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بسم اهلل الرحمن الرحيم



األحكام الفقهية للتأمين



تعريف التأمين

مـا  أو عقد يلتزم المؤِمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤَمن له أو من يعينه مستفيدًا مبلغـًا مـن ال•

إيرادًا دوريًا أو تعويضًا عن ضـرر إرـر حـادغ مغضـر ضـرره فـد العقـد ورلـس  ميـر  سـ  مـالد 

.يؤديه المؤمن له للمؤمن بصفة دورية أو دفعة واحدة 



أ واع عقد التأمين

التأمين التعاو د

أساسه التكافل والتعاون

ــأمين التعــاو د علــر أســا   يقــوم الت

التكافــــل بــــين ممموعــــة الم ــــتر ين 

وتتــولر كــر ة التــأمين إدارة  ــندو  

.التأمين لهؤالء الم تر ين بأجر

التأمين التماري

أساسه المعاوضة والربح المادي

ـــين  ـــة ب ـــر أســـا  المعاوض ـــوم عل يق

ــــــأمين ودافــــــ  القســــــ   كــــــر ة الت

ين بحيـ  تلتـزم كـر ة التـأم( الم ترك)

رر للم ــترك بــالتعويد عنــد حصــو  الضــ

أو بضـــمان فـــوان العـــين أو المنفعـــة 

مينحسبما ما  ص عليه فد وريقة التأ



 الفرو  بين التأمين التماري والتأمين التكافلد:

:لقد ر ر الفقهاء المعا رون عدة فرو ، وتكمن أبرزها فيما يلد

خضـار، من عقود التبرع التد يقصـد بهـا أ ـالة التعـاون علـر تفتيـ  األالتأمين التعاو د أن : الفر  األو 

(.التبرع)فاأل ساط المقدمة من حملة الورائق فد التأمين التعاو د تأخذ  فة الهبة 

.فهو من عقود المعاوضان المالية االحتمالية التأمين التماري أما 

ويضـان إرا لـم تكـن األ سـاط  افيـة فـد الوفـاء بالتعالتـأمين التعـاو د أن التعويد فـد : الفر  الثا د

يد لـم وإرا لم يمكن زيادة االكترا ان للوفـاء بـالتعو. طلب من األعضاء زيادة اكترا اتهم لتعويد الفر 

ويد فهنـاك التـزام بـالتعالتـأمين التمـاري أمـا . يق  التعـويد، إر لـيه هنـاك التـزام تعا ـدي بـالتعويد

. ويؤدي رلس إلر بح أحد الضرفين وخسارة اآلخر . مقابل أ ساط التأمين

لمصـابين ال تستضي  ال ر ة أن تعوض المسـتأمنين إرا تمـاوزن  سـبة االتأمين التماري فد : الفر  الثال 

 ون ، فـنن مممـوع المسـتأمنين متعـاوالتـأمين التعـاو دالنسبة التد  درتها ال ر ة لنفسـها، أمـا فـد 

ا ان فــد الوفــاء بالتعويضــان التــد تصــر  للمصــابين مــنهم، ويــتم التعــويد بحســب المتــا  مــن اكــتر

. األعضاء 



.ال يقصد منه االستربا  ، وإرا وجد فائد ُردَّ إلر المستأمنين التأمين التعاو دأن : الفر  الراب 

.يكون من  صيب ال ر ةالتأمين التماري بينما الفائد التأميند فد 

نـون هـم المسـتأمنون فـد : الفر  الخامه ، وال تسـتغل أ سـاطهم المدفوعـة التـأمين التعـاو دالمؤمِّ

ن هـو فالالتأمين التماريأما فد كر ة . ل ر ة التأمين التعاو د إال بما يعود عليهم بالخير جميعاً  مؤمِّ

يمـا عنصر خارجد بالنسبة لل ر ة،  ما أن كر ة التأمين التمـاري تقـوم باسـتغأ  أمـوا  المسـتأمنين ف

.يعود عليها بالنف  وحدها

لـس هـدفها هـو تحقيـق التعـاون بـين أعضـائها المسـتأمنين، ورالتـأمين التعـاو دكـر ة : الفر  الساد 

هـدفها األوحـد هـو التـأمين التمـاريوعلـر العكـه مـن رلـس فـنن كـر ة . بتوزي  األخضـار فيمـا بيـنهم 

.التمارة بالتأمين والحصو  علر األربا  الضائلة علر حساب المستأمنين

ر ، يعـدون كـر اء ممـا يحـق لهـم الحصـو  علـالتأمين التعاو دالمستأمنون فد كر ان : الفر  الساب 

.األربا  الناتمة من عمليان استثمار أموالهم

.فتنفرد ال ر ة باألربا  ؛ ألن المستأمنين ليسوا بال ر اء التأمين التماريأما كر ان 



علـر تكـون العأ ـة بـين حملـة الورـائق وكـر ة التـأمينالتـأمين التعـاو د فد كر ة : الفر  الثامن

:األسه التالية

.يقوم المساهمون فد ال ر ة بندارة عمليان التأمين مقابل أجرة ينص عليها فد العقد -أ

، المقدم منهم للحصـو  علـر التـرخيص بن  ـاء ال ـر ة( رأ  الما ) يقوم المساهمون باستثمار-ب

.العوائد بصفتها المضارب منو ذلس لها أن تستثمر أموا  حملة الورائق ولل ر ة حصة من 

ن تمسس ال ـر ة حسـابين منفصـلين، أحـدهما السـتثمار رأ  المـا ، واآلخـر لحسـابان أمـوا  التـأمي-ج

( .حملة الورائق) ويكون الفائد التأميند حقًا خالصًا للم تر ين 

ته يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب مـن المصـروفان المتعلقـة باسـتثمار األمـوا   ميـر حصـ-د

من ربح المضاربة، ويتحملون جمي  مصاريف إدارة التأمين  مير عمولة اإلدارة المستحقة لهم

.يقتض  االحتياطد القا و د من عوائد استثمار أموا  المساهمين ويكون من حقو هم -هـ

لورـائق ، أن مـا يدفعـه حملـة افـد التـامين التمـاريبينما العأ ة بين حملة الورائق وكر ة التـأمين، 

.من أموا  تكون ملكًا لل ر ة ويخل  م  رأ  الما  وال وجود للحسابين المنفصلين 



ال تستثمر أموالها فد النواحد التد يحرمها ال رع ،التأمين التعاو د كر ان : الفر  التاس 

.ال تأبه بالحأ  والحرامالتأمين التماري وعلر النقيد من رلس ف ر ة 

و إال البد أن ينص فد العقد علر أن ما يدفعـه المسـتأمن مـا هـالتأمين التعاو د فد : الفر  العاكر

ال تـرد اري التـأمين التمـأما فد . تبرع وأ ه يدف  القس  لل ر ة إلعا ة من يحتاج إليه من الم تر ين

. ية التبرع أ ًأ، وبالتالد ال يذ ر فد العقد 



:وخأ ة ما سبق 

القسـ  : يقـوم علـر أسـا  المعاوضـة ، ومحـل العقـد فـد التـأمين التمـاري هـوالتأمين التماري -1

ن لـه  ن ( الم ـترك)المدفوع من المؤمَّ ص حسـبما يـن( كـر ة التـأمين)وااللتـزام بـالتعويد مـن المـؤمِّ

.عليه العقد

ر التبـرع فيقوم علر أسا  التكافل بين المؤمنين، والعأ ة بينهم تقـوم علـالتأمين التعاو د أما 

.بالقس ، والمتبرع سيستفيد من جملة المستفيدين

ن طر  مستقل تمثله كر ة التأمين، والمؤمن له طـر  خخـر مسـت: فد التأمين التماري-2 قل المؤمِّ

ن له: التأمين التعاو دعن المؤمن، وفد  ن هو المؤمَّ .المؤمِّ

ط ملكـًا تكـون األ سـا: التـأمين التعـاو دوفد . تملس كر ة التأمين األ ساط: التأمين التماريفد -3

.لممموع الم تر ين ، وتكون كر ة التأمين مديرة للتأمين بأجر

ائد ملـس فالفـالتأمين التعـاو د يكون الفائد ملكًا ل ر ة التأمين، أما فد التأمين التماري فد -4

.لممموع الم تر ين

.غير ربحدالتأمين التعاو د هد  ربحد، بينما الهد  من التأمين التماري الهد  من -5



حكم التأمين

.تحريم التأمين التماري، وجواز التأمين التعاو د جمهور علماء العصر علر 

:وبذلس  در 

.هـ 4/4/1397وتاريخ 51هيئة  بار العلماء ري الر م 1 رار )

فـد دورتـه األولـر ( 5)و رار الممم  الفقهد التاب  لرابضة العـالم اإلسـأمد ري الـر م ( 2

.هـ 1398كعبان 17-10المنعقدة بتاريخ 

9و ــرار مممــ  الفقــه اإلســأمد الــدولد التــاب  لمنممــة المــؤتمر اإلســأمد ري الــر م ( 3

.م 1985-هـ1406فد سنة ( 9/2)

o وال يخ عبداهلل المني و د خالف عدد من العلماء أكهرهم ال يخ مصضفر الزر اء

.وعدد من الم ايخ المعا رين 



:  الكتماله علر  تحريم التأمين التماري عليه جمهور المعا رين هو والذي 

إرا  ان محـل العقـد فـد مقابـل القسـ  هـو االلتـزام بـالتعويد عـن : ، مثل بعد  ور الربا ( 1

.  الضرر بدف  ما ، فيق  حينئٍذ ربا الفضل وربا النسيئة

ن ؛ ألن محل العقد هو القس   المعلوم وااللتزام بالتعويد أو بضمان الفـواالغرر الفاحش ( 2

, ل الحا ل للعين والمنفعة ، أما التعويد أو الضمان فغير معلـوم إر  ـد يحصـل و ـد ال يحصـ

.فقد يكون  ثيًرا و د يكون  ليًأ وهذا هو عين الغرر 



 ال ر ان التد  ص  علر التزام التأمين التكافلد اإلسأمد:

ن و د  ص  علر أ هـا تقـدم منتمـان وخـدمان التـأمي( كر ة األهلد للتكافل)األهلد للتكافل • 

. ديةلعمأئها فد المملكة العربية السعو( التكافل)المتوافقة م  أحكام ال ريعة اإلسأمية 

ينيـة ، و ص  علر أن عملها تقـديم المنتمـان التأم(الممموعة المتحدة للتأمين التعاو د)أسيج• 

.  التكافلية المتوافقة م  مبادئ ال ريعة اإلسأمية

وعـة تتضمن   اطان كر ة ساب تكافل إ تـاج و بيـ  ممم:" ، و د  ص  علر ما يأتدساب تكافل• 

" .برامج تكافل العائلة و التكافل العام المتوافقة م  ال ريعة

ينيـة و د  ص  علر أن عملها تقديم حلـو  تأم( كر ة أياك السعودية للتأمين التعاو د)سأمة• 

.  تكافلية لممي  عمأئها متوافقة م  تعاليم ال ريعة اإلسأمية

:" و ـد  ـرر مملـه اإلدارة مـا يـأتد( ال ر ة السـعودية المتحـدة للتـأمين التعـاو د)والء للتأمين • 

الموافقة علر تعيين هيئة كـرعية مـن أجـل التحقـق مـن أن البـرامج والعقـود والمنتمـان الخا ـة

ثبـ  مـن بال ر ة متوافقة م  الضواب  والمعايير ال رعية وأن من واجبان تلـس الهيئـة ال ـرعية الت

. الموا ب ال رعية لتلس البرامج والمنتمان والخدمان من خأ  المراجعة الدورية



–ة لــديهم مرا ــب كــرعد وهيئــة كــرعي–( ال ــر ة األهليــة للتــأمين التعــاو د)األهليــة للتــأمين •

.حسب الخضاب المرسل من ال ر ة 

المزيرة تكافل–طو يو مارين -سوليديرتد–الراجحد تكافل •

ــأمين التعــاو د تحــ  إكــرا   ــق الت ــة ال ــر ان، فــتعلن تضبي ــا بقي ــس المر ــزي ، وأم ــر البن دون ر 

:، وهذه ال ر ان هدلموافقته لل ريعة اإلسأمية

(كر ة التعاو ية للتأمين)التعاو ية• 

(كر ة مأر للتأمين وإعادة التأمين التعاو د)مأر للتأمين • 

(كر ة المتوس  والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاو د)ميدغلف• 

(ال ر ة السعودية الفر سية للتأمين التعاو د)إ إ  أليا ز• 

( .كر ة الدرع العربد للتأمين التعاو د)الدرع العربد • 

(كر ة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاو د)سند• 

(ال ر ة العربية السعودية للتأمين التعاو د)سايكو• 

(ال ر ة السعودية الهندية للتأمين التعاو د)السعودية الهندية • 



حكم التعامل م  ال ر ان التد تعمل بالتأمين 

التكافلد ولها هيئان كرعية 

: مسائل من المعلوم أن الفقهاء راعوا الخأ  فد مسائل متعددة، ويتملر رلس فد 

و ـد. إرا تعا د طرفان علر أمر مبا  فد مـذهبهما، وترافعـا إلـر  ـاض يـرن بضـأن العقـد، فهـل يعتبـر الخـأ  حينئـذ( 1

ينبغــد للقاضــد أن يحكــم بمــا اختــاره المتعا ــدان أل فســهما مــن أ ــوا  :"  ولــهرحمــه اهلل اكــتهر عــن اإلمــام ابــن تيميــة 

بـد مـن الفقهاء، ودخأ فيه علر أ ه  حيح، ور ر أبعد من رلس فيما يتعلـق بتصـرفان أوليـاء األمـور وأوليـاء األو ـا ، فـأ

".تصحيحها ولو  ا   ال تصح، حفمًا لما يترتب عليه من التعامأن

. ص الفقهاء علر أ ه ال إ كار فد مسائل االجتهاد السائغة ( 2

من المقـرر فقهـا أن االجتهـاد ال يـنقد باجتهـاد مثلـه، فهـل يمكـن أن تكـون الفتـون المماعيـة التـد تصـدرها الهيئـان( 3

.  ال رعية ل ر ة التأمين التعاو د من هذا القبيل 

وفــد هــذه المســألة،  مــد أن كــر ة التــأمين، إرا اختــارن علمــاء رقــان، فــنن رمــة مــأك كــر ة التــأمين تبــرأ بــذلس، فتكــون 

( .فاسألوا أهل الذ ر إن  نتم ال تعلمون: )أعمالهم المعروضة علر الهيئة ال رعية مباحة، لقوله تعالر



:هو يار وهذا المعويمكن وض  معيار لتمييز كر ان التأمين التعاو ية اإلسأمية عن غيرها ، 

:  وفًقا لما يلد أن يوجد لدن ال ر ة هيئة كرعية ، ( 1

أن تكون  راران الهيئة ال رعية ملزمة، وتعرض عليها جمي  أعما  ال ر ة .-أ

أن يكون فد ال ر ة جهة ترا ب أعمالها كرعياً  .-ب

أن يكون لل ر ة  مامها الخاص وينص علر إلزامية  راران الهيئة ال رعية .-ن

تحـ  المتوافقة م  أحكام ال ريعة اإلسـأميةأن ُتضبق ال ر ة مبادئ التأمين التعاو د ( 2

:إكرا  ور ابة الهيئة ال رعية ، وفقًا للضواب  اآلتية 

أال تقبل ال ر ة التأمين علر ما هو محرم كرعاً  . -أ

ــل  أن يكــون الم ــتر ون يتبرعــون بكــل أو بعــد أ ســاط االكــتراك فــد  ــندو  التكاف -ب

.التعاو د وعوائدها بما يكفد لدف  التعويضان المستحقة 

أن تباكر ال ر ة إدارة عمليان التأمين بو فها و يلة عن الم تر ين بأجر أو بدو  ـه فـد -ن

.حدود المصلحة 



أو أن تتحمل ال ـر ة المصـروفان الخا ـة بتأسـيه ال ـر ة، وجميـ  المصـاريف التـد تخصـها،-غ

ا ـة تخص استثمار أموالها، وفد المقابل يتحمل حساب التكافل جميـ  المصـاريف والعمـوالن الخ

.بأ  ضة التأمين 

.م يتم ا تضاع االحتياطد القا و د من عوائد استثمار أموا  المساهمين ويكون من حقو ه-ج

ل أن تمسس ال ر ة بحسابين منفصـلين؛ أحـدهما يمثـل حسـاب مسـاهمد ال ـر ة، واآلخـر يمثـ- 

.حساب الم تر ين 

ان، يحق لل ر ة أن تضالب الم تر ين بدعم حساب التكافل عنـد حصـو  العمـز بزيـادة االكـترا -خ

وائـد  ما أن لها أن تدعم حساب التكافل عند عمزه عن الوفاء بالتزاماته بقرض حسن بدون ترتيب ف

ربويـة عليـه ورلــس مـن حسـاب مســاهمد ال ـر ة، علـر أن يــتم سـداده مـن فــائد األ سـاط فــد 

.السنوان المقبلة

احـدة، وال يتم احتساب الربح، فد الناتج النهائد لفروع التكافل؛ حي  تعتبر جميعها محفمـة و-د

.التكافل يتم توزي  أي فائد فد حا  الخسارة، وفد حا  الربح يتم توزي  الفائد علر  ل فروع



جوه تلتزم ال ر ة عند ا تهائها أو تصفيتها بصر  ما تبقر من أموا  حساب التكافل إلر و-ر

.البر والخير أل ه ليه ملكًا لها ، بعد توزي  الفائد 

 ع  يحق للم ارك، الحصو  علر  سبة من فائد التكافل سواء تم تغضيته عن األضرار التد و-ر

.  عليه بسبب الحادغ، أو لم يتم تغضيته لعدم و وع حادغ، أو أضرار عليه

ده ال تحتفظ ال ر ة أو مساهميها أو تحصل علر أي  سبة من الفائد التأميند، وإ ما تعي-ز

.سضه أل هم هم أ حاب العملية التأمينية،  ل بحسب  ( حملة ورائق التأمين)إلر الم تر ين 

ن إعادة تكون إعادة التأمين لدن كر ان إعادة التأمين التعاو ية اإلسأمية؛ فنن لم تتوفر فن- 

:التأمين تكون لدن كر ان إعادة التأمين التماري مراعاة للحاجة وفق الضواب  اآلتية 

أن يكون االتفا  بين ال ر ة وكر ة إعادة التأمين التماري، أل صر مدة ممكنة )( 1.

أن يقلل ما يخصص ل ر ة إعادة التأمين التماري إلر أد ر حد ممكن )( 2.

أن ال يترتب علر احتفاظ ال ر ة ب دء من مخصصان كر ة إعادة التأمين التماري دف  )( 3

.فوائد ربوية أو معاملة محرمة 



وعـة ال تتدخل ال ر ة فد طريقة استثمار كر ة إعـادة التـأمين أل سـاط إعـادة التـأمين المدف( 4)

.لها، وال تضالبها بنصيب فد عائد استثماراتها 

ليـة تقوم ال ر ة بتمنيب األربا  المدفوعة لها من كر ان إعادة التأمين، والتد تنـتج عـن عم( 5)

.اإلعادة، و رفها فد مصار  خيرية بنكرا  هيئة الر ابة ال رعية

زءًا جـ-بو ـفها و ـيًأ عـنهم بـأجر -عموالن إعادة التأمين حق للم تر ين، وتستحق ال ر ة ( 6)

.من هذه العموالن

.أن تستمر ال ر ة متقيدة بهذه الضواب  ( 3



 حكم التأمين التماري عند الحاجة بنلزام من الدولة:

تــد الضــمان الصــحد يلــزم المن ــمن بالتــأمين علــر منســوبيها، وبــالنمر فــد كــر ان التــأمين المملــه 

:تنضبق عليها الضواب  ال رعية وهد

.أن يكون التأمين تكافليا-1

.أن يكون لل ر ة هيئة كرعية ران  راران ملزمة-2

.أن يوجد ر ابة كرعية علر أعما  ال ر ة-3

:وهد خمه كر ان  مد أ ها 

[فلكر ة المزيرة تكا–كر ة ساب تكافل –كر ة و اية –سوليدرتدكر ة –كر ة الراجحد تكافل ]



:ألسباب إال أن تلس ال ر ان ال تفد بالغرض 

.عدم منتمان تأمين  حد فد بعضها-1

.ضعف خبرتها-2

.ارتفاع سعرها-3

.سوء خدماتها-4

.كروطها التد تقيد حرية المن أة  استبعاد بعد الفئان العمرية مثأ-5

ن وفد مثل هذه الحا ، هل يخفف فد التأمين لدن كر ة تأمين تماري حتر تقون كر ان التأمي

؟التكافلد 

يمكن أن يقا  بأن ضعف ال ر ان التد تفد بالغرض يصيرها  المعدوم



هل يعد إلزام المصر  لعميله بالتأمين من اإل راه فد العقود ؟/  

عة والعقـود فـد ال ـري, من المقرر فقها أن العقود ي ترط فيها التراضد، وعقد التأمين عقد رضـائد 

بيـنكم يا أيها الذين خمنوا ال تأ لوا أمـوالكم: " ا  تعالر. اإلسأمية أساسها التراضد بين طرفد العقد

[ . 29:النساء" ]بالباطل إال أن تكون تمارة عن تراض منكم

مـن المـرئال يحـل : )خضب النا  فـد حمـة الـوداع فقـا ملسو هيلع هللا ىلصرسو  اهلل أن رضد اهلل عنه وعن ابن عبا  

( .ما  أخيه إال ما أعضاه من طيب  فه

و د اتفق جمهور أهل العلم علر أن من ُأ ره علـر  ـو  أو عقـد لـم يترتـب عليـه حكـم مـن األحكـام 

.و ان لغوًا 

ـَحة فيـه=  وال والتـأمين التعـاو د أساسـه التبـرع. وإرا ألزم أحد بعقد فان كرط التراضـد فا عـدم  الصِّ

ر تبرع من ُمْكَره  .ُيَتَصوَّ



حكم تميير بوليصة التأمين التماري للدائن

هو أن يتفق طرفًا التأمين فـد ملحـق مسـتقل علـر ( endorsement)معنر تميير بوليصة التأمين : أوال

.أن يكون دف  عوض التأمين عند تلف العين المؤمن عليها لصالح طر  رال 

:مقدمتينالحكم فد هذه المسألة، يحتاج إلر تحرير : را ياً 

ين حكم عقد التأمين الذي أجراه العميل المدين علر العين المرهو ة، فـنن  ـان التـأم: المقدمة األولر

ن تمييـر إن  ان التأمين تعاو يا ً فأ يمهر ما   مفينمر فد المقدمة الثا ية، وأما –وهو الغالب –تماريا ً 

.وريقة التأمين للمصر  

إرا تعا د  ـاحب المصـن  مـ  كـر ة تـأمين تمـاري علـر التعـويد عنـد حـدوغ تلـف: المقدمة الثا ية

؟بالمصن  فترة سريان العقد، فهل للدائن أن يمير وريقة التأمين لصالحه 

ترط أن ال يدخل المصر  فد وريقة التأمين التمـاري إطأ ـًا، ولكـن ي ـ–واهلل أعلم –والضريق ال رعد 

.  علر  احب المصن  أن يكون أي تعويد عن العين المرهو ة فد حا  تلفها يدخل فد الرهن



حكم التأمين التعاو د علر الديون

:مثلجواز التأمين علر الديون  ص عدد من الباحثين المميزين للتأمين التعاو د علر 

".علر الديون الم كوك فيهاالتأمين:"بـفد بحثه المعنون الزحيلدمحمد . د-1

،"علر الديون الم كوك فيهاالتأمين:"بـعبدالستار أبو غدة فد بحثه المعنون . د-2

،"علر الديون الم كوك فيهاالتأمين:"بـعبدالحميد البعلد فد بحثه المعنون . د-3

،"علر الديونالتأمين:"بـفد بحثه المعنون داغدعلد القره . د-4

.ولم أجد من  ص علر حرمة التأمين التعاو د علر الديون



والحمد هلل رب العالمين 

و لر اهلل وسلم علر  بينا محمد 

و حبه أجمعينوخله



طريق الملس عبداهلل الفرعد، : العنوان

.12343الرحما ية، الرياض 

0505849406

https://www.alukah.net/web/doghaither

0505849406

@Fiqh_issues


