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ABSTRACT 

The Application of  PrudentialSyariah Insurance 

This  simple thesis discusses about Application of  Prudential Syariah Insurance in 
Prudential  Syariah Insurance Corporate. Insurance, either syariah or confentional  is new 
practice of business which unknown in early period of Islam society, so we  haven’t found 

much papers and books or references which discuss about it  except in the latest period, but  
by quickly growing of insurance practice in economic life, we can find many insurance 

practices in our life activities,  therefore, the insurance now is becoming our daily needs.  
The development of  syariah insurance practice in Indonesia  grows together with 

development of insurance business practice in company activities in  the end of  nineteenth 
century. The first syariah insurance application was Indonesian Syariah Takaful Corporate, 
after that,  Mubarokah Insurance Corporate which is followed by many Syaraih Insurance 

Corporates, including  SyariahPrudetial Insurance. 

Unfortuntely, the fast of development of this syariah insurance corparetes  isn’t followed by 
insurance knowledge in muslim society, so they didn’t understand what is syariah insurance, 
how to apply  syariah insurance, therefore many muslim society can’t make difference 
between syariah insurance and conventional insurance. 

         So, it’s important for muslim society to know and learn the application of this 
insurance and understand the difference between syariah insurance and conventional 
insurance and they also know the Islamic law both, till they have enough knowledge about 
this insurance and can make decision correctly about it. 

       Growing of the many insurances in Indonesia, they are very important for muslims 
society to know the real form of applicatation of syaraiah insurance, because there are many 
muslims who doubt  and don’t understand about it. 

      Based on the above reasons,  study of syariahinserance application is very important and 
very useful for muslim society, and may become the answers for their questions about this 
application of this insurance.  
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  ملخص البحث

ولذا، الكتب . التأمني، من املعامالت املستجدة اليت مل توجد يف عصور اإلسالم األوىل
والبحوث اليت تبحث عنه مل توجد إال مؤخرا، ولكن مع تقدم العامل االقتصادي علميا 

االقتصادية، حىت أصبح وتطبيقيا انتشرت هذه املعامالت التأمينية يف كل جمال حياتنا 
  .التأمني لدي بعض الناس أمرا البد منه 

ومما يؤسف له أن نشأة هذا التأمني حول اتمع مل تكن مقترنة مبعرفتهم الكافية        
  .  ومل تكن ماشية مع علمهم بتطبيقاته و أحكامه تهعن حقيق

عن التأمني التجاري والشرعي وأمجع أصحاب هذه اامع اامع الفقهية  حبثتوقد  
 مادام موافقاً يف نظمه الشرعي األخذ بالتأمني منع األخذ بالتأمني التجاري وجواز على

  .املستنبطة منهماالشرعية للكتاب والسنة والقواعد  وتطبيقاته 

القواعد شرعي أحد التأمينات الذي حياول أن يطبق البرودنشيال تأمني و        
العقود والعناصر املطبقة فيه على ن وهو عقد التأمني اجلائز أل .الشرعية يف عمليته

قد جند يف ميدان التطبيق ما خيالفدلياللتطبيق الصحيح مما قد و. أساس التعاون والتربع
يؤدي إىل خسارة املشتركني، مثل عدم عرض حقوق املشتركني كامال  أوعدم عرض 

غري ذلك، لكن هذه املخالفالت ليست من عيوب شركة  واجبات الشركة، وإىل
  .برودنشيال الشرعي، بل العيوب من ناحية األشخاص الذين بيبعون هذا التأمني

الواضحة عن تطبيقات تأمني برودنشيال الشرعي مطلوب حىت  الصورةولذا، تقدمي 
  . لشبهاتأم من احلرام البني أو من ا من احلالل البين وهل هيكون األمر واضحا، 

ألسئلة اتمع و كاشفة لألمور املبهمة باجواتكون هذه الرسالة أن  نرجو اهللا       
  .حول هذه املعامالتفي تأمينربودينشيال الشرعي، واهللا ويل التوفيق
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  املقدمة

 بل يتكون من العقائد وجدانية منعزلة عن واقع احلياةاإلسالم ليس جمرد عقيدة 

يف ناحية مثالاإلنسان حياة تناولت هذه الشريعة كافة نواحي و. والشريعة واألخالق 

فال يصوغ ،سنت هذه الشريعة نظاما حكيما لتداول املال والتصرف فيهاألموال قد

بوجه  غري مشروع  ال ملستحقه وال  يكتسب  أو يأخذ أخذ املال إال حبقه وال صرفه إ

  .حنوذلك مما حرمه اهللا تعاىل على عبادهالغرر وكااملراباة واملقاراة و

 وهو من.التأمني قضية اتمع املسلماليوم هو أفراد االيت يواجهه املالية  قضايامن ال  

نه مشهور بينأفراد اتمع لك توجد يف أوائل اتمع املسلماملعامالت املعاصرة اليت مل

و كان . اتمع املسلم وسط وسريعة جدا كثريةتأيت  املسلم،  وشركات التأمني

هذاملوضوع وكما أن الكتب أو البحوث اليت تبحث عن بقون مل يبحثوا العلماء السا

انتشرت هذه  العصر احلاضر ايف هذ مل توجد إال قليال، وأيضا عن هذ املوضوع

حىت أصبحت لدي بعض الناس أمرا  ية يف كل جمال حياتنا االقتصادية،ميناملعامالت التأ

مقترنة أن تكون ال بد التأمني حول اتمع املسلم أن نشأة هذ ولذا،. مهما البد منه 

الشبهات بني املنع  حتري وإال سوف يقعوا يف ،التأمني هذمبعرفتهم وعلمهم بأحكام 

حالل أو هل هو العلماءيف حكمه  خيتلف فيها فقهيةاليتالقضايا الألنه من  والقبول

  . اإلسالمية مشروع أوممنوع يف الشريعةهو , حرام



 

 

املتكاملة  ةالصور عرضكذلك مطلوبو البحث عن التأمني بنوعيه التجاري والشرعيو

دراسة تطبيقات ضروري،حمتاج و شرعيالالتجاري وبني التأمني  التأمنيعن حقيقة 

ألن واملفيدةمن األمور املهمة  كأحد التأمينات املشهورة الشرعيتأمني برودنشيال ل

  .ينتظرون بيان حقيقة  هذا التأمني الشرعياملشتركني 

تأمني حكم املعاملة مع نظر الفقه اإلسالمي فيييقدم الباحث كيف البحث ذا هويف 

التصور املتكامل  يقجم أيضاو  ماملعاملة معهمعرفة حكم اوالشرعي  التأمني والتجاري

خاصة   لفقهاء يف التأمني املوجود حاليا،ء اأرآ وتقدم أيضاتأمينربودنشيال الشرعيحول 

كشف األمور املبهمة أو الشبهات حول هذه املعامالت لتتأمينربودنشيال الشرعييف 

  .التأمينية خاصة يف حكم تأمني  برودينشيال الشرعي

 املراجع ، مثالتجاري التأمنيعن  املراجعباالعتماد على مكتيب ميداين البحث هذامنهج 

معاجم  أصوله وو هيهلفقا والرساالتالبحوث االعتماد علىو الشرعي تأمنيعن  ال

تأمني شركة قبلمن املراجع و ،للوقف على املصطلحاتالتأمينية  اللغة

 بعضاحلوار مع و ذلك بمن رجال التأمني ، مث أتوسع بالفهم لشرعيبرودينشياال

  .الشرعي يف شركةتأمني برودينشيال واملتخصصني املوظفني والعمالءاملطبقني و

  



 

 

  نظرية عامة للتأمني

آمَنَهُم و:قال تعاىل لتنزيلافي ف ولخوافاألمنضد ، ألمنامن ذ مأخولغة  التأمني

، لكفراضد ن إليماوالخيانةاضد  ألمانةوا.  ألَمْنُائِكَ لَهُمُ ـلَوا.  فمِّنْ خَوْ

نظام مايل يلتزم فيه املؤمن بدفع "  : اصطالحاو.لتكذيبالتصديقضد ابمعنى  هوو

مبلغ مايل أو إيراد مرتب أو أي عوض مايل آخر للمستفيد عند وقوع احلادث 

املرغوب فيه أو غري املرغوب فيه مدة معينة مقابل دفع املستأمن قسط التأمني بصفة 

  . دورية أو دفعة واحدة

وأول من  ،ونن ظهوره مرتبطاً مبفهوم التعاأإال ني ليس هناك تاريخ حمدد نشأة التأمو

خطار احلريق هي أ التعاون ملواجهةن لتجمعات اإلنسان البدائية أ، كما بدأه الفراعنة

التامني البحري من أول أشكال التأمينات حيث عرفه . البذرة األوىل لفكرة التامني

م ١٦٨٨لعهود حىت عام الثالث قبل امليالد واستمر األشوريون والفينيقيون منذ القرن ا

ما يشبه مفهومه احلايل يف فكرة القرض البحري  انكلترا على ر التاميز حيث انتشر يف

ال على على السفينة احململة بالبضائع، حيث كان صاحب السفينة يتقاضى مبلغاً من امل

وقوع اخلسارة يتم رد    دمنه يف حال تلف البضاعة خيسر املقرض أمواله، ويف حال عأ

  .القرض مع الفوائد اليت تعترب أقساط التامني



 

 

حوايل  آخر القرن  يأيت مع وجود شركات االقتصادية الشرعية التأمني الشرعي  

وأول شركة التأمني الشرعي يف إندونيسا هو شركة التأمني .  التاسع عشر ميالدية

ومنها  تأمني , املتنوعة الشرعيشركات التأمني نشأت بعد ذلك  مث. التكافلي

  .برودنشيالشركة  برودنشيال الشرعي يف

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  التأمني التجاري و التأمني الشرعي

عقد معاوضة يلتزم فيه وهو التأمني التجاري األول :يف الفقه اإلسالمي نوعانالتأمني 

عند بلوغ و مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة أ يدفع للمستأمني املؤمن بأن

ذلك أن يتفق شخص يف و  .مقابل أقساط دورية يدفعها املستأمن املستأمن سنا معينة،

تني مثال، مبلغ سن الثالثني مثال مع شركة التأمني على أن تدفع له عند بلوغه سن الس

عينهم يف العقد أو وإن تويف قبل ذلك تدفع الثالثون ألفا كاملة ملن ي ثالثني ألف دينار،

قساط سنوية ثابتةحيحد مقدارها يف ل هذا يقوم هو منذ اآلن بدفع أمقابو لورثته،

اتفاق وهو التأمني الشرعي الثاين و. ه حيتمل الربا والغرر والقمارهو ممنوع ألن.العقد

ر الناشئة عن هذه األخطا بني أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تاليف األضرار

يتم  خاص صندوقجتمعفي  تعاون بينهموال التربعوذلك بدفع اشتراكات على أساس 

منه التعويض عن األضرار اليت تلحقأحد املشتركني من جراء وقوع األخطار املؤمن 

ويتوىل إدارة هذا الصندوق هيئة خمتارة من محلة الوثائق، أو تديره شركة . منها

  .بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمني واستثمار موجودات الصندوق مسامهة

  

  



 

 

  برودنشيااللشرعيتأمني 

اإلسالمية قواعد الشريعة  قطبيواملشتركني التعاون بني هو التأمني الذي يقوم على

وما املشتركني، والتعاون بني التربع ما يتعلق بعقده وشروطه وعناصره ويعمليته من ف

 تطبيق هذاالتأمني ألساسي يفواملبدأ ا.همأمينية الشرعية بينمن لوازم املعاملة الت إىل ذلك

 العدل واملعاملةعلى أساس املشتركينفيما بني  راألرباح واملخاطأن تقسيم  هو

عقود التربع اليت يقصد ا أصالة التعاون على تفتيت األخطار،  يقوم علىواحلسنة

واالشتراك يف حتمل املسؤولية عند نزول احلوادث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص 

ال يستهدفون جتارة أصالة عمالءالف . الضرره مببالغ نقدية ختصص لتعويض من يصيب

وال رحباً من أموال غريهم، وإمنا يستهدفون توزيع األخطار بينهم والتعاون على حتمل 

عقود  تليسمن الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، ف الووحياولون أن خي رالضر

ال يضر ولذا  غلون ما مجع من األقساط يف معامالت ربويةاملسامهني ربوية وال يس

فال خماطرة وال غرر وال مغامرة،  ببعض أمواهلم ، ألم متربعونهل املسامهني ج

  .خبالف التأمني التجاري فإنه عقد معاوضات مالية جتارية

املال هو قسط لالدخار والقسم األول :إىل ثالثة أقسام  املشتركني أقساطقسمت 

يف وجيب على شركة الـتأمني أن تثمره  ملشتركني لالستثمار،املأخوذ من أقساط ا



 

 

لالستثمار  هذه األموال اموعة من األقساطومن   ،على عقد املضاربةفترات حمددة 

باملضاربة مع الشركات االقتصادية ويكون  ة أن تقوم بالتعاون االقتصاديالبد للشركو

كني حسب شتراملأصحاب األموال يعين  الربح من املضاربة أو التعامل  يرجع إىل 

وهو املال تربعبني العمالء قسط للالقسم الثاين و.املوجودة يف العقد بينهمالشروط 

عند وقوع الكارثة  تغطية اخلطراملقدم من قبل املشتركني يقصد به للتعاون بينهم ل

مث , وللتعاون بينهمهللا تعاىل  عند دفع األقساط التربع نياملشتركمجيع والبد أن ينوي 

مبلغ التأمني  الشركة وتأخذ, ص ملبلغ التربعاتل يف صندوق خاهذه األموامجعت

قسط والقسم الثالث .يف حالة وقوع اخلطر من هذاالصندوق شتركنيللم أوالتعويض

, وأجرة التوكيلوأجرة املوظفني  إلدارة الشركة جرة التوكيل واإلدارة وهو املال أل

أجرة التوكيل، ومن  ولذا يستحق من املضارب املعاملة كوكيليف هذه الشركة  يف و

  .واحتياجات اإلدارة التأمينية يف الشركةوظفني أجرة املهذ القسم تأخذ الشركة 

 حيث ،ومضاربا مؤمناً بوصفه الشرعي برودنشيال تأمني يف الفائض املشترك حيصلو

يتمثل يف املبلغ  الفائض التأميين على املشتركني توزيعواخلسارة ملخاطر متحمل إنه

املتبقي بعد دفع التعويضات وااللتزامات مضافاً إليه عوائد االستثمار الشرعي فيوزع 

ليست مملوكة  يهاألقساط ف فوائضن أل.اشتراك كل منهم ةعلى املشتركني بنسب

  .ركة، وإمنا هي مملوكة للمستأمننيللش



 

 

  تأمني برودنشيال الشرعي حكم  نظر الفقه اإلسالمي يف

من  واختلط فيه األمر هل ه و  يعلمها كثري من الناسمن األمور املشتبهة اليت الالتأمني 

فمنهم من أنكر ذلك  العلماء يف حكم التأمني، اختلف. احلالل البين أو احلرام البين

ولغ فيه ولوغ الظمآن يف  ومنهم من ،دعة يضل ا املسلم عن سبيل اهللاورآه ب ،كله

ال يبايل أن يكون ما يشربه طيباً أو خبيثاً، ومنهم من توقف ليسأل نفسه أو  ،ماء آسن

يسأل غريه الرأي يف حالل ذلك وحرامه، ومنهم من جترأ على الفتوى لنفسه أو لغريه، 

ذهبوا إىل حترمي  فريق: معاكسني اآلراء يف رأينيختلصت و  أهلية لإلفتاء أو بغري أهليةب

وجعلوه كالزهرة الصناعية الكاذبة اليت قد ينظر إليها إذا ، مطلقا التأمني الشرعي

بتحرمي التأمني بأنواعه  ونيقولمه .أجدبت األرض وخلت من كل زهرة طبيعية

وفريق ذهبوا . املختلفة، معتمدين على ما أورده ابن عابدين من األدلة واحلجج الفقهية

على ،لتكافل يف اإلسالمبوصفه ضرباً من ضروب امطلقا تعاونيإجازة التأمني الإىل 

اعتبار أنه معاملة أساسها التعاون والتربع، وهي خالية من معىن املعاوضة، لذا انتفى 

وهناك رأي ثالث يساوي الرأي الثاين  .عنها مفسدة اجلهالة والغرر والغنب وشبهة الربا

 تشغيلحيث يستقل املتعاونون باملشروع كله من لكن بالشرط يعين بالتكييف الشرعيب

  . محايتهم باعتبارهم أصحاب املصلحة الفعليةالشركة تعمل على اجلهاز وأن تكون 



 

 

ية شركة عملقوم هل جتري الربا والغرر والقمار يف تأمني برودنشيال الشرعي ؟ ت

قوم على أساس تال  يفه. بني املشتركنيالتعاون مبادئ على  لشرعياربودنشيال تأمين

خطر أو ضرر ام األول وحتمل آثاراألخطار يف املق على مواجهةتقوم ، بل رباحمبدأ األ

برودنشيال  تأمنييف  محلة وثائق يعىن ن واملشتركو،فيما بينهم، ويتعاوناملؤمن لهيلحق ب

من حقهم أن يستعيدوا ف، كمؤمنني أصحاب العملية التأمينيةأيضا هم الشرعي،

على أي نسبة ةت واملصاريف الالزمحسب قيمة قسطه بعد اقتطاع املخصصا ،الفائض

) األجرة(  مبقابل وأمواهلماملشتركني تقوم على إدارة شؤون  شركةوال.من هذا الفائض

وعندئذ تكون الشركة وكيال منهم ولذا تستحق أجرة التوكيل كما تقوم أيضا 

ولذا تكون شركة تأمني , املال أصحاب رأسكاملشتركني ستثمار أموال محلة وثائق با

 أصحاب رأسك محلة وثائق التأمنينفس الوقت كمضارب وبرودنشيال الشرعي يف 

, والتأمني التقليدي برودنشيال الشرعي تأمنيوهذا أحد االختالفات أيضاً بني . املال

ومن هذا يرى  أن تطبيق عملية تأمني برودنشيال الشرعي ال جتري فيه الربا وليس فيه 

ألن ما يقبله املشتركون  وضزيادة خمصوصة ألحد املتعاقدين خالية عما يقابلها من ع

بعد دفع التعويضات وااللتزامات يف شركة تأمني برودنشيال الشرعي املتبقي هو الفائض

  .اشتراك كل منهم ةبنسب يهمتثمار الشرعي فيوزع علمضافاً إليه عوائد االس



 

 

على تفتيت األخطار، والتعاون بينهم  التربعوإذا كان العقد فيه  أصالة 

وال جيري فيه الربا والغرر والقمار فيعود احلكم إىل  مل املسؤولية،واالشتراك يف حت

اعة إذا وقع اخلطر على مجال مانع , فلذا"  األصل يف املعاملة اإلباحة" وهو , األصل

وال بأس أيضاأن , يف العقد املتفق عليهشرعي أن يأخذوا مبلغ التأمني التأمني ال

الستثمار يف صندوق التربع والتعاون على يسترجعوا األموال املتبقاة من  أرباح ا

ونرى أن استرجاع أرباح االستثمار من أموال التربع . أساس االتفاق بينهم ال االلتزام

واهلبة ليس ممنوعا ألنه الغرض األول من عقد التعاون وألنه على طريق االتفاق بينهم 

علَى اِإلثْمِ  والتقْوى والَ تعاونواْوتعاونواْ علَى الْرب { : تعاىلاهللا  قولي.ال التزام

 انودالْعويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ]. ٢من اآلية : املائدةو: من نفَّس عن 

مكربةً منٍؤ كُنْ مبِر الدنيا ناُهللا فّس عنه كربة كربِنْ م اْ ومِيلقيرواه مسلم. ةام.  

أساسها التعاون والتربع املعاملة املطبقة يف تأمني برودنشيال الشرعي  إذن

الية من معىن وهو جائزألا من املعاملالتاخل، التأمني التعاوينفحكمه أيضا حكم 

  .انتفى عنها مفسدة اجلهالة والغرر والغنب وشبهة الرباو املعاوضة،

  

  



 

 

  تاخلالصة والتوصيا

نوع عند أكثر التأمني التجاري وهو مم. قسمانالتأمني يف نظر الفقه اإلسالمي  �

الربا والغرر  العلماء ألنه ال خيلو من معىن املعاوضة واالسترباح وجيري فيه

بدليل أن العقد فيه التربع , والتأمني الشرعي وهو جائز عند أكثر العلماء. والقمار

هليئات وقد قررتا.املعاوضة واالسترباح لتعاون والتكافل الالغرض منه او

واملؤمترات واامع الفقهية يف العامل اإلسالميعلى مشروعية األخذ بالتأمني 

 املعاوضة واالسترباح والجيري فيه لتعاون والتكافل الالغرض منه ا مادامالشرعي

 .الربا والغرر والقمار شيء من

يلتزم مبوجبه كل بني املشتركني عقد تأمني مجاعي  برودنشيااللشرعيتأمني  �

فيه بدفع مبلغ معني من املال على سبيل التربع، لتعويض املتضررين منهم  مشترك

 شركةو،، عند حتقق اخلطر املؤمن منهعاونعلى أساس التكافل والت

جر األالوكالة بعقد لعمليات التأمينية على أساس يرهذه اتدبرودنشيااللشرعي 

املشتركني بعقد  أقساط وتقوم الشركة  باستثمار األموال اموعة من .علومامل

، ماشيا مع اإلشراف املضاربة مع الشركات االقتصادية اليت الجيري فيها الربا

 .واملراقبة من أعضاء اهليئة للرقابة الشرعية



 

 

التربع أساسها العقود والعناصر واإلجرءات املطبقة يف تأمني برودنشيال الشرعي  �

نظري له يف عقود من نوع خاص ال وهو ،ال املعاوضة واالسترباح التعاونو

عنها  تانتفولذا ال تبطل مبادئ الشريعة و التربعات املعروفة يف الفقه اإلسالمي

 .مفسدة اجلهالة والغرر والغنب وشبهة الربا

بدليل  تطبيقات تأمني  لعمليات التأمينيةا يف تطبيقبرودنشيااللشرعي  شركةتم  �

اء هيئة الرقابة الشرعية برودنشيال الشرعي وتتمسك بالقواعد والقرارات من أعض

 العقود والعناصر واإلجرءات يف تأمني برودنشيال الشرعيحىت جيري تطبيق 

مع مراعة عدم املخالفة  ال املعاوضة واالسترباح التعاونالتربع وأساسعلى

 . بالقواعد الشرعية

 استثمارها وعوائد األقساط من املتبقي عن عبارةبرودنشيااللشرعي تأمني ئضاف �

 الفائض على املشتركون وحيصل،التأمني ومصروفات التعويضات دفع بعد

 ،بينهم التعاون قصد علىدليليهمتوزيع الفائض التأميين علو ،نيمؤمن مبوصفه

ربودنشيال تأمينمن التزامات صندوق  وهو املشتركني تكلفة ختفيض قصدو

ليست مملوكة للشركة، وإمنا  استثمارها وعوائداألقساط  الشرعيحيث أن فوائض

اشتراك كل  ةبنسب يهموزع علتفمشتركني،هي مملوكة حملفظة التأمني اململوكة لل

أثر من آثار وصف أيضا وهذا ،التأمينية منهم بعد دفع التعويضات وااللتزامات



 

 

جرب املصائب وما على  حيث يتعاون بعضهم بعضا ،الشرعيهذا النوع بالتأمني 

إليهم وما ظهر من عجز تعني عليهم سداده من أمواهلم كل زاد عن ذلك رجع 

 .بقدر نسبة اشتراكه

العقود والعناصر واإلجراءات املطبقة نعقد جائز شرعا ألبرودنشيال الشرعي تأمني �

ضرب من ضروب التكافل االجتماعي يف فيه على أساس التعاون والتربع وأنه 

املطبقة يف هذا التأمني على أساس ، وأن العقود والعناصر واإلجراءات اإلسالم

 .التعاون والتربع ولذا خالية من معىن املعاوضة وال جيري فيه الربا والغرر والقمار

قد جند يف ميدان التطبيقات ما خيالف الشريعة أو ما جيرج من القرارات املتفق  �

عليها يف العقد من وجود الغرر أو الغنب أو ما قد خيسر املشتركني، مثل عدم 

إىل غري ذل، , رض حقوق املشتركني كامال  أوعدم عرض واجبات الشركةع

لكن هذه املخالفالت يف اتمع ليست من عيوب شركة برودنشيال الشرعي بل 

العيوب من ناحية األشخاص الذين بيبعون هذا التأمني خارجا عن القواعد املقررة 

رعي أو بسبب آخر أو بغري الدليل الصحيح عن تطبيقات تأمني برودنشيال الش

  الذي قد يؤدي إىل التنازع ، أو خبس الناس حقوقهممثل عدم استالءهم عليها، 



 

 

يكون على علم ووعي يف اختيار التأمينحىت ال يقع يف التأمني  أنللمسلم ينبغي  �

 وأن يترك, من املخالفات الشرعيةالتجاري الذي ال خيلو من الربا والغرر والقمار و

 .يف عملياا من احملاذير الشرعيةملا , تأمني التجاريلتعامل مع شركات الا

ة أن ترقي خدماا الشرعية من التعاون والتكافلوأن شرعيالتأمني الينبغي لشركات  �

 توافر كثري من الوعي العلمي واالقتصادي والكفاية الفنية يفا النبيلة بقق أهدافهحت

 يواستثمارها فهدخرات امليف مجع  حتسنعلم الرياضيات واإلحصاء ، كما 

 .صناعة تتطلب أجهزة متخصصة فنية ومالية وإدارية

اخلايل من املخالفات و، التربع ىعل القائم شرعيالتأمني الينبغي للمسلم أن يشترك  �

 تشرف على شركات التأمنيأن ة حكومللو.عن التأمني التجاري الشرعية بديال

ال ذلك إىل  ال يؤدي إمهحىت،شتركنيباملاوأنظمتها،وتراقب عالقته الشرعي

 .الصغار من املشتركني ، وخباصة الراغبنيواخلسارة فيهمالتالعب بأموال الناس 

شرعية، وتكون قراراا ملزمة، الرقابة الهيئة  الشرعي تأمنياللكل شركة ينبغي  �

، فتطلع على كل ما ترى االطالع عليه من دفاتري ويكون هلا سلطة رقابية مطلقة

 .وحسابات وعقود ومعامالت وتعامالتوسجالت 

للمجتمعقواعد أن تقدم شرعيالتأمني ال لعلماء وأهل االختصاص وخرباءينبغيل �

 .شرعيلتأمني اللثل والصحيح ق التطبيق األميحقشرعي،لتالتأمني ال تطبيقات



 

 

لرقابة الشرعية  لتتوىل أن تلتزم بقرارات اشرعي ال برودنشيالتأمني لشركةينبغي  �

ا ضع نظامأن تو واملراقبة على العمليات التأمينية من اجلانب الشرعياإلشراف 

 .مث تتمسك ا يف التطبيقات, شرعياحتت إشراف أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

شركات التأمني مع أن تتعاون  شرعيال برودنشيالتأمني لشركة ينبغي  �

تطور عملياا وفق فيما بينها يف جمال األحباث والربامج الشرعية اليت شرعيأخرى ال

التزامات املؤمن واملستأمن مفصلة ، وواضحة  تعلنأن و و املنهج الشرعي الصحيح

 .بعيداً عن الغموض الذي قد يؤدي إىل التنازع ، أو خبس الناس حقوقهم 

  موصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصبحه سل
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ويف  .املفيد ملعين الطمأنينة وسكون القلب ) أمن(التأمني يف اللغة مصدر  �

نظام مايل يلتزم فيه املؤمن بدفع مبلغ مايل أو إيراد مرتب أو أي " االصطالح  هو 

عوض مايل آخر للمستفيد عند وقوع احلادث املرغوب فيه أو غري املرغوب فيه 

 ".مدة معينة مقابل دفع املستأمن قسط التأمني بصفة دورية أو دفعة واحدة

 حوىل وروبا يف أواخر القرون الوسطىظهور ما عرف بالتأمني البحري يف أأول   �

وكان ذلك "  أدوار لويذر" م يف مقهى معروف يف لندن كان ميلكه  ١٤٩٨سنة 

 أشهر مؤسسات التأمني يف عصرنا احلاضر, املقهى النواة األوىل ملؤسسة لويذر



 

 

بدأ التعامل بالتأمني املنظم يف البالد اإلسالمية يف القرن الثالث عشر اهلجري، و

بني الشرق والغرب  ااالتصال التجاري قوي أصبح سع عشر امليالدي، حينماالتاأو

 .إبان النهضة الصناعية يف أوروبا

 األول التأمني:  قسمني ينقسم التأمني من ناحية احلكم يف نظر الفقه اإلسالمي إىل �

والثاين . التجاري هو ممنوع عند أكثر العلماء ألنه حيتمل الربا والغرر والقمار

وهو جائز عند أكثر العلماء ألنه يقصد للتعاون والتكافل وخيلو وين التأمني التعا

 .من الربا والغرر والقمار وموافق للشريعة اإلسالمية

م من منعه مطلقاً، اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم التأمني يف اجلملة، فمنه �

 .ومنهم من أباحه مطلقاً، ومنهم من منع بعض األنواع وأجاز البعض 

اتفاق مباشر بني األفراد املعرضني خلطر معني يتعهدون فيه  الشرعيالتأمني  �

باالشتراك مجيعاً يف حتمل عبء اخلسارة اليت تلحق بأي منهم، نتيجة لتحقق 

العرب قبل اإلسالم، وبدأ بشكل منظم عرفت له صور قبل امليالد، ولدى  .اخلطر

 .يف أوروبا يف القرن اخلامس عشر أو السادس عشر امليالد

, ةيف الشركات االقتصادية الربوية مثل التأمني على احلياتطبق التأمني التجاري  �

وتأمني كل املخاطر , وتأمني احلريق, والتأمني البجري املفتوح, وتأمني السيارات

جتري املعاملة الربوية  ويف هذالتأمني.ك وتأمني اخلاسائر وغري ذل, بوثيقة واحدة



 

 

ألنه عقد معاوضة يلتزم فيه املؤمن بأن يدفع للمستأمني أو إىل املستفيد الذي يعينه 

املستأمن مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة أو عند بلوغ املستأمن سنا 

 .مقابل أقساط دورية يدفعها املستأمن, معينة

، وإمنا يهدف إىل حتقيق األمن حمض ال يهدف إىل الربح  الشرعيالتأمني   �

مؤمن ومؤمن له  هلعضو املشارك فياوشاركني فيه بالتعاون فيما بينهملألعضاء امل

جلهاز وتطويره والتفاين يف يف نفس الوقت وهذا يدعوه إىل االهتمام بنجاح هذا ا

 لشرعييف التأمني ايعين بني  املؤمنني واملستأمنني  الشريكني العقد بني و خدمته

 .ليسا بطريف عقد معاوضة، وإمنا مها طرفا عقد تعاون وإحسان

أمجعت اهليئات واملؤمترات واامع الفقهية يف العامل اإلسالمي على مشروعية  �

عد للكتاب والسنة والقوا وتطبيقاته  األخذ بالتأمني التعاوين مادام موافقاً يف نظمه

 .املستنبطة منهماالشرعية 

بدفع عقد تأمني مجاعي يلتزم مبوجبه كل مشترك فيه برودنشيااللشرعي تأمني   �

التربع، لتعويض املتضررين منهم على أساس التكافل  نيةمبلغ معني من املال على 

الوكالة  على  برودنشيال شركة تديرهمن، عند حتقق اخلطر املؤمن منه والتضا

 .بأجر معلوم



 

 

من نوع خاص وهو عقد تربع  شرعيالبرودنشيال تأمني يف بني املشتركني العقد �

أن التربع ال خماطرة و,  الفقه اإلسالميال نظري له يف عقود التربعات املعروفة يف

 .فيه وال غرر وال مقامرة

ضاربة باملتستثمر أموال املشتركني  شرعي حتاول أنالبرودنشيال تأمني شركة  �

 .وتقسيم الفائض إىل املشتركني لربحبنسبة معينة من ا

توافر كثري بكغريه من املشروعات  أهدافهأن ينتشر أو حيقق شرعيلتأمني اللبغي ين �

من الوعي العلمي واالقتصادي والكفاية الفنية يف علم الرياضيات واإلحصاء ، 

كما حيتاج إىل إحسان يف مجع مدخرات املستأمنني واستثمارها فهو صناعة 

 .أجهزة متخصصة فنية ومالية وإداريةتتطلب 

 ويقوم على التربع ن املخالفات الشرعيةاخلايل م شرعيالتأمني الينبغي أن يكون  �

 .عن التأمني التجاري بديال

وأنظمتها ، وتراقب  الشرعي تشرف على شركات التأمنيأن ة حكوملينبغي ل �

، وخباصة الراغبني  الناس التالعب بأموالإىل  ىت ال يؤدي باملستأمنني ، حعالقته

، فيدخل السوق شركات صغرية ، ومكاتب وسطاء مما يتسبب يف ضياع الصغار

 .ثروات األمة



 

 

 وخرباء لماء وأهل االختصاصلعمن اتأمني هيئة رقابة شرعية اللكل شركة ينبغي   �

سلطة رقابية مطلقة ، فتطلع على وقرارات ملزمة، هلا وتكون  التأمني اإلسالمي

االطالع عليه من دفاتري وسجالت وحسابات وعقود ومعامالت كل ما ترى 

 .وتعامالت

، شرعيللتأمني ال متكامال اضع نظامشرعي أن تال برودنشيالتأمني لشركةينبغي  �

لرقابة الشرعية  لتتوىل وأن تلتزم بقرارات ا ليتم عرضه على هيئة كبار العلماء

 .اجلانب الشرعياإلشراف واملراقبة على العمليات التأمينية من 

شركات التأمني التعاوين مع أن تتعاون  شرعيال برودنشيالتأمني لشركة ينبغي  �

فيما بينها يف جمال األحباث والربامج الشرعية اليت تطور عملياا وفق املنهج 

 .الشرعي الصحيح

، مفصلةشتركني التزامات امل تعلنأن شرعيال برودنشيالتأمني لشركة ينبغي  �

وواضحة بعيداً عن الغموض الذي قد يؤدي إىل التنازع ، أو خبس الناس حقوقهم 

التعامل مع شركات التأمني التجاري ودعمها، ملا يف عملياا من  أن تتركو

احملاذير الشرعية، مادام أن احلل الشرعي قد وجد يف شركات التأمني التعاوين 

 .لشرعيا
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