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 :مقدمة 
للتأمين مبادئ اساسية يقوم عليها وتنبني عليها تطبيقاته القانونية والفنية 

 :   وهذه المبادئ هي
 INSURABLE INTERESTمبدأ المصلحة التأمينية   1.

  UTMOST  GOOD FAITHمبدأ منتهى حسن النية  2.

  PROXIMATE CAUSEمبدأ السبب المباشر  3.

  INDEMNITYمبدأ التعويض  4.

 CONTRIBUTIONمبدأ المشاركة   5.

   SUBROGATIONمبدأ الحلول 6.
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 :مصادر المبادئ االساسية للتأمين
القانون اإلنجليزي 
نظام إقتصادي غربي 
نظام إجتماعي غربي 
عرف وعادات غربية 
معتقد غير إسالمي 
منها الموافق للشرع ومنها المخالف 
منها ما هو مطلوب في ديننا 

 حسن النية -          
 التعويض -          
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 :أثر المبادئ االساسية للتأمين على عمليات التأمين اإلسالمي
 

 تنبني عليها اتفاقيات إعادة التأمين 
 تحكم عملية التأمين في كل مراحلها 
 قبول التأمين 
 تسعير التأمين وشروطه 
 التعويض 
 تسوية الخسارة 
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 :حان الوقت لإلهتمام بها
 إكتمال التكييف الفقهي لإلطار العام للتامين اإلسالمي. 
 نماذج الممارسة أصبحت متوافقة مع الشرع. 
 انتشرت تجربة التأمين اإلسالمي في العالم. 
 مازالت التجربة معتمدة على فنيات التأمين التجاري. 
 المسألة لم تطرق بمفهوم فقهي عميق من قبل. 
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 :للتأمين( القانونية)المبادئ االساسية 
التعريف 
تفاصيلها الفنية 
كيف تنشأ 
التطبيقات 
وقت السريان 
فوائد تطبيقها على األمة اإلسالمية ومجتمع اإلنسانية 
تساؤالت 
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 INSURABLE  INTEREST  :مبدأ المصلحة التأمينية: أوالا 
 :تعريفه ( أ)

هو الحق القانوني في التأمين والذي ينشأ من عالقة مالية معتبرة قانونياا بين 
 .المؤمن له والشئ موضوع التأمين

 :وتوضيحاُ لما ورد في هذا التعريف نفصل أهم مالمح المصلحة التأمينية
 موضوع التأمين. 
 العالقة القانونية. 
 القيمة المالية. 
   شركة التأمين" المصلحة التأمينية للمؤمن." 
 ان تكون المصلحة التأمينية قائمة وليست متوقعة. 
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 :موضوع التأمين. 1

هو الشئ أو المسئولية المطلوب حمايتها بعقد التأمين مثل السيارة ، المنزل 
 .، المصنع ، المخزون ، المسئولية عن الخطأ، الحياة

 :العالقة القانونية. 2

البد ان تكون العالقة بين المؤمن له والشئ موضوع التأمين عالقة قانونية    
كعالقة الملكية مثالا والعالقة غير القانونية التي ال تنشأ عنها مصلحة تأمينية  

 .كعالقة السارق بالمسروقات
 :القيمة المالية. 3

المصلحة التأمينية في الشئ أو المسئولية موضوع التأمين يجب ان تكون 
 .ذات قيمة مالية
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 "شركة التأمين " المصلحة التأمينية للمؤمن . 4
للمؤمن مصلحة تأمينية في االشياء موضوع وثائق التأمين التي اصدرها  

وبالتالي له حق قانوني في تأمينها كلها أو جزء منها لدى مؤمنين آخرين وهذا 
 .  ما يعرف بإعادة التأمين

 :ان تكون المصلحة التأمينية قائمة وليست متوقعة. 5
ال تنشأ مصلحة تأمينية لوارث مرتقب ينتظر موت مورّثه الذي يعاني من  

 .مرض عضال
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 :وقت وجود المصلحة التأمينية( ب)
تختلف اقسام التأمين في وقت وجود المصلحة التأمينية ليكون عقد 

 :التأمين نافذاا ونتناول من االقسام اآلتي
 :  التأمين البحري -1

في التأمين البحري يكون ضرورياا وجود المصلحة التأمينية في وقت حدوث 
الخسارة وليس بالضرورة عند اصدار الوثيقة وذلك لطبيعة التجارة البحرية 

 .التي قد تنتقل فيها ملكية البضائع خالل الرحلة
 " :التكافل" تامين الحياة  -2

المصلحة التأمينية مطلوبة عند بداية العقد وليست ضرورية في وقت 
 .الخسارة
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 :التأمين العام -3
"  التكافل"ونعني بالتأمين العام كل اقسام التأمين ما عدا البحري والحياة 

وكل هذه االقسام تتطلب وجود المصلحة التأمينية وقت صدور الوثيقة 
 .ووقت وقوع الخسارة
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 :كيف تنشأ المصلحة التأمينية ( ج) 
 :بموجب القانون -1
للمالك حق قانوني في حماية ممتلكاته كالسيارة والمنزل ايضاا بعض   

 .القوانين تمنح الزوجة مثالا حق في اثاثات ومحتويات منزل الزوجية
 :بموجب العقد -2
عقد اإليجار احياناا يحّمل المستأجر مسئولية التلف أو الضرر الذي يصيب  

العقار المستأجر وهذا االلتزام  يمنح المستأجر مصلحة تأمينية في العقار 
 .الذي يستأجره

 :تطبيقات المصلحة التأمينية( د)
، الممتلكات " التكافل" تطبيقات المصلحة التأمينية على اقسام الحياة  

 .والمسئوليات



13 

 -":التكافل" تأمين الحياة 1.
 

 :العالقات االسرية -

كل فرد له الحق في التأمين على حياته. 
كال الزوجين له حق في التأمين على حياة اآلخر. 
 :العالقات التجارية -

 الشريك له مصلحة تأمينية في حياة شريكه –الشراكة. 
 كالهما صاحب مصلحة تأمينية في حياة  –المخدم والمستخدم

 .اآلخر
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 -:تأمينات الممتلكات. 2
 :كثير من العالقات تكسب أصحابها مصلحة تأمينية مثل 

المالك. 
الشريك. 
الوكيل. 
الوصي. 
المؤتمن. 
المستأجر. 
الضامن. 
من يجد لقيطة. 
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 ؟ هل كل هؤالء أصحب مصلحة تأمينية من ناحية شرعية
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 :تأمينات المسئوليات  -3
 

أي شخص له مصلحة تأمينية في أي مسئولية متوقعة عليه ناتجة عن تصرفه 
الخاطئ مثالا قد تكلفه دفع تعويضات لآلخرين مثل المسئولية تجاه من 

 .إلخ .... يصاب في حوادث السيارات، االستشارة الخاطئة ، الخطأ الطبي 
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 :فوائد تطبيق مبدأ المصلحة التأمينية( هـ)
إحكام ضوابط قبول التأمين 
اإلتفاق على أن المال هو معيار للمصلحة 
إستبعاد الخسائر المعنوية 
التواؤم مع السلوك والخلق القويم 
الحفاظ على الحقوق 
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 UTMOST GOOD FAITH   :مبدأ منتهى حسن النية: ثانياُ 
 :  تعريفه( أ)

هو الواجب الطوعي االيجابي في الكشف الدقيق والكامل لكل    
الحقائق الجوهرية المتعلقة بالخطر المطلوب التأمين عليه اذا طلبت أم لم 

 .تطلب
هي المعلومات التي يجب على  MATERIAL FACTوالحقيقة الجوهرية 

المؤمن له أو وسيطه اإلدالء بها للمؤمن قبل ابرام العقد وتعتبر هذه 
المعلومات حقائق جوهرية اذا كانت تؤثر في قرار المؤمن فيما يتعلق بقبول 

.  التأمين أو رفضه أو تقدير معّدل احتساب قسط التأمين أو شروط الوثيقة
 :ولمبدأ منتهى حسن النية واجبان هما
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 . NOT TO MISREPERESENT" قول الصدق" واجب التصريح الصحيح .1

 DUTY OF DISCLOSURE"  عدم الكتمان" واجب المكاشفة أو االفصاح . 2
 " .المؤمن والمؤمن له" ولهذا الواجب تطبيقات على طرفي العقد 

 :واجب المكاشفة على المؤمن له -  
 مثالا ان يكشف ان منزله الذي يريد التأمين عليه به هبوط في التربة. 
 :واجب المكاشفة على المؤمن - 
   كشف تغطيات واستثناءات الوثيقة مثالا. 
  اخطار المؤمن له بأنه يستحق خصم عن عدم المطالبة مثالا 
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 :كيف ينشأ مبدأ منتهى حسن النية( ب) 
 .بالقانون   -         
 .بشروط وثيقة التأمين  -          

 :وقت سريان المبدأ( ج)
يبدأ سريان المبدأ منذ بداية التفاوض على إبرام عقد التأمين وينتهي بصدور 

 (بعض وثائق التأمين تعدله ليكون ساري طيلة فترة سريان الوثيقة) الوثيقة 
ويستأنف سريانه عند التجديد في عقود التأمين قصيرة األجل وال ينطبق 

 ذلك على العقود طويلة األجل كتأمين التكافل
وكذلك يسري المبدأ عند التعديالت بالوثائق كزيادة مبلغ التأمين وذلك في  

 .كل عقود التأمين طويلة األجل وقصيرة األجل



21 

 MATERIAL FACT  :الحقيقة الجوهرية( د)

ورد تعريفها في مطلع الحديث عن هذا المبدأ ونورد تفاصيل لبعض 
 :مالمحها في اآلتي

 :الحقائق التي التحتاج لكشف 

 يفترض معرفة كل فرد بالقوانين" الحقائق التي نصت عليها القوانين" 
 اندالع حرب مثالا " حقائق المعرفة العامة." 
الحقائق التي تقلل الخطر. 
 الحقائق عن االدانات التي سقطت قانوناا. 
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 :الحقائق التي تحتاج الى كشف . 1
 PHYSICAL HAZARDكل االخطار المادية      -

 MORAL HAZARDكل االخطار المعنوية       -

 :أمثلة
نوعية بناء العقار ، طبيعة استخدامه ، احتياطات مكافحة الحريق ،  :تأمين الحريق -

 .رفض التأمين من مؤمن آخر
نوع السيارة ، عمرها ، عمر السائق ، الحوادث واإلدانات  :تأمين السيارات  -

 .السابقة
 .طبيعة المخزون ، قيمته ، حجم االحتياطات والحماية المتوفرة :تأمين السرقة -
 .العمر ، االمراض السابقة وتاريخ العائلة المرضي ،  الهوايات :تأمين التكافل -
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 :نتيجة عدم كشف الحقائق الجوهرية( هـ)
عدم كشف الحقيقة الجوهرية بواسطة المؤمن له يعطي المؤمن الحق في 

 الغاء عقد التأمين من بدايته وعدم دفع المطالبات 
أما عدم كشف الحقيقة الجوهرية بواسطة المؤمن يعطي المؤمن له الحق 

 :في تعويض عن ذلك كما يكون له الحق في إلغاء العقد إذا 
 .كانت الحقيقة معلومة لدى الطرف األول -1
 .لم تكن معلومة لدى الطرف الثاني -2
إذا كان الكشف سيؤدي إلى الدخول في العقد بشروط افضل أو عدم  -3

 .الدخول اصالا في التعاقد
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 :فوائد تطبيق مبدأ منتهى حسن النية( و)
منع التدليس 
درء الضرر عن الناس أخذاا باألسباب 
 (الزيارة الميدانية)كشف الحقائق الجوهرية بالمعاينة 
تقييم الخطر 
ترتيبات الحماية من الخطر 
إستخدام العلوم المرتبطة بالمخاطر 
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أو فسخ /ما مدى شرعية حق المؤمن في رفض التعويض و

 ؟ العقد بسبب خرق المؤمن له لهذا المبدأ
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 PROXIMATE CAUSE  مبدأ السبب القريب: ثالثاا 
 :تعريفه( أ)

هو ذلك السبب الفعال الكافي الحداث سلسلة من الحوادث تكون 
السبب في النتيجة الحاصلة عنها بدون تدخل اي عامل آخر ناشئ عن 

 .مصدر جديد مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة
السبب القريب لالحداث دائماا هو السبب المسيطر وتكون هناك عالقة 

 .مباشرة بينه وبين الخسارة التي تحدث
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 :التعرف على السبب القريب(ب)
في معظم الحاالت تكفي الفطرة السليمة على التعرف على السبب بالنظر للسبب 

والنتائج التي احدثها اال ان هنالك حاالت معقدة تحتاج لالستعانة بالتحقيق والفحص 
 .والتحاليل

 :طبيعة الخطر(   ج)
عندما يحدد المؤمن السبب القريب للضرر عليه ان يتأكد ان الخطر المعني مغطى  

 :بوثيقة التأمين ولهذا الغرض االخطار تصنف كاآلتي
 "منصوص عليها بالوثيقة "  INSURED PERILSأخطار مؤمَّن عليها   -1
منصوص عليها "  EXPECTED OR EXCLUDED PERILSأخطار مستثناة    -2

 "بالوثيقة 
غير "  UNINSURED OR UNNAMED PERILSأخطار غير مؤمَّن عليها   -3

 ".مذكورة بالوثيقة على االطالق 



28 

 :فوائد تطبيق مبدأ السبب القريب( د)
عدم أكل أموال المستأمنين بالباطل. 
حفظ الحقوق. 
 (.طرف ثالث)كشف مسئولية المتسبب في الضرر 
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هل دخول خطر غير مؤمن عليه ضمن االخطار المؤمنة المتسببة 

 ؟ في الضرر يحرم المؤمن له من التعويض شرعاا 
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 INDEMNITY   مبدأ التعويض: رابعاا 
 :تعريفه( أ)

هو تعويض المؤمِّن للمؤمَّن له مالياا عن الخسائر التي تكبَّدها االخير بسبب  
خطر مؤمَّن ضده بوثيقة التأمين تعويضاا كافياا إلرجاعه إلى حالته المالية التي  

 .كان عليها قبل وقوع الخسارة مباشرةا 
  .وينص مبدأ التعويض على ان اليربح أٍي من الطرفين من الحادثة

 :طرق تقديم التعويض( ب)
 CASH PAYMENT                                            الدفع النقدي 1.
 REPAIR                                                                 اإلصالح 2.
 REPLACEMENT                                                االستبدال 3.
 REINSTATEMENT ” إعادة الشئ الى ماكان عليه " جبر الضرر  4.
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 :تطبيقات مبدأ التعويض(  ج) 
 :تأمينات الممتلكات -1
يكون التعويض في حالة التلف الكلي هو قيمة االستبدال ناقصاا عالوة االستهالك  

WEAR & TEAR. 
 .اما في حالة التلف الجزئي يكون التعويض هو قيمة االصالح ناقصاا عالوة االستهالك

 :تأمينات المسئوليات -2
يكون التعويض هو المبلغ الذي تقضي به المحكمة على أالّ يتجاوز حدود مسئولية  

 .المؤمِّن في الوثيقة
 :والحوادث الشخصية" التكافل " تأمينات الحياة  -3

هي عقود منفعة وليست عقود معاوضة النه من الصعب تحديد قيمة لحياة االنسان أو 
ماتكلفه االصابات الجسدية وكثير من القوانين تجعل التعويض غير محدود في هذه 

 .الحاالت
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 MEASURING INDEMNITY   :مقدار قياس التعويض (د)

 :التأمين البحري -1
 .قيمة األشياء موضوع التأمين المتفق عليها عند بدء التأمين 

 :تأمينات الممتلكات  -2
قيمة االشياء موضوع التأمين في تاريخ ومكان الخسارة بصفة عامة ولكن 

 :يختلف القياس بإختالف موضوع التأمين مثالا 
 :المباني  -

قيمة االصالح أو إعادة البناء في وقت الخسارة ناقصاا عالوة التحسينات 
 .التي طرأت على المبنى كتجديد نظام السباكة والديكورات
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 :الماكينات ومحتوياتها -
زائداا مصروفات النقل والتركيب  SECOND HANDقيمة البديل المستعمل 

واذا لم يتوفر سوق للمستعمل يكون القياس قيمة االصالح أو االستبدال 
 .ناقصاا عالوة االستهالك

 :المخزونات -
 :المخزون التجاري بالمصانع  

 .قيمة االشياء في زمن ومكان الخسارة و ال يشمل إي أرباح متوقعة
 :المخزون التجاري

قيمة استبدال المخزون في زمن الخسارة شامالا قيمة الترحيل والمناولة 
 .الى موقع المؤمن له
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 :  محتويات المنازل -
 قيمة البديل في زمن الخسارة بعد خصم عالوة االستهالك     

 :الثروة الحيوانية  -
 .هو قيمة الحيوان موضوع التأمين في السوق المحلي    

 : تأمينات المسئولية -3
هو المبلغ الذي تقضي به المحكمة أو ما يتفق عليه خارج 

المحكمة زائداا إي مصروفات ذات عالقة بالمطالبة كتكاليف 
 .العالج مثالا 
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 :تعديالت مبدأ التعويض (و)
 :تتعدل قاعدة مبدأ التعويض في حاالت منها 

 اذا كانت وثيقة التأمين على اساس االتفاق المسبق على مبلغ التأمين -1
  AGREED VALUE POLICES 

 اذا كانت وثيقة التأمين على اساس الخسارة األولى -2
   FIRST  LOSS POLICES 

 “جديد بدالا عن القديم ” اذا كان التأمين على اساس  -3
   NEW FOR OLD COVER 



36 

 :العوامل التي تنقص مبلغ التعويض (هـ)
 هو الحد االقصى للتعويض" عدم كفاية مبلغ التأمين." 
 شرط النسبية   AVERAGE 
   التحمل 
 :فوائد تطبيق مبدأ التعويض( و)
تحديد أساس التعويض منعاا للخالف 
تحديد مسئولية المؤمن 
تحديد سعر التأمين بدقة بناءاا على أساس التعويض 
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مع )سعر التأمين عادة ينبني فنياا على أساس التعويض والتحمل 

  ؟، ما هو الرأي الشرعي (عوامل فنية اخرى
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 CONTRIBUTION  مبدأ المشاركة: خامساا 
 :تعريفه( أ)
مبدأ المشاركة هو حق المؤمن بمطالبة المؤمنين اآلخرين بالمثل ولكن ليس  

 .بالضرورة بالتساوي للمشاركة معه في تكاليف التعويض
 :كيف تنشأ المشاركة(ب)
تنشأ المشاركة عند وجود أكثر من وثيقة تامين متساوية في شروطها للتأمين على  

نفس موضوع التأمين لصالح نفس المؤمن له شريطة أالّ يكون تعدد وثائق التأمين 
وتشارك الوثائق في دفع التعويض اذا كانت الخسارة مغطاة . قد تم بقصد الغش 

وتدفع كل وثيقة جزءاا من الخسارة يتناسب ونسبة مبلغ التأمين . فيها جميعاا 
ومبدأ المشاركة . بموجب الوثيقة الى مجموع مبالغ التأمين في الوثائق المشاركة 

مرتبط بمبدأ التعويض في التأمين الذي اليجيز للمؤمن له ان يستفيد من التأمين 
 .بما يتجاوز التعويض عن خسارته الفعلية
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 :ولكي ينطبق مبدأ المشاركة يجب أن تتوفر الشروط الخمسة التالية
 .وجود وثيقتي معاوضة أو اكثر -1
 ".نفس المؤمن له" ان تغطى هذه الوثائق نفس المصلحة  -2
 .ان يكون سبب الخسارة مغطى في جميع الوثائق  -3
 .ان تغطي جميع الوثائق نفس موضوع التأمين  -4
 .ان تكون كل وثيقة مسئولة عن الخسارة -5
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 :تعديالت المبدأ( ج)
 :لهذا المبدأ أحوال ال ينطبق فيها هي

  NON- CONTRIBUTION CLAUSESشرط عدم المشاركة      / 1

 MORE SPECIFIC INSURANCE CLAUSESشرط الوثيقة األكثر صلة  / 2

 MARKET AGREEMENTSاتفاقيات سوق التأمين         / 3

 :فوائد تطبيق مبدأ المشاركة( د)
منع الكسب الغير مشروع 
يقلل العبء اإلداري على شركات التامين 
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هل التعويض بالمشاركة موجب لرد جزء من قسط التامين 

 ؟ للمؤمن له
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 SUBROGATION:   مبدأ الحلول: سادساا 
 :تعريفه(أ)

مبدأ الحلول هو حق الفرد عند تعويضه لفرد آخر بموجب عقد أن يحل 
 .محل ذلك الفرد في جميع حقوقه التي تخص الحالة المعنية

والحلول هو حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له في مطالبة اطراف 
يتحمل هؤالء االطراف مسئوليتها كلياا أو جزئياا ) ثالثة بالتعويض عن خسارة 

وال تتعدى القيمة القصوى . قام المؤمن بدفع تعويض للمؤمن له بشأنها ( 
التي يحق للمؤمن الحصول عليها بموجب مبدأ الحلول قيمة المطالبة التي 

فإذا  قام المؤمن بتحصيل مبلغ يفوق قيمة المطالبة التي . دفعها للمؤمن له 
دفعها للمؤمن له ، وجب عليه رد قيمة الزيادة الى المؤمن له وال تنطبق هذه 
القاعدة على مايحصله المؤمن بالتصرف في اي مخلفات تبقى بعد حدوث 

خسارة كلية ، اذ يجوز للمؤمن االحتفاظ بقيمتها  اضافة الى ما يسترده 
 .بموجب مبدأ الحلول
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 :كيف ينشأ مبدأ  الحلول (ب)
 بالقانون. 
 بالعقد. 
 :تعديالت مبدأ  الحلول ( ج)
 .MARKET AGREEMENTSاتفاقيات سوق التأمين     -
 :فوائد تطبيق مبدأ الحلول( د)
تحميل المتسبب في الضرر تبعات خطاءه. 
تعزيز محفظة أقساط التامين باإلسترداد. 
زيادة الفائض التأميني. 
حث الناس على عدم تجاوز النظم والقوانين والسلوك القويم 
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  ؟كيف يستحق المؤمن اإلحتفاظ بالزيادة في قيمة مخلفات الحادث
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 مباديء أساسية للتأمين اإلسالمي
 

 الشرع اإلسالمي أوسع من األنظمة القانونية واإلقتصادية الوضعية. 
   كثير من فنيات المباديء األساسية لها أصول في الدين اإلسالمي. 

 .حذف أو تكييف المتعارض مع الشريعة اإلسالمية -       
 .إضافة ما تمتاز به الشريعة اإلسالمية دون غيرها  -       
 :تضمينها في قوانين التأمين -       
  السودان -% 100دول تطبق التأمين اإلسالمي بنسبة 
 دول تسمح بتضمين التأمين اإلسالمي في قوانينها 
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 توصية الورقة
توصي الورقة بتكوين آلية لوضع المباديء االساسية للتأمين   

 :اإلسالمي تتكون من
 فقهــاء تأميـن 1.
 مهنيي تأمين/ خبراء 2.
 قانونييـــــن 3.


