عاقبتھ علیھ وخفي أمره علیھ انطوى ما :بأنھ السبكي وعرفھ
 .7العاقبة المجھول :أنھتیمیةب ابن اإلسالم شیخ وعرفھ

 ھ>>ذه في عاقبتھا،والعقد یجھل وھو المعاملة في اإلنسان یدخل أن فالغرر متقاربة التعریفات ھذهو
 المیس>>ر ب>>ین والف>>رق .آلخ>>را غ>>رم العاق>>دین أح>>د غ>>نم ف>>إذا والغ>>رم الغ>>نم ب>>ین دائ>>را یك>>ون الحال>>ة
 ب>>اع: یق>>ال ایع>>ات،بمال ف>>ي یك>>ون الغ>>رر بینم>>ا والمغالب>>ات اللع>>ب ف>>ي یك>>ون المیس>>ر أن والغ>>رر
 .قماراً  ولعب غرراً،

 :مؤثراً  الغرر كون شروط: الثاني المطلب
 النب>>ي أن عن>>ھ هللا رض>>ي ھری>>رة أب>>ي ح>>دیث ذل>>ك عل>>ى ی>>دل. التح>>ریم ھ>>و الغ>>رر بی>>ع في األصل
 .8مسلم رواه} . الغرر بیع وعن ، الحصاة بیع عن نھى{  وسلم علیھ هللا صلى
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 كثی>>رة مس>>ائل فیھ یدل ، البیوع كتاب أصول من عظیم أصل الغرر بیع عن النھي:  النووي قال 
 باط>>ل الحاجة إلیھ تدعو وال عنھ االحتراز یمكن ظاھر غرر فیھ ما وبیع:  وقال ، منحصرة غیر

9. 
 ابن قال.  مؤثر غیر وغرر العقدة في مؤثر غرر:  إلى العقد على تأثیره حیث من الغرر ینقسمو

 . 10مؤثر وغیر البیوع في مؤثر إلى ینقسم الغرر أن لىع اتفقوا:  الحفید رشد
 : اآلتیة الشروط مؤثرا یكون حتى الغرر في یشترطو

 : اً كثیر الغرر یكون أن: األول الشرط
ً  یك>>ن ل>>م منھ االحتراز یمكن ال أو یسیراً  كان إذا والغرر: " القیم ابن قال  العق>>د، ص>>حة م>>ن مانع>>ا

 ص>>لى هللا رس>>ول نھ>>ى الت>>ي األن>>واع ف>>ي الم>>ذكور وھ>>و من>>ھ، االحتراز یمكن الذي الكثیر بخالف
ً  كان عنھاوما وسلم علیھ هللا  .11"العقد صحة من المانع ھو فھذا وبینھ، بینھا فرق ال لھا مساویا
 ك>>الطیر ، إجماع>>ا ممتن>>ع كثی>>ر:  أقس>>ام ثالث>>ة - البی>>ع ف>>ي أي - والجھالة الغرر":  القرافي قالو 
 یلح>>ق ھ>>ل ، فی>>ھ اختل>>ف ومتوس>>ط ، الجبة وقطن الدار كأساس ، اعاإجم جائز وقلیل ، الھواء في

 .12"؟ بالثاني أم باألول
ً  -الباجي وقال  أص>>بح حت>>ى العق>>د عل>>ى غل>>ب م>>ا ھ>>و الكثی>>ر الغ>>رر:" -الكثی>>ر الغ>>رر ض>>ابط مبینا
   .13"بھ یوصف العقد
 :  أصالة علیھ المعقود في الغرر یكون أن: الثاني الشرط

 إذا أم>>ا.  أص>>الة علی>>ھ المعق>>ود ف>>ي یكون أن العقد صحة في مؤثرا یكون حتى الغرر في یشترطف
 الفقھی>>ة القواع>>د وم>>ن.  العق>>د ف>>ي ی>>ؤثر ال.  فإن>>ھ بالعق>>د للمقص>>ود تابع>>ا یك>>ون فیم>>ا الغ>>رر ك>>ان

ً  ال>>بطن ف>>ي الحم>>ل بی>>ع ج>>از ول>>ذا ، غیرھ>>ا  ف>>ي ف>>ریغت ال م>>ا التواب>>ع في یغتفر أنھ:  المقررة  تبع>>ا
ً  ذلك ومن الحیوان، مع الضرع في اللبن بیع وجاز ألمھ،  الت>>ي الثم>>رة تب>>اع أن یجوز ال أنھ أیضا
 ، ص>>الحھا یب>>دو حت>>ى الثم>>ار بی>>ع ع>>ن وس>>لم علی>>ھ هللا ص>>لى النب>>ي لنھي ، مفردة صالحھا یبد لم

 ت>>ؤبر أن بع>>د نخال ابتاع من: {  وسلم علیھ هللا صلى النبي لقول ، جاز أصلھا مع بیعت لو ولكن
 ، البی>>ع ھ>>ذا ج>>واز عل>>ى اإلجم>>اع قدام>>ة اب>>ن نق>>ل وقد 14} المبتاع یشترط أن إال ، لبائعل فثمرتھا ،

 . 15فیھا الغرر احتمال یضر فلم ، بیعال في تبعا حصلت األصل مع باعھا إذا وألنھ:  وقال
  : حاجة للعقد تدعو أال:الثالث الشرط
 .  اصحیح العقد وكان ، العقد في الغرر یؤثر لم حاجة للناس كان فإن
 ف>>إن من>>ھ، إلی>>ھ الحاج>>ة ت>>دعو فیم>>ا رخ>>ص فل>>ذلك الرب>>ا م>>ن أق>>ل الغ>>رر ومفس>>دة: " تیمی>>ة ابن قال

 الحیط>>ان دواخ>>ل یعل>>م ل>>م وإن جمل>>ة العق>>ار بی>>ع مث>>ل غرراً، كونھ ضرر من ضرراً  أشد تحریمھ
 بی>>ع ھ>>و إذ.  القی>>اس خالف على جوازه أن یخفى وال:  السلم عقد عن الكمال وقال 16".واألساس

 . 17والمشتري البائع من كل من للحاجة واإلجماع بالنص إلیھ المصیر وجب ، لمعدوما
 ارتك>>اب إل>>ى الحاج>>ة دع>>ت إذا أن>>ھ وج>>وده م>>ع والصحة الغرر بسبب البطالن مدار:  لنوويا وقال
 . 18"فال وإال البیع، جاز حقیراً  الغرر كان أو بمشقة إال عنھ االحتراز یمكن وال الغرر
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 م>>ا وبی>>ع ونحوھ>>ا، والبص>>ل ك>>الجزر األرض ف>>ي المغیب>>ات بی>>ع ج>>واز الش>>رط ھ>>ذا عل>>ى وال>>دلیل
 المقتض>>یة للحاج>>ة ج>>از وإنم>>ا الغ>>رر، م>>ن فی>>ھ ما مع ذلك ونحو والبیض كالبطیخ جوفھ في مأكولھ
 .األرض من إخراجھا أو فتحھا دون األشیاء ھذه لشراء
  : یةالمال المعاوضات عقود من عقد في الغرر یكون أن: الرابع الشرط
 عق>>ود ف>>ي ك>>ان م>>ا ھ>>و الم>>ؤثر الغ>>رر أن ی>>رون حی>>ث ، فق>>ط المالكی>>ة الش>>رط ھ>>ذا اش>>ترط وق>>د

 الق>>یم، واب>>ن تیمی>>ة ابن القول ھذا واختار . الغرر فیھا یؤثر فال التبرعات عقود وأما ، المعاوضات
 .19وغیرھما
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 الغ>>رر بی>>ع ع>>ن نھ>>ى وس>>لم علی>>ھ هللا ص>>لى النب>>ي ف>>إن المالكی>>ة إلیھ ذھب ما یؤید والدلیل
 ورد م>>ا ذل>>ك عل>>ى وی>>دل .الح>>ل أص>>ل عل>>ى ماع>>داھا ویبقى المبایعات في النھي فیختص
 م>>ن أخ>>ذھا ش>>عر خی>>وط م>>ن بكب>>ة األنص>>ار من رجل جاءه لما والسالم الصالة علیھ عنھ

 وس>>لم علیھ هللا صلى النبي ان الداللة ووجھ 20".لك فھو لي كان ما أما:" لھ فقال المغنم،
 .21الموھوب بقدر العلم عدم مع كبةال من نصیبھ وھبھ

 
 :التأمین عقد على السابقة الضوابط تطبیق: الثالث المطلب
 عل>>ى الت>>أمین عدا فیما وذلك الغرر، من فیھ لما محرم التجاري التأمین أن سبق مما تبین
 ج>>ائزاً، یك>>ون الت>>أمین ف>>إن المؤثر الغرر شروط من شرط اختل فمتى ذلك وعلى الحیاة،
 الحص>>اة وبی>>ع الحبل>>ة كحبل بإبطالھا الشریعة جاءت التي الغرر عقود في ظرالنا أن ذلك
 اللع>>ب س>>بیل عل>>ى ك>>ان م>>ا المح>>رم الغ>>رر أن ی>>درك ونحوھ>>ا والمناب>>ذة المالمس>>ة وبی>>ع

 ثم>>ة ول>>یس للمجتم>>ع، وال للف>>رد مص>>لحة یحق>>ق وال للبل>>د عائ>>داً  یثم>>ر ال حی>>ث والمق>>امرة
 الغ>>رر م>>ن ش>>يء عل>>ى تنطوي وقد منھا للناس بدال التي العقود بخالف إلیھ، تدعو حاجة
 .ذلك مثل تحریم الشریعة مبادئ من فلیس
 االن>>اس إل>>زام یج>>وز وال التح>>ریم، ھ>>و الت>>أمین ف>>ي األص>>ل إن: الق>>ول ف>>یمكن ذل>>ك وعل>>ى
 ف>>ي ال>>دخول وأم>>ا ل>>ھ، والم>>ؤمن الم>>ؤمن ب>>ین الربحی>>ة المعاوض>>ة عل>>ى ق>>ائم تأمیني بنظام
 :اآلتیة الحاالت في فیجوز ادلألفر بالنسبة التأمین عقد
ً  التأمین كان إذا: األولى الحال  :فیھ أصالة مقصود غیر العقد في تابعا
ً  التأمین وجاء شيء على العقد وقع فإذا  ح>>رج وال العقد، ذلك في وجوده فیغتفر لذلك تبعا
 :ذلك فمن متعددة، أمثلة الحال ولھذه ، فیھ الدخول من المسلم على

 تعطیھ>>ا الت>>ي المزای>>ا م>>ن مزی>>ة أن>>ھ عل>>ى لموظفیھ>>ا الشركات ھتقدم الذي التأمین -1
 عق>>د یق>>ع ول>>م للموظ>>ف متع>>ددة مس>>تحقات م>>ن ج>>زء الت>>أمین فھ>>ذا. للم>>وظفین
 .أصالة علیھ) الوظیفة(  اإلجارة

 أف>>رد س>>واء ، -الكھربائیة واألجھزة كالسیارات– شرائھا عند السلع على التأمین -2
 ص>>فقة ف>>ي الت>>أمین یك>>ون أن بش>>رط یف>>رد، ل>>م أو الس>>لعة قیم>>ة ع>>ن مس>>تقل بمبل>>غ
 .للجھاز شرائھ مع واحدة

 اإلج>>ارة عق>>د في السیارة على المستأجر أمن إذا المستأجرة السیارة على التأمین -3
 .التأمین بسبب األجرة قیمة زادة ولو نفسھ،

 م>>ع الت>>أمین خدمة تقدم الناقلة الشركة كانت إذا شحنھا عند البضائع على التأمین -4
 .نفسھ نالشح عقد

 .استحقاقھ عند العوض وأخذ التأمین، في الدخول یجوز ذلك جمیع ففي
 :اعتراضان األمثلة ھذه على ردی وقد
 عل>>ى الثم>>رة ف>>ي كم>>ا أص>>لھ ع>>ن فص>>لھ یمك>>ن ال ال>>ذي التابع ھو المغتفر الغرر أن:األول
ً  یعد فال أصلھ عن فصلھ یمكن فالتأمین ھنا أما النخل،  .تابعا

ً  الت>>ابع یك>>ون أن ل>>زمی ال أن>>ھ :والجrrواب  علی>>ھ قول>>ھ ب>>دلیل ، عن>>ھ ینف>>ك ال بأص>>لھ مرتبط>>ا
 فثمرتھ>>ا ، ت>>ؤبر أن بع>>د نخ>>ال ابت>>اع م>>ن{ : الس>>ابق عم>>ر اب>>ن ح>>دیث في والسالم الصالة
 وم>>ع ش>>رط، ب>>دون النخل>>ة ع>>ن الثم>>رة فص>>ل األص>>ل إذ } المبت>>اع یش>>ترط أن إال ، للب>>ائع
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ً  بیعھا جاز ذلك  السلعة تأمین المشتري اشترط لو أنھ على دلی وھذا.بالشرط ألصلھا تبعا
ً  الشرط ھذا كان إذا صحیح شرط فھو البائع على  .بالعقد مقترنا

 ال>>بطن ف>>ي الحم>>ل بخ>>الف ال>>ثمن ف>>ي وق>>ع ل>>ھ الم>>ذكورة األمثل>>ة ف>>ي الت>>أمین أن:والثrrاني
 ل>>یس الت>>ابع فإن المغتفر الغرر صور من الفقھاء یذكره مما ذلك ونحو النخل في والثمرة

 .ثمن ھل
 ل>>ھ إن ب>>ل ثم>>ن، لھ لیس الفقھاء یذكرھا التي األمثلة في التابع بأن التسلیم بعدم: والجواب

ً  أغلى شك بال الحامل فالناقة أصلھ قیمة في تأثیراً   الدیة تغلیظ كان ولھذا غیرھا، من ثمنا
 م>>رهبث النخل بیع وفي. الجاني على-حامالً  ناقة أي– خلفة أربعین بإیجاب العمد القتل في

 الش>>رط ھ>>ذا بوج>>ود یختل>>ف ال>>ثمن أن ش>>ك وال یشترط، ال أو الثمرة یشترط أن للمشتري
 .عدمھ من

 ف>>ي مباح>>ة فإنھ>>ا ونحوھ>>ا والل>>بن والثم>>رة الحمل بخالف محرم بذاتھ التأمین أن :والثالث
 .ذاتھا

 ردأف إذا فالكل الجانب، ھذا في المذكورة األشیاء وھذه التأمین بین فرق ال أنھ :والجواب
ً  بیعھ صار بالعقد  .محرما
 :الحاجة تقتضیھ التأمین كان إذا: الثانیة الحال
 إل>>ى یص>>ل أن یل>>زم وال ی>>ؤمن، ل>>م إذا ومش>>قة ح>>رج اإلنس>>ان یلح>>ق أن بالحاج>>ة ویقص>>د
 .كماتقدم ، العقد ھذا الستباحة الحاجة وجود یكفي بل الضرورة، مرحلة
 وأن ، موھوم>>ة ال حقیقی>>ة كونھ>>ا حی>>ث من الحاجة شروط تتحقق أن الحال لھذه ویشترط
 .الحاجة بھ تندفع مباح آخر عقد یوجد وأال بقدرھا، تقدر

 ص>>احب یحتاج>>ھ فم>>ا واألزمنة، واألمكنة واألشخاص األحوال باختالف الحاجة وتختلف
 المس>>كن ت>>أمین إل>>ى والحاج>>ة ، الخاص>>ة المركب>>ة صاحب یحتاجھ ما غیر العامة المركبة
 .ذلك فیھا یندر التي البالد عن یختلف الكوارث افیھ تكثر التي البالد في
 :الحال ھذه في تدخل التي األمثلة ومن

 المق>>یم یتحملھ>>ا وال باھظة، فیھا العالج تكلفة تكون التي البالد في الطبي التأمین -1
 .تأمین بدون

 أن ویج>>ب ب>>ذلك، یل>>زم الش>>خص فی>>ھ یق>>یم ال>>ذي البلد نظام كان إذا المركبة تأمین -2
 ب>>ھ یلزم الذي األدنى الحد وھو الحاجة، بھ تندفع الذي الحد على ذلك في یقتصر
 .البلد نظام

 كان>>ت إذا والحری>>ق والسرقات الحوادث ضد اإلسالمیة والمراكز المساكن تأمین -3
 .ذلك مثل تقتضي الحاجة

 المس>>اعدة ش>>ركات طری>>ق ع>>ن العام>>ة الط>>رق عل>>ى الطارئ>>ة لألعط>>ال الت>>أمین -4
 الت>>أمین غی>>ر أخ>>رى خ>>دمات تق>>دم الش>>ركة ھ>>ذه أن الس>>یما ،) AAA( كش>>ركة
 .وغیرذلك الھاتف عبر المشورة وتقدیم اإلرشادیة كالخرائط

ً  التأمین كان إذا: الثالثة الحال  :تعاونیا
 یختل>>ف التع>>اوني والت>>أمین التبرع>>ات، عق>>ود م>>ن لكون>>ھ مغتف>>ر العقد في الذي الغرر ألن
 والتع>>اون التكاف>>ل تحقی>>ق إل>>ى یھ>>دف فالتع>>اوني التج>>اري، الت>>أمین ع>>ن وآث>>اره أھدافھ في
 بخ>>الف اإلس>>المیة الش>>ریعة مقاص>>د م>>ن مقص>>داً  یحق>>ق بھ>>ذا وھ>>و المس>>تأمنین ب>>ین فیم>>ا
ً  كان فلذا والمعاوضة االسترباح منھ الھدف فإن التجاري التامین  .محرما
 :المعاصرة التعاوني التأمین صور ومن

 .للمواطنین لعامةا والھیئات الحكومات تقدمھ الذي االجتماعي التأمین -1



 وس>>ائل ف>>ي الم>>دخرة األم>>وال فیھ>>ا تس>>تثمر الت>>ي واالدخاری>>ة التقاعدی>>ة الب>>رامج -2
 .مباحة استثماریة

ً  وتتقاض>>ى الدول>>ة ترع>>اه ال>>ذي الطب>>ي الت>>أمین -3  م>>ن كثی>>ر ف>>ي تك>>ون ربم>>ا رس>>وما
 .رمزیة األحیان

 .ونحوھا المھنیة النقابات في بھ المعمول والتأمین التعاونیة الجمعیات -4
 

 الرابع المبحث
 التعاوني والتأمین التجاري التأمین بین الفروق
 تجاري تأمین لشركة مقترحة وصیغة
 :التعاوني والتأمین التجاري التأمین بین الفروق: األول المطلب
 التع>>اوني، الت>>أمین وج>>واز التج>>اري الت>>أمین تح>>ریم إل>>ى المعاص>>رین العلم>>اء عامة ذھب
 العربی>>ة بالمملك>>ة العلم>>اء كب>>ار كھیئة الجماعیة، الفتوى ھیئات معظم القول بھذا أخذ وقد

 وغیرھ>>ا ، للمنظمة التابع الفقھ ومجمع ، للرابطة التابع اإلسالمي الفقھ ومجمع السعودیة
 ، بالباط>>ل الم>>ال وأك>>ل والمق>>امرة الغ>>رر م>>ن التج>>اري الت>>أمین علی>>ھ یش>>تمل لم>>ا وذل>>ك ؛

 اإلنص>>اف بع>>ین الن>>اظر وإن.  والتضامن افلالتك على مبناه فإن التعاوني التأمین بخالف
 وم>>دى ، واالعت>>دال التوس>>ط م>>ن الق>>ول ھ>>ذا ف>>ي م>>ا لیدرك الیوم التأمین صناعة واقع في

 أو غ>>بن دون حاج>>اتھم وس>>د الن>>اس مصالح یتحقیق ، اإلسالمیة الشریعة لمقاصد موافقتھ
 تتك>>دس لتجاريا التأمین نظام ففي ، ذلك على شاھدٍ  أوضح التأمین وإحصائیات.  ضرر
 تحقق>>ھ بم>>ا مقارن>>ة یس>>یرة تع>>د تعویض>>ات مقاب>>ل في التأمین شركات لدى الطائلة األموال
 األكثری>>ة بینم>>ا ، وخدمات>>ھ الت>>أمین بمزای>>ا الثریة األقلیة استئثار عنھ نتج مما ، أرباح من

 تل>>ك أوھم>>ت وق>>د ، الت>>أمین أقس>>اط تحم>>ل عل>>ى ق>>ادرة غی>>ر لكونھ>>ا منھ>>ا محرومة الفقیرة
 تج>>ارب تكذب>>ھ أم>>ر وھو األسلوب، بھذا إال المخاطر لتفتیت مجال ال أن الناس ركاتالش

ً  أكث>>ر فكان>>ت المتقدم>>ة ال>>دول م>>ن ع>>ددٍ  ف>>ي طبق>>ت الت>>ي التع>>اوني الت>>أمین ً  نجاح>>ا  وتحقیق>>ا
 .التجاري التأمین شركات من التأمین ألھداف
ً قائ التج>>اري ت>>أمینال نظ>>ام ك>>ون ف>>ي النوعین ھذین بین الفرق ویتضح  أن أس>>اس عل>>ى م>>ا
 جمی>>ع الش>>ركة ھ>>ذه وتس>>تحق ، عل>>یھم الم>>ؤمن ع>>ن مس>>تقلة ش>>ركة الت>>أمین إدارة تت>>ولى
 م>>ن ل>>دیھا یتبقى وما ، استحقاقھا عند التأمین لغامب بدفع التزامھا مقابل في التأمین أقساط
ً  تعتبره ألنھا ، لھم للمؤمن تعیده ال فإنھا التأمین أقساط فائض  ھ>>االتزام مقاب>>ل ف>>ي عوضا

 یحق فال التعویضات كل لدفع المحصلة األقساط تفِ  لم وإذا ، علیھا المتفق بالتعویضات
 . التأمین أقساط زیادة بطلب علیھم الرجوع لھا
 ك>>ل وی>>دفع متش>>ابھة، ألخط>>ار معرض>>ین أش>>خاص ع>>دة یجتمع التعاوني التأمین في بینما
ً  منھم  یص>>یبھ لم>>ن المس>>تحق ضالتع>>وی ألداء االش>>تراكات ھ>>ذه وتخص>>ص معیناً، اشتراكا

 ح>>>ق لألعض>>>اء ك>>>ان تع>>>ویض م>>>ن ص>>>رف م>>>ا عل>>>ى االش>>>تراكات زادت وإذا الض>>>رر،
 أنقص>>ت أو العج>>ز، لتغطی>>ة إض>>افي باش>>تراك األعض>>اء طول>>ب نقص>>ت وإذا اس>>تردادھا،
 جھ>>ة التع>>اوني الت>>أمین إدارة یت>>ولى أن م>>ن م>>انع وال.العج>>ز بنسبة المستحقة التعویضات
 ، للت>>أمین إدارتھ>>ا مقاب>>ل عم>>والت أو أجوراً  تتقاضى وأن فسھمأن لھم المؤمن عن مستقلة
 وك>>یالً  بص>>فتھا الت>>أمین أم>>وال اس>>تثمارات أرب>>اح م>>ن ج>>زءاً  تأخ>>ذ أن م>>ن ك>>ذلك یمنع وال
 .   االستثمار في عنھم
 الم>>ؤمن ع>>ن منفص>>لة ش>>ركة تك>>ون ق>>د الن>>وعین ك>>ال ف>>ي الت>>أمین ش>>ركة أن یظھ>>ر وبھ>>ذا
 ، -ال>>ربح إل>>ى تھ>>دف أنھ>>ا أي – ربحی>>ة ش>>ركة تك>>ون ق>>د كلیھم>>ا ف>>ي أنھ>>ا كم>>ا ، عل>>یھم
 : رئیسة أمور ثالثة في النوعین بین الفرق ویظھر



 التعاوني التأمین في الوثائق حملة من المقدمة فاألقساط :)علیھم المؤمن قصد في(  األول الفارق
 . )التبرع( الھبة صفة األقساط ھذه تأخذ ، األخطار تفتیت على التعاون منھا یقصد
 . االحتمالیة المالیة المعاوضات عقود من فھو التجاري التأمین أما

 الت>>أمین ش>>ركة ب>>ین تعاق>>دي الت>>زام ھن>>اك التج>>اري الت>>أمین ف>>يف): االلتrrزام فrrي(  الثrrاني الفrrارق
 تس>>تحق ذل>>ك مقاب>>ل وف>>ي ، التعویض>>ات ب>>دفع عل>>یھم المؤمن تجاه الشركة تلتزم إذ ، لھم والمؤمن
 التع>>ویض إن إذ ، االلت>>زام لھ>>ذا مج>>ال ال التع>>اوني الت>>أمین ف>>ي بینم>>ا ، ع>>ةالمدفو األقس>>اط كام>>ل
 طل>>ب بالتعویض>>ات الوف>>اء ف>>ي كافی>>ة األقس>>اط تكن لم فإذا ، المتاحة األقساط مجموع من یصرف
ً  التع>>ویض ك>>ان وإال ، الف>>رق لتع>>ویض اش>>تراكاتھم زی>>ادة األعض>>اء م>>ن  األرص>>دة بحس>>ب جزئی>>ا

 .المتاحة
 م>>ن االس>>ترباح إل>>ى التع>>اوني الت>>أمین ش>>ركة تھ>>دف الف>>: )االسrrترباح محrrل فrrي ( الثالrrث الفrrارق
 ، لھم شركةال تقدمھا التي األضرار وتعویضات لھم ؤمنالم یدفعھا التي التأمین أقساط بین الفرق
 إل>>ى الزی>>ادة ت>>رد األض>>رار لت>>رمیم المدفوع>>ة التعویض>>ات ع>>ن قس>>اطاأل ف>>ي زیادة حصلت إذا بل
 في تدخل وال الالحقة التأمین لعملیات كاحتیاطي الشركة لدى الزیادة ھذه تبقى أو ،علیھم ؤمنالم

 . للشركة المالي المركز
 التزامھ>>ا مقاب>>ل ف>>ي الت>>أمین ش>>ركة اس>>تحقاق م>>ن یكون التجاري التأمین في الفائض بینما

 .لھم المؤمن تجاه بالتعویض
 حمل>>ة ب>>ین العالق>>ة تك>>ون التع>>اوني نالت>>أمی ش>>ركة ف>>يف :)التrrأمین إدارة كیفیrrة فrrي( الرابع ارقالف

 :التالیة األسس على) المؤمن( التأمین وشركة )علیھم المؤمن( الوثائق
 وجم>>ع الوث>>ائق إع>>داد م>>ن الت>>أمین، عملی>>ات ب>>إدارة الش>>ركة ف>>ي المس>>اھمون یق>>وم -أ

 وذل>>ك معلوم>>ة أج>>رة مقاب>>ل ف>>ي الفنی>>ة، األعم>>ال م>>ن وغیرھ>>ا التعویض>>ات ودف>>ع األقس>>اط،
 .  لھا قابالً  المشترك یعتبر بحیث األجرة ھذه على وینص التأمین بإدارة مینالقائ بصفتھم

 بإنشاء الترخیص على للحصول منھم المقدم) المال رأس( باستثمار  المساھمون یقوم -ب
 تس>>تحق أن عل>>ى الوث>>ائق، حمل>>ة م>>ن المقدم>>ة الت>>أمین أم>>وال  تس>>تثمر أن لھ>>ا وك>>ذلك الش>>ركة،
 .المضارب بصفتھم التأمین موالأ استثمار عائد من حصة الشركة

 لحس>>ابات واآلخ>>ر الم>>ال، رأس الس>>تثمار أح>>دھما منفص>>لین، حس>>ابین الش>>ركة تمس>>ك -ج
ً  التأمیني الفائض ویكون التأمین أموال ً  حقا  ).الوثائق حملة(  للمشتركین خالصا
 األم>>وال باس>>تثمار المتعلق>>ة المص>>روفات م>>ن المضارب یتحملھ ما المساھمون یتحمل -د

 عمول>>ة نظی>>ر الت>>أمین إدارة مص>>اریف جمی>>ع یتحمل>>ون كم>>ا المض>>اربة، ریح من حصتھ نظیر
 لھم المستحقة اإلدارة

 حق>>وقھم م>>ن ویك>>ون المس>>اھمین أم>>وال اس>>تثمار عوائد من القانوني االحتیاطي یقتطع -ه
 . )22(. المال برأس یتعلق مما اقتطاعھ یتوجب ما كل وكذلك

 الوث>>ائق حمل>>ة یدفع>>ھ م>>ا أن التج>>اري، التامین في أمین،الت وشركة الوثائق حملة بین العالقة بینما
ً  تكون أموال من  نمنفصال انحساب ھناك فلیس. التأمین مقابل مالھا رأس مع ویخلط للشركة ملكا
 .التعاوني التأمین في كما

 :تعاوني تأمین شركة لصیغة مقترحات:الثاني المطلب
 :یأتي ما الصیغة ھذه مالمح أبرز من لعل
 منفص>>ل م>>الي مرك>>ز فیھ>>ا للمس>>اھمین یك>>ون مس>>اھمة، ش>>ركة التع>>اوني التأمین إدارة لىیتو أن. أ

 .التأمین لعملیات المالي المركز عن الحقیقة وجھ على

                                                
 .212ندوة البركة الثانیة عشرة لالقتصاد اإلسالمي، قرارات وتوصیات ندوات البركة لالقتصاد اإلسالمي ص    )22(



 أقس>>اط مجم>>وع م>>ن والتش>>غیلیة اإلداری>>ة المص>>اریف جمی>>ع تخص>>م أن المس>>اھمة للش>>ركة. ب
 أن ك>>ذلك ولھ>>ا ب>>أجر، وك>>یالً  بص>>فتھا نالت>>أمی لعملیات إدارتھا مقابل أجوراً  تتقاضى وأن التأمین،
 تل>>>ك أرب>>>اح م>>>ن نس>>>بة ب>>>ذلك وتس>>>تحق مباح>>>ة، اس>>>تثمارات ف>>>ي لھ>>>م الم>>>ؤمن أم>>>وال تس>>>تثمر

ً  بصفتھا االستثمارات ً  شریكا  .مضاربا
 ذل>>ك أك>>ان س>>واء وغیرھ>>ا، كالس>>ندات محرمة استثمارات في الدخول تتجنب أن الشركة على. ت
 .التأمین بعملیات الخاصة باالستثمارات أم بالمساھمین الخاصة االستثمارات في
 تلت>>زم ف>>أن الجائز أما. وممنوع جائز نوعین؛ على بالتعویض لھم المؤمن تجاه الشركة التزام. ث

 ذل>>ك تبع>>ات تتحم>>ل فإنھ>>ا ذل>>ك ف>>ي قص>>رت ومتى واحتراف، بأمانة التأمین أعمال بإدارة الشركة
ً  تلتزم فأن الممنوع وأما. عنھ والتعویض التقصیر ً  التزاما  األضرار أكانت سواء بالتعویض مطلقا

 أن فللش>>ركة ذل>>ك ع>>ن وبدالً . التعاوني التأمین قاعدة مع یتعارض فھذا غیرھا، من أم الشركة من
 حق>>وق قائم>>ة ض>>من االحتیاطی>>ات ھ>>ذه ت>>دخل وال الت>>أمین، أقس>>اط ف>>ائض م>>ن احتیاطی>>ات تّك>>ون

 .التأمین بأعمال خاصة تكون بل المساھمین
 قبی>>ل م>>ن العق>>ود ھ>>ذه تك>>ون أن بش>>رط المخ>>اطر، لتفتیت تأمین إعادة بعقود ترتبط أن كةللشر. ج

 .التعاوني التأمین
 محمد نبینا على وسلم هللا وصلى أعلم وهللا ھذا

 
 الشبیلي هللا عبد بن یوسف. د      
 
 
 

  
  

  
 


