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طبٌعة العالقة بٌن المساهمٌن وهٌئة 

 المشتركٌن فً شركات التأمٌن اإلسالمٌة

 :المؤسسون

 ٌقدمون رأس المال الالزم إلشهار الشركة وإٌجاد الكٌان

 .القانونً المرخص بالعمل، واكتسابها الوضع القانونً

+ 

 التً تخص )ٌتحملون المصارٌف العمومٌة والرأسمالٌة

 (األصول الثابتة

+ 

 حقوق  –وهً من حقوق الملكٌة )االحتٌاطات القانونٌة

من حصة المساهمٌن فً العائد فٌما عدا ما ( المساهمٌن

 .ٌخص العملٌات التأمٌنٌة
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 المضاربات باالشتراك

تتكون أموال شركة المضاربة من األلساط السنوٌة 

المحصلة من المشتركٌن ما ٌرزق هللا به من ربح 

 .ٌخصهم ٌعاد استثماره لصالحهم

عائد االستثمار+ األلساط  :اإلٌرادات. 

المصروفات اإلدارٌة+العموالت+التعوٌضات :المصروفات. 

ما ٌتم تمرٌره فً مٌزانٌة الشركة االحتٌاطٌات. 
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رأس الستثمار أحدهما منفصلٌن، حسابٌن الشركة تمسن 

 الفائض وٌكون التأمٌن أموال لحسابات واآلخر المال،

 .(الوثائك حملة) للمشتركٌن خالصا   حما   التأمٌنً

المصروفات من المضارب ٌتحمله ما المساهمون ٌتحمل 

 ربح من حصته نظٌر األموال باستثمار المتعلمة

 التأمٌن إدارة مصارٌف جمٌع ٌتحملون كما المضاربة،

 .لهم المستحمة اإلدارة عمولة نظٌر

أموال استثمار عوائد من المانونً االحتٌاطً ٌمتطع 

 ٌتوجب ما كل وذلن حمولهم من وٌكون المساهمٌن

 .المال برأس ٌتعلك مما التطاعه
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 :القول خالصة

 باالستثمار الوكٌل أو المضارب بدور تموم الشركة أن 

 أساس على العائد من معلومة شائعة حصة نظٌر

 الوكالة أساس على محددة عمولة أو المضاربة

 .باالستثمار

 التأمٌن أعمال إدارة ممابل بأجر الوكٌل بدور تموم كما

 استثمار إدارة ممابل الشركة تستحمه ما تحدٌد وٌجب

 إدارة عن الشركة عمولة وكذلن المشتركٌن أموال

 المشتركٌن من ضمٌنة أو صرٌحة بطرٌمة التأمٌن أعمال

  .ذلن على ٌدل بما
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فً حالة حصول عجز فً حساب هٌئة المشتركٌن 

 (حساب التأمٌن) 

 لرضا   أموالهم من المساهمون ٌمدم أن ٌجوز 

 ذلن ٌسدد أن على المساهمٌن حساب من حسنا  

 المتحمك التأمٌنً الفائض صافً من المرض

 إلراضٌة خدمة وهذه الممبلة، السنوات فً

 لحساب المساهمٌن حساب ٌؤدٌها أن ٌجوز

 فً الحسن المرض معنى تجسد التأمٌن

 .اإلسالمٌة الشرٌعة
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التأمٌن وثٌقة فً وردت إذا ٌعتد ال التً الشروط 

 :باطلة وتكون

على ٌموم التكافلً أو التعاونً التأمٌن كان لما 

 فٌها المصالح أخرى، وآلٌة مختلفة منظومة

 الحال هو كما متعارضة ولٌست ومتوافمة مشتركة

 نوضح أن الالزم من كان التجاري التأمٌن فً

 وثٌمة فً وردت إذا بها ٌعتد ال التً الشروط

 النظامٌن طبٌعة الختالف باطلة وتكون التأمٌن

 التً الشروط وكذلن والتعاونً التجاري التأمٌن

 .التعاونً التأمٌن وثٌمة فً بها ٌعتد
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 منها شكلٌة العتبارات بها ٌعتد ال التً الشروط :أوالا 

عن مستمل اتفاق صورة ٌتخذ لم إذا التحكٌم شرط 

 .التحكٌم بمشارطة ٌسمى ما وهو العامة الشروط

تتعلك التً المطبوعة بالشروط االحتجاج عدم شرط 

 بطرٌمة تبرز لم إذا بالتحكٌم أو السموط أو بالبطالن

 .متمٌزة

إذا مشترن إلى وتسلٌمها التأمٌن وثٌمة على التولٌع شرط 

 اإلٌجاب بارتباط العمد وٌتم وحده التأمٌن طلب ٌكفً

 العمد على ٌطرأ تعدٌل ألي بالنسبة األمر وكذلن بالمبول،

 .معٌنة لشكلٌات حاجة دون ذلن ٌتم إذ امتداداه، أو



F-8 

ا   موضوعٌة العتبارات بها ٌعتد ال التً الشروط :ثانٌا

بسبب التأمٌن فً الحك سموط على ٌنص شرط كل 
 على المخالفة انطوت إال واللوائح الموانٌن مخالفة
 ارتكب لد المشترن ٌكون فعندئذ عمدا   ارتكبت جرٌمة

 من التأمٌن ألن التأمٌن، فً حمه سموط ٌبرر ما
 .جائز غٌر العمدٌة الجرائم

تأخره بسبب المشترن حك سموط على ٌنص شرط كل 
 منه المؤمن الحادث عن اإلبالغ فً ممبول عذر بدون
 .المستندات تمدٌم فً أو المختصة الجهات إلى

ٌكن لم انه وٌتبٌن التأمٌن وثٌمة تتضمنه شرط كل 
 .منه المؤمن الحادث ولوع فً أثر لمخالفته



F-9 

ا   على المترتبة والجزاءات بها ٌعتد التً الشروط :ثالثا

 مخالفتها

بٌانات (المشتركٌن هٌئة) التأمٌن لشركة المشترن ٌمدم أن 

 إبرام عند منه المؤمن الخطر عن وكاملة ودلٌمة صادلة

 درجة من تزٌد أن شأنها من التً البٌانات وكذلن العمد،

 الظروف أي العمد سرٌان أثناء جسامته أو الخطأ احتمال

 .الجدٌدة الطارئة

نٌة بسوء كتمانها مجرد أو صحٌحة غٌر ببٌانات إدالء كل 

 شركة حك علٌه ٌترتب العمد سرٌان أثناء أو التعالد عند

 فً المستحمة باأللساط لها والحكم العمد إنهاء فً التأمٌن

 .فمط بها لحمت التً األضرار حدود
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انكشفت فإذا النٌة حسن المشترن كان إذا أما 

 التأمٌن لشركة جاز الخطر تحمك لبل الحمٌمة

 فً زٌادة المشترن لبل إذا إال العمد، إنهاء

 .الخطر مع الزٌادة فً تتناسب المسط

وجب الخطر تحمك بعد الحمٌمة انكشفت وإذا 

 االشتراكات معدل بنسبة التعوٌض تخفٌض

 التً االشتراكات معدل إلى فعال   أدٌت التً

 أعلنت لد المخاطر كانت ولو تؤدى أن ٌجب

 .الصحٌح الوجه على التأمٌن شركة إلى



F-11 

من ضرر للمشترن ٌحدث أن التعوٌض الستحماق ٌشترط 
 ضد أرضه على أمن كمن) منه المؤمن الخطر ولوع جراء
 من خالٌة األرض فٌه تكون ولت فً فٌحدث الفٌضان خطر
 الضرر إثبات عبء علٌه ٌمع الذي هو والمشترن (الزرع

 الضرر، لمٌمة ألل تعوٌض دفع على االتفاق وٌجوز وممداره،
 .الضرر لٌمة من معٌنة نسبة على التعوٌض ٌمتصر وأن

على األضرار من التعاونً التأمٌن فً الحادث ولوع عند 
 الحادث لبٌل علٌه المؤمن للشئ السولٌة المٌمة ٌرجع األشٌاء

 .األشٌاء لمٌمة المشترن بتمدٌر عبرة وال

 مشكالت من الكثٌر التأمٌنٌة العملٌة ٌجنب الشرط هذه ومثل 
 التأمٌن أو المغاالة بتأمٌن ٌسمى ما وهو المشترن، تمدٌر

 حالة كل ٌواكب لد وما وسوئها، النٌة حسن وحاالت البخس،
 كانت هنا ومن الطرفٌن، كال من بالباطل لألموال أكل من

 األعدل هً الحادث لبٌل علٌه المؤمن للشئ السولٌة المٌمة
 .واأللوم
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  ٌموم التً باالشتراكات التبرع مبدأ مع اتسالا 

  التأمٌن شركة تحل التعاونً التأمٌن نظام علٌها

 فً تلمائٌا   المشترن محل (المشتركٌن هٌئة)

 بسبب المسئول الغٌر لبل له المستحك التعوٌض

 للمشترن الشركة دفعته ما بممدار وذلن الحادث

 تعوٌض من الغٌر به ٌتحمل ما حدود وفً

 ٌكون أال بشرط وذلن ألل، أٌهما الحادث بسبب

 المشترن ٌكون شخصا   الضرر أحدث من

 .أعماله عن مسئوال  
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 خالصة خصائص وممٌزات التأمٌن التعاونً

 تتملن التً هً معنوي كمجموع المشتركٌن هٌئة1.

 .األلساط

 .العمد فً علٌها النص من والبد الزمة التبرع نٌة2.

 .له ومؤمن مؤمن المشتركٌن هٌئة فً عضو كل3.

 .اإلمكان بمدر للضرر الفعلً التعوٌض4.

 وثٌمة فً ذلن وٌثبت معاوضة عمد ولٌس تبرع عمد5.

 .التأمٌن

 حساب فً العجز ٌغطً المساهمٌن مال رأس6.

 اللجوء ٌفضل وال الحسن المرض سبٌل على المشتركٌن

  .بمدرها تمدر التً الضرورة عند إال ذلن إلى
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خصائص وممٌزات التأمٌن التعاونً: تابع  

رأس مال المساهمٌن ال ٌتحمل خسارة وال ٌنال ربحا  . 7

 .  من حساب هٌئة المشتركٌن

عند تحدٌد المسط وعناصره الرئٌسٌة فً التعاونً ال . 8

تشتمل على الفائدة وال ٌشتمل على عنصر الربح المحدد 

 .سلفا  

اعتماد المٌمة السولٌة فً تمدٌر األشٌاء المؤمن علٌها . 9

لتحدٌد المسط ثم عند ولوع الحادث ٌرجع إلى المٌمة 

السولٌة لبٌل الحادث بالغة ما بلغت وال ٌؤخذ بمبدأ 

 .المٌمة السولٌة أو التمدٌرٌة أٌهما ألل وال بماعدة النسبٌة
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خصائص وممٌزات التأمٌن التعاونً: تابع  

التوزٌع من الفائض التأمٌنً على المساهمٌن ال ٌجوز ألنه .10

إذا كان ما ٌوزع لماء خدمات ٌمدمها المساهمون على سبٌل 

األجر فٌجب أن ٌكون الممابل معلوما  وٌستحك سواء وجد 

فائض أم لم ٌوجد وإذا كان لماء االستثمار لالشتراكات أو 

الفائض فانه ٌكون نسبة معلومة من األرباح وٌتحمل 

 .المساهمون مصارٌف االستثمار

ٌجوز النص فً وثٌمة التأمٌن أنه فً حالة تمدٌم طلب . 11

التعوٌض فعلى المؤمن له أن ٌثبت سبب الحادث المستوجب 

للتعوٌض فً التأمٌن وأنه مستمل عن العوامل االستثنائٌة 

 .المذكورة فً الوثٌمة
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خصائص وممٌزات التأمٌن التعاونً: تابع  

ٌموم المساهمون فً الشركة بإدارة عملٌات التأمٌن . 12
كإعداد الوثائك وجمع األلساط ودفع التعوٌضات 
وغٌرها من األعمال الفنٌة ممابل أجرة معلومة 

 (.ٌنص علٌها بحٌث ٌعتبر المشترن لابال  لها)

 باستثمار كل من رأس المال الممدم منهم للحصول
على الترخٌص بإنشاء الشركة وأموال التأمٌن 

 .الممدمة من حملة الوثائك

 على أن ٌستحك المساهمون عوائد استثمار رأس
مالهم وحصته ٌتم النص علٌها من عائد استثمار 

 .أموال التأمٌن بصفتهم المضارب
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خصائص وممٌزات التأمٌن التعاونً: تابع  

من المضارب ٌتحمل ما المساهمون ٌتحمل 

 نظٌر األموال باستثمار المتعلمة المصروفات

 جمٌع ٌتحملون كما المضاربة، ربح من حصته

 اإلدارة عمولة نظٌر التأمٌن إدارة مصارٌف

 .لهم المستحمة

استثمار عوائد من المانونً االحتٌاطً ٌمتطع 

 ما كل وذلن حمهم من وٌكون المساهمٌن أموال

 .المال برأس ٌتعلك مما التطاعه ٌتوجب
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خصائص وممٌزات التأمٌن التعاونً: تابع  

أحدهما : تمسن الشركة حسابٌن منفصلٌن. 13

الستثمار رأس المال، واآلخر لحسابات أموال 

التأمٌن ٌكون الفائض التأمٌنً حما  خالصا  

 (.  حملة الوثائك)للمشتركٌن 

 ،خصائص التأمٌن التعاونً لائم على نٌة التبرع

 .بهدف تحمٌك البر بٌن المشتركٌن فٌه

فً حالة تخصٌص جزء من الفائض ٌوزع على . 14

 .حملة الوثائك بنسبة ما دفعوه من ألساط
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خصائص وممٌزات التأمٌن التعاونً: تابع  

 :ٌقتضً أن ٌرتبط التعوٌض بـ: فً التأمٌن التعاونً. 15

بممدار الضرر. 

بمدى لدرة المشترن على تحمله. 

المدرة المالٌة للهٌئة التعاونٌة. 

وٌمكن التصاعد بهذه المٌمة بحسب مدة االشتران. 

استبعاد شروط حاالت السقوط والفسخ والبطالن لمنافاتها . 16
 :للغرض من طبٌعة التأمٌن التعاونً عدا

حاالت الغش من المؤمن له. 

إنماص التعوٌض فً حاالت الخطأ الجسٌم. 

 منع دوافع المضاربة على الخطر وااللتصار على تعوٌض
 .واحد من الهٌئات المتعددة المؤمن لدٌها
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خصائص وممٌزات التأمٌن التعاونً: تابع  

فً وثائك التأمٌن اإلسالمٌة جائزة " عدم التحمل"شروط . 17

شرعا  عند البعض، ومع ذلن بالنسبة لألضرار الكبٌرة 

المتجاوزة للحد األدنى المتفك علٌه إنه ٌحسن شمول 

 .التعوٌض لها كاملة دون أن ٌطرح منه ذلن الحد األدنى
 

وال ٌنبغً لشركات التأمٌن اإلسالمٌة أن تستثنً فً هذه  

 .الحالة جزءا  من األضرار بل تتجنب ذلن بممدار اإلمكان
 

وفً هذا االجتناب ترغٌب فً التعامل معها وإظهار للفرق  

بٌنها وبٌن غٌرهما فً التعامل على أساس العدل 

 .واإلنصاف
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:لكل ذلك  
ال الذي التجاري للتأمٌن صالح بدٌل التعاونً التأمٌن فان 

 الذي باألساس التصالها الشرعٌة المخالفات من تنمٌته ٌصلح
 حمٌمة هنان فان وعلٌه المختلفة مكوناته فً وتغلغلها علٌه ٌموم
 أن ٌجب الوالع فً التأمٌن صناعة أن وهً علٌها التأكٌد ٌجب
 لهم، المؤمن ومجموع المؤمن بٌن العاللة حسبانها فً تأخذ
 التأمٌن عمد ٌبرم ال فالمؤمن الكثرة بمانون عنه ٌعبر ما وهو
 ولكنه لهم، المؤمن من للٌل عدد مع وال واحد، له مؤمن مع
 عن ذلن بعد ٌتولى ثم منهم جدا   كبٌر عدد مع ٌبرم الحمٌمة فً

 المخاطر توزٌع عملٌة دلٌمة وإحصائٌة حسابٌة عملٌات طرٌك
 وتنمٌته اإلسالمً التأمٌنً الوعً خلك على العمل ٌتطلب مما

 فً التجاري عن التعاونً التأمٌن ٌختلف كله وبذلن باستمرار،
 .والموضوع والشكل والغاٌة والهدف األساس
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القول بعدم االختالف على اإلطالق فً التأمٌن 

ا   التقلٌدي والتكافلً غٌر سائغ شرعا

لل هل ٌستوي الخبٌث والطٌب ولو أعجبن كثرة " :ٌقول تعالى
 .100المائدة " الخبٌث فاتموا هللا ٌا أولً األلباب لعلكم تفلحون

الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ٌجدونه مكتوبا  عندهم " 
فً التوراة واإلنجٌل ٌأمرهم بالمعروف وٌنهاهم عن المنكر 

وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبائث وٌضع عنهم إصرهم 
واألغالل التً كانت علٌهم، فالذٌن آمنوا به وعزروه ونصروه 

 .157األعراف " واتبعوا الذي أنزل معه أولئن هم المفلحون

ولٌمٌز الخبٌث من الطٌب وٌجعل الخبٌث بعضه على بعض " 
األنفال "فٌركمه جمٌعا فٌجعله فً جهنم أولئن هم الخاسرون 

37“. 
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أهم عوامل النجاح لشركات التأمٌن فً الشرٌعة 

:اإلسالمٌة  
ضرورة خضوع الشركة لموانٌن اإلشراف والرلابة 1.

على شركات التأمٌن والتعدٌالت التً تطرأ علٌها 

المرارات التنفٌذٌة التً تصدر فً هذا الشأن وبما ال 

 .ٌتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

ضرورة التوفٌك بمدر اإلمكان بٌن األسس والمفاهٌم 2.

األساسٌة للتأمٌن التبادلً والتعاونً والتكافلً من 

 .ناحٌة وبٌن الوالع العملً للشركة من ناحٌة أخرى

ضرورة ضمان حموق أعضاء التكافل لبل الشركة 3.

باعتبارها شخصٌة اعتبارٌة مستملة ٌموم على إدارتها 

 .مجموعة من المؤسسٌن والمساهمٌن
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ٌجب أن ٌتضمن النظام األساسً للشركة المواعد .  4

األساسٌة التً تراعً عند تحدٌد لٌمة التعوٌضات 

 .المستحمة للمشتركٌن عند تحمك ولوع الخسارة

ٌجب االطمئنان إلى أن الشركة تصدر عمود التأمٌن .  5

وشروط التعالد بما ٌتفك وأحكام الشرٌعة ولوانٌن 

 .اإلشراف والرلابة على هٌئات التأمٌن

التراح سٌاسة مناسبة تمرها هٌئة الفتوى والرلابة .  6

الشرعٌة بالشركة لتوزٌع الفائض التأمٌنً على 

أعضاء التكافل وٌجب تحدٌد األسس الفنٌة التً 

 .ٌرتكز علٌها النظام أو السٌاسة الممترحة
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 ولدرتها التأمٌن سوق فً واستمرارها الشركة هذه نجاح إن  .7

 مدى على األولى بالدرجة ٌعتمد إنما الخٌرة المنافسة على

 .الكفء والفنً اإلداري الجهاز توافر

 بحٌث للشركة االلتصادٌة الجدوى دراسة تمدم أن ٌجب  .8

 كما والمانونٌة، والمالٌة واإلدارٌة الفنٌة الجوانب كافة تغطً

  باإلٌرادات الخاصة التولعات الدراسة توضح أن ٌجب

 التعوٌضات) والمصروفات (االستثمار عائد – األلساط)

 وإعادة واالحتٌاطٌات (اإلدارٌة والمصروفات والعموالت

 الثالث خالل الممترحة الشركة لعملٌات بالنسبة التأمٌن

   .نشاطها من األولى سنوات


