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عقد ب التعريف البحث عرض، و بين الشريعة والقانون عقد التأمين تناول البحث موضوع        
، كون عقد التأمين يعد ومن ثم الدخول في تبيان النظرة الشرعية والقانونية لعقد التأمينالتأمين 

كيانو أثناء فترة حياتو في سبيل أموالو أو في  الفردوسيمٌة لمحد من المخاطر التي يتعرَّض ليا 
لذلك يكتسب عقد التأمين أىمية بالغة في حياة  أو المخاطر التي تسببيا، التخفيف من وطأتيا

 .(ةوالقانوني ةالشرعي)وخصوصًا ما يمس حياة االفراد تجاىو مختمفةالوبيان وجيات نظر  االفراد
 ىذا البحث. توصل اليو ماثم تال ذلك خاتمة تضمنت أىم 

Insurance contract between Sharia and law 
Abstract 

The study discussed the subject of the insurance contract between Sharia 

and law. The research presented the definition of the insurance contract 

and then entering into the legal and legal view of the insurance contract, 

as the insurance contract is a means of reducing the risks to the individual 

in his money or entity during the period of his life in order to mitigate it. 

The insurance contract is of great importance in the lives of individuals 

and the statement of different views towards it, especially what affects the 

lives of individuals(legal and legal). 

Then came the conclusion of the most important findings of this 

research.. 

 املقدمت

وىو  ،التي لم تقع في الماضيو يعد عقد التأمين في صورتو الحالية من العقود الحديثة         
 أمواليا أو حياتيا، عقد ييدف إلى توفير نوع من الضمان لمجماعة من نتائج األخطار التي تيدد

، والحاجة إلى األمان ىي الغد أو المستقبل اإلنسان العاقل ىو تفكيرذلك أن أشد ما يشغل 
ن مستحدث فإيعد عقد ال ونظرا إلى أن ىذا ،إلنسان ألن يعمل لحياتو ومستقبموتدفع ا ضرورة

الفقياء المعاصرين قد اجتيدوا في الحكم عميو في ضوء الضوابط الفقيية واألحكام الشرعية 
 ، باإلضافة الى االحكام والقوانين التي تضبط عممياتو.الثابتة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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المعرضين لذات الخطر في  ؼ يتحقق باشتراك األفرادىو التعاون الذ عقد التأمين جوىر      
وىو من ىو واقع عممي  عقد التأمين ،بعضيمعن تحقيقو بالنسبة ل ر التي تنتجواجية اآلثام

وىو وسيمُة أساسية لألمان التي تتفق مع روح  الطرق التي تعمل عمى تخفيف أثار الكوارث،
وأصبحت مخاطر  اآللةالعصر الحديث والذؼ كُثرت فيو متطمبات الحياة وازداد فيو خطر 

 .(ٔ)،واضحةكبيرة و التطّور فيو 
 -: اآلتي النحو وعمى البحث ىذا لموضوع شامل تصور سنعطي المقدمة ىذه خالل من

 مشكلت البحث -اوالً:
لمعرفة ضرورة توضيح النظرة القانونية لعقد التأمين وتوضيح القوانين والتشريعات        

باإلضافة إلى بيان النظرة الشرعية لمعقد المؤمن والمؤمن لو(، )االلتزامات لكل االطراف المتعاقدة
 واآلراء واالقتراحات التي قدمت من قبل الفقياء وكبار العمماء.وبيان وجيات النظر المختمفة 

 اهميت البحث -ثاويًا:
 تتجمى أىمية البحث في النقاط االتية :

لمتخفيف من االثار السمبية التي تسببيا الحوادث يسعى  عقد التأمين كأسموبأىمية  .ٔ
 . المتضررة لألطراف وتعويض واسترجاع لمممتمكات

تسميط الضوء عمى التشريعات القانونية لعقد التأمين وضبط العمميات واالليات التي  .ٕ
 تحكم عقد التأمين، وكذلك تسميط الضوء عمى عقد التأمين من الجانب الفقيي التشريعي. 

ون حياة المسممين، واعتبر ؤ معظم ش عقد التأمين من العقود المستحدثة التي تغمغمت في .ٖ
عامل التجارؼ المعاصر، لذا كان ال بد من التطرق ليذا العقد ومعرفة أمرًا أساسيًا في الت

 . حكم الشرع فيو
  اهداف البحث -ثالثًا:
من المواضيع  عقد التأمينيكمن اليدف الرئيسي الختيار موضوع البحث في كون موضوع    

البحث  ومن بين أبرز األسباب التي دفعت الختيار موضوع ،والميمة في حياة الفردالحديثة 
  :االتي نعرض
لرفع مستوػ الطمأنينة كونو يعد من المواضع الميمة  عقد التأمينالتركيز عمى موضوع  .ٔ

 .عمى ممتمكات وحياة االفراد
من وجية نظر الشريعة االسالمية التي تحكم حياة وتصرفات  التركيز عمى عقد التأمين .ٕ

 والتي تحكم أسموب حياتو. المسمم
مفة توفق وجيات نظر مخ التشريعات القانونية التي تناولت موضوع عقد التأمين بيان .ٖ

  في الدول العربية. لممشرعين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
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تخفيض أو أفضل الوسائل التي تمكن اإلنسان من  كونو من عقد التأمين بيان أىمية .ٗ
بتقصير  أو قعت ىذه الكوارث بفعل الشخص نفسو، سواء و الكوارثالتخفيف من آثار 
 .فعل الغيرمنو أو بإىمالو، أو ب

 وهيكلته البحث مىهجيت  :رابؼاً 
 ،بيان عقد التأمين بين الشريعة والقانون يتم  خاللو ومن ،مقارن ال األسموب البحث ىذا في نتبع

، عقد التأمينب التعريف منو األول في نتناول مبحثين الى بتقسيمو نقوم وسوف البحث، موضوع
 وكاآلتي: ،عقد التأمين من وجية نظر الشريعة نتناول فيو أما المبحث الثاني
 ؼقد التأمنيب التؼريفاملبحث االول : 
 التأمنيمفهىم ػقد املطلب االول : 

  الفرع االول : تؼرف ػقد التأمني
ة تطمق برامج تأميني األوروبيةكومات الح العديد من ، أخذتالقرن التاسع عشرمول أواخر حب    
في ىذا المجال، إذ كانت  والسباقة ول الرائدةمن الد ألمانيا، وكانت والمرض العجز ة ضدوطني

ن ات من القر عقد األربعينينُذ م روسياسكسونيا و من  ة في كلٍ اريع خيريقد شرعت في تطبيق مش
والِرعاية ظام معاشات العجزة، ن بإدخال أوتو ڤون بسماركستشار المقام حيث ، التاسع عشر

وفي ، ةرفاىي كدولةي نمت عمييا ألمانيا مت ىذه اأُلسس التفشكوالتأمين ضد الحوادث، الطبية، 
 كومة الميبراليَّةالحنظمة عمى نحٍو أوسع ِخالل عيد األقوانين و ال مجموعة منُشِرعت  بريطانيا
 ة أول نظاملبريطانيقة الكادحة االذؼ منح الطب (قانون التأمين الوطني)م، ومن أبرزىأٜٔٔسنة 
الحرب العالمية بعد  ىذا النظام عمى نحو مكثَّف وِسعوالمرض، و  مساىم ضد البطالة تأمينيٍ 
 .(ٕ)،ةفي عداد ُدول الرفاىيالد بفضمو تدخل الببفضل تقرير بڤريدج، ل الثانية
 االنشطةأِلوجو  اً ، وأصبح مالزماً تطورًا ىام القرن العشرينالل ر التأمين ختطو  ومن ثم    

المسؤولية، ومن أىميا تأمين أرباب المين  سيما في مجال التأمين ضدختمفة، ال ة الماإلنساني
ة من المسؤولية المدنيوالصيادلة والُمحامين وغيرىم،  والُميندسين المعماريين ة، كاألطبَّاءالحر 

كالتأمين من قبل، ُأخرػ لمتأمين لم تكن معروفٌة من  كما ظيرت صوراً  ،الناشئة عن أخطائيم
 .(ٖ)،ةأخطار استخدام الحاسبات اآللية واإللكترونية والتأمين من المخاطر الذري

قد تطور مفيوم التأمين مع تطور الحياة االجتماعية واالقتصادية بمرور الزمن، وأصبح     
التأمين في العصر الحديث أحد المقاييس الميمة والحضارية لمدول، وأفضل طريقة لمتعامل مع 

خطر بأنواعو المختمفة، وذلك ألنو يبعث روح االمان والطمأنينة في نفوس االشخاص بأن ىناك ال
جية معينو ستقوم بالتعويض المادؼ لمخسائر التي ربما يتعرضون ليا سواء في أمواليم أو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1840
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1840
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88_%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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أنو يمثل أسموبا صحيحا لمواجية الخسائر واألضرار التي تنجم عن األخطار بأنواعيا و أنفسيم، 
 .(ٗ)مفةالمخت
الخوف، وىو يدور حول الطمأنينة واالستقرار  عكسبأنو من األمن وىو يعرف التأمين لغويًا     

قد أمنتك، واألصل أن األمن يستعمل في  ىنبمع يقول األمير لمخائف: لك األمان، أؼفالنفسي، 
والمؤمن لو( المؤمن )بأنو عقد بين طرفين فقد عرف أما اصطالحا .(٘)،واالستقرار سكون القمب

مبمغ من المال في  المؤمن لو()أن يؤدػ إلى الطرف الثاني المؤمن()االول بمقتضاه الطرف يمتزم
المؤمن لو( بدفع قيم االقساط السنوية المترتبة )الطرف الثاني مقابل التزامحال حدوث أؼ ضرر، 
 .(ٙ)المؤمن()عمى العقد لمطرف االول

يسمى الطرف األول و ، عمى أنو يمثل عقد بين طرفين في القانون  أمينالت عقد عرفو     
أو أؼ جية ترغب في  االشخاص)، ويسمى الطرف الثاني بالمؤمن لو(شركة التأمين)بالمؤمن
عويض مادؼ كتم بموجب ىذا العقد بأن تدفع شركة التأمين مبمغ من المال اتز تم االل، وي(التأمين

 يؤدؼ إلىوبسببو ين ومثبت في عقد التأمين حادث أو خطر مبألؼ إلى المؤمن لو عند تعرضو 
سنوية أو نصف )يقوم المؤمن لو بدفع أقساط ثابتةوبالمقابل ، خسارة مادية أو جسمية لممؤمن لو

 .(ٚ)شيرية( لشركة التامين سنوية أو
مع ثبات جوىر ، في تعريف التأمين اختالفا شكمياً  في العديد من الدولالقوانين  ختمفتا قدو     

 ين عمى سبيل الِمثال يكمن فيلمتأم يعراقال عوالمشر  الُمبناني عفالفرق بين تعريف المشر  المفيوم،
( ٔ/ٖٜٛ)المشرع العراقي إلى تعريف عقد التأمين وفق المادة فقد أشار استخدام المصطمحات،

المستفيد عقد يمتزم بو المؤمن أن يؤدؼ إلى المؤمن لو أو )من القانون المدني العراقي عمى أنو
مبمغًا من المال أو أيرادًا مرتبًا أو أؼ عوض مالي آخر، وفي حالة وقوع الحادث المؤمن ضدة 

بناني يستخدم الم عالمشرِ أما ، (أقساط أو أؼ دفعة مالية يؤدييا المؤمن لو لممؤمن وذلك في مقابل
بداًل  (ن المضمو )، و(نالمؤمِ )نبداًل م (الضامن)، و(التأمين)بداًل من (الضمان)صطمحم

 مؤمنالمؤمن و الخدام مصطمح التأمين، ة استاال أن السائد في القوانين العربي (،ن لوالمؤم)من
  :ةتعريفات التشريعيومن األمثمة عمى ال .(ٛ)،لو

( من القانون المدني االردني بان ٕٜٓ)المادة من خاللعقد التأمين  يعرف األردنيالمشرع     
بو المؤمن أن يؤدؼ إلى المؤمن لو، أو إلى المستفيد الذؼ اشترط عقد يمتزم )عقد التأمين يعني

التأمين لصالحو مبمغًا من المال أو ايرادًا مرتبًا أو أؼ عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث 
المؤمن ضدة، أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل مبمغ محدد أو أقساط دورية يؤدييا 

ف عقد التأمين في يفيما أشار القانون المصرؼ إلى تعر . (ٜ)،(المؤمن لو إلى المؤمن
عقد يمتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدؼ إلى المؤمن )( من القانون المدني المصرؼ بانوٚٗٚ)المادة
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لو أو إلى المستفيد الذؼ اشترط التأمين لصالحو مبمغًا من المال أو أيرادًا مرتبًا أو أؼ عوض 
أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية الحادث وقوع مالي آخر في حالة 

 (ٜٓ٘)فقد أشارت المادة أما القانون المبناني .(ٓٔ)،(دفعة مالية أخرػ يؤدييا المؤمن لو لممؤمن
يقال لو )شخصعقد بمقتضاه يمتزم )بان عقد التأمين يعني الضمان عقودمن قانون الموجبات و 

بعض الطوارغ بشخص المضمون أو بأموالو، مقابل دفع الضامن( بعض الموجبات عند نزول 
 . (ٔٔ)(بدل يسمى القسط أو الفريضة

ة لمتأمين واختمفت فيما بينيا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن التشريعيتعددت التعريفات     
عقد التأمين ينطوؼ عمى جانبين، الجانب األول ىو الجانب القانوني، واآلخر فني، ىناك من 

ء من ركز عمى الجانب األول مبرزًا بكون أداة التأمين القانونية أؼ عقد التأمين، وأخرون الُفقيا
ركزوا عمى الجانب الفني لمتأمين عمى حساب جانبو القانوني. أما جميور الُفقياء فذىبوا إلى أن 

صرًا. التعريف الدقيق لمتأمين ينبغي أن يتعرض لجانبيو الفني والقانوني، وال سيكون التعريف قا
أما الجانب القانوني لمتأمين فيتمثل في العالقة بين المؤمن لو والمؤمن، وىي تنشأ عن عقد 

وىذه العالقة تفترض دائمًا أن ىناك نوع من الخطر أو حادثًا  التأمين الذؼ يربط فيما بينيما،
ر، أو يخشى المؤمن لو من وقوعو. فيسعى االخير لمتأمين عمى نفسة أو ما يممك من ىذا الخط

الحادث، وذلك من خالل التعاقد مع المؤمن، المتمثمة بشركة التأمين، التي تتكفل بتغطية ىذا 
 .(ٕٔ)،الخطر عند وقوعو، في مقابل أقساط يمتزم المؤمن لو بدفعيا

سس الفنية ة، ويتمثَّل في األيتجاوز تمك العالقة الفرديفيمكن أن ين، ا الجانب الفني لمتأمأم    
 لممؤمن لوعند قيامو بتغطية الخطر  ، ذلك أن المؤمنن في تغطية الخطرإلييا المؤمالتي يستند 

غير العقد وبالتالي يصبح  ،قامرةم وال عممية التأمين مراىنة أو، ضاربةالمال يقبل ذلك عمى وجو 
ن قسًطا  منيموتتقاضى من  المؤمن ليممن  م شركة التأمين بالتعاقد مع عدد كبيرما تقو مشروع، وا 

ِبتعويضو بمجموعة األقساط  التأمين شركةأنو عند تحقق الخطر أِلحدىم، تقوم بحيُث  محدداً 
عند تحديد القسط الواجب  التأمين شركة، وتقوم االشخاص المؤمن ليمالتي تتقاضاىا من سائر 

تحديده بدقَّة عمى نحٍو  ، بحيُث يمكناإلحصاءقوانين االستعانة بمن خالل دفعو  المؤمن لوعمى 
تقوُم عمى تعاون  والنتيجة أن عممية التأمين ،أو ألخطار جسيمو لمخسارة الذؼ ال يعرضيا

إدارة ىذا التعاون  دور المؤمن ىويتعرضون ليا، ويكون  قد ليم ِلمواجية األخطار التي المؤمن
 .(ٖٔ)ة وقوانين اإلحصاءخالل االستناد إلى اأُلسس الفنيمن وتنظيمو، 

وفي محاولة إلبراز الجانبين القانوني والفني لعقد التأمين بشكل متساوؼ، اتجو بعض الفقياء     
الفرنسيين إلى وضع تعريف لعقد التأمين من المنظور القانوني ومن ثم وضع تعريف أخر من 

ُفقياء بان تعريف عقد التأمين من وجية نظر قانونية ال معنى وجية نظر الفنية، وأستند ىؤالء ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
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إيڤون  والفقي ليا لذلك ينبغي ان تتكامل مع المعنى الفني لعقد التأمين، وتأسيسًا عمى ما تقدم فان
 .(ٗٔ) :إلى عقد التأمين عمى النحو التالي المبرت فاڤر أشار

 التأمين عقد بمقتضاه يحصل المستأمن عمى تعيد من المؤمن بأداء  :التعريف القانوني
معين في حالة حدوث خطر أو حادث، وذلك مقابل مبمغ معين يسمى االشتراك أو 

 القسط. 
 التأمين ىو عممية يتم بمقتضاىا تولي المؤمن تنظيم التعاون بين عدد  :التعريف الفني

نة، ويقوم بالتعويض من يتحقق الخطر من المؤمن ليم الذين قد يتعرضوا لمخاطر معي
 .بالنسبة لو من بينيم، وذلك بفضل الرصيد الُمشترك لألقساط التي يجمعيا منيم

وجيات النظر القانونية والفنية لعقد التأمين ووضعيا  لعقد التأمين بينت األخيرةالتعاريف     
الفصل بين  ما يؤخذ عمييا ، دون تغمب أحدىما إلى أخر، اال أنوعمى ذات المستوػ من االىمية

مع أن الواقع ىو خالف ذلك، شيئين منفصمين، فين يمثالن يفين وىو ما قد يفيم بان التعر يالتعر 
ن تعددت جوانبيا. وىو عممي محدد لعقد التأمين فالمقصود وضع تعريف فضل يلذلك ة واحدة وا 

الُفقو وضع تعريف واحد محدد لعقد التأمين يحيط بجانبيو القانوني والفني، وىو ما تكفل بو 
عممية يحصل فييا أحد وعرفو بأنو،)لمتأمين،  تعريفاً  الفقيو جوزف ىيمارحيث وضع الفرنسي 

الطرفين وىو المؤمن لو نظير قسط يدفعو عمى تعيد الطرف االخر وىو المؤمن بأداء معين عند 
وىو المؤمن، تعيد بمقتضاه يدفع ىذا االخير أداء تحقق الخطر المتفق عميو من الطرف االخر 

معينًا، وذلك بأن يأخذ المؤمن عمى عاتقو مجموعة من المخاطر، ويجرؼ بينيا المقاصة طبقا 
تأخذ بيذا  الفرنسي()دول ذات النظام الالتينيالب ، من المالحع بأن أغم(لقوانين االحصاء

 .(٘ٔ)،فالتعري
 التأمني  ػقد أهميتاملطلب الثاوي : 

 :تكمن أىمية عقد التأمين في اآلتي   
 . وسيمة ِلتكوين رؤوس األموال0

 حدوث أؼ خطر أو الضرر لممؤمن لو يمتزم المؤمن بأن يدفع لممؤمن لو مبمغ التأمين، دعن    
وبيذا يعتبر التأمين ويؤدؼ ىذا المبمغ من مجموعة من االقساط التي قام بيا المؤمن ليم بدفعيا، 

بالضبط ادخارًا إجباريًا من خالل التزام المؤمن لو بأن يقتطع جزءًا صغيرًا  نوعا من االدخار،
حقاق، وبصفة دورية من أموالو يؤدػ لممؤمن في مقابل الحصول عمى مبمغ التأمين عند االست

وبذلك تتكون رؤوس أموال لدػ شركات التأمين نتيجة لكمية االقساط الدورية لممؤمن ليم، حيث 
بالنسبة لممؤمن ليم تمثل ، أن ىذه الرؤوس يمكن استغالليا، وكذلك تعد ميمة لالقتصاد القومي

ليم الستيفاء حقوقيم من قبل ىذه الشركات  اً ي دفعوىا لدػ شركات التأمين ضمانىذه االموال الت
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 لثتملكي مزم القانون شركات التأمين ِبتكوين احتياطات لدييا ِلذلك ي في حال حدوث االخطار،
ن باستثمار ذلك تقوم شركات التأميتجاه العمالء، حيث  إحدػ ضمانات الوفاء بالتزاماتيا

 .(ٙٔ)ؤمَّن ليم،ممُ أو فائدة ل حقق في النياية مصمحةاالحتياطي، بما ي
التي تتكون لدػ شركات التأمين  األموالأما عمى مستوػ االقتصاد القومي فتمعب رؤوس     

الن شركات التأمين تعمل عمى تزويد االقتصاد في ازدىاره وتنميتو،  األثردورًا ميمًا وبالغ 
في  األفرادد بالنفع عمى التي تتكون لدييا لتنشيط المشروعات والتي تعو  األموالالقومي برؤوس 

 ضعمى شكل قرو  األشخاصالمجتمع، وكذلك يمكن إعطاء ىذه المبالغ إلى الدول أو إلى 
مجموع األقساط  وصمتفعمى سبيل الِمثال تساعدىا عمى تحقيق أىدافيا التنموية واالقتصادية، 

 السنة الماليَّةمصر عن دولة العام في و  الخاص الُمباشرة ِلشركات التأمين في القطاعين
 فقد وصلفي الواليات الُمتحدة األمريكيَّة ، أما ُجنيو مصرؼ  ٖٚٔ,ٔٗ٘حوالي ب  1989\1988

 ٕٛ٘حوالي بم ٕٜٛٔسنة عن رأس المال الُمتوفِّر لدػ المجمس األمريكي لمتأمين عمى الحياة 
 .(ٚٔ)،دوالر أمريكيمميار 

 وسيمة ِلكفالة األمان لمُمؤمَّن له .9
والذؼ يرغب في الحصول عمييا ضد ما لمتأمين ىو توفير االمان لممؤمن لو  األبرزالوظيفة     

وىذا االمان يكمفو مبمغًا من قد يمحقو من أضرار أو حوادث أو أخطار تيدده بنفسة أو بمالو، 
، ففي التأمين من األضرار المال بصفة دورية، ويكون التأمين من االضرار أو تأمين االشخاص

قام بالتأمين  فاذاذمتو المالية، التي قد ُتصيبو في  أو االضرار األخطار المؤمن لو ضدن يؤم
خطر، وجد في مبمغ التأمين الذؼ يستحق لو ما تحقق ىذا العمى مالو ضد الحريق مثاًل، من ثم 

وما يمكنو من الحصول عمى تعويض لمالو الذؼ قد ، التي تعرض ليا عوضو عن تمك الخسارةي
المسؤولية ت التطورات الحديثة إلى زيادة حاالت المسؤولية، فقد أد مينوكذلك الحال في تأ ،ىمك

من أن يجنِّب نفسُو نتائج ىذه مشخص يمكن ل المسؤولية ومن خالل التأمين ضدوأسبابيا، 
 اً دور التأمين عمى األشخاص يميب و  ،دون خوفو  المسؤولية وأن يباشر نشاطو باطمئنان وحرية

ن اأُلمور التي ال تدوم، الجسد مو  الروح فوس، فسالمةفي الناألمان و الطمأنينة في بث روح  اً كبير 
 .(ٛٔ)،موتوأو  عجزهالتأمين، أن يقي نفسو ومن يعول آثار  من خالل، ولذلك يمكن لمفرد

وبما أن لمتأمين وظيفة االمان عمى المستوػ الفردؼ أؼ عمى مستوػ المؤمن لو فان االمان     
الذؼ يحققو التأمين بالنسبة لمجموع المؤمن ليم سوف يترك أثار ىامو عمى المستوػ 

 المؤمن ليمفي روح  يبثياستقبل التي لمثقة في الم اً نظر ، و الصورةيذه بفيو من االجتماعي، 
حقق سوف ي لممؤمن ليماألمان  ، فبمنحواجتماعية ىامةق مصمحًة يحقعمى ت سوف يعمل

من خالل  جتمعميمة ِلزيادة اإلنتاج في الم صبح أداةً ، وياالقتصاد القوميالتأمين ازدىار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
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 ففي التأمين عمى األشخاص ،ورؤوس األموال اليد العاممةًة عمى عناصر اإلنتاج خاص المحافظة
يجد في مبمغ التأمين  ألنو سوفجتمع أصابتو أو مرضو عالة عمى المصبح الفرد عند مثاًل ال ي

في  استثمار ىذا المبمغ يستطيعمدػ الحياة، كما  إيراد مرتبمصدر رزٍق لو إذا كان في شكل 
التأمين عمى األشياء يؤدؼ التأمين إلى استبدال أشياء جديدة  أما فيإذا قبضُو دفعًة واحدة. حال 

 .(ٜٔ)،ة بالثانيةوة إنتاجية تفوق تمك الخاص، وتكون األولى ذات قةاليالكالتالفة أو باألشياء 
 . عامل وقائي7

لمتأمين ىو تعويض المؤمن لو عن الخسائر التي قد  األساسين اليدف أمن عمى الرغم     
والعمل عمى  تمحق بو، اال أن لمتأمين أىمية أخرػ بطريقة غير مباشرة وىي الوقاية من المخاطر

الحد وتجنب وقوعيا، بحيُث تالفي أسبابيا، والعمل عمى  من خاللقوع الحوادث تقميل نسبة و 
 الدور الوقائي بعدة وسائل،ويؤدؼ التأمين ىذا جتمع، الوقاية في المأصبح عامال من عوامل 

عمى ُطرق بعدة رغبًة منيا في حصر مبالغ التعويض في أضيق الحدود، تعمل  فشركات التأمين
ما تمجأ  عادةذلك  ولتحقيق ،ليم منيا المؤمنختمفة ووقاية التقميل من نسبة وقوع المخاطر الم

دراسة أسباب المخاطر واتخاذ االحتياطات  ينيا لغرضب جمعيات مشتركةلتكوين شركات التأمين 
المصانع لزيادة والخبراء،  ، وىي في سبيل ذلك تستعين باألخصائيينلتوقي وقوعياالكافية 
رشادىم إلى ُطرق الوقاية من الحوادث  لتوعية العمال والمواطنينوالمنازل  نسبتيا، كما  وتخفيضوا 

، الحرائق مخاطر العمل أو كافحةالفنية في مالوسائل  تبينالنشرات التي تستعين في ذلك بإرسال 
المعنية في ما تشترك شركات التأمين مع غيرىا من الييئات  اً وبالنسبة لحوادث المرور فكثير 

 .(ٕٓ)،رور والدعوة إلى اتباعيا وبيان مخاطر عدم االلتزام بياالتوعية بقواعد الم
ليم عمى مراعاة الحيطة  المؤمنتشجيع وسائل لعدة عديد من شركات التأمين إلى تمجأ ال    

عدم تحقق الخطر  قسط التأمين في حالة تخفيضمن ذلك و  ،منو المؤمنقوع الخطر وتفادؼ و 
المؤمن لو دون سنوات عمى   في التأمين عمى السيارات إذا مضت عدةفمثال مدة محددة،الل خ

محددة أو تعفيو من أن تقع فييا حوادث فإن الشركة في السنة التالية تخفِّض لو القسط بنسبة 
لو  المؤمن تحملوقد تمجأ شركات التأمين في ىذا الصدد إلى أن  ،كافأًة لوبعض األقساط كم

تمحق بو قد  سارة التيى يشعر بالخوالحرص، وحت التروؼ  دفعًا لو عمىنسبًة من الخسارة وذلك 
 ،اتخاذ إجراءات وقاية منزلو أو مصنعو من الحريق حال  أو فيرة مثالاإذا أىمل في قيادة السي

المؤمن لو في الربح الذؼ تحققو وتمجأ بعض الشركات في سبيل تحقيق ىذا اليدف إلى إشراك 
 .(ٕٔ)،ب وقوع الحوادثعمى تجن اً الشركة مما يشجعو عمى أن يكون حريص

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
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 لالئتمان . وسيمة4
 ،اً أيض الفردؼوعمى مستوػ  الدولي يؤدؼ التأمين وظيفتو كوسيمة لالئتمان عمى المستوػ     

فالتأمين يؤدؼ إلى تدعيم عمى االئتمان بعدة وسائل، بالنسبة لألفراد يسيل التأمين الحصول 
وقد يريد ، وبالتالي يسيل لو الحصول عمى االئتمان ،دائنةيقدمو المؤمن لو إلى  الضمان الذؼ

نما كان يعتمد عمى  الشخص الحصول عمى ائتمان ولم يكن لديو مال يقدمو لمدائن كضمان، وا 
عممو ومجيوده في سداد الدين، فأنو يمكنو، لكي يشجع الدائن عمى منحو االئتمان أن يبرم عقد 

يستوفي حقو تأمين عمى حياتو ِلصالح الدائن بحيُث إذا توفي المدين قبل سداد الدين فإنَّ الدائن 
من مبمغ التأمين، كما أن ىناك التأمين من إعسار المدين أو تأمين االئتمان، وبمقتضاه يستطيع 
الدائن أن يؤمن نفسو من خطر إعسار المدين فيضمن لنفسو من خالل عقد التأمين استيفاء ما 

 .(2ٕ)،ال يستطيع اقتضاءه من المدين
ىذا ويقدم رىن وثيقة التأمين خالليا المؤمن لو أن يمن التأمين عمى الحياة يستطيع  أما في    

 حد مالية فيثيقة تأمين عمى الحياة قيمة لكل و ، حيُث يكون بديونو لدائنولموفاء  اً الرىن ضمان
ستفيد من ىذه الوثيقة أن يقترض األموال من األقساط، بحيُث يمكن لمم محدد ذاتيا بعد دفع عدد

ند عدم الوفاء بالدين يستطيع الدائن أن يحصل عمى حقو من من الغير ِبضمان ىذه الوثيقة، وع
نفسو ِبضمان وثيقة التأمين،  المؤمنلو أن يقترض من  المؤمنبل ويستطيع  ،الوثيقة ىذه قيمة

ِبموجب المستفيد لو أو  المؤمنالدين من المبمغ الذؼ يستحقو  المؤمنفإذا لم يوِف لممدين يخصم 
بالنسبة لمدولة وفروعيا، التي  ائتمانعتبر وسيمة فإن التأمين ي ذلكوباإلضافة إلى  ،عقد التأمين

 اً قساط المدفوعة واحتياطاتيا مصدر لدػ شركات التأمين من األ المجمعةتجد في رؤوس األموال 
ة، والتي تقوم بشرائيا من خالل السندات التي تصدرىا الدولة أو األشخاص العاملالقتراض  اً ىام

 .(ٖٕ)شركات التأمين
 أما خصائص عقد التأمين فيي كاآلتي:    
يمزم المؤمن لو بأن يدفع أقساط التأمين بالشكل المتفق عميو، ويمزم المؤمن أن يدفع  .ٔ

 .لممستأمن التعويض المالي أو المبمغ المؤمن بو 
 الطرففال يجوز ألحدىما الرجوع فيو أو فسخو بعد انعقاده إال برضا  لمطرفينعقد ممزم  .ٕ

 .اآلخر 
يتم باتفاق المتعاقدين وىو ال يثبت عادة إال بوثيقة يوقع عمييا  ،من العقود الرضائيةعقد  .ٖ

 .الطرفان 
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 ، فالمؤمن لو يأخذ مبمغ التأمين عند وقوعالطرفين يأخذ مقاباًل لما يدفع، فكال عقد معاوضة .ٗ
فع ، والمؤمن يأخذ قسط التأمين مقابل تعيده بدالخسائر أو الخطر مقابل دفع قسط التأمين

 .مبمغ التأمين عند وقوع الخطر 
لشروط وقيود تجعل أحد طرفي العقد  يخضع المؤمن لووذلك الن عقد من عقود اإلذعان،  .٘

الشركة( حيث تفرض من الشروط بإرادتيا المنفردة ما تريد وال )أقوػ من اآلخر وىو المؤمن
 . ايممك المؤمن لو أن يعترض عميي

ض االحتمالي ال يحصل فيو أحد المتعاقدين عمى العو العقد أن من طبيعة ، عقد احتمالي .ٙ
 .(ٕٗ)األحيان معظم، فالمؤمن لو قد ال يأخذ شيئًا في أحياناً 

 أما أىداف عقد التأمين فيي كاآلتي:       
 .واألخوة بين أفراد المجتمع المودة تحقيق  .ٔ
 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. .ٕ
ألنو من قبيل االحتياط ألحداث المستقبل  األفراد،مان والطمأنينة في نفوس بعث األ .ٖ

 .ومفاجآتو 
، فالمشترك في نظام التأمين يدفع اشتراكًا شيريًا بسيطًا يكون توفير األموال وادخارىا .ٗ

 .(ٕ٘)موعو ذا أثر كبير عند وقوع الخطربمج
 ػقد التأمني أركان : املطلب الثاوي

يفترض نظام التأمين وجود أداة المؤمن والمؤمن لو(، )لعقد التأمين طرفين أساسين وىما    
غير أن عممية ، واألداة ىي عقد التأمين، (المؤمن والمؤمن لو)الطرفين م العالقة بينقانونية لتنظي

 تستعين فييا شركاتفعممية التأمين تعد عممية فنية التأمين ال تقتصر عمى ىذا الجانب فقط، 
، فيي دافيا في تغطية ما يقع من مخاطرتستطيع من أن تحقق أىفنية حتى وسائل بعدة التأمين 

كتمك القواعد المستمدة من عمم ات التأمين، الالزمة إلدارة عمميالفنية  العناصرتقوم باستعمال 
وتطبيق قانون الِكثرة، ونظام المقاصة بين  المالية، اإلدارةباإلضافة إلى قواعد  ،االخصاء
وبذلك تحقيق ىدف تغطية المخاطر والتي تحيق بالمؤمن ليم،  ، وىي بذلك تتمكن منالمخاطر

بجني بعض شركة التأمين( من أدارة عممية التأمين بما يحقق أغراضو االستثمارية )يتمكن المؤمن
 .(ٕٙ)،وتحقيق أغراض االقتصاد القومي األرباح
 : يقوم عقد التامين عمى ثالثة اركان ىيحيث 
عند عقد  المؤمن والمؤمن لو()ويقصد بو رضى الطرفين :التراضيىو و الركن االول  .ٔ

 .توفر األىمية القانونية لكالىما التأمين وينبغي
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أشخاصًا  أموااًل أم ويقصد بو الشيء المؤمن عميو سواء أكان :ىو المحلو الركن الثاني  .ٕ
 .وممتمكات أو مسؤولية حيال اآلخرين

المؤمن المؤمن و  الدافع عمى التعاقد بينالباعث أو ويقصد بو  :ىو السببو الركن الثالث  .ٖ
 .(ٕٚ)،لو

 العديد منويفرض  بصورة صحيحة الثالثة فان عقد التامين ينشأ األركانوعند توفر ىذه     
 :المؤمن لوالمؤمن و  تزامات عمى طرفيو وىمالاال

 عمى المؤمن االلتزام بدفع التعويض ينبغي ،المؤمن فيي الطرف االول التزامات  .ٔ
وقوع الخطر وذلك بالنسبة  في حالبمقدار الخسارة الفعمية لممؤمن لو ذلك و المناسب 

 ،األموال أو التعويض بمبمغ التأمين بالنسبة لمتأمين عمى الحياةو  الممتمكات لمتأمين عمى
ينتيي بانتياء المدة المحددة أو بسبب فسخ  فيومن عقود المدة يعد وبما أن عقد التأمين 

أو بسبب بطالن العقد ألؼ سبب من  المؤمن والمؤمن لو()فينالعقد من قبل أحد الطر 
  .(ٕٛ)األسباب

يحدث أو المؤمن بكل ما  أو أخطار إبالغ  :ييف المؤمن لو الثاني الطرف أما التزامات .ٕ
، حدة الخطر ارتفاعبما قد تؤدؼ إلى يطرأ من تغييرات عمى الخطر المؤمن عميو التي ر 

تقوم شركة قد زيادة قيمتو، وفي ىذه الحالة زيادة احتماالت وقوعو أم في سواء في 
بقاء حتى ، او مبمغ وقسط التأمين رفعلعقد مع التأمين اما بفسخ عقد التأمين، او بقاء ا
مؤمن لو ايضًا بدفع أو تسديد القسط ويمتزم ال، العقد عمى ما ىو عميو من دون أؼ تغيير

 ما يقومعمى المؤمن لو أن يقوم بتسديد القسط األول من مبمغ التأمين عند إذ ينبغي
دفع القسط عمى شكل استالم وثيقة التأمين ويجوز االتفاق مع شركة التأمين عمى ب

 ،أثبات التسديد بوصوالت أصولية موقعة من شركة التأمين محددة وينبغي أقساط لفترة
عمى  الخطر في الوقت المناسب، إذ ينبغيوقوع حدوث أو عند  أو االخبار التبميغ

 ٛٗال تتجاوز  وقوع الخطر بفترةحدوث و شركة التأمين عند المؤمن لو أن يقوم بإخبار 
ويكون ذلك بوساطة كتابة أخطار بالحادث ، ساعة من وقوع الخطر أو من العمم بوقوعو

الغ عن وقوع الخطر تأخير في اإلبو برقيا ألن أؼ تبميغ الشركة ىاتفيا أبأخبار و أو يقوم 
 .(ٜٕ)،يسبب إشكاالت لكال الطرفين

 ىظرة القاوىويت لؼقد التأمنيال:  ب الثالثاملطل
تنظيم القانوني  في األولىأما التنظيم القانوني لمتأمين في الدول فكان لمصر السابقة     

المواد  المشرعون المصريون بوضع قواعد لتنظيم التامين البحرؼ من خالللمتأمين، حيث بدأ 
والذؼ حل محمة قانون ، (ٖٛٛٔ)( من قانون التجارة البحرؼ الصادر سنةٖٕٗ)( إلىٖٚٔ)من
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وفي المقابل ظمت أنواع أخرػ من التأمين بدون تنظيم  (ٜٜٓٔ)( لسنةٛ)التجارة البحرية رقم
غمى حين صدون قانون التقنين المدني الحالي الذؼ عالج تشريعي في القانون المدني القديم، 
، ويالحع تأثر المشرع المصرؼ في التقنين بعدىا ( وماٚٗٚ)ونظم جميع أنواع التأمين في المواد

 .(ٖٓ)(ٖٜٓٔ)الجديد بقانون التأمين الفرنسي الصادر في سنة
د نازعات التأمين إلى القواعفي سبيل الفصل في خالفات وم يمجُأ بدايةكان القضاء المصرؼ     
أواًل إلى قياس أحكام التأمين البرؼ عمى أحكام التأمين  يتم المجوء ة، وكان من الطبيعي أنالعام

أصبح من الضرورؼ صدور تشريعات خاصة لذلك  ،ةتضمنيا قانون التجارة البحري البحرؼ التي
ئة عن ضد المسؤولية الناشومن تمك االنواع التأمين  لحماية بعض الفئات،بأنواع التأمين االخرػ 

نتيا التي قد تصيب االشخاص والتي تضم ةوغيرىا من المخاطر االجتماعيحوادث االمراض وال
 .(ٖٔ)قوانين التأمين االجتماعي

وازدادت أىميتيا عمى المستوػ االجتماعي  وعند اتساع شركات التأمين وتوسعت مجاالتيا    
وتنظم الرقابة تحكم ىذه االنواع التي  تدخل المشرع المصرؼ بتنظيم القوانينواالقتصادؼ 

والقواعد المتبعة وحماية حقوق  باألسس التزامياواالشراف عمييا، وذلك بقصد الوقوف عمى مدػ 
، أما في (ٜٖٜٔ)( لسنةٕٜ)، وكان أول تدخل تشرعي في ىذا الصدد القانون رقمالمؤمن ليم

 ومن ثم أنشاء المؤسسة( بتأميم شركات التأمين، ٜٔٙٔ)( فقد صدر قانون رقمٜٓٙٔ)سنة
وفي ظل االنفتاح  المصرية لمتأمين والتي ضمت جميع شركات التأمين وتنسيق العمل فيما بينيا،

مما سيحتم ضرورة متابعة ، مينالفرصة لمقطاع الخاص لمعمل في مجال التأاالقتصادؼ أتيحت 
 الخاصم ( ٜ٘ٚٔ)ِلسنة (ٜٔٔ)القانون رقم لذلك صدر، وتنسيق االعمال والتشريعات عمييا

باإلضافة الى صدور قرار  ( م،ٜٜ٘ٔ)( لسنةٜ٘ٔ)القانون رقمليحل محل  وذلك التأمينشركات ب
أمين محل الييئة المصرية العامة لمت ( م، وذلك بأنشاء1976)( لسنة221)رئيس الجميورية رقم

 .(ٕٖ)المؤسسة العامة لمتأمين
قانون م، والذؼ ألغى القانون السابق وأحل محمة (ٜٔٛٔ)( لسنةٓٔ)أصدر قانون رقمومن ثم     

 سياسات اإلصالح لمطالباتونتيجة ومن ثم  ،اإلشراف عمى التأمين في مصرو الرقابة 
وذلك م (ٜٔٛٔ)ِلسنة (ٓٔ)تعديل القانون رقم السوق فقد تموتحرير االقتصادؼ و  االجتماعي

ومن ثم  ،%ٜٗبنسبة  األجنبيةسمح لمشركات  لكلذو ، م(ٜٜ٘ٔ)ِلسنة (ٜٔ)بموجب القانون رقم
، %ٓٓٔركة الشركات االجنبية بنسبة (م ليسمح بمشاٜٜٛٔ)( لسنةٙ٘ٔ)تم تعديل القانون رقم

جمع تقوم بالشركات التأمين التي  بالزام قام والذؼ(م ٕٛٓٓ)( لسنةٛٔٔ)واخيرًا صدر قانون رقم
خالل سنتين من تاريخ  بينيم في الحياة بأن تفصلوتأمينات  الممتمكات تأمينات بين نشاطي

 .(ٖٖ)،ىذه الميمة لميمة ُأخرػ بموافقة الييئة نون ويمكن تمديددور القاص
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أما في العراق فقد حرص المشرع العراقي إلى عقد التأمين بنظرة من االىمية كونو من      
عمى تنظيم احكامو في القانون المدني  في الدول العربية ن غيرة من المشرعينأشالعقود المدنية 

أحالتو إلى بعض القوانين الخاصة التي تصدر منظمة  باإلضافة إلى ضمن عقود الغرر،
قانون التأمين االلزامي من المسؤولية  ىو لألحكام التي لم يرد ذكرىا فيو، وخير مثال عمى ذلك

 أشارتوقد ( المعدل، ٜٓٛٔ)( لسنةٕ٘)المركبات رقم التي تنشأ المدنية الناشئة عن حوادث
يجوز ان يكون محال لمتأمين كل شيء )( من القانون المدني العراقي عمى انٔ/ٜٗٛ)المادة

 القانوني اعاله من النص ، ويالحعمشروع يعود عمى الشخص ينفع من عدم وقوع خطر معين(
 ينبغيأن الخطر يكون مشروعًا إذا حقق لمشخص نفعًا من عدم وقوع الخطر المؤمن منو، لذا 

ذات قيمة مالية من عدم  أنيا توافر مصمحة مشروعة عمى أن تكون ىذه المصمحة اقتصادية، أؼ
 ىذه المصمحة التي يبتغييا المؤمن لو قدم عمى التأمين من ىذا الخطر. وفي سبيلوقوع الخطر، 

( ٕ/ٜٗٛ)االخذ بالتأمين من الخطر الظني، حيث نصت المادةأجاز القانون المدني العراقي وقد 
باطاًل إذا تبين ان الخطر المؤمن ضده قد يقع عقد التأمين )من القانون المدني العراقي عمى ان

زال أو قد كان قد تحقق في الوقت الذؼ تم فيو العقد او كان احد الطرفين عمى االقل عالمًا 
ويالحع من النص القانوني بان المشرع العراقي قد أجاز من تأمين الخطر الظني حيث  ،(لكبذ

ان الخطر قد تحقق او زاك عند ابرام العقد او قبمو بعمم احد  يوضحان عقد التأمين يبطل اذا 
بذلك عمى االقل او بعمميما، فاذا كان الخطر المؤمن منو قد وقع او زال ولكن بدون  الطرفين

 .(ٖٗ)بذىن المتعاقدين قائماً  ألنو ال يزال، عمم احد الطرفين او كالىما فان العقد يبقى صحيحاً 
وما بعدىا من ( ٖٜٕ)فقد عرض المشرع المبناني لمضمان البحرؼ في المادةأما في لبنان     

حتى صدور قانون أما فيما يخص الضمان البرؼ فمم يوجد قوانين وتنظيم تشريعي ذات القانون، 
أكثر تفصياًل في ىذا الصدد بشكل قود الُمبناني جاء قانون الموجبات والعوقد الموجبات والعقود، 

ن( وكيفية ثبات عقد التأمي)االحكام العامة لمضمانإذ تناول القانون المدني المصرؼ،  نظيرة من
وكذلك تأثير الزمن عمى العقد، وأسباب الفسخ والبطالن، وموجبات المضمون والضامن  الضمان

بأن المشرع وعرض فصواًل عن ضمان الحياة وضمان الحريق وضمان الحوادث، ويالحع 
، (مٖٜٓٔ)فرنسي في سنةالمبناني قد تأثر بصياغة النصوص سالفة الذكر بقانون التأمين ال

المجال كالقانون السويسرؼ  ذاتخرػ في ببعض القوانين األبشكل واضح باإلضافة إلى تأثره 
وكذلك يالحع من القانون ، السنة نفسم والقانون األلماني الصادر في (ٜٛٓٔ)الصادر في سنة

أو عن أمراض المينة من خالل العمل المبناني بأنو لم يعطي االىتمام الكافي بالضمان االجبارؼ 
( ٜٖ٘٘ٔ)اال خالل المرحمة الحديثة من خالل اصدار قانون الضمان االجتماعي رقمأو غيرىا 

وأعتبر  ويتم بمقتضاه أنشاء المشروع المبناني صندوقًا وطنيًا لمضمان االجتماعي(م، ٖٜٙٔ)لسنة
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 شخصية المعنوية،المالي وبالو  االدارؼ  يتمتع باالستقالل مؤسسة مستقمة ذات طابع اجتماعي
 .(ٖ٘)مجال التشريع الُمبناني ضمنبدأ نظام التأمين اإلجبارؼ يدخل فقد وبذلك 
جمعت في تقنين واحد والتشريعات والقوانين التي تخص التأمين قد  األحكاموفي فرنسا فأن     
الى تشريعات وأحكام قانون التأمين في  باإلضافة وتضمن ىذا التقنين (م،ٜٙٚٔ)سنة
باإلضافة إلى كافة (م، ٜٚٙٔ)أحكام قانون التأمين البحرؼ الصادر في سنة(م، ٖٜٓٔ)سنة

لتقنين الحالي عمى ثالث أقسام : حيث ويحتوؼ االقوانين والقرارات والموائح المتعمقة بالتأمين، 
ة في الوزارين القرارات االحكام التشريعية والثاني يختص بالموائح والثالث يتضميتضمن االول 

أصدرت مجموعة من القوانين (م، ٜٙٚٔ)ين، ومنذ تقنين التأمين الفرنسي في سنةالتأم عقود شأن
القانون الصادر  ومن أىم ىذه القوانينأدت إلى تعديل التشريعات وأحكام ىذا التقنين، 

بغرض (م، ٜ٘ٛٔ)(م، والخاص بالتعويض والمخاطر الطبيعية والقانون الصادر سنةٕٜٛٔ)سنة
وقانون تدعيم المؤمن ليم والشفافية في عقود التأمين عمى الحياة وتكوين االموال، 

القانون  وأخيراً الذؼ ييدف إلى تحسين تعويض الضحايا حوادث المرور،  (م،ٜ٘ٛٔ)سنة
السوق م، واليادف إلى تطويع تقنين التأمين الفرنسي الفتتاح (1989)سنةالصادر  (ٜٛ)رقم

 .(ٖٙ)،األوروبية
 مىقف الشريؼت مه ػقد التأمني:  اوياملبحث الث

 املطلب االول : مىقف الشرائغ السماويت مه أبرام ػقد التامني
من المسَمم بو بين العديد من الشراح بأن التأمين البحرؼ كان أول صورة ظيرت لمتأمين     

اعتبرت أن ىذا العقد يعد غير شرعي  ثوليكيةالكنيسة الكاالحديث بالمعنى المذكور، غير أن 
في  ، فحرم اشتراط الفائدةالعقيدة المسيحيةوذلك لما يتضمنو من فوائد محرمة وغير مقبولة في 

عام  گريگورؼ التَّاسعكل القروض ومنيا القرض البحرؼ، وقد تم ذلك من خالل مرسوم من البابا 
فقد تأخر في الظيور نظرًا العتباره في البداية عماًل  لمتأمين عمى الحياةم. أما بالنسبة ٖٕٗٔ

امرة عمى حياة اإلنسان، لذلك فقد تم تحريمو من غن المونوعًا مُمنافيًا لمدين المسيحي واألخالق 
لويس الرابع ، وحِرم في فرنسا باألمر الذؼ أصدرُه الممك أوروباقبل المشرعون في معظم أنحاء 

 .(ٖٚ)،مٔٛٙٔعام  عشر
ولكن حبار الييود التحفظات عمى نظام التأمين كونو يخالف مشيئة ،هلل، األأبدػ العديد من     

فيما أشار رجال الدين  البعض منيم يقبل بو طالما كان يطبق وفق قواعد عادلة ودون مغاالة،
إلى االعتماد عمى المبادغ بما أنو لم يذكر في الكتاب المقدس فال بد من المجوء المسيحيون 

بعض المبادغ الكتابية تنص عمى وجوب  ا ألن ىناكونظر ة، رة إجماليوالتعميم الكتابي بصو 
، واطنينعميو اإلذعان لما تفرضو الدولة عمى الم طاعة المسيحي المؤمن لمسمطات، فينبغي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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،هلل يدعو  وذلك الن عمى الصحة أو السيارة مثاًل،التأمين اإللزامي وىو ذلك عمى أمثمة  وىناك
لذلك يمكن أن يعد ستقبل، وحمايتيم وحمايو مصالحيم والتخطيط لممرتو اإلنسان إلى رعاية أس

يصب في خانة  ألنووذلك ، التأمين تدبيرًا حكيمًا أو تصرف حكيم لمحفاظ عمى المصادر المالية
من خالل االستشياد بآيات توقع، اة أحد الوالدين مثاًل المفاجئ والغير مالتخطيط واالستعداد لوف

عميو أن يبدأ بخدمة  مرء إذا أراد أن يخدم اآلخرين ينبغيال تي تقول بأنَ والمن الكتاب المقدس 
  .(ٖٛ)،وسيمة جيدة ومناسبة لتحقيق تمك االىدافلذلك يعد التأمين  ،عائمتو
ضة شديدة ر والطوائف المسيحية التي أبدت معابالرغم مما تقدم فان ىناك بعض الجماعات     

 ومن ىذه الجماعات، مانيتعتبر ان تطبيق التأمين يدل عمى ضعف اال ألنيالمتأمين وذلك 
، وعمى الرغم من (واألخوة في المسيح، واليوتيرتيون، المينوناتيةاالميش، و )والطوائف التجديدية

عمى توزيع تحريميم لمتأمين اال أنيم يشتركون في برامج التأمين خاصة بطوائفيم والتي تعمل 
 .(ٜٖ)،المخاطر بين أبنائيا فقط

 املطلب الثاوي : مىقف الفقه االسالمي مه أبرام ػقد التأمني
االسالم، ولم يعرف في من فقياء التأمين نظام حديث النشأة، لذلك لم يعرفو السمف االول     

وسمم، وال في زمن الخمفاء الراشدين وال االئمة المجتيدين، كما لم  عيد الرسول صمى ،هلل وعميو
م من الفقياء المسممين أبدوا رأيي ولكن من أدركويرد ذكره في القرآن الكريم وال في السنة النبوية، 

مام دمحم بن عابدين من فقياء فأول من تحدث عنو ىو اال بشأنو فكانوا بين محرم ومحمل،
الحنفية، فأورد بشأن التأمين البحرؼ، "إذا استأجر التجار مركبا من حربي يدفعون لو أجرتو 
ويدفعون أيضًا ماال معموما لرجل حربي مقيم في بالدنا، يسمى ذلك المال سوكرة، والذؼ يظير 

يفرق بين  فاإلسالم ."ما ال يمزم التزام لي أنو ال يحل لمتاجر أخذ بدل اليالك من مالو ألن ىذا
 التأمين التعاوني()خيرالنوع األأما  ،التأمين التعاونيو  التأمين التجارؼ  مانوعين من التأمين، وى

استخداميا في مساعدة  لغرضشتركين من مجموعة من المتبرعات ال فكرة جمع ىو يقوم عمىو 
 االرباح أو شيء، سواء أؼ شتركين من ىذه التبرعاتأؼ ال يعود لمم ،حتاجيناالشخاص الم
تبرعات من  تعداألموال المبالغ أو  ألن ىذه ،آخر استثمارؼ أو أؼ عائد  رؤوس األموال

يذا النوع من التأمين ليس وبالتالي ف ،الربحالفائدة أو ال  ،هللالمشتركين يرجي منيا الثواب من 
 التصدق اون عمىمن أشكال التع شكل في اإلسالم حيث يعد والتأمين التعاوني جائز. اً تجاري

رِّ َوالتَّْقَوػ َواَل ﴿َوَتَعأَوُنوا َعَمى البِ  :القرآنساعدة اُلمحتاجين والمنكوبين كما ورد في البر والتقوػ ومو 
 ،(و،هلُل في عون العبد ما كان العبُد في عون أخيو):قول النبيوفي ، َتَعأَوُنوا َعَمى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن﴾

عقد من ُعقود المعاوضات كالتأمين وليس ويعتبر عقد التأمين التعاوني عقد من عقود التبرعات 
 .(ٓٗ)التجارؼ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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يقضي بأن  التأمين، شركةو  طرفين المستأمن بين عقدفيو التأمين التجارؼ( )أما النوع االول    
دة عمى أن يأخذ تعويض في حالة حدفي صورة دفعات أو أقساط م المالستأمن مبمغ من يدفع الم
واالرباح من خالل الفرق بين  الفائدة وتحصل شركة التأمين عمى ،خطر معين خسارة أو تحقق

 وكذلك منمالئيا والتعويضات التي يتم أنفاقيا في حالة تحقق الخطر، األقساط المدفوعة من ع
 .(ٔٗ):اآلتية لممعادلةوفقًا  ،الدخلعوائد استثمارات 

 
عمية كل المجاميع الفقيية في العالم االسالمي والعربي عمى  اجتمعتفالتأمين التجارؼ     

المجمع الفقيي )ىذه المجامع، أبرز التعامل بو بكافة صوره وأشكالو، ومنجواز  موعد تحريمو 
ة التابع  ِلُمنظمة الُمؤتمر التابع  بجدة مجمع الفقو اإلسالمي الدوليو  ،لرابطة العالم اإلسالميبمكَّ
، (، وغيرىاي لإلفتاء والُبحوثوالمجمس األوروب، بأمريكاومجمع فقياء الشريعة ، اإلسالمي

باإلضافة إلى اجتماع آراء العديد من الفقياء والعمماء المسممين المعاصرين عمى ذلك بخالف 
ومن أشير العمماء الذين أفتوا بحرمة التأمين التجارؼ  بعض اآلراء الفردية القميمة لمبعض منيم،

ُمحمَّد الشيخ الحنفي ابن عابدين، والشيخ ، و األزىرشيخ  جاد الحق عمي جاد الحقىم : الشيخ 
يوسف والدكتور  ابن بازوالشيخ  ُمحمَّد ناصر الدين األلبانيوالشيخ  بن صالح العثيمين

أشكال لمعامالت مالية  منتوافر  ما عمي بناءً ت ىذه الفتاوػ بالتحريم وقد جاء ،القرضاوؼ 
  :ومنيا .(ٕٗ)،محرمة في عقد التأمين

يحتوؼ عقد التأمين التجارؼ عمى نوعين من الربا من وجية النظر اإلسالمية   :الربا .ٔ
وىما : ربا النسيئة وربا الفضل، فإذا قامت شركة التأمين بدفع نقودًا لممستأمن أكثر مما 
دفع المستأمن ليا كان ذلك ربا فضل من جية وربا نسيئة من جية أخرػ ألن شركة 

ترة، أما إذا دفعت شركة التأمين لممستأمن مثل ما دفع، التأمين دفعت ىذه المبالغ بعد ف
فسيكون ىذا ربا نسيئة فقط، وكال النوعين من الربا غير جائزين بإجماع فقياء وعمماء 

الصريح حيث يتضمن مقابمة نقود بنقود أكثر ويعد التأمين التجارؼ من الربا  ،المسممين
 .(ٖٗ)،أو أقل منيا

المؤمن )إذ يترتب عمى عقد التأمين التجارؼ مخاطرة مالية لكال الطرفين  :المقامرة .ٕ
والمؤمن لو(، فقد يتضرر أحد الطرفين وذلك نتيجة لوقوع حادث ليس ىو المتسبب فيو، 

المحض الذؼ يعد كال طرفي العقد في حالة جيالة  االحتمالبل ىو حادث مبني عمى 
التأمين  تامة بمدػ تحققو، ومع تمك المخاطر الناتجة عن الجيالة التامة يصبح عقد

صورة من صور المقامرة والذؼ يدخل في عموم النيى عن الميسر كما في ورد في 
مِّْن َعَمِل  ْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالم رْجس﴿َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما الَخْمُر َوالمَ  :الُقرآن

  .مصروفات عملية التأمين –الخسائر المحققة  –المحصلة + استثمارات الدخل  الربح = األقساط

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن﴾ المستأمن من عدميا في عقود التأمين  ، واستفادةالشَّ
التجارؼ ُتعتبر مسألة احتمالية والتي تشبو بالقمار، فإن حصل الخطر يحصل عمى قيمة 

ذا لم يحصل الخطر ضاع مالو  .(ٗٗ)،التأمين وا 
إذ يتم تحريم عقد التأمين التجارؼ أيضا وذلك ألنو يمزم شركة  : اإللزام بما ال يمزم شرعا   .ٖ

طر لممستأمن ليست ىي من تسبب فيو وبالعودة إلى شكل الضمان التأمين بضمان خ
في الفقو اإلسالمي فأنو ال يوجد من يضمن مال غيره بالمثل أو بالقيمة إاَل إذا في حال 
قد استولى عمى ىذا المال بغير حق أو أفسد عميو االنتفاع بو بحرق أو أضاعو عمى 

المال أو بغيرىا، وال تتحقق أؼ من ىذه صاحبو أو بالغرر أو الخيانة أو كفل أداء ىذا 
من ىذه  أن الشركة ليس ليا أؼ دخل في أؼ الحاالت في عقد التأمين التجارؼ حيثُ 

 .(٘ٗ)،الخسائر ال بالتسبب وال بالمباشرة، كما أنَّ شركة التأمين ال تعتبر كفيال شرعياً 
التي ال و ة عقد التأمين التجارؼ من عقود المعاوضات المالية االحتمالي يعد إذ  :الغرر .ٗ

ستأمن بعض وقت العقد، فقد يدفع المعطيو ي يأخذ أو المستأمن فييا مقدار ما سوفيعمم 
دفع يقوم بيستحق ما التزمت بو شركة التأمين، وقد يحدث الخطر حينيا  ثماألقساط 

باإلضافة إلى أن شركة التأمين ال  ،اً ال يأخذ شيئوىنا جميع األقساط وال يتحقق الخطر 
وىذه  ،بمفرده ل عقدكبالنسبة لتعطي  تأخذ أو العقد ما سوف وقتحدد في تستطيع أن ت

الغرر كما في  بيععن  ملسو هيلع هللا ىلص الفاحشة أو الغرر، وقد نيى النبيور تعد صورة من ص
، فيو إذن باطن مجيول وظاىر يغر المشترؼ لو  ، فالغرر ىو ما كانالصحيح الحديث

ومن نوع  والظمم، الخداع ، لما فيو منالبغضاء لمعداوة البيع مجيول العاقبة، وىو سبب
وبيع والسمك في الماء، الغرر ما نيى عنو ملسو هيلع هللا ىلص من بيع حبل الحبمة، والمضامين، 

نيى رسول  :وفي الحديث ،ونحو ذلك، وبيع الثمرة قبل بدو صالحياالمالمسة والمنابذة، 
 .(ٙٗ)(رواه مسمم)،،هلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

الخطر تأخذ شركة التأمين  حصول أو حدوثفي حالة عدم ف  :أكل أموال الناس بالباطل .٘
وأخذ شيء بال مقابل  ،قابل، أو العكس في حالة تحقق الخطرالمستأمن بدون مأموال 

﴿َيا َأيَُّيا  :ورد في الُقرآنكما  ،اً شرعغير جائز أيضًا ة في عقود المعاوضات التجاري
 .(ٚٗ)وا اَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل﴾الَِّذيَن آَمنُ 

 اخلامتت 
 الىتائج  -:أوالً 

بالتأمين نظرًا القوانين الخاصة و حكام العديد من األأن عقد التأمين يخضع إلى  .ٔ
لى أحكام القانون المدني كاستثناء في حال عدم وجود نص خاص بو،  لخصوصيتو وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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وىي الزم القانون طرفي العقد بجممة من االلتزامات و  الحديثة النشأة،ألنو يعد من العقود 
س الوقت تمثل حقوقًا لمطرف االخر، ويترتب عمى المخالف مجموعة من في نف

 العقوبات.
ذىبوا إلى أن التعريف الدقيق لمتأمين ينبغي أن يتعرض لجانبيو الفني جميور الُفقياء  .ٕ

عقد التأمين ييدف إلى توفير نوع من الضمان قاصرًا، و ال سيكون التعريف ا  انوني، و والق
لمجماعة من نتائج األخطار التي تيدد أمواليا أو حياتيا، ذلك أن أشد ما يشغل تفكير 
اإلنسان العاقل ىو الغد أو المستقبل، والحاجة إلى األمان ىي ضرورة تدفع اإلنسان ألن 

االساسي لمتأمين ىو تعويض المؤمن لو عمى الرغم بان اليدف ، يعمل لحياتو ومستقبمو
عن الخسائر التي قد تمحق بو، اال أن لمتأمين أىمية أخرػ بطريقة غير مباشرة وىي 

 الوقاية من المخاطر والعمل عمى تقميل نسبة وقوع الحوادث.
بين البحث وجية نظر الشريعة تجاه عقد التأمين وتبين بحرمة عقد التأمين التجارؼ  .ٖ

حيث أن وحرمتو في بعض الجماعات المسيحية، لفقو االسالمي، بشكل قاطع في ا
التأمين التعاوني يقوم عمى فكرة جمع التبرعات من مجموعة من المشتركين لغرض 
استخداميا في مساعدة االشخاص المحتاجين، أؼ ال يعود لممشتركين من ىذه التبرعات 

، وىو مجاز آخر استثمارؼ أو أؼ عائد  رؤوس األموالأؼ شيء، سواء االرباح أو 
 .شرعاً 

لعربي التجارؼ اجتمعت عمية كل المجاميع الفقيية في العالم االسالمي واالتأمين أما  .ٗ
ذه وعدم جواز التعامل بو بكافة صوره وأشكالو، ومن أبرز ىعمى تحريمو 

مجمع الفقو اإلسالمي و  ،لرابطة العالم اإلسالمية التابع المجمع الفقيي بمك)المجامع،
والمجمس ، بأمريكاومجمع فقياء الشريعة ، ِلُمنظمة الُمؤتمر اإلسالميالتابع  بجدة الدولي

 ، وغيرىا(.األوروبي لإلفتاء والُبحوث
ة لمتأمين وذلك ضة شديدر ىناك بعض الجماعات والطوائف المسيحية التي أبدت معا .٘

مان، ومن ىذه الجماعات والطوائف يألنيا تعتبر ان تطبيق التأمين يدل عمى ضعف اال
واألخوة في المسيح(، وعمى الرغم من ، واليوتيرتيون، المينوناتيةاالميش، و )التجديدية

تحريميم لمتأمين اال أنيم يشتركون في برامج التأمين خاصة بطوائفيم والتي تعمل عمى 
 .توزيع المخاطر بين أبنائيا فقط

 التىصياث -ثاويًا :
ينبغي العمل عمى ايجاد توازن قانوني حقيقي لعقد التأمين التجارؼ، بما يضمن حقوق  .ٔ

 خصوصاً  ،إعطاء المؤمن لو ضمانات أكثر وتقنين التزامات المؤمنالطرفين عن طريق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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العقد، حيث أثبت الواقع العممي بأن المؤمن كثيرًا ما يتخذ  في المذعن الطرف وانو
 االجراءات المقررة في حق المؤمن لو كذريعة لمتيرب من الضمان.

وأن ينبغي الزام المستأمن بأن يدلي بجميع المعمومات المتعمقة بالخطر في بداية التعاقد،  .ٕ
ىذا االلتزام سيستمر طوال فترة العقد، وأنو سيتم تعرضو إلى جزاءات قاسية وعنيفة إذ 

 اخل بيذا االلتزام سواء كان بحسن نية أو بسوء نية.  
وأن جميع  خصوصا الدول العربية في ياالسالم التعاوني لمتأمين المجال فتحضرورة  .ٖ

 مراكب لمبحث والتعميق في دراسة التأمين،باإلضافة إلى أنشاء  الشعوب العربية مسممة،
 إال يكون  ال لمتأمين التصدؼ الن (القانوني و الفني)جانبية الحسبان في االخذ عن طريق
 عقد)الخارجي الفردؼ مظيره عمى االكتفاء دون  الفنية اسسو في الدراسة بالتعمق
لمعمل عمى ايجاد الحمول  ،عمى الخبراء والفقياء المتخصصين واالعتماد ،التأمين(

القانونية لمعالجة نقائضو، ففي ظل غياب مثل ىكذا دراسات فانو يصعب تطبيقو 
 خصوصًا ألنو يتمز بتشابك العالقات بين أطرافو.

العمل عمى نشر الثقافة التأمينية في الدول العربية وخصوصًا في العراق كونو من  .ٗ
 االفراد القائمين عمى التأمين.محفزات ومقومات التنمية، والعمل عمى تدريب وتأىيل 
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