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يسألونك ...
إعادُة التأمين في التأمين التكافلي

ين عفانة / جامعة القدس أ.د. حسام الدَّ

يقول السائل:
ما حكم إعادة التأمين في التأمين التكافلي لدى شركات إعادة التأمين 

التجاري،أفيدونا؟ 

اواًل: التاأمني التكافلي اأو الإ�صالمي ه� البديل ال�صرعي للتاأمني التجاري كما قرره علماء الع�صر،وهذا ي�ؤكد 
على اأن  الفقه الإ�صالمي فقٌه حي�ٌي يجمع بني الأ�صالة واملعا�صرة،وفقهاء الأمة يف كل ع�صٍر واأوان يقدم�ن 

م فقهاء الأمة حل�ًل للق�صايا املعا�صرة  احلل�ل للم�صكالت التي ي�اجهها املجتمع امل�صلم،ويف ع�صرنا احلا�صر قدَّ
يف خمتلف ج�انب احلياة،كالق�صايا الطبية املعا�صرة والق�صايا القت�صادية والجتماعية وغريها،وكان من اأهم 

هذه الق�صايا املعا�صرة ما يتعلق باملعامالت املالية املعا�صرة مثل امل�صارف الإ�صالمية و�صركات التاأمني الإ�صالمي 
وغريها كثري،وهذه احلل�ل تق�م على الأ�ص�ل الفقهية املقررة عند اأئمتنا وفقهائنا،وكثرٌي من هذه امل�صائل ُبحثت 

على م�صت�ى املجامع الفقهية والندوات اخلا�صة والبح�ث والر�صائل اجلامعية وغري ذلك.والتاأمني التكافلي اأو 
الإ�صالمي باعتباره نظامًا ه� ]اتفاق بني �صركة التاأمني الإ�صالمي باعتبارها ممثلًة لهيئة امل�صرتكني)ح�صاب 
التاأمني اأو �صندوق التاأمني(وبني الراغبني يف التاأمني)�صخ�ص طبيعي اأو قان�ين(على قب�له ع�ص�ًا يف هيئة 

امل�صرتكني والتزامه بدفع مبلغ معل�م )الق�صط( على �صبيل التربع به وبع�ائده ل�صالح ح�صاب التاأمني على اأن 
يدفع له عند وق�ع اخلطر تع�ي�ٌص طبقًا ل�ثيقة التاأمني والأ�ص�ص الفنية والنظام الأ�صا�صي لل�صركة[ التاأمني 

الإ�صالمي،القرة داغي �ص203.وقد قررت املجامع الفقهية واأكرث فقهاء الع�صر ُحرمَة التاأمني التجاري،لأنه 
م�صتمل على مفا�صد كثرية منها:

1- عقد التاأمني التجاري من عق�د املعاو�صات املالية الحتمالية امل�صتملة على الغرر الفاح�ص لأن امل�صتاأمن ل 
ي�صتطيع اأن يعرف وقت العقد مقدار ما ُيعطي اأو ياأخذ فقد يدفع ق�صطًا اأو ق�صطني ثم تقع الكارثة في�صتحق ما 
اأن  ي�صتطيع  ن ل  امل�ؤمِّ �صيئًا،وكذلك  ياأخذ  الأق�صاط ول  اأ�صاًل فيدفع جميع  الكارثة  امل�ؤمن،وقد ل تقع  به  التزم 
يحدد ما ُيعطي وياأخذ بالن�صبة لكل عقد مبفرده، وقد    ورد يف احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم    النهُي 

عن بيع الغرر.رواه م�صلم. 
2- عقد التاأمني التجاري �صرٌب من �صروب املقامرة ملا فيه من املخاطرة يف معاو�صات مالية،ومن الُغرم بال 
جناية اأو ت�صبٍب فيها،ومن الُغْنم بال مقابٍل اأو مقابٍل غري مكافئ،فاإن امل�صتاأمن قد يدفع ق�صطًا من التاأمني ثم 
ن كل مبلغ التاأمني وقد ل يقع اخلطر ومع ذلك يغنم امل�ؤمن اأق�صاط التاأمني بال مقابل  يقع احلادث،فيغرم امل�ؤمِّ
ِذيَن اآَمُن�ْا  واإذا ا�صتحكمت فيه اجلهالة كان قمارًا ودخل يف عم�م النهي عن املي�صر يف ق�له تعاىل :{َيا اأَيَُّها الَّ

ْيَطاِن َفاْجَتِنُب�ُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُح�َن}�ص�رة املائدة الآية90.  ْن َعَمِل ال�صَّ اُب َوالأَْزَلُم ِرْج�ٌص مِّ ْمُر َوامْلَْي�ِصُر َوالأَن�صَ ا اخْلَ َ اإِنَّ
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3- عقد التاأمني التجاري ي�صتمل على ربا الف�صل والن�صيئة،فاإن ال�صركة اإذا دفعت للم�صتاأمن اأو ل�رثته اأو للم�صتفيد 
ن يدفع للم�صتاأمن بعد مدٍة فيك�ن ربا ن�صاأ.واإذا دفعت ال�صركة  اأكرث مما دفعه من النق�د لها،فه� ربا ف�صل،وامل�ؤمِّ

للم�صتاأمن مثل ما دفعه لها يك�ن ربا ن�صاأ فقط وكالهما حمرٌم بالن�ص والإجماع.
4-  عقد التاأمني التجاري من الرهان املحرم،لأن كاًل منهما فيه جهالٌة وغرٌر ومقامرٌة...

5-  عقد التاأمني التجاري فيه اأخُذ مال الغري بال مقابل،والأخذ بال مقابٍل يف عق�د املعاو�صات التجارية حمرٌم 
ِذيَن اآَمُن�ْا َل َتاأُْكُل�ْا اأَْمَ�اَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل}�ص�رة الن�صاء الآية 29. لدخ�له يف عم�م النهي يف ق�له تعاىل:{َيا اأَيَُّها الَّ
يف  يت�صبب  منه،ومل  اخلطر  يحدث  مل  ن  امل�ؤمِّ �صرعًا،فاإن  يلزم  ل  مبا  الإلزاُم  التجاري  التاأمني  عقد  6-  يف 
يدفعه  مبلٍغ  مقابل  وق�عه  تقدير  على  اخلطر  �صمان  على  امل�صتاأمن  مع  التعاقد  جمرد  منه  كان  حدوثه،واإنا 
ن مل يبذل عماًل للم�صتاأمن فكان حرامًا، قرار جمل�ص  املجمع الفقهي لرابطة العامل الإ�صالمي. امل�صتاأمن له وامل�ؤمِّ

ثانيًا: عقد التاأمني التكافلي اأو الإ�صالمي يخل� من كل املحظ�رات ال�صابقة،فه� من عق�د التربع التي ُيق�صد بها 
اأ�صالًة التعاون على تفتيت الأخطار،وال�صرتاك يف حتمل امل�صئ�لية عند نزول الك�ارث،وذلك عن طريق اإ�صهام 

اأ�صخا�ٍص مببالغ نقدية تخ�ص�ص لتع�ي�ص من ي�صيبه ال�صرر،فجماعة التاأمني التعاوين او التكافلي ل ي�صتهدف�ن 
جتارة ول ربحًا من اأم�ال غريهم واإنا يق�صدون ت�زيع الأخطار بينهم والتعاون على حتمل ال�صرر،فعقد 

التاأمني التعاوين او التكافلي القائم على اأ�صا�ص التربع والتعاون،وه� العقد البديل الذي يحرتم اأ�ص�ل التعامل 
الإ�صالمي،وكذلك احلال بالن�صبة لإعادة التاأمني القائم على اأ�صا�ص التاأمني التعاوين او التكافلي  .

 ثالثًا: املق�ص�د باإعادة التاأمني لدى �صركات التاأمني ب�صكل عام »ه� عقد تاأمنٍي جديٍد منف�صٍل وم�صتقٍل عن وثيقة 
التاأمني الأ�صلية،وعلى نف�ص اخلطر الذي مت التاأمني عليه مب�جب وثيقة التاأمني الأ�صلية التي اأ�صدرتها �صركة 
التاأمني،ومب�جب هذا العقد اجلديد )عقد اإعادة التاأمني(،ي�افق معيُد التاأمني على تع�ي�ص ال�صركة املتنازلة 

عن خ�صائرها املحتملة،والناجمة عن وثائق التاأمني الأ�صلية التي اأ�صدرتها،وذلك مقابل ق�صٍط اأو مبلٍغ من املال 
تدفعه ال�صركة املتنازلة اإىل معيد التاأمني« نبيل خمتار،اإعادة التاأمني �ص 2« وينبغي اأن ُيعلم اأن اإعادة التاأمني جزٌء 

ل يتجزاأ من التاأمني بن�عيه التكافلي والتجاري،فال ميكن لأي �صركة تاأمني اأن تنجح اإل اإذا اأعادت التاأمني لدى 
�صركات اإعادة التاأمني،لأن �صركات التاأمني اإمكانيتها املالية حمدودة فتحتاج لدى تاأمينها على الأ�صياء الكبرية  

ذات القيمة املالية املرتفعة كامل�صانع الكبرية،واملباين ال�صخمة،والطائرات ونح�ها، اإىل اإعادة التاأمني،وعليه فال 
بد ل�صركات التاأمني التكافلي من التعاقد مع �صركات اإعادة التاأمني.

رابعًا:الأ�صل املقرر عند فقهاء الع�صر اأن على �صركات التاأمني التكافلي اأن تعيد التاأمني لدى �صركات اإعادة 
التاأمني التكافلي فقط،ول تتعامل مع �صركات اإعادة التاأمني التجاري اإل عند وج�د احلاجة امللحة،لأن اإعادة 

التاأمني لدى �صركات اإعادة التاأمني التجاري فيه املحظ�رات امل�ج�دة يف اأ�صله كما �صبق.ول بد من الإ�صارة اإىل 
اأن« �صركات التاأمني الإ�صالمية يف بدايات ظه�رها جلاأت اإىل اإعادة التاأمني لدى �صركات الإعادة التقليدية لعدم 

وج�د �صركات اإعادة التاأمني الإ�صالمية نظرًا حلاجتها املا�صة اإىل اإعادة التاأمني.وقد اأجازت هيئات الرقابة 
ال�صرعية ذلك بعد اأن تاأكد لها اأن احلاجة اإىل اإعادة التاأمني حمققٌة على اأ�صا�ص احلاجة التي ُتَنزُل منزلة 
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ال�صرورة،كقاعدة من ق�اعد الفقه الإ�صالمي.وقد بيَّنت هيئاُت الرقابة ال�صرعية اأن اإعادة التاأمني الإ�صالمي لدى 
�صركات الإعادة التقليدية هي رخ�صٌة م�ؤقتٌة ومقيدٌة بقي�ٍد و�ص�ابط حمددٍة متهيدًا حتى وج�د البديل الإ�صالمي 

املتمثل ب�صركات الإعادة الإ�صالمية«
                                                                            وقد و�صعت هيئة املحا�صبة واملراجعة للم�ؤ�ص�صات 
املالية الإ�صالمية �ص�ابط �صرعية لإعادة التاأمني التكافلي لدى �صركات اإعادة التاأمني التجاري: اإن اإعادة التاأمني 

من �صركات التاأمني الإ�صالمية لدى �صركات اإعادة التاأمني التقليدية يجب اأن يتقيد بال�ص�ابط الآتية:
1- يجب اأن تبداأ �صركات التاأمني الإ�صالمية باإعادة التاأمني لدى �صركات اإعادة التاأمني الإ�صالمية باأكرب قدٍر 

ممكن.
2- اأن ل حتتفظ �صركات التاأمني الإ�صالمية باأية احتياطيات نقدية عن الأخطار ال�صارية تع�د ملكيتها ل�صركات 
التاأمني  �صركات  بني  التفاق  يج�ز  رب�ية.ولكن  ف�ائد  دفع  ذلك  على  يرتتب  كان  اإذا  التقليدية  التاأمني  اإعادة 
من  معينٍة  بن�صبٍة  الإ�صالمية  التاأمني  �صركات  حتتفظ  اأن  على  التقليدية  التاأمني  اإعادة  و�صركات  الإ�صالمية 
الأق�صاط امل�صتحقة ل�صركات اإعادة التاأمني التقليدية وا�صتثمار تلك املبالغ على اأ�صا�ص عقد امل�صاربة اأو ال�كالة 
بال�صتثمار بحيث تك�ن �صركات التاأمني الإ�صالمية م�صاربًا اأو وكياًل بال�صتثمار مع �صركات الإعادة التقليدية 
يف  ح�صابه  اإىل  الأرباح  من  التاأمني  معيد    ح�صة  ت�صاف  التفاق،بحيث  ح�صب  بينهما  املال،والربح  �صاحب 
ال�صركات الإ�صالمية،وت�صاف اإىل ح�صاب امل�صاهمني ح�صة �صركة التاأمني الإ�صالمية من الأرباح نظري قيامها 

بال�صتثمار ب�صفتها �صخ�صية م�صتقلة عن ح�صاب التاأمني.
3- يجب اأن تك�ن مدة التفاقيات بني �صركات التاأمني الإ�صالمية و�صركات الإعادة التقليدية بالقدر الذي تتطلبه 

احلاجة.
ال�صرعية لتفاقيات  الرقابة  واعتماد هيئات  م�افقة  الإ�صالمية احل�ص�ل على  التاأمني  �صركات  4- يجب على 

اإعادة التاأمني قبل اإبرامها.
5- القت�صار على اأقل قدر من اإعادة التاأمني لدى �صركات اإعادة التاأمني التقليدية وعلى هيئات الرقابة ال�صرعية 

مراعاة ذلك، املعايري ال�صرعية �ص 565.
وكذلك فقد �صدر قرار جممع الفقه الإ�صالمي يف دورته احلادية والع�صرين ب�صاأن الأحكام وال�ص�ابط ال�صرعية لأُ�ص�ص 
التاأمني التعاوين او التكافلي  وتناول اأي�صًا �ص�ابط اإعادة التاأمني التكافلي لدى �صركات اإعادة التاأمني التجاري.كما 
اأن جمل�ص الإفتاء والبح�ث والدرا�صات الإ�صالمية يف الأردن اأ�صدر قرارًا يق�صي باأن اإعادة التاأمني لدى ال�صركات 
التقليدية من احلاجات الع�صرية التي تنزل منزلة ال�صرورات، فكانت الفت�ى بج�از التعامل باإعادة التاأمني ما بقيت 
احلاجة قائمة،مع �صرورة ت�جه �صركات التاأمني الإ�صالمية اإىل اإيجاد �صركات اإعادة تاأمني اإ�صالمية.خام�صًا:اأُ�ص�ص 
عدٌد من �صركات اإعادة التاأمني التكافلي يف عدد من البلدان ولعلها ت�صد احلاجة اإعادة التاأمني التكافلي وتغني عن 

اللج�ء اإىل �صركات اإعادة التاأمني التقليدية.

www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_52.html



خدمات تأمين إسالمية
1800-220-220
www.altakaful-ins.ps

وخالصة األمر
 اأن التاأمني التجاري حمرٌم ل�صتماله على حمظ�راٍت كثريٍة كالربا والغرر واملقامرة والرهان املحرم واأن التاأمني 
الإ�صالمي يخل� من كل  اأو  التكافلي  التاأمني  واأن عقد  التجاري  للتاأمني  ال�صرعي  البديُل  الإ�صالمي ه�  اأو  التكافلي 
املحظ�رات ال�صابقة واأن الأ�صل املقرر عند فقهاء الع�صر اأن على �صركات التاأمني التكافلي اأن تعيد التاأمني لدى 
�صركات اإعادة التاأمني التكافلي فقط،ول تتعامل مع �صركات اإعادة التاأمني التجاري اإل عند وج�د احلاجة امللحة 

وب�ص�ابط �صرعية. واهلل الهادي اإىل �ص�اء ال�صبيل.


