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المعيار الشرعي للتأمين
كييفه،وتتعريفه،حيثمناإلسالمي،التأمينالمعيارهذايتناول

التأمينعنوتمييزهوأنواعه،وأركانه،ومبادئه،وخصائصه،

ساتالمؤسفيمراعاتهايجبالتيالضوابطووضعالتقليدي،

.اإلسالميةالمالية

لى تاليف هو اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة ع: تعريف التأمني اإلسالمي •
زام ابلتربع، األضرار الناشئة عن هذه األخطار، وذلك بدفع اشرتاكات على أساس االلت
.ية مستقلة ويتكون من ذلك صندوق أتمني له حكم الشخصية االعتبارية، وله ذمة مال

أمني نفسه، فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من الت: التأمني التقليدي وأما •
رم شرًعا ؛ حلديث وتطبق عليه أحكام املعاوضات املالية اليت يؤثر فيها الغرر ، وهو حم

.جه مسلم أخر " عن بيع الغرر ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا : " قالأيب هريرة رضي هللا عنه



(اإلسالمي)حكم التأمين التكافلي 
لأوم لأأد  قأأائم علأل التعأاون والتبأأرس، ولأيس علأل أسأاس المعاوضأأة، ومأن المع( اإلسأالمي)التأأمين التكأافلي 

كفيأر  الفقهاء أن الغأرر ييأر مأؤفر فأي عقأود التبرعأات عنأد المالكيأة، وتأدل علأل هأذه المشأروعية ا يأات ال

ة التأابع وقد صدر بمشروعيته قرارات من مجمع البحأوث اإلسأالمي. واألحاديث الدالة علل أن األمر بالتعاون

قرار مجمأع لألزهر الشريف، وقرار مجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي المشار إليه آنفا، و

أن العقأد الأذي يحتأرم أصأول التعامأل اإلسأالمي هأو عقأد : ) حيث نأ  علأل( 9/2)9الفقه اإلسالمي الدولي 

. قهأاء العصأركما أنه لم يختلف في جوازه أحد مأن ف... ( التأمين التعاوني القائم علل أساس التبرس والتعاون 

. 40فتو  الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستفمار، والفتو  رقم : انظر

أِد الشأركة، فِأ: ِكتَأاب الشأركة، بأاب: )عنون البخاري رحمأه   لأذلب بقولأه:النَّْهِد أو المناهدة ي الطَّعَأاِم َوالنَّهد

َمةُ َما يَُكاُل َويُوَزُن ُمَجاَزفَةً أَود قَبد  أِلُموَن فِأقَبدَضةً َضةً َوالدعُُروِض َوَكيدَف قِسد ا لَمد يَأَر الدُمسد دُكأَل لَمَّ أِد بَأدًسأا أَند يَأ ي النَّهد

رَهَذا بَعدًضا َوَهَذا بَعدًضا َوَكَذِلَب ُمَجاَزفَةُ الذََّهِب َوالدِفضَّةِ  اشأتراب مجموعأة: ، والمقصود منهأا(َوالدِقَراُن فِي التَّمد

النهأد : لخصأهقأال ابأن حجأر العسأقالني مأا م. من المسافرين في جميع نفقات السأفر فأم تقسأيمها علأل الجميأع

ويالبًأا مأا . ضأابكسر النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم علل قدر عدد الرفقة، يقال تناهدوا وناهد بعضأهم بع

ل علأل جأوازه تكون المشاركة بالعروض والطعام ويدخل فيأه الربويأات، ولكنأه ايتفأر فأي النهأد لفبأوت الأدلي

(.128/5: فتح الباري)



 ننن  ي:يفعنننبي منننىياألشننن ري ي نننعه يالننن  ي ي  ننن ي ننن  :حددد األشعريددد     
علغدددأوشلوشإ شعريددد     شإأعشلوا ددد عش ددد :ي)اسنننأل ي ي نننليي ي لمننن ي سنننل 

ددل ش مددد   ش ددد ش ددد  شوعحددد ش ددد  شقدددعشم دددلهش بدددللة شملو امددداش ع ددد عشادددلشاد
.تفقي لم ،يا(عقتسع هشمبنه ش  شإنلءشوعح شمللس  اشفة شانيشولنلشانه 

 ي فننننن ي ننننن  ي   ننننن  :ي) ننننن  ي   نننننأل  ياقاننننن ي ياعلميننننن ي لنننننيي ننننن  ي   ننننن   
طي يز  ديفنن يفضننملاي ي ننعه وف،ي فضننملاي و ملنن اي  وأل سنن خ،ي فضننملاي لنن
  نس ي.ييسن   سفه،ي فضملايجاعهن يفن يين  ني  ن ي لفين يفن ي   ضنه،ي ن ي 

هننننننن يفننننننن ي ونننننننه ديقيننننننن في  يسنننننننااي وعه فنننننننايفننننننن ي تننننننن ي  فيننننننن ي  نننننننه  ه ،ي ا ع
ه ي  هبأل ننننن ش،ي   ننننناة وي وأل سننننن خي روة ننننن ،ي  باننننن ي ونننننه دي  ننننن ي   قننننناي عضننننن

(.62/16:ي هحي   أل  ي لييص محياسل (.ي) عض ي األ س تي ي  وألجألد



الفرق بين التأمين اإلسالمي والتقليدي

التأمين التقليديالتأمين اإلسالمي

عقد معاوضة مالي يؤفر فيه الغررتبرس ال يؤفر فيه الغرر

الشركة طرف أصليالشركة وكيلة

ال تملب قيمة االشتراب، ألن الشركة 

.ن األقساط تصبح مملوكة لحساب التأمي

زامها تملب األقساط في مقابل التالشركة 

.بمبلغ التأمين 

ربح تأخذه الشركةتعيد الفائض إلل المؤمن لهم

يستهدف الربح فقطيستهدف التعاون بين أفراد المجتمع

ال يلتزم بأحكام الشريعةيلتزم بأحكام الشريعة

ما في عند تصفية الشركة يتم التبرس ب

الصندوق

الشركة توزس الموجوداتعند تصفية

علل مالب الشركة



العالقات التعاقدية في التأمين اإلسالمي
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مبادئ التأمين اإلسالمي وأسسه الشرعية 
االلتزام بالتبرس ) 1.

قيأأام الشأأركة المنظمأأة للتأأأمين ) وا خأأر أحأأدهما خأأا  بالشأأركة نفسأأها ،بإنشأأاء حسأأابين منفصأألين2

( .حملة الوفائق)خا  بصندوق 

الشركة وكيلة ) .لتأمينفي إدار  حساب التأمين، وتكون مضاربة أو وكيلة في استفمار موجودات ا3

يخت  حساب التأمين بموجودات التأمين ) .وعوائد استفماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها4

يجأأوز أن تشأأتمل اللأأوائح المعتمأأد  علأأل التصأأرف فأأي الفأأائض ) اللأأوائح بمأأا فيأأه المصأألحة حسأأب5

.المعتمد  

صرف جميأع المخصصأات المتعلقأة بالتأأمين) تصأفية ، والفأوائض المتراكمأة فأي وجأوه الخيأر عنأد6

.الشركة

أفضأألية مشأأاركة حملأأة الوفأأائق فأأي إدار  عمليأأات التأأأمين ) ناسأأبة مأأن خأأالل إيجأأاد صأأيغة قانونيأأة م7

.لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم، مفل تمفيلهم في مجلس اإلدار 

التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية) في كل أنشطتها واستفماراتها8

تعيين هيئة رقابة شرعية ) .ي داخليتكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدار  رقابة وتدقيق شرع9



أنواس التأمين
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االشتراب في التأمين

.اشتراب يير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه يجوز( 1

اء، مع المبنية علل األسس الفنية لإلحصاالكتواريةيمكن تحديد االشتراب حسب المبادئ ( 2

.مراعا  كون الخطر فابتا أو متغيرا 

التزامات المشترب في التأمين اإلسالمي

روف المتعلقة بالخطر المؤمن منه، وإبالغ الشركة بما يستجد من ظتقديم البيانات الالزمة ( 1

.تؤدي إلل زياد  الخطر بعد إبرام العقد 

.في أوقاتها المحدد  المتفق عليها دفع االشتراكات ( 2

الل خبتحقق الخطر المؤمن منه باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة الوفائق إخطار الشركة ( 3

.الفتر  المتفق عليها في وفيقة التأمين ، وفي مد  مناسبة إذا لم تُحدد المد  



التزامات الشركة المساهمة وصالحيتها في التأمين اإلسالمي

.  مقابل أجر  معلومة يُن  عليها في العقد علل الشركة القيام بإدار  عمليات التأمين ( 1

مخالفة بالتعدي، أو التقصير، أوبتحقيق المصلحة، وال تضمن إال يناط تصرف إدار  الشركة ( 2

.الشروط 

.بتأسيس الشركة واستفماراتها تتحمل الشركة المصروفات الخاصة ( 3

.ويكون من حقوقهم يقتطع االحتياطي القانوني للشركة المساهمة من أموال المساهمين( 4

، أو أرباحها احتياطات، أو يجوز تحقيقا لمصلحة حملة الوفائق أن يقتطع جزء من أموالهم( 5

.مخصصات متعلقة بصندوق التأمين علل أن ال تؤول إلل المساهمين 

ت إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل شخ  فبتترجع الشركة علل المسؤول عن الحادث( 6

.دوق وما تم تحصيله يكون للصنأو بفعل من في حكمه ، أوالتقصيريةمسؤوليته التعاقدية 

.يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروس أو قرض حسن ( 7

لمصلحة بما يحقق اال مانع شرعا من إجراء المصالحة بين الشركة وبين المتسببين في الضرر ( 8

.وفقا ألحكام الصلح المقرر  شرعاللمشتركين، 



التعويض
"ال ضرر وال ضرار: "النصو  العامة مفل : مستند التعويض هو 

مناألقلللمشتربيعطل

نالتأميومبلغالضررقيمة

فيعليهين حسبما

.اللوائح

أو عدم الجمع بين تعويضين

ن أكفر من شركات التأمين ع

.الضرر نفسه

،التعويضبينالجمععدم

مةذفيللمشترباستحقوما

.الضرربسببالغير

ائرالخسعللالتعويضيقتصر

تأمينالفيالمشتربتصيبالتي

منصو هوحسبمااألشياءعلل

اللوائح،فيعليه



الفائض التأميني

.الفائض التأميني جزء من موجودات حساب التأمين ( أ

علل أن ،في حال توزيع الفائض أو جزء منه علل حملة الوفائق يتم بإحد  الطرق ا تية( ب

:ين  علل الطريقة المختار  منها في اللوائح، وهي 

.فرقة التوزيع علل حملة الوفائق بنسبة اشتراكهم دون ت• األولل

.التوزيع علل من لم يحصلوا علل تعويضات فقط• الفانية

.م التوزيع عليهم بعد حسم التعويضات المدفوعة له• الفالفة

الرابعة
التوزيع بأي طريقة تقرها هيئة الرقابة الشرعية•

.للمؤسسة



01
انتهاء المد 

02
انتهاء الوفيقة

03
هالب المؤمن عليه

(األشياء)

04
وفا  المؤمن عليه

(األشخا )

انتهاء وفيقة التأمين

:تنتهي وفيقة التأمين بإحد  الحاالت ا تية •



القرارات بشأن التأمين

:قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية•

:؛ لألدلة ا تيةأن التأمين التجاري محرم: -عدا الشيخ عبد  بن منيع–قرر المجلس باألكفرية 

.عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية االحتمالية المشتملة علل الغرر الفاحش  ( 1

.عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامر  ( 2

.والنسأعقد التأمين التجاري يشتمل علل ربا الفضل ( 3

.عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم ( 4

.ية محرم عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بال مقابل، وأخذ بال مقابل في عقود المعاوضات التجار( 5



:قرار مجمع الفقه اإلسالمي •

:قرر المجمع بعد المناقشة والبحث ما يلي 

ً ولذا فهو حرام شر. أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الفابت عقد فيه يرر كبير مفسد للعقد( 1 ..عا

التبرس أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمين التعاوني القائم علل أساس( 2

.والتعاون 

(21/6)200: قرار رقم

بشأن األحكام والضوابط الشرعية ألُسس التأمين التعاوني

ورتأه إن مجلس مجمع الفقه اإلسأالمي الأدولي المنبفأق عأن منظمأة التعأاون اإلسأالمي المنعقأد فأي د

هأ،، 1435محأرم 19إلأل 15: مأن( المملكأة العربيأة السأعودية)الحادية والعشرين بمدينة الرياض 

.ماد 21م، وهو قرار مفصل وطويل تضمن 2013( نوفمبر)تشرين الفاني 22-18الموافق 



:قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن التأمين الصحي •

قساط لجهة اتفاق يلتزم بموجبه شخ  أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من األ: تعريفه-

.معينة علل أن تلتزم تلب الجهة بتغطية العالج أو تغطية تكاليفه خالل مد  معينة

: حكمه-

.إذا كان مباشًرا مع الجهة العالجية ، فجائٌز وفق ضوابط معيّنة ( أ-

أن تكون المطالبة وفق األعمال–دراسة حالة المستأمن –مواصفات دقيقة ملزمة لكال الطرفين ]

[المقدمة

.فجائز وفق الضوابط الشرعية ،( تكافلي أو تعاوني)أن يكون عن طريق شركة تأمين إسالمي ( ب-

.إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو يير جائز ( ج-



معيار إعاد  التأمين اإلسالمي

تأمينالإعاد أوالتأمينشركاتمعواالشتراباإلسالمي،التأمينإعاد المعيارهذايتناول•

.بهخا معيارلوجوداإلسالميالتأمينيتناولوالالتقليدية،

ألخطاررضتتعقدتديرهاالتيالتأمينصناديقعننيابةتأمينشركاتاتفاق:تعريفه•

منحصةبدفعوذلباألخطارهذهعنالناشئةاألضرارمنجزءتالفيعللمعينة

ذلبمننويتكوبالتبرسااللتزامأساسعللالمستأمنينمنالمدفوعةالتأميناشتراكات

منهتمي(صندوق)مستقلةماليةذمةولهاالعتباريةالشخصيةحكملهتأمينإعاد صندوق

سوقوجراءمنالتأمينشركةتلحقالتياألضرارمنعليهالمؤمنالجزءعنالتغطية

.منهاالمؤمناألخطار
.أن يكيف على أساس المناهدة، أو االلتزام بالتبرع: مستند كونه الزًما للعاقدين 



تشركالد اإلعاد عناإلسالميالبديلهوسابقاالمذكورالتأمينإعاد •

بينةالمعاوضأساسعللاإلعاد فيهاتقومالتيالتقليديةالتأمينإعاد 

.بالتبرسااللتزامأساسعللوليسوالتعويضات،األقساط

التأمينإعادةحكم:

ل يجأأوز إعأأاد  التأأأمين لأأد  شأأركات إعأأاد  التأأأمين اإلسأأالمية ؛ ألنهأأا تقأأوم علأأ-

.دي التعاون والتبرس ، وليس علل أساس المعاوضة كما في التأمين التقلي

لتأأمين يحرم قيام شركة التأمين اإلسالمية بإعاد  التأمين لد  شركات إعأاد  ا-

لأأة التقليديأأة إال كأأإجراء مرحلأأي علأأل أسأأاس الحاجأأة العامأأة التأأي تنأأزل منز

.الضرور  

عليعه حرمة إعادة التأمين التجاري الغرر الواقعع فيهعا ،  وقعد نهعى رسعول   صعلى  مستند

. وسلم عن بيع الغرر



أهم طرق إعادة التأمين

:التأمين من حيث إلزاميته بالنسبة لمعيد التأمين بأحد طريقينيعاد 

ينه علل وبموجبها تقوم شركة التأمين بعرض الخطر المراد إعاد  تأم: إعادة التأمين االنتقائية( أ

ن المعيد من الحكم معيد التأمين بصور  منفرد  مرفقاً بتلخي  لجميع المعلومات المتعلقة به لتمكي

.عليه بالقبول أو عدمه، وتصبح ملزمة بما قبلته

قبول جميع وبموجبها تلتزم شركة إعاد  التأمين ب(: اتفاقية إعاد  التأمين)إعادة التأمين الشاملة ( ب

.األخطار التي تقع في نطاق االتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين

.مستند جواز نوعي التأمين عموم األدلة المذكورة في جواز التأمين 



التأمينإعادةطلبصورأهم

جميعمنمئويةنسبةعللالتأمينبإعاد التأمينشركةتقومحيث:بالمحاصةالتأمينإعادة(1

منأعللمأالتأمينيةطاقتهاحدودفيأكانتسواءمفالً،الربعأوكالنصفتصدرهاالتيالوفائق

.ذلب

تستطيعلتياالوفائقجميعبتأمينالتأمينشركةتحتفظحيث:القدرةيجاوزفيماالتأمينإعادة(2

.مخاطرهاتحملتستطيعالالتيالوفائقتأمينوتعيدمشقةدونمخاطرهاتحمل

ً حداً يجاوزفيماالتأمينإعادة(3 ركةشعناإلعاد شركةتتحملوبموجبها:الخسارةمنمعينا

ً حداً يتجاوزماالتأمين المبالغاتذالتأميناتفيالصور هذهاستعمالويكفرالخسائر،منمعينا

اإلعاد كةشروتتحملمفالً الواحدالحادثتغطيةمنألفعشرينأولالشركةتتحملحيثالعالية،

.الباقي



ين ضوابط إعادة التأمين من قبل شركات التأمين اإلسالمية لدى شركات إعادة التأم

:  التقليدية 

يد بالضوابط إن إعاد  التأمين من شركات التأمين اإلسالمية لد  شركات إعاد  التأمين التقليدية يجب أن يتق

:ا تية 

.در ممكنأن تبدأ شركات التأمين اإلسالمية بإعاد  التأمين لد  شركات إعاد  التأمين اإلسالمية بأكبر ق( 1

يتها لشركات أن ال تحتفظ شركات التأمين اإلسالمية بأية احتياطيات نقدية عن األخطار السارية تعود ملك( 2

.  إعاد  التأمين التقليدية إذا كان يترتب علل ذلب دفع فوائد ربوية

حتفظ شركات ولكن يجوز االتفاق بين شركات التأمين اإلسالمية وشركات إعاد  التأمين التقليدية علل أن ت

فمار تلب المبالغ التأمين اإلسالمية بنسبة معينة من األقساط المستحقة لشركات إعاد  التأمين التقليدية واست

اً أو وكيالً علل أساس عقد المضاربة أو الوكالة باالستفمار بحيث تكون شركات التأمين اإلسالمية مضارب

.باالستفمار مع شركات إعاد  التأمين التقليدية صاحب المال، والربح بينهما حسب االتفاق 



تأمينالإعاد وشركاتاإلسالميةالتأمينشركاتبيناالتفاقياتمد تكونأن(3

.الحاجةتتطلبهالذيبالقدرالتقليدية

الرقابةهيئاتواعتمادموافقةعللاإلسالميةالتأمينشركاتتحصلأن(4

.إبرامهاقبلالتأمينإعاد التفاقياتالشرعية

يدية،التقلالتأمينإعاد شركاتلد التأمينإعاد منقدرأقلعللاالقتصار(5

.ذلبمراعا الشرعيةالرقابةهيئاتوعلل



التأمينإعادةشركاتمنالمقدمةوالعموالتللتعويضاتالشرعيالحكم

:اإلسالميةالتأمينلشركاتالتقليدية

ً مانعال(1 منوعةالمدفالتغطيةمبالغاإلسالميةالتأمينشركاتأخذمنشرعا

.التقليديةالتأمينشركاتقبل

لحقالهاولكن،التأمينإعاد عمولةأخذاإلسالميةالتأمينلشركةيجوزال(2

.ليديةالتقالتأمينإعاد شركةإللمنهاالمدفوساالشترابتخفيضطلبفي

ضفائمنعليهاتوزيعاتأيقبولاإلسالميةالتأمينلشركاتيجوزال(3

تراباالشتخفيضطلبفيالحقلهاولكنالتقليديةالتأمينإعاد شركات

.التقليديةالتأمينإعاد شركةإللمنهاالمدفوس



ةاإلسالمياإلعادةشركاتقبلمنالتأمينإعادةلممارسةالشرعيةالضوابط:

.العقودفيالتبرستحقيق:مستندها

ينطبقامعليهاوينطبقمعامالتهاجميعفياإلسالميةالشريعةبأحكامااللتزام(1

التأمينبشأن(26)رقمالشرعيالمعياروفقاإلسالميةالتأمينشركاتعلل

.التأمينشركاتهمهناالمشتركينأنمراعا معاإلسالمي

فائقهاووعقودهاوتأصيلتأسيسهاعللتشرفلهاشرعيةرقابةهيئةتكوين(2

.أعمالهاعنشرعيتقريروتقديمممارساتهاومراقبة

ً مانعال• لشركةنالتأميإعاد بقبولاإلسالميةالتأمينإعاد شركةقياممنشرعا

:ا تيةبالشروطتقليديةتأمين

.اإلسالميةالتأمينإعاد شركةعقدهوالمعتمدالعقديكونأن-أ

.ربطأيوجودعدم-ب

.محرمتأمينمحلالمعادالتأمينفييكونأال-ج



ةاإلسالميالتأمينإعادةشركاتمنالمتحققةالماليةالمكاسب:

نماإلسالميةالتأمينشركاتعليهاتحصلالتيالماليةالمكاسبجميعإن

ً تعتبراإلسالميةالتأمينإعاد شركات ً كسبا حملةابحسفيوتدخلمشروعا

.اإليراداتضمن(التأمينإعاد فيالمشتركةالشركات)الوفائق

.البخاريذكرهكماالمناهدةمنالصحابةعليهجرىما:مستندها



.وصحبه أجمعينآلهوصلى   على نبينا محمد وعلى 

.والسالم عليكم ورحمة   وبركاته 




