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(1/1) 

 
  الشرعيةالمحالت والشركات التي تشتمل على بعض المخالفات  تأمين

 
  -: السؤال
أو شركات يكون محور عملها الرئيس  محالتيجوز لشركة التأمين اإلسالمي أن تؤمن  هل

مية أعمااًل مخالفة ألحكام الشريعة اإلسال الفرعيةمشروعًا في حين تتضمن بعض نشطاتها 
 ما شابه ذلك ؟  أومثل بيع الخمور أو لحم الخنزير 

 
  -: الجواب

يكون غرضها ونشااهها  اليتجيوز لشركة التأمني اإلسالمي أن تؤمن احملالت والشركات  ال -أ
 . الرئيس االجتار باحملرمات أو صناعتها 

نشاهها الارئيس غا  يكون  اليتلشركة التأمني اإلسالمي أن تؤمن احملالت والشركات  جيوز -ب
متااارب ب اان النشاااهات  نااركا  نإو م كالفنااا و وااعاااعل وال ااوبر ماركاار والعااائرات حماار  

حبيااال ال تشااريت الت ويعااات عناا  شاارعا   حمرمااةمااة هااااا أن غالأيااة أعريا ااا غاا  الثانوياة احملر  
 .منه تلك األشياء احملر مة  حتقق اخلعر ااؤمَّن

 
 (2/1) 

 
 في التأمين  اشتراط المدد القصيرة

 

  -: السؤال
صيادراً عين  اإللغياءالميدد القصييرة فيي إلغياء الوثيائق إذا كيان هي ا  ما الحكم الشرعي لشرط

 ن له ؟ المؤم  

 
  -: الجواب

ح اام مااا ور  ي و يقااة  ااشاايكنيالتااأمني بشاارد اااا   القااا ا إفا   االتفاااو عليهااا ماا   جيااوز
ن اا االريني عناا  شااروههل إال  شاارها  أحااتَّ إالقااا ا ح حيااال  تااأمني ااركأااات بشااأن ملاا و  اااا  

الشاارد لااايس ظيااه حمياااور شاارعي ولقاااق ااااال ة ال اماااة ألعرياااا   وهااا احرامااا  أو حااارَّم حااالال  ح 
 .  اا امالتالتأمني واستقرار 



 

 4 
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 التأمين لغير المسلم 

 
  -:السؤال 

 ن اإلسالمي ؟ ما حكم التأمين لغير المسلم لدى شركات التأمي
 

  -:الجواب 
ليس من شارود عقا  التاأمني اإلساالمي أن يكاون المري اتأمن م الريا  وبنااء  علياه ظيتاوز لشاركات 
التأمني اإلسالمي أن تؤمن لغ  اا لل ما  امر هريقة الت امت إسالمية ح ألن الشري ة اإلسالمية 

" : لا وو  فلاك ي عرياوم هولاه ت اا  جتييز الت ااون علاف ظ ات اا ارو  باني اا الل وغا  اا الل 
ال ينهياكم ا  عين الي ين ليم يقياتلوكم فيي : " وهولاه ت اا  أيعاا   "وتعاونوا على البر والتقيوى 

 " . الدِّين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتقسطوا إليهم إن ا  يحب المقسطين 

 
 (4/1) 

 
 ي تأمين التكافل الفردي اختالف مبالغ األقساط وفقاً لفترات سدادها ف

 
  -:السؤال 

مييا الحكييم الشييرعي الخييتالف مبييالغ أقسيياط تييأمين التكافييل الفييردي تبعيياً الخييتالف فتييرات 
                حييييث توجيييد بعيييض الحييياالت التيييي يرهيييب المشيييتركون فيهيييا بتسيييديد أقسييياطهم. سيييدادها 

                       لي نسييييييبة إمييييييا نصييييييف سيييييينوي أو ربييييييع سيييييينوي أو شييييييهرياً ويضيييييياف علييييييى القسييييييط الحييييييا
 :على النحو التالي 

 .عن  الت  ي  بشكِت ناف سنوي % 3 -1
 .عن  الت  ي  بشكِت رب  سنوي % 4- 2
 . عن  الت  ي  بشكٍت شهري % 5- 3

    فهل ه ه اإلضيافات جيائزة شيرعاً ؟ وفيي حالية إجازتهيا هيل تضياف إليى صيندو؟ التكافيل ؟
 شركة ؟ أم تدخل في إيرادات ال

  -:الجواب 
             ساانويا  أو ناااف ساانوي ) ال مااان  شاارعا  ماان اوااتال  مأااال  االشااياكات وظقااا  لفاايات ساا ا ها 

ألناه حت يا  اأا أ االلتازام عنا  ب اياة الت اها  ولايس اساتيفاءا  لا ين  ابار ( أو رب  سنوي أو شهريا  
 . بزيا ته ح وتعا  الزيا ا إ  صن وو التكاظت 



 

 5 

 
(5/1) 

 
 البنوك التجارية  وأشخاص موظفي التأمين على ممتلكات 

 
  -:السؤال 

مييييييييا الحكييييييييم الشيييييييييرعي لتييييييييأمين التكافييييييييل لميييييييييوظفي البنييييييييوك التجارييييييييية أو عيييييييييائالتهم                  
 وك لك تأمين سياراتهم وممتلكاتهم ؟ 

 
  -:الجواب 

ارياة ألااا ملاك ش ااي  ال وت ات  م جيوز التأمني علف سيارات وممتلكات موظفي الأنوك التت
             كرياااا جيااوز تاااأمني التكاظااات ألش اصاااهل. اساات  امات لتلفاااة اااااااهل وحاملااا ل الش ااااية 

 . أو عائال ل 
 
 

(6/1) 
 

 تأمين بضاعة تشتمل على مواد محرمة 

 
  -:السؤال 

ة شييرعاً ت تخيي  هييل يجييوز التييأمين علييى البضييائع المسييتوردة المشييتمله علييى مييواد محرميي
 مسلماً أو هير مسلم ؟ 

 
  -:الجواب 

 . ال جيوز التأمني علف أية بعائ  حمرمة شرعا  سواء أكانر ختص م لريا  أو غ  م لل 
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 إصدار عقود تكافل بالعمالت األجنبية 

 
  -:السؤال 

 هل يجوز إصدار عقود تأمين تكافل بالعمالت األجنبية ؟ 
 

  -:الجواب 
جياااوز إصاااا ار عقاااو  تااااأمني تكاظااات بااااال ريالت األملنأياااة ألنااااه لااايس هناااااك تأاااا   بااااني األه اااااد 

 . والت ويعات ظال تشيد أحكام الار  بني ال ريالت من التقابن أو التريا ت 
 
 

 (8/1) 
 

 اشتراط دفع القسط اإلضافي مقابل تأمين فئات متقدمة ُعمرياً 
 

  -:السؤال 
ط دفع قسط إضافي لتيأمين فئيات ذات ظيروف خاصية فيي تيأمين ما الحكم الشرعي الشترا

  -:التكافل ؟ وعلى النحو التالي 
              يييتم فيييي العيييادة قبيييول اشييتراك األعضييياء فيييي نميييام تييأمين التكافيييل ضيييمن أعميييار ال تتجييياوز 

سيينة ت علييى أن يتمتييع المشييتركون بصييحة جيييدة ت ( 21)سيين السييتين وُمييدد تييأمين أقصيياها 
الحالة تستوفي أقساط تكافل عادية معتميدة مين قبيل الشيركة وفيي بعيض األحييان  وفي ه ه

توجيييد حييياالت تكيييون صيييحة أصيييحابها دون المسيييتوى الصيييحي المقبيييول نمامييياً أو يكيييون 
أصييحابها متجيياوزين للمقيياييس الطبيعييية أو تكييون لييدى أصييحابها عييادات هييير سييوية مثيييل 

اقير طبية معينية ت وفيي هي ه الحالية تسيتوفي اإلفراط في التدخين أو اإلدمان على أدوية وعق
عييادة أقسيياط إضييافية تتناسييب والحاليية الصييحية لكييل طالييب اشييتراك علييى حييدة باسييتعمال 

 .المقاييس العالمية 
 

  -:الجواب 
ال ماان  شارعا  مان اساتيفاء ه ايف إضااي مقابات هأاو  التاأمني علاف ب ان الفظاات الايت  اا ظارو  

 . ت ص ية واصة ي تأمني التكاظ
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 (9/1) 

 
 التأمين على محالت األلعاب وصاالت األفراح ومحالت بيع أشرطة الفيديو 

 
  -:السؤال 

هل يجوز شرعًا تأمين صاالت األفراح ومدن المالهي ومحالت بيع أشرطة الفيديو 
 ومحالت التسلية التي تحتوي على ألعاب كهربائية وهير كهربائية ؟ 

 
  -:الجواب 
مني علاااف صااااالت األظااارال ومااا ن األل ااااب وحماااالت الت ااالية الااايت حتتاااوي علاااف أل ااااب  جياااوز التاااأ

كهربائية وغ ها ح أما حمالت بيا  أشارهة الفيا يو ظاألصات عا م ملاواز التاأمني عليهاا ألن الغالام 
اشتريا ما علف ما هو حمرَّم ح وي تثىن من فلك ب ن احملالت اليت تم ار من هأات أشا اي يلتزماون 

 .  ري ة اإلسالمية بأحكام الش
 
 

 (11/1) 
 

 المساهمة في الشركات التي يكون نشاطها مشروعاً وتودع أموااًل في البنوك التجارية 

 
  -:السؤال 

هل يجوز لشركة التأمين اإلسالمي أن تسهم في شركات مساهمة يكون عملها مشروعاً فيي 
 أو تقترض من بنوك ربوية ؟ حين تودع ه ه الشركات جزءاً من أموالها لدى بنوك ربوية 

 
  -:الجواب 

ال ماااان  شااارعا  مااان أن ت اااهل شاااركة التاااأمني اإلساااالمي ي الشاااركات الااايت يكاااون عريلهاااا مواظقاااا  
ألحكام الشري ة اإلسالمية وأنشعتها األساسية مشروعة م  كواا تو ع أموا ا ي الأنوك التتارياة 

اليت  ولر ي اإليرا  ال ي يؤو  لشركة التأمني أو تقيض منها بشرد الت لص من ن أة الفائ ا 
 .اإلسالمي وفلك بارظه ي وملوه الرب واخل  

واألو  أن ت ااهل الشااركة ي الشااركات الاايت ت رياات وظااق أحكااام الشااري ة اإلسااالمية ي إياا اعا ا  
 .والتريويالت اليت حتات عليها
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 (11/1) 

 
 المطالبة باألقساط قضاًء 

 
  -:السؤال 
جوز شرعًا إلدارة شركة التأمين اإلسالمي مطالبة حامل الوثيقة ال ي يتخلف عن دفع هل ي

 قسط التأمين من خالل القضاء ؟ 
 

  -:الجواب 
           جيااوز لشااركة التااأمني اإلسااالمي أن تعالاام حاماات الو يقااة الاا ي يت لااف عاان  ظاا  ه اايف التااأمني 

ولاايس ماان التااربع االوتياااري وهاا  نااص  ظقهاااء  ماان وااال  القعاااء ح ألن هاا ا ماان التاازام التربعااات
 .  اا هم ااالكي علف أن االلتزام ملزم هعاء  ح والشركة وكيلٌة ي محاية مااحل اا تأمنني 

 
 

 (12/1) 
 

 شرط التحّمل في وثائق التأمين 

 
  -:السؤال 

 هل يجوز شرعاً أن يفرض على المستأمن تحمُّل مبلٍغ معٍين من كل تعويض ؟ 
 

  -:الجواب 
جيوز شارعا  أن يوضا  بنا  الت ريات ي شارود الو يقاة حبياال يت ريات اا اتأمن مألغاا  م يناا  مان كات 

 . ت وين ح وال يتناىف فلك م  م ىن التربع ال ي يقوم عليه عق  التأمني الت اوين 
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 (13/1) 

 
 تأمين ديون البنوك اإلسالمية 

 
  -:السؤال 

اإلسيالمي أن تييؤمن دييون البنيوك اإلسيالمية ضيد المخياطر المالييية هيل يجيوز لشيركة التيأمين 
الناتجة عن التأخر في سداد الديون ؟ وهل يجيوز للشيركة أن تسيوِّ؟ هي ا النيوع مين التيأمين 

 للمؤسسات األخرى ؟ 
 

  -:الجواب 
                اجتااااة جياااوز لشااااركة التاااأمني اإلسااااالمي أن تاااؤمسن  يااااون الأناااوك اإلسااااالمية ضااا  اا اااااهر ااالياااة الن

عان التااأور ي ال اا ا  أو عاا م ال اا ا  ح ألن فلااك ينعأاق عليااه مأاا أ التااأمني الت اااوين اإلسااالمي 
 . القائل علف تأا   التربع بني ااؤمسن وااؤمَّن له 

 . كريا جيوز للشركة أن ت وسو ه ا النوع للريؤس ات اليت ت وت ي م اينات مشروعة 
ن ااااؤمن عليهااا م ااتوظية ألسااأاب التو يااق والعااريانات بأنواعهااا لتقلياات ويشاايد أن تكااون الاا يو 

 . اا اهر ما أمكن 
 
 

 (14/1) 
 

 المشاركة في التأمين على أعمال مقاوالت إلنشاء مبنى لبنك تجاري 
 

  -:السؤال 
 هل يجوز لشركة التأمين اإلسالمي أن تشارك في تأمين أعمال مقاوالت لبنك تجاري ؟

 
  -:اب الجو 

جيوز شرعا  لشركة التأمني اإلسالمي أن تمؤمن ععاء مقاوالت إلنشاء مأاىن بناك جتااري هيلاة ما ا 
ال عاء أو حىت متام تنفي ه ح الن حمت التأمني هو مأىن الأنك ي أ ناء اإلنشاء وال الهاة تكاون باني 

ي ها ا التاأمني وظاق  شركة التأمني اإلسالمي وااقااولني وال يوملا  ماانٌ  شارعٌي مان  واو  الشاركة
عقو ها اا تريا ا شارعا  ح كرياا ال يوملا  ماانٌ  شارعٌي مان أن تقاوم الشاركة بعاريان مرحلاة اإلنشااء 
                منفااااار ا أو مشااااايكة ماااااا  غ هاااااا وظاااااق شاااااارود شاااااركة التاااااأمني اإلسااااااالمي ولااااايس وظاااااق شاااااارود 

 . شركات التأمني التتاري ح واهلل اعلل 
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(15/1) 

 
 ار التكافل لموظفي البنك المركزي التأمين ضد أخط

 

  -:السؤال 
هييل يجييوز لشييركة التييأمين اإلسييالمي أن نييؤمِّن مييوظفي البنييك المركييزي ضييد أخطييار التكافييل 

 والحوادث الشخصية ؟ 
 

  -:الجواب 
جيااوز لشااركة التااأمني اإلسااالمي أن تااؤمن مااوظفي الأنااك ااركاازي تكاظليااا  وضاا  أوعااار ااااوا   

 ة ال املني ي الأنك ااركزي ح الن عق  التأمني اال ة ال املني وان كان الأنك الش اية اال
                 ااركااازي هرظاااا  ظيااااه لكناااه لااايس تأمينااااا  علاااف حاااارام وال م وناااة   علياااه ح واصااااة وان الأناااك ااركاااازي 
                   لاااااه وظاااااائف مت ااااا  ا ناظ اااااة اهتااااااا يا  للريتتريااااا  وهاااااو يواظاااااق ي ت اهااااا ه علاااااف شااااارود عقااااا  

 . شركة التأمني اإلسالمي ح واهلل اعلل 
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(16/1) 

 
 التباين في مقدار التعويض في تأمين التكافل 

 
  -:السؤال 

                هييييييل يجييييييوز شييييييرعاً التبيييييياين فييييييي مقييييييدار التعييييييويض فييييييي تييييييأمين التكافييييييل االجتميييييياعي ؟ 
- :وعلى النحو التالي

خ  آلخير فيي تيأمين التكافيل االجتمياعي ت فميثاًل يعيوض شييخ    يختليف التعيويض مين شي
 . ألف دينار ( 51)آالف دينار وآخر بي ( 11)بي 

 . علماً بأن هناك عمالء يؤمنون على هير ذلك من المبالغ 
  -:الجواب 

جيااااوز شاااارعا  أن يكااااون  الت ااااوين بااااني اا ااااتأمنني متأاينااااا  ي تااااأمني التكاظاااات االملترياااااعي تأ ااااا  
تال  مقا ير األه اد ألن فلك ين تل وهاع ا الغنمْل بالغمْرم ظإن  َمْن ي ظ م ه عا  أكارب يزيا  الو

من موملو ات التأمني ظي ات ق ت ويعاا  أكثار كرياا أن فلاك لقاق ماال ة هالام التكاظات الا ي 
                يرغااااام ي أن ياااااوظر ألسااااارته م اااااتوي مااااان ال اااااي  يقاااااارب الااااا ي كاااااانوا علياااااه ي أياااااام حياتاااااه ح 
وفلااك ظعاات اهلل يؤتيااه ماان يشاااء وال ااات هاا ا بتااواظر مأاا أ الت اااون الن م ونااة ب اان األشاا اي 

 . ختتلف عن ب ن 
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(17/1) 

 
 التأمين على الممتلكات الثمينة متغيرة القيمة 

 
  -:السؤال 

  -:ما الحكم الشرعي لتأمين الممتلكات الثمينة متغيرة القيمة ؟ وعلى النحو التالي 
إذا كانت الممتلكات الثمينة تتغير قيمتها خالل السنة من وقت آلخر ففي ه ه الحالة 

 . على أي قيمة يمكن أن تقوم ه ه الممتلكات ليتسنى على ضوئها دفع مبلغ التأمين 
 

  -:الجواب 
ين تلاك جيوز  لشركة التأمني اإلسالمي أن تؤمن ااريتلكات الثريينة متغا ا القيرياة ويراعاف ي ت او 

ااريتلكااات الشاارود ااتفااق عليهااا بااني الشااركة وحاماات الو يقااة علااف أن ال يتتاااوز الت ااوين مألاا  
 . التأمني ااتفق عليه 
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(18/1) 

 
 منح خصم خاص تشجيعي لبعض العمالء 

 
  -:السؤال 

               ميييا ميييدى إمكانيييية مييينح خصيييم خييياص تشيييجيعي ليييبعض العميييالء ت وذليييك بيييأن ييييتم رد جيييزء 
 من األقساط لهؤالء العمالء في حال إدارتهم لعقودهم مع الشركة بطريقة جيدة ؟ 

 
  -:الجواب 

جيوز منح مكاظآت تشتي ية لاأ ن ال رياالء غا  ال ااملني ي الشاركة الا ين يا يرون عقاو هل ما  
 . ة  للري تأمنني الشركة بعريقة ملي ا الن فلك من هأيت الوع  باجلائزا اجلائز شرعا  ولققم مال

 
 (19/1) 

 
 تأمين عصير شراب الشعير 

 
  -:السؤال 

   هل يجوز شرعًا تأمين مصنع عصير يحتوي على خط إنتاج عصير شراب الشعر الخالي 
 من الكحول ؟ 

 
  -:الجواب 
ينتج عا  الش   اخلايل من الك و  إ  ملانم إنتاملاه عااائر لتلفاة ال ي ااان   جيوز تأمني

   حماار مح شااريعة تأكاا  إ ارا شااركة التااأمني  بإنتااا اااتليف هاا ا اإلنتااا   حبيااال الأوااري مأاحااة شاارعا ح 
امن سالمة اإلنتا  وشها ات اا تربات وع م إهاالو كلرياة با ا أو أي كلرياة ظيهاا إشاارا لل  ْكر  

ة التااأمني   شاركح وكاا لك إملاراء تا هيق  وري واالشااياد علاف إ ارا اااان  بااأن تألساعلاف ال أاوات 
 ان التثأار مان حم أيعاا  وعلاف إ ارا شاركة التاأمني ح عن أي تغي  ي اا عيات ااشاار إليهاا أعااله

 .شركة الالنية ي إ ارا مان  ال ا  وع م اشتريا  العلم علف إااو أية إساءا ل ري ة 
 

 
 



 

 14 

 
 (21/1) 

 

 وضع جملة من القيود في وثائق التأمين 

 
  -:السؤال 

الشييرعي الشييتراط شييركة التييأمين اإلسييالمي جمليية ميين القيييود فييي وثائقهييا بغييية مييا المسييتند 
 التقليل من التعويضات وتحقيق اكبر قدر من الفائض التأميني ؟

 
  -:الجواب 

جيوز لشركة التأمني اإلسالمي أن تشيد ي و ائقها مجلة من القيو  لتقليات الت ويعاات ألن تلاك 
لااف أمااوا  اا ااتأمنني أنف ااهل وألن الت ويعااات تاا ظ  للريتعااررين القيااو  يقااا  منهااا احملاظيااة ع

 . منهل والأاهي من األه اد يأقف ملكا   ل ح وي ا   ل باورا ظائن تأميين
ي التااأمني اإلسااالمي الن األه اااد اا ظوعااة ماان اا ااتأمنني ال تاااأح  ظاإلسااتغال  غاا  متاااوَّر

  الت ويعااات رحبااا   ااا كريااا ي التااأمني التتاااري  ملكااا  للشااركة حبيااال يكااون مااا يزياا  منهااا ب اا   ظاا
 . ظريثت ه ه الشأهة ميكن تاورها ي التأمني التتاري ح وليس  ا وملو  ي التأمني اإلسالمي

 
(21/1) 

 
 تأمين خسارة األرباح 

 
  -:السؤال 

المؤسسيات المؤمنية ليديها  إلحيدىتقوم الشركة بدفع التعويضات الناتجة عن حادث حريق 
     المصييينع إعييادةالمتوقعيية لحييين  األربيياحالفعلييية وخسييارة  األضييراريييث يشييمل التعييويض بح
 ةالمؤسسيتليك  وأربياحمصياريف  أسياسميا كانيت علييه قبيل الحيادث عليى  إلىالمؤسسة  أو
 .ين السابقتين للحادث للسنت

 ما م ي مشروعية تأمني و ارا األربال الناجتة عن حا   ااريق ؟
 

  -:الجواب 
ري ا يظااة ظيريااا يت لااق بتااأمني حااوا   ااريااق ان تلتاازم الشااركة ي حالااة حتقااق اخلعاار ااااؤمن منااه تاا

 .الناجتة عن ااريق وال تشريت الت ويعات و ارا األربال ااتوه ة  الف لية األضراربت وين 
ت ارب م  مالحية ان  ظا  ااااروظات والرواتام واااااريف غا  اانياورا واحملا   ساقفها م اأقا  ال 

 .من و ارا األربال وإمنا هي أضرار ظ لية مشريولة بالت وين 
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(22/1) 

 
 تأمين البيوت التي يوجد فيها تماثيل 

 
  -:السؤال 

تبين لنا من التطبيقات العملية للتأمين المنزلي الشامل ان بعيض البييوت تشيتمل عليى بعيض 
 .التماثيل 

 ايص ملزء من الت وين   ه التريا يت ؟ما ااكل الشرعي لتأمني مثت ه ه الأيوت وخت
 

  -:الجواب 
تاري ا يظااة أنااه جياوز لشااركة التااأمني اإلسااالمي ان تاؤمن ااناااز  تأمينااا  شاامال  وإفا كااان ظيهااا متا ياات 

 .ينص ي و ائقها علف ع م التزامها بت وين هيرية تلك التريا يت 
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 الثاني المبحث

 الفتاوى المتعلقة بحملة الوثائق
 

 .تمثيل حملة الوثائق   -1
  

  

 .االنسحاب من التأمين وتحمل بقية المشتركين للتعويضات - 2
  

  

 .اقتطاع احتياطيات فنية من حساب حملة الوثائق - 3
  

  

 . التفاوت بين المستأمنين في األقساط - 4
  

 .مساهمة حملة الوثائق في شركات التأمين اإلسالمي - 5
  
تعامييييل مييييع العمييييالء اليييي ين تكثيييير حييييوادثهم ت أو زيييييادة سييييعر رفييييض ال- 6

 .التأمين عليهم 
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(1/2) 

 
 تمثيل حملة الوثائق 

 
  -:السؤال 

 من يمثل حملة الوثائق في شركات التأمين اإلسالمي ؟ 
 

  -:الجواب 
 جتياز إن هوانني الشركات اليت أنشظر علف أساسها شاركات التاأمني اإلساالمي ي ب ان الاأال  ال

أن يكون اريلة الو ائق من ميثلهل ي جملس إ ارا الشاركة اسات قاها ح وميثات محلاة الو اائق ي ها ه 
ااالااة هيظااة الرهابااة الشااارعية لكاات شااركة ألااااا مكل فااة شاارعا  تراعاااا حقاااوو أهاارا  الت اهاا  وظاااق 

 . أحكام الشري ة اإلسالمية حبكل هأي ة عريلها وإن م يكلفها أح  ب لك 
 
 

 (2/2) 
 

 االنسحاب من التأمين وتحمل بقية المشتركين للتعويضات 

 
  -:السؤال 

 ما المسوغ الشرعي لتحميل حملة الوثائق التبعات المالية للمنسحبين من حملة الوثائق ؟
 

  -:الجواب 
 اا وغ الشرعي لت رييت محلاة الو اائق التأ اات ااالياة للرين ا أني مانهل هاو أن التاامني اإلساالمي
   من عقو  التربعات ظال يؤ سر ظياه الغارر ويااح ما  اجلهالاة حوبنااء  علياه ظاإن التأااين باني اا اتأمنني 
ي مقاا ار مااا يماا ظ   اال ماان ت ويعااات ومااا يم اات ق علاايهل ماان أه اااد ال يااؤ سر ي صاا ة عقاا  

 . التأمني اإلسالمي ومشروعيته 
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 (3/2) 

 
 ثائق اقتطاع احتياطيات فنية من حساب حملة الو 

 
  -:السؤال 

ما المسو غ الشرعي لتصرف مجلس إدارة الشركة باالحتياطيات الفنية المقتطعة من حساب 
 حملة الوثائق ؟ 

 
  -:الجواب 

اا ااو غ الشاارعي لتااار  جملااس إ ارا الشااركة ي االحتياهيااات الفنيااة هااو أنَّ ا لااس يقااوم بااإ ارا 
ور هو ملازء مان واملأهاا  ( محلة الو ائق ) أمنني تلك االحتياهيات تا لقق مال ة اا ت وه ا ال َّ

 . كوكيت باألملر اا لوم إل ارا ال ريليات التأمينية ي صن وو اا تأمنني 
 
 

 (4/2) 
 

 التفاوت بين المستأمنين في األقساط 

 
  -:السؤال 

 هل يجوز التفاوت في مقدار األقساط التي تؤخ  من حملة الوثائق ؟ 
 

  -: الجواب
جياوز التفااوت ي مقا ار أه ااد التاأمني باني اا اتأمنني وها ا التفااوت ساأأه التفااوت ظيرياا بياانهل 

 . ي مق ار اخلعر ااؤمن منه وهيرية الت ويعات اليت ست ظ  عن  ح و  اخلعر 
ظريقاا ار الق اايف يتناساام ماا  حتاال اخلعاار وهيريااة الت ااوين وإن االلتاازام  اا ا األماار لقااق م ااىن 

  اا تأمنني ح ظالغمْنل بالغمْرم  ال  الة بني
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(5/2) 
 

  اإلسالميمساهمة حملة الوثائق في شركات التأمين 
 

  -:السؤال 
           باالشتراك  إسالميهل يجوز شرعًا لصندو؟ حملة الوثائق ان يسهم في شركات تأمين 

 مع المساهمين في الشركة ؟
 

  -:الجواب 
  إسااالميب اان موملااو ات ح اااب محلااة الو ااائق ي شااركات تااأمني  ال مااان  شاارعا  ماان اسااتثريار

ن تكااون هنالاك مااال ة أملنام ماا  موملاو ات ح ااب اا اااشني ي الشاركة ح شاريعة  إ ملنأاا  
 .ظاهرا من ه ا االستثريار 

 
 

 (6/2) 
 

 رفض التعامل مع العمالء ال ين تكثر حوادثهم أو زيادة سعر التأمين عليهم 

 
  -:السؤال 
 .ر من التطبيقات العملية وجود بعض العمالء ممن تكثر حوادثهم ومشاكلهم ظه

 ما الحكم الشرعي لرفض التعامل معهم أو زيادة سعر التأمين عليهم ؟ 
 

  -:الجواب 
الشاركة ي هأو ااا لتاأمني ممتلكاات ماان تكثار حااوا  هل  إ اران تشاايد أنااه ال ماان  مان أتاري ا يظاة 
كانار تلاك الشارود   إفا يم واالستهتار شروها  واصة كزيا ا س ر التأمني والت اإلشا  ألسأاب

 .ال ختالف ناا  مشروعا  
 .هؤالء ال ريالء  أمثا ن ترظن الت امت م  أن للشركة أكريا 
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(1/3) 

 
 تعيين وكالء لشركة التأمين اإلسالمي بأجر معلوم 

 
  -:السؤال 

نسييبة  مبالعموليية علييى أسيياس أن يييدفع لهيي لشييركة التييأمين اإلسييالمي كييالءمييا حكييم تعيييين و 
 . يعقدونهامعلومة من األقساط واالشتراكات الخاصة بالتأمينات التي 

 
  -:الجواب 

أن ياا ظ   اال ن ااأة شاارعا  ت يااني وكااالء  ااا بال ريولااة علااف أساااب  لتااأمني اإلسااالميلشااركة اجيااوز 
ي قاا واا ألن فلااك ماان مشااريوالت ماان األه اااد واالشااياكات اخلاصااة بالتأمينااات الاايت م لومااة 

 . الوكالة باألملر اا لوم 
 

 (2/3) 
 

 دفع العموالت لوكالء السيارات 

 
  -:السؤال 
كاالت السيارات أو موظفيهم مقابل تأمين السييارات الجدييدة ليدى و لالعمولة دفع ما حكم 
 ؟ التأمين اإلسالمي شركة

 
  -:الجواب 

ال ريولة لوكالء ال يارات ال ين يتوسعون بني عريالئهل وبني الشركة بتاومليههل للتاأمني   ظ جيوز 
ف مااوظفي تلااك وينعأااق هاا ا علاا. ألن فلااك ياا وت ي عريااوم الوعاا  باجلااائزا اجلااائز شاارعا   لاا يها

الوكاالت إال  إفا كان هنااك اتفااو باني الشاركة والوكالاة باإملراء التاأمني علاف مأي اات تلاك الوكالاة 
 .ل ي الشركة ظفي ه ه ااالة ال يم عف ااوظف أية عريولة 
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 (3/3) 

 
 استيفاء رسوم إصدار عقود التأمين 

 
  -:السؤال 

التيييي تسييتوفى عيييادة لتغطييية المصييياريف مييا الحكيييم الشييرعي لرسيييوم إصييدار عقيييود التييأمين 
اإلدارييية وتكيياليف القرطاسييية ت وتتييراوح مييا بييين دينييارين وعشييرة دنييانير وهييل تضيياف هيي ه 

 الرسوم بكاملها إلى إيرادات الشركة أم إلى صندو؟ التكافل ؟ 
 

  -:الجواب 
                سااااتيفا ها إن رسااااوم إصاااا ار عقااااو  التااااأمني ال يشااااريلها ه اااايف التااااأمني ح وبناااااء  عليااااه ح ظيتااااوز ا

من اا تأمنني لتغعية ااااريف اإل ارية ح وتكاليف القرهاسية اليت تت ريلها الشركة ح وت ترب ه ه 
 . الرسوم من إيرا ات الشركة  ويأنيَّ مق ارها ي الو يقة لي ات ال لل  ا من اا تأمنني 

 
 (4/3) 

 
 مصاريف العطاءات والمعاينة 

 
  -:السؤال 
                 المسييييييياهمونن يتحميييييييل المصييييييياريف المباشيييييييرة كمصييييييياريف العطييييييياءات والمعاينيييييييات مييييييي

 أم حملة الوثائق ؟ 
 

  -:الجواب 
ت ااويق المااااريف ال عاااءات هااي ماان مجلااة ااااااريف الاايت يت ريلهااا اا اااشون ألاااا تثابااة  إن

 . متهي ا  لالستثريار 
ية اا ظوعة لل رياسرا ظإن كانر تم ظ  خلرباء من وار  اا اينات وال ريوالت اإلنتاملمااريف أما 

ريَّت علف الوعاء الكلي ا اب محَلة الو ائق وما ع ا فلك  ملهاز الشركة أو ال رياسرا ظإاا حتم
 .علف ح اب اا اشني 
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 (5/3) 

 
 الجهة التي تتحمل رسوم التأمين 

 
  -:السؤال 

 :نحو اآلتيمن يتحمل رسوم التأمين ؟ والتي تدفع على ال
    تسييتوفي هيئيية مراقبيية قطيياع التييأمين ميين الشيييركة خييالل سيينتها المالييية رسييماً سيينوياً بنسيييييبة 

باأللف من إجمالي األقسياط المتحققية لتليك السينة وذليك مقابيل إدارتهيا وإشيرافها ( 7,5)
 ؟ شركات التأمينعلى أنممة وأعمال التأمين في 

 
  -:الجواب 

                  هأااااة هعاااااع التااااأمني عائاااا ا علااااف مااااال ة ااشاااايكني ي التااااأمني وهاااال تااااا أن واااا مات هيظااااة مرا
محلااة الو ااائق ح ظااإن رسااوم التااأمني حترياات علااف وعاااء التااأمني اخلاااي  اال وت تاارب ضاارين ااااااريف 

 . ااأاشرا ا اب محلة الو ائق 
 
 

 (6/3) 
 

 منح المكافآت التشجيعية لمن يسو؟ عمل الشركة 
 

  -:السؤال 
تشييجيعية لميين يرفييد الشييركة بعمييالء جييدد ميين العيياملين الحكييم الشييرعي لميينح مكافييآت  مييا

     فييي سييييبيل تطييوير أعمييال الشييركة وزيييادة انتشيييارهات وزيييادة حصتيييها  بالشيركة أو ميين خارجهييا
 في السو؟ ؟

 
  -:الجواب 

ال ري را اجلائزا شرعا ح جيوز منح مكاظآت تشتي ية لغ  ال املني بالشركة ألن فلك من هأيت 
 إ اري يتل  راسته من هأت جملس اإل ارا رأما منح مكاظآت تشتي ية لل املني بالشركة ظهو أم
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(7/3) 

 
 دفع الفوائد القانونية الملزم بها قضاءً 

 
  -:السؤال 

مييا الحكييم الشييرعي فييي اسييترداد مييا تييم دفعييه ميين فوائييد قانونييية إضييافة إلييى قيميية التعييويض 
 اريف األخرى من المتسبب ؟والمص

 
  -:الجواب 

تاااااري ا يظاااااة ان الشاااااركة إفا  ظ ااااار الفوائااااا  القانونياااااة االزماااااة  اااااا هعااااااء  ظإناااااه لاااااق  اااااا الرملاااااوع                   
علف اات أم باساي ا  ااأاال  اا ظوعاة عان تلاك الفوائا  باإلضااظة إ  هيرياة الت اوين واااااريف 

 .عقو  الشركة جتيز الرملوع علف اات أم باخلعأاألوري ح شريعة أن تكون 
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(1/4) 

 
 المصالحة  سالتعويض على أسا

 
  -:السؤال 

 ؟ Ex-Gratiaهل يجوز شرعاً دفع تعويض بصفة خاصية دون االعتراف بالمسؤولية 
 

  -:الجواب 
ه ا التار  ي ترب من هأيت ة ألن جيوز شرعا   ظ  الت وين بافة واصة  ون االعيا  باا ؤولي

ااحل م ه كرياا جياوز عان إنكاار لتفاا ي أعأااء 
م
الالح إلااء النازاعح والالح جيوز عن إهرار حبق اا

ه ا التار  ظياه ماال ة ظي اق للقاائريني ألن و .  ن ت امت حامت الو يقةاخلاومةح ولك م حم 
 .علف الشركة إملرا ه إفا رأوا ي فلك مال ة للشركة 

 
 (2/4) 

 
 دفع التعويض إلى البنك في حالة كون السيارة مرهونه له 

 
  -:السؤال 

ما الحكم الشرعي لتأمين السيارة المشتراه بالتقسيط والمرهونة لصالح الجهة البائعة 
             -:بحيث تشترط تلك الجهة دفع التعويض لها كمستفيد أول ؟ وعلى النحو التالي 

ارة معينة على أن يسدد ثمنها بصورة أقساط ت وتطلب الشركات يقوم شخ  ما بشراء سي
البائعة رهن السيارة لصالحها أو لصالح البنك ال ي تتعامل هي معه وتشترط أن يكون ه ا 
البنك هو المستفيد األول في حالة تلف السيارة بالكامل بحيث يتم دفع التعويض للبنك 

 . المشتري من أصل قيمة السيارة  بغض النمر عن مقدار المبلغ المتبقي في ذمة
 

  -:الجواب 
                    ال مان  شرعا  من إملراء التأمني علف سيارا مرهونة لااحل الشركة الأائ ة أو لااحل 

                    اإلسالمي ال ي باعها مراحبة وجيوز ي ه ه ااالة  ظ  الت وين للشركة أو  الأنك
وأما التأمني عليها إفا كانر مرهونة لااحل بنك ربوي  . اعتأاره اا تفي  األو  للأنك اإلسالمي ب

 . ظال جيوز إفا كان هناك شرد ب ظ  الت وين إ  الأنك باعتأاره اا تفي  األو  
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 (3/4) 

 
 تعويض العمالء المتضررين بعوامل ليست من ضمن مسؤولية الشركة 

 
  -:السؤال 

يض العميالء المتضيررين بعواميل ليسيت مين ضيمن مسيؤولية الشيركة  ما الحكم الشرعي لتعيو 
 :كمساعدة لهم ؟ وعلى النحو التالي 

تصل أحيانًا بضاعة مستوردة إلى أحد العمالء بعد تأمينها لدى الشركة ثم يكتشف العميل 
أن النق  والضرر هير مشمولين  نيتبيوبعد مراجعة شروط الوثيقة . أن بها نقصًا أو ضرراً 

ُيصِّر على أن (العميل)لتأمين أو أنهما مستثنيان وبعد أن يتم توضيح ذلك للمؤمن له في ا
 . تدفع الشركة تعويضاً له عن ذلك 

 
  -:الجواب 

أن تتربع ال لق  ا  هاا اع ا ألنلأ ن ال ريالء علف أساب ليس للشركة أن ت ظ  ت ويعات 
من أموا  اا اشني ظيريكن فلك إفا كان هنالك الت وين أما إفا كان . من أموا  محَلة الو ائق 

 .م تن  من النيام أو القرارات اإل ارية
تريت من أما إفا كانر ااعالأة ناجتة عن إ عاء له ومله حق وختشف الشركة   أن يؤ ي إ  نزاع ولم

كل لل رييت  ح اب محَلة  يت ريت أو جبزء منه ظال مان  من اااااة و بالت وين كامال  أن لم
 .فلك و ائق ال
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 (4/4) 

 
 خصم األقساط المتأخرة من قيمة المطالبة 

 
  -:السؤال 

هل يجوز إجراء مقاصة بين الجيزء هيير الميدفوع مين األقسياط وبيين التعويضيات المسيتحقة 
  -:للعميل ؟ وكما يلي 

ت وعنييد ويييتم تقسيييط المتبقييي منييه يقييوم المييؤمن لييه بييدفع جييزء ميين القسييط المسييتحق عليييه 
 .األقساط المتأخرة من قيمة المطالبة /م القسطخصحصول مطالبة لهت يطلب 

 
  -:الجواب 

         ااأل   والي حالة تأور أو امتناع ااشيك عن  ظ  الق يف التأميين أو أي ملزء منه وهلأااه 
          ية من الت ويعات اا ت قة لهح ظإنه ال مان  مان ااقاصة إفا كانر الت ويعات مأال  نق 

أما إفا كانر ب ريلة أوري ظيتل حتويلها ب  ر " م ت قا  "وكان الق يف حاالا ملنس واح  من 
 .الار  ال ائ  هأت التقاي
ظال جتري ااقاصة لت لف شروهه ولق للشركة ااعالأة " و مة التاليح"أما إفا كان الت وين عينيا  

 .بالق يف هأت هيامها بااللتزام اايتم عليها
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(5/4) 

 
 المصالحة بمبالغ اكبر مما هو محدد في الوثيقة 

 
  -:السؤال 

 كبر مما هو محدد في الوثيقة ؟ أهل يجوز إلدارة الشركة إجراء مصالحة بمبالغ 
 

  -:الجواب 
تأاال  أكارب مماا  ء  إفا تأني  للشركة من وال  الرملوع إ  أهت اخلربا واالوتااي أاا ها  تلازم هعاا

و حماا   ي الو يقااةح ظااال مااان  ماان اااااااة علااف مألاا  أكثاار ممااا هااو مناااوي عليااه ي الو يقااة هاا
 .تفا يا  لت ريت ااأال  األكثر

إ  أن يا ر هانون لار مأال  الت ويعات تا هو مشيد ي الو يقة واهلل  وجيري ال ريت ب لك
 .أعلل
لاار مأاال   19/8/2114ر ن بتااري  ص ر ماؤورا  هارار عان حمكرياة الترييياز ي األ)  -:تنويه 

 ( .  3/4/2112الت ويعات تا هو مشيد ي و ائق التأمني اعتأارا  من 
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(6/4) 

 
 االشتراطات الخاصة في وثائق تأمين الحوادث الشخصية  

 
  -:السؤال 

 هيل يوجييد محمييور شييرعي أو مخالفية شييرعية ميين قيييام شيركة التييأمين اإلسييالمي بتلبييية طلييب
               الميييؤمن ليييه بيييأن يكيييون المسيييتفيد بموجيييب وثيقييية التيييأمين أحيييد أو بعيييض الورثييية الشيييرعيين 

 دون سواهم ؟ 

 
  -:الجواب 

                                : اهل ااااااااار ا يظاااااااااة علاااااااااف ماااااااااا صااااااااا ر عااااااااان نااااااااا وا الربكاااااااااة ال اشااااااااارا  ااااااااا ا الشاااااااااأن ونااااااااااه 
هأقاااا  ألحكاااام ااااا ا  علاااف اعتأاااار أااااا مااان تركاااة  جياااوز أن تاااوزع الت ويعاااات اا ااات قة بالوظااااا"

ا   ها ااشايك     ااشيك ااتاوىف ح كرياا جياوز أن تماوزَّع علاف األشا اي أو اجلهاات واألغاراض الايت لم
ي هلم التأمني علف اعتأار أن الت ويعات ترب ع من ااشيكني اان لا  ه ااشايك تما ظ  إلياه ب ا  

                وياااايك  يظااااات الرهابااااة الشاااارعية ي شااااركات . ة ااشاااايك ااتااااوىف وظاااااا ااشاااايك ولي اااار ماااان تركاااا
                   التاااأمني اإلساااالمي اوتياااار ماااا تاااراه مناساااأا  إل أاتاااه ي ال قااا  النريعااااي ااااانيل باااني اا اااتأمنني وإفا 

    شايك عنا  االشاياكمل يشتريت ال قا  النريعاي علاف بياان كيفياة التوزيا  أو مل يقاا  الت  يا  ماان اا
 " . أو ب  ه ظيموزَّع الت وين هأقا  ألحكام اا ا 

وا يظة ختتار للشركة ال ريت بالعريقة الثانية وهي التوزي  علف األش اي واجلهات احملا   ا مان ِهأات 
ااشااايك ي هلااام التاااأمني ح ألااااا حتقاااق ماااا يتعلااا  إلياااه ااشااايك مااان محاياااة العااا فاء مااان أسااارته 

 . علف ال وو  ي تأمني التكاظت االملترياعي   ا الغرض وتمشت   
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 (7/4) 

 
 مقدار التعويض في حالة وفاة المرأة الحامل في حادث السير 

 
  -:السؤال 

ما الحكم الشرعي في مقدار التعويض المالي حالة وفاة األم الحاميل بسيبب حيادث سيير ؟ 
  -:وكما يلي 

لركييياب ومييين بيييينهم اميييرأة حاميييل حييييث أدى هييي ا حصيييل حيييادث سيييير وأدى إليييى إصيييابة ا
                  ( نفسييياً بشييييرية ) الحيييادث إليييى وفيييياة األم ووفييياة الجنييييين فهيييل هييي ا الحمييييل يعتبييير شييييرعاً 

 نه يرث ويورث ؟أويع وض على أساس 
 

  -:الجواب 
و منااوي إن مق ار الت وين حالة وظاا األم ااامت حبا   س  يكون ي ح سه األهاف كرياا ها

عليااه ي نياااام التاااأمني اإللزاماااي اا رياااو  باااه ويعااا  إلياااه ن اااأة ا اااة بااائاااة استظناساااا  بأحكاااام 
وها ا ماا مل إفا كان عمرير اجلنني أرب ة أشهر ظاأكثر ال يات ي الشري ة اإلسالمية خباوي اجلنني 

 . ن فلك يرظ  األمر إ  القعاء ظ ن ها يملتزم حبكل القعاء وميكن اااااة علف أهت م
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 (8/4) 

 
 إسقاط حق التعويض بالتقادم 

 
  -:السؤال 

هيل يجييوز شييرعاً لشييركة التييأمين اإلسييالمي االمتنيياع عيين تسييديد التعييويض للمسييتأمن بسييبب 
            انقضيياء المييدة القانونييية التييي تجيييز لييه مطالبيية الشييركة بهيي ا التعييويض اسييتناداً إلييى مييا جيياء 

   -:ني ؟ وكما يلي في القانون المد
ال تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثالث سنوات على حيدوث الواقعية "

 " .التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها 
 

  -:الجواب 
  من ااقرر شرعا  أن التقا م ال يم قيف ااق ي فاته ويأقف لااحأه حق ااعالأة به  يانة  ال هعاء  

             أمااااا مااااا ملاااااء ي القااااانون اااااا ين ظهااااو عاااا م واااااع الاااا عوي ب اااا  انقعاااااء  ااااال  ساااانوات ولاااايس 
 . لل ق  إسقاها  
ن الت ويعاات الايت ملارت  اا ااعالأااة ال ت اقيف مهرياا تاأور م ات قوها وال جياوز لالفااة إوعلياه ظا

اعالأااة  ااا ظإاااا هاا ا ااكاال الشاارعي إال ي حاااالت وملااو  م ااوغ شاارعي ح أمااا ي حالااة عاا م ا
 . ت قيف ب أم ختلف شرد التألي  وليس بالتقا م 
(9/4) 

 
 مضاعفة تعويض الوفاة الناتجة عن الحوادث 

 
  -:السؤال 

 ما الحكم الشرعي لمضاعفة تعويض الوفاة الناتجة عن الحوادث ؟
 

  -:الجواب 
ماان ت ااوين  أكثارة عاان ااااوا   ن يكاون ت ااوين الوظاااا الناجتاأن ال ماان  شاارعا  ماان أتاري ا يظااة 

باالغرم ح وتوصاي  الغانلالتأمني تعأيقا  لقاعا ا  ه يفن يقابت فلك زيا ا ي أالوظاا العأي ة شريعة 
الانص علاف ت ااوين الوظااا بالكيفيااة " ااياااا"ا يظاة باأن يتعاارين و اائق تاأمني التكاظاات االملتريااعي 

 .  أعالهاانوه عنها 
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    لقة بالفائض التأمينيالفتاوى المتع
 

 . المشاركة في فائض التأمين اإللزامي   -1

 .المشاركة في الفائض حال عدم استكمال سداد األقساط - 2
 .قبض الفائض التأميني من قبل السمسار أو الوكيل - 3
توزيع الفائض التيأميني عليى حملية الوثيائق الي ين امتيدت اشيتراكاتهم لتشيمل - 4

 .ن متتاليتين جزءاً من سنتي
توزييييع الفيييائض التيييأميني عليييى مييين ييييدفع ليييه تعيييويض يزييييد عييين قسيييط تيييأمين - 5

 . السيارة 

 تغطية خسارة حملة الوثائق في سنة مالية سابقة من فائض سنة مالية الحقة- 6

 .صاحب الحق في الفائض التأميني في حالة انتقال الملكية - 7
 .أمين المحاصصات كيفية توزيع الفائض التأميني في ت- 8
 .اشتراك َمْن ال يستمرون بالتأمين في الفائض التأميني - 9

 .إعادة جزء من قسط  التأمين بصفة فائض تأميني - 11
تخصييي  نسييبة ميين الفييائض التييأميني لتكييوين احتياطيييات خاصيية بييالكوارث - 11

 .الطبيعية 
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(1/5) 

 
 المشاركة في فائض التأمين اإللزامي 

 
  -: السؤال

 هل يحق للمؤمنين تأميناً إلزامياً المشاركة في الفائض التأميني ؟ 
 

 
  -: الجواب

أه اااد التااأمني ظااائن جترييا  لاق للريااؤمنني تأمينااا  إلزامياا  ااشاااركة ي الفااائن التاأميين حبيااال يااتل 
ن عان فلاك اإللزامي ي ح اب واح  م  احتفاظ الشركة ب اتت بأوااء ااشااركنيح وياتل اإلعاال

لتريكني من يرغم ي هأن م ت قاته وال  شهرين من تاري  اإلعالنح ومن مل يرامل  وال رياا 
  .ي ترب متربعا  بنايأه لارظه ي وملوه اخل 

 
 (2/5) 

 
 المشاركة في الفائض حال عدم استكمال سداد األقساط 

 

  -: السؤال
قم بتسيديد كاميل أقسياط التيأمين ت هل يستحق من يؤمن لدى شركة التأمين اإلسالمي ولم ي

 أن يشارك في الفائض التأميني ؟ 
 

  -: الجواب
مشاركا  تق ار ااأل  اا ظوع ما  امار من أمن ل ي الشركة ومل يقل بت  ي  كامت األه اد ي ترب 

             وي ااات ق ح ااام االتفااااو اااااربم م اااه أه ااااد الو يقاااة سااااريةح واألصااات أن يكاااون م ااا  ا  جلرييااا  
               مااان الفاااائن التاااأميين بن اااأة ماااا سااا   مااان األه ااااد ولااايس بن اااأة مجيااا  األه ااااد ااتفاااق عليهاااا 

 . ي الو يقة 
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 (3/5) 

 
 قبض الفائض التأميني من قبل السمسار أو الوكيل 

 
  -: السؤال
ن للسمسيار أو الوكيييل عيين مجموعية مييؤمنِّين أن يقييبض الفيائض عيينهم أم يجييب أيجييوز هيل 
 ؟بصفة شخصية لكل مؤمن له الفائض م سلِّ يُ 

 
  -: الجواب

 ألي منهريااا ت االيل الفااائن  إفا  أاار ت ااتن  وعااي توكياات ااااؤمن لااه لل ري ااار أو الوكياات ظيتااوز
ت اتف  الشاركة ظوإفا مل لعار . إ  حامات الو يقاة الفاائنمان ت اليل  ظاال با   وإفا مل يثأر فلاك 

هااأن م اات قاته  ماانإلعااالن عاان فلااك لتريكااني ماان يرغاام ب ااتالت بأواااء ااشاايكني ويااتل ا
                  ح ومااااان مل يراملااااا  وال رياااااا ي تااااارب متربعاااااا  بناااااايأه لاااااارظه  وااااال  شاااااهرين مااااان تااااااري  اإلعاااااالن

  . ي وملوه اخل 
 

 (4/5) 
 

 يتين توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق ال ين امتدت اشتراكاتهم لتشمل جزءاً من سنتين متتال

 
  -: السؤال

كيف يتم توزيع الفائض التأميني على حملة الوثيائق الي ين امتيدت اشيتراكاتهم لتشيمل جيزءاً 
  -:من سنتين متتاليتين ؟ وعلى النحو التالي 

                     ميييييثاًل  ت  1996لسييييينة " حملييييية الوثيييييائق "مييييين المتوقيييييع أن ال تيييييتمكن فئييييية معينييييية مييييين 
ت علماً بأن  1997خالل سنة " حملة الوثائق "لتعامل مع الشركة ضمن من االستمرار في ا

                  ت وعوائييييد االسييييتثمار  97و  96اشيييتراكاتهم امتييييدت لتضييييم جييييزءاً ميييين كيييل ميييين السيييينتين 
 . ال تمهر إاّل بعد انتهاء كل سنة مالية 

 
  -: الجواب

وبناء عليه ح  محلة الو ائق إ  اركة واا لن عنهلقواع  ااعأقة ي الشلإن توزي  الفائن يتل وظقا  
              ظإن من ال ي ترير ي التأمني لغاية الفيا ااالية الالحقة ال ي ترب مشاركا  ي توزي  فلك اجلزء 

 .من الفائن التأميين 
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(5/5) 

 
 توزيع الفائض التأميني على من يدفع له تعويض يزيد عن قسط تأمين السيارة 

 
  -: السؤال

تزيد  يُدفع له تعويضهل يجوز إشراك حامل وثيقة تأمين سيارة في الفائض التأميني بعد أن 
 ت عندما ال يكون هو المسؤول عن الحادث ؟ قيمته عن قسط تأمين تلك الوثيقة

 
  -: الجواب

يريته عن ه ايف جيوز إشراك حامت و يقة تأمني سيارا ي الفائن التأميين إفا  ظ  له ت وين تزي  ه
لكاان إفا    اسااي ا  . سااواٌء كااان اا ااؤو  عاان ااااا   حاماات الو يقااة أو غاا هتااأمني تلااك الو يقااة 

               ملاااازء ماااان الت ااااوين ماااان هاااار  بواااار ظإنااااه تااااتل ااقاصااااة بااااني ااألاااا  اا ااااي  والت ااااوين اااااا ظوع 
 .ي الشركة اا ريو   ا  "الفائن التأميين"ح م  مراعاا أسس توزي   للريؤمن له

 
 (6/5) 

 
 تغطية خسارة حملة الوثائق في سنة مالية سابقة من فائض سنة مالية الحقة 

 

  -: السؤال
سنة مالية معينة ببعض أو بكل في وثائق الخسارة حساب حملة  تغطيةهل يجوز شرعًا 

 في سنة مالية تالية ؟وثائق الفائض حساب حملة 
 

  -: الجواب
ال ي واظق عليه مجي  ( 3)بن  ( ب)ظقرا ( 3)ي النيام األساسي ما ا  بناء  علف ما ور 

                  و ارا أي سنة من ال نوات ااالية تغعية اات املني م  الشركةح ظإناه ال مان  شرعا  من 
من ح اب محلة الو ائق من الفائن ال ي يت قق ي ال نة ااالية التالية لتلك ال نة ألن فلك 

      قتعف الت اون بني محلة الو ائق سواء من بِقَي منهل مت امال  م  الشركة أو َمْن مل ي ترير هو م
 .ي الت امت م  الشركة 
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(7/5) 
 

 صاحب الحق في الفائض التأميني في حالة انتقال الملكية 

 

  -: السؤال
              لسيارة ؟ من يستحق الفائض التأميني في تأمين السيارات في حالة انتقال ملكية ا

  -:وعلى النحو التالي 
ت واشيترك فيي فيائض حسياب 1/7/1999قام أحد العمالء بتأمين سيارته لدى الشيركة فيي 

انتقليت ملكيية  11/1/2111 وفيي 31/12/1999حَملة الوثائق عن الفترة المنتهية في 
 ؟السيارة وبالتالي تغير اسم المؤمن له ليصبح المالك الجديد 

 

  -: جوابال
للريالك اجل ي  ألن التأمني  يكونب   تغ   ملكية ال يارا التأميين حق ااشاركة ي الفائن إن 

 . ح ظي ت ااالك اجل ي  حمت ااالك الق مي علف أساب الت ار  من تواب  االكية
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 (8/5) 

 
 كيفية توزيع الفائض التأميني في تأمين المحاصصات 

 

  -: السؤال
  -:من الجهة التي تستحق الفائض التأميني في نمام المحاصصات ؟ وكما يلي 

توافق الشركة في بعض األحيان على قبول حص  من عقيود تيأمين تصيدرها شيركات تيأمين 
                  تجاري لعمالئها إما بسبب عدم توفر الطاقة االستيعابية في اتفاقيات إعادة التأمين لديها 

               ( خالفييياً للمحاصصيييات اإللزاميييية )خييي  مثيييل هييي ه الحصييي  أبييية الشيييركة فيييي و بسيييبب رهأ
أو بسبب إلزامية القانون بتوزيع أعمال التأمين التي تزيد قيمتها عن مليون دينار عليى ثيالث 

 .شركات تأمين على األقل كما هو معمول به في سو؟ التأمين األردني 
                  طيييير المييييؤمن عليييييه بييييين الشييييركة المسييييندة وشييييركة والمييييراد بالمحاصصيييية هييييو اقتسييييام الخ

أو شييركات أخييرى إمييا لعييدم تييوفر الطاقيية االسييتيعابية الالزميية لهيي ا الخطيير أو بسييبب إلزامييية 
القانون بتوزيع أعميال التيأمين التيي تزييد قيمتهيا عين ملييون دينيار عليى ثيالث شيركات تيأمين 

 .لتأمين األردني على األقل كما هو معمول به في سو؟ ا
 

  -: الجواب
إن ال الهااة بااني الشااركة اا اان ا وشااركة التااأمني اإلسااالمي هااي عالهااة إعااا ا تااأمني وتااا أن نيااام 
الشاركة يقااوم علاف أساااب التكاظات ولااو مل يقااا  العار  اا اان  فلاك ظااإن الفاائن التااأميين ي تاارب 

 اان ا حاااتها م
م
              نااه ويعلاام منهااا التناااز  عنااه لااارظه حااق اا ااتأمنني وبناااء عليااه ت عااف الشااركة اا

ي وملااوه اخلاا  ت رظااة هيظااة الرهابااة الشاارعية للشااركة حبيااال ياانص ي ساان  اإلعااا ا علااف أن الشااركة 
اا ن ا تواظق علف ع م مشو اا بتوزي اات الفاائن التاأميين إن وملا  لياار  ي وملاوه اخلا  ت رظاة 

 . هيظة الرهابة الشرعية للشركة 
 

 



 

 39 

 
 (9/5) 

 
 اشتراك من ال يستمرون بالتأمين في الفائض التأميني 

 
  -: السؤال

 هل يجوز حرمان من ال يستمرون في التأمين إلى نهاية العام من الفائض التأميني ؟ 
 

  -: الجواب
إن التاأمني اإلساالمي ظياه غماْنل وغمارم ح أماا الغماْنل ظياه ظيتريثات ي اسات قاو الت اوين عنا  حا و  

وأمااا الغمااْرم ظيااه ظيتريثاات . عاار ااااؤمن منااه ح واساات قاو ملاازء ماان الفااائن التااأميين حااا  حتققااه اخل
ظرياان اساااترير ماان اا ااتأمنني ي عقااا  . بااشاااركة ي  ظاا  الت ويعاااات ماان وااال  ه ااايف التااأمني 

التاأمني إ  ااياة ال اام وشاارك ي  ظا  الت ويعااات اسات ق الفاائن التاأميين ومان ان ا م ماانهل 
 " .الغنل بالغرم :" ق من الفائن شيظا  استنا ا  إ  القاع ا الفقهيةظال ي ت

  
(11/5) 

 
 الفائض التأميني 

 
  -: السؤال

 ما الحكم الشرعي إلعادة جزء من قسط التأمين بصفة فائض تأميني ؟  
 

  -: الجواب
محلاة الو اائق الا ين علف أساب الت اون بيناه وباني تقتعف عق  التأمني إن اا تأمن ي ظ  الق يف 

هو واح  منهلح ويتل  ظ  الت ويعات للريتعررين من محلة الو ائق من مجلة األه اد اات ققاة ح 
وما يزي  ب   فلك ي اا  إلايهل علاف أسااب اناه زياا ا ي األه ااد الايت   حتاايلها ظاااتربع باه مان 

حتياهياااات الفنياااة وماااا يؤوااا  مناااه لالالق ااايف هاااو اجلااازء اا ااات ق  ظ اااه كت ويعاااات للريتعاااررين 
               : فيييالتخريل الفقهيييي لهييي ه المسيييألة هيييو ح ولااايس الق ااايف كاااامال  ح  التاااأمني إعاااا اوماااااريف 

أن  أقساط التأمين يدفعها حملة الوثائق بمقتضيى عقيد التيأمين التعياوني عليى أسياس التعياون 
وتكيييوين ويضيييات والتكافيييل ابتيييداًء وإن صيييفة التبيييرع تثبيييت فيييي الجيييزء المسيييتحق منهيييا كتع

 .مآاًل  اإلعادةاالحتياطات ونفقات 
إن التربع ي التأمني اإلسالمي ليس تربعا  حمعاا  كا أاة ولكناه تاربع ماني ل م اتن ه الشرعااي هاعا ا 

اليي ي يعييود فييي هبتييه  " التاازام التربعااات ي ظقااه ااالكيااة وال يت ااارض فلااك ماا  اااا يال الشااريف
 ( ه متفق علي. ) " كالكلب يرجع في قيئه 
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(11/5) 

 
 تخصي  نسبة من الفائض التأميني لتكوين احتياطيات خاصة بالكوارث الطبيعية 

 

  -: السؤال
هيل يجيوز شييرعاً تخصيي  نسيبة ميين الفيائض التيأميني لتكييوين احتياطييات خاصية للكييوارث 
الطبيعية المحتملة فيي صيندو؟ التيأمين التعياوني الخياص بحملية الوثيائق والتيي ال تغطيي فيي 

 اتفاقيات إعادة التأمين ؟ 
 

  -: الجواب
علاف الفتاوي اخلاصاة بتوزيا  ظاائن التاأمني اإللزاماي الااا را عان ا يظاة ي املترياعهاا الثااين  ععفا  
م والايت تقارر ظيهاا أن ي لان عان الفاائن ااا كور              23/5/1996ها ااواظاق  6/1/1417بتاري  

ال يأواا  م اات قاته منااه وااال  شااهرين متربعااا  بنااايأه يمااار             ي مركااز الشااركة حبيااال يم تاارب َمااْن 
 . ي وملوه اخل  

ظإن ا يظة تاري أناه ال تعال تلاك ااأاال  إ  احتيااهي الكاوار  العأي ياة ألناه لرياي ماال ة عا   
 .حم و  وليس للنف  ال ام ال ي يشريت اجلريي  

ني بأن محلاة الو اائق الا ين ال يت الريون الفاائن وتري ا يظة أن يا ر عن الشركة إعالٌن مل ي  يأ
التااأميين اا اااص  اال سااواٌء كااان ماان التااأمني اإللزامااي أو غاا ه وااال  ماا ا شااهرين ماان اإلعااالن 

ااااا كور ي مركاااز الشاااركة ظاااإال ي تاااربون متربعاااني باااه إ  صااان وو الكاااوار  العأي ياااة مااا  اإلشاااارا              
 .ناء عن فلك الان وو ظان رصي ه يار  ي وملوه اخل  ي اإلعالن إ  أنه حني االستغ
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 المبحث السادس
     بإعادة التأمين الفتاوى المتعلقة 
 

 .فتوى هيئة الرقابة الشرعية للشركة الخاصة بإعادة التامين في الشركة - 1
  
 .المحاصصات مع شركات التأمين التجاري   -2
  

 .و معيدي التأمين التجاري المشاركة مع شركات تأمين أ- 3
  

 .تأمين البنوك التجارية على أساس نمام المحاصصات - 4
  

 .حكم تأسيس شركة إعادة تأمين إسالمي من قبل شركات اإلعادة العالمية - 5
  

 . الجهة المسؤولة عن مصاريف تحويل مستحقات معيدي التأمين - 6

  

 .ن تحميل رسوم المعاينة لمعيد التأمي- 7
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(1/6) 

 
 التأمين  بإعادةفتوى هيئة الرقابة الشرعية للشركة الخاصة 

 
للشركة بأن ت ي  التأمني ل ي شركات إعا ا التأمني التتاري              أملازت هيظة الرهابة الشرعية 

ا علف ملواز ي حالة ت  ر اإلعا ا كليا  أو ملزئيا  ل ي شركات إعا ا التأمني اإلسالمية ح واست لو 
فلك بأن اااملة ت عو إ  إعا ا التأمني كريا أك  فلك القائريون علف الشركة وغ هل من ورباء 
                      التأمني ح واااملة اخلاصة تنز  منزلة العرورا وان شركات إعا ا التأمني اإلسالمي 

              سالمي ظيريا يت لق هليلة وال ت تعي  أن ت   حاملة شركة واح ا من شركات التأمني اإل
 . بإعا ا التأمني

 -:وبناء علف فلك ظإن الشركة متارب اتفاهيات إعا ا التأمني وظق األسس والعوابيف التالية 
 

التأمني توملم اتفاهيات سنوية يقا  منها نقت ملزء  إعا اتقوم الشركة باالتفاو م  شركات  -1
 . التأمني  إعا ا شركات إ من اخلعر ال ي تت ريله الشركة 

اليت تعأق عليها  األوعاراا ي  اجلزء ااتفق عليه من جمريوعة  إ تلتزم الشركة مق ما  بأن حتيت - 2
عق   إبرامالتأمني ح ويلتزم اا ي  بقأو  ه ا اجلزء ح وتنشأ م ؤولية اا ي  تتر   إعا ااتفاهيات 
 . التأمني  إعا اهيات م  ااؤمن له ح وفلك ح م شرود اتفا األصليالتأمني 

التأمني مقابت التزام اا ي  ب ظ  نايأه من ااعالأات ح كريا يلتزم  إعا اتلتزم الشركة ب ظ  ه يف - 3
ن ينص ي االتفااو أ بأن ي ظ  للشركة عريولة علف ال قو  ضرين االتفاهيات اا قو ا ح وميكن

 . تفاهيات اا قو ا م ها اليت لققها اا ي  ي اال األربالن تشيك الشركة ي أعلف 
التفاهيااااات اارياااااق               % 41تقااااوم شااااركة التااااأمني حبتااااز ن ااااأة ماااان األه اااااد اا ااااا ا وهااااي - 4

للتااأمني الأ اااري ح وفلاااك ضااريانا  لتنفيااا  اا ياا  اللتزاماتاااه جتااااه % 31وااااوا   ال اماااة ح و 
أ ح ن النية ي ال عل الفين للشركة ح الشركة ولتقوية ااركز ااايل للشركة ت رجييا  ح وإظهار مأ 

وت اتثرير ها ه ااأاال  احملتااوزا لا ي الأناك اإلساالمي األر ين بااالعرو ااشاروعة وي عاف اا ياا  
 . اااة ااتفق عليها من أربال ه ه ااأال  اا تثريرا علف أساب ااعاربة 

ااقأوضاة مان اا يا   ت وت األربال اات الة للري يا  ضارين ح ااباته وختاال منهاا ال رياوالت- 5
 .علف أساب أاا من تكاليف عريولة أعا ا التأمني 

 . يلتزم اا ي  بأن ي ظ  عريولة للشركة ح حت   بن أة مظوية م ينة من أه اد إعا ا التأمني - 6
وال ميثت فلك عريولة ت ىن الكلرياة ح وإمناا هاي م ااشة مان م يا  التاأمني ي النفقاات ااأاشارا  

 . شركة التأمني ح واخلاصة باألوعار اليت أعي  تأمينها  اليت تت ريلها
 .ت وت ه ه ال ريوالت ي ح اب محلة الو ائق ضرين اإليرا ات - 7
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(2/6) 

 
 المحاصصات مع شركات التأمين التجاري 

 
  -:السؤال 

 فيي التيأمين تجياريأن تقوم بالمشاركة مع شركات تيأمين التامين اإلسالمي هل يجوز لشركة 
التي يوجب القانون وتعليمات الحكومة ونميام اتحياد على الممتلكات ذات المبالغ الكبيرة 

 ؟شركات التأمين اشتراك عدة شركات فيها 
 

  -:الجواب 
ي عريليات التأمني اليت يوملم القانون وت ليريات أن تشيك شركة التأمني اإلسالمي لجيوز 

ك ع ا شركات ظيها شريعة أن تراعي الشركة بشأن ااكومة ونيام احتا  شركات التأمني اشيا
بااشاركة  األولويةشركات التأمني اإلسالمي األوري  فحاتها أحكام الشري ة اإلسالميةح وت ع

 .و ر القوانني والت ليريات ب لك  إفاي تلك ال ريليات التأمينية 
 

 (3/6) 
 

 المشاركة مع شركات تأمين أو معيدي التأمين التجاري 

 
  -:لسؤال ا

ميع معييدي تيأمين أو قائمية االشتراك في عمليات تأمينية التأمين اإلسالمي هل يجوز لشركة 
 تلك العمليات ؟ منأو الحصول منهم على حصة تجاري شركات تأمين 

 
 

  -:الجواب 
لالشاااياك ي عريلياااات التاااأمني مااا  م يااا ي التاااأمني أو مااا  شاااركات التاااأمني التتااااري هريقتااااان 

واألواري اوتياار عريلياات ح أو  حاة ن أية من و ائق هائرية  ون متييز باني حمتويا اا : ح اشا إ
 .حم  ا مما ي رض علف الشركة 

        ميكااان  اااا املتنااااب ال ريلياااات الااايت لااارم ههاااي هريقاااة االوتياااار ألناااشااارعا  العريقااة اا اااريول  اااا و 
 .التأمني عليها 
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 (4/6) 

 
 نمام المحاصصات تأمين البنوك التجارية على أساس 

 
  -:السؤال 

هيل يجيوز لشيركة التييامين اإلسيالمي أن تشيارك فييي تيأمين البنيوك التجارييية عليى أسياس نمييام 
 المحصاصات بين شركات التأمين المعتمد من قبل اتحاد شركات التأمين ؟ 

 
  -:الجواب 

وبناء عليه ظتها الشرعية ه ا النوع من التأمني يت ارض م  نيام الشركة والتزامها وظتاوي هي إن
ظتعلم إ ارا الشركة من احتا  شركات التأمني ع م إشراكها ي مثت ه ا النوع من التأمني وإجيا  
الأ يت بزيا ا حاتها من األنشعة األوري اليت ال يت ارض تأمينها م  نيامها األساسي 

 .وواوصيتها الشرعية 
 
 

(5/6) 
 

 من قبل شركات اإلعادة العالميةحكم تأسيس شركة إعادة تأمين إسالمي 
 

  -:السؤال 
 ما هي الضوابط الشرعية لتأسيس مثل ه ه الشركة ؟- 
 وما هو حكم  التعامل معها من قبل شركات التأمين اإلسالمي حال تأسيسها ؟ - 
 

  -:الجواب 
ائ ها تري ا يظة أن ال ربا ي مشروعية إنشاء الشركات هي أن يكون نيامها األساسي ولو 

 .وعقو ها وتعأيقا ا وظق أحكام الشري ة اإلسالمية 
وبناء  عليه ظيتوز تأسيس شركات إعا ا تأمني إسالمي من هأت م اشني م لريني وغ  م لريني  
شريعة االلتزام بأحكام الشري ة اإلسالمية ظيريا فكر أعاله ح وأن تكون  ا هيظة رهابة شرعية 

ا وو ائقها وإهرار نيامها األساسي ومراهأة أعريا ا   تشر  علف تأسي ها وتأصيت عقو ه
 .باستريرار 
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(6/6) 

 
 الجهة المسؤولة عن مصاريف تحويل مستحقات معيدي التأمين 

 
  -:السؤال 

مييييين يتحميييييل المصييييياريف الخاصييييية بتحوييييييل مسيييييتحقات معييييييدي التيييييأمين فيييييي شيييييركات                  
  -:نحو التالي التأمين اإلسالمي ؟ والتي تدفع على ال

يترتب على قيام الشركة بتحويل مستحقات شركات إعادة التأمين ت تحملها مصاريف بنكية 
   المركزي ومصاريف التلكس والفر؟  وابع وعمولة الحوالة وعمولة البنكطتضم قيمة ال) 

 ( .الخ ..... في أسعار العمالت 
 

  -:الجواب 
 . يف اخلاصة بنشاد التأمني أو إعا ا التأمني يت ريت ح اب محلة الو ائق مجي  اااار 

 
 

(7/6) 
 

 تحميل رسوم المعاينة لمعيد التأمين 
 

  -:السؤال 
هل يجوز تحميل المعيد رسوم المعاينة آو أيية مصياريف إضيافية تكيون الشيركة قيد تحملتهيا 

 . الستكمال تسديد المطالبة وفق العرف التأميني 
 
 

  -:الجواب 
اإلضاظية اليت تت ريلها شركة التأمني اإلسالمي الستكريا  ت  ي  ااعالأات          إن النفقات

من شركات إعا ا التأمني يت ريلها اا ي  ألاا حتقق مال ة  م ربا  جيوز االعتياض عنها تا    
 .كريا هو مقرر شرعا  
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(1/7) 

 
 تبادل القرض الحسن بين المساهمين وحملة الوثائق 

 
  -:السؤال 

 ما الحكم الشرعي لجواز تبادل المساهمين وحملة الوثائق للقرض الحسن ؟ 
 

  -:الجواب 
تأاا   القاروض اا انة  علاف( اا اتأمنني ) جيوز شارعا  االتفااو باني اا ااشني وباني محلاة الو اائق 

عن  رغأة أح  العارظني ي االهاياض  ون حتريات اجلهاة ااقيضاة ألياة ظوائا  ح وال ماان  مان مراعااا 
 . التكاظؤ بني مأال  وأزمنة القروض 

 
 (2/7) 

 
 الشركة  مكان إلدارة مسؤولية المساهمين في توفير 

 
  -:السؤال 

ر ليكون مقرًا دائمًا لشركة التأمين اإلسالمي ؟  هل يعتبر من مسؤولية المساهمين شراء عقا
وما كيفية ترتيب العالقة بين المساهمين وحملة الوثائق بخصوص اإليجار ت علمًا بأن 

 المساهمين يتحملون كافة المصاريف بما فيها مصاريف اإليجار ؟ 
 

  -:الجواب 
 مات اليت التزموا  ا ظإن توظ  تا أن اا اشني لالون علف حاة من أموا  التأمني لقاء اخل

              ااكان إل ارا ه ه اخل مات يكون من م ؤوليتهل وعلف نفقتهل ألنه من مجلة ااااريف 
 . اليت يت ريلواا 
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(3/7) 

 
 كيفية التصرف بأموال صندو؟ ادخار موظفي شركة التأمين اإلسالمية 

 
  -:السؤال 

؟  موال صندو؟ ادخار موظفي شركة التأمين اإلسالميةما الكيفية الشرعية للتصرف بأ
- :وال ي أسس على النحو التالي 

صندو؟ ادخار لموظفي الشركة أسوة بالشركات م 1/8/1996أسست الشركة في 
يشارك الموظف بموجبه بخمسة في المائة من راتبه األساسي وبالمقابل تشارك . األخرى

ميعها إلى الموظف إذا ترك الخدمة في الشركة الشركة بسبعة ونصف في المائةت تُدفع ج
 .بعد مرور خمس سنوات على اشتراكه في ه ا الصندو؟

دينياراً تمثيل مشياركات الشيركة لميوظفين 811/1182وقد تجّمع فيي هي ا الصيندو؟ مبليغ 
 .تركوا الخدمة في الشركة قبل مرور خمسة أعوام على اشتراكهم في الصندو؟ 

 
  -:الجواب 
               ع إ  نيام الان وو تأني أن ااأال  ااقتع ة من رواتم ااوظف تأقف مملوكة لهح ب   الرملو 

ظإفا ترك اخل مة هأت مرور اس سنوات ظإنه ي ي  ااأل  ااقتع  من راتأه وأرباحه ظقيف ح م 
شركة وأما ااأل  ااقتع  من ال. من نيام صن وو ا وار ااوظفني" ب"ظقرا ( 11)نص ااا ا 

 .وأرباحه ظي و  إ  الشركة 
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 (4/7) 

 
 الدمل بين شركات التأمين 

 
  -:السؤال 

 هل يجوز لشركة التأمين اإلسالمي االندماج مع شركات تأمين أخرى ؟ 
 

  -:الجواب 
عق  التأمني أحكام بم  أي  شركة تلتزم  أن تن مج شركة تأمني إسالميمن شرعا  ال مان  
 .عامة وأحكام ومأا ئ الشري ة اإلسالمية إلسالمي واصة الت اوين ا

 
 (5/7) 

 
 النمرية والتطبيق في شركات التأمين اإلسالمي 

 
  -:السؤال 

ما مدى التوافق بين الصورة النمرية والواقع التطبيقي للتأمين اإلسيالمي فيي شيركات التيأمين 
 اإلسالمي ؟ 

 
  -:الجواب 

سالمي أن تتعابق صورته النيرية م  تعأيقاته ال ريلية ي شاركات التاأمني إن األصت ي التأمني اإل
 .اإلسالمي 

وتأمت إ ارا الشركة م  الشكر من كات َماْن يالحا  لالفاة شارعية ي التعأيقاات ال ريلياة أن يا ك ر 
را  ا أح  أععاء هيظة الرهاباة الشارعية للشاركة لياتل حبثهاا ما  إ ارا الشاركة أو إل ارا الشاركة مأاشا

 . ليتل حبثها م  اإل ارا ال امة للشركة 
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(6/7) 
 

 األموال التي تصرف في وجوه الخير 
 

  -:السؤال 
 8/6/2113تياريخ ( 19)عطفًا على فتوى هيئة الرقابة الشرعية في محضر اجتماعها رقم 

ن حصيية شييركات التييأمين التقليييدي فييي المحاصصيية ميين الفييائض التييأميني أواليي ي جيياء فيييه 
 .ن تنفق في وجوه الخير أجب ي

الاايت تااري  األوااريفااق منهااا علااف بناااء اا ااامل  وحفيااة القااربن الكاارمي ومااا هااي وملااوه اخلاا  نهاات ي
 ؟ أشية إععا هاا يظة 
 

  -:الجواب 
تااري ا يظااة أن جيااوز شاارعا  الااار  ماان هاا ه ااكاساام اااااحل اا االريني ال امااة باسااتثناء هأاعااة 

  -: امل  حومنها علف سأيت ااثا  ااا ف الشريف وبناء اا
النفقات االستهالكية للري امل  مثت ت أظة ال والر ح وال تا  ح أو  ظا  النفقاات التشاغيلية  - 

 .كريكاظأا اخل م وااكانس الكهربائية 
 .اجلري يات وا يظات اخل ية - 
 ( .م ابقات القربن الكرمي )  ور حتفي  القربن الكرمي - 
 .راء كريارو  أو ال ال  وا  فوي االحتياملات اخلاصة األظرا  الفق- 
 .أو ال كن للعلأة الفقراء /تغعية نفقات الرسوم اجلام ية و- 
 . اجلهات اليت ح   ا ماار  الزكاا - 

***************************** 


